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یتروص تشهب

باذج هاگن نوا باوج و هدرک دنلب روتینام زا رس هدرک سح مدوخ یور ور شهاگن ینیگنس

مداد. قیمع یدنخبل وراب

درک. شپت هب عورش یرتشیب تدش نماب بلق و دموا ولج مدق دنچ

تدش ، هدرک جل راگنا یلو هپتب رت مورآ مبلق مدرک سامتلا و هداتسرف نوریب ور مسفن

درب. ورباال شنابرض

هب نیریش و خلت یوب نیا ردقچ دادو هیده مماشم هب ور شا هوهق لیهناد رطع یوب دشو مخ

. دمویم مولج تیباذج یادخ تیصخش

مبلق و مولگ یوت دموا وملد دششک مدروخ رژ یا هولق یاه بل یور ور هبابسشا تشگنا

. نیمز تخیر

. زورما یدش ربلد نک، شکاپ مکی _

دوبن غورد ، متخادنا باذج یا هوهق یاه یوگ نوا هب خوش یهاگن و مداد کاچ ور مدنخبل

؟! تفرگ یم سفن صاخ هاگن نوا مگب هگا

. مدرک یم رکف وت هب متشاد ور هسلج .لک رتخد وت یدرک ما هنووید _

؟! یرادن درد هگید « دیشاپ متروص یوت ور شغاد یاه سفن دشو «مخ

نکسم هی :هن نوریب مداد تلا جخ وراب مسفن و درک لق لق ملد وت تذل اب هتخیمآ مرش سح

. مرتهب و مدروخ

شبل ی هشوگ ور شروتانس راگیس ». تسایند سح نیرت ابیز مارب وت اب ندوب : دیدنخ جک

. یدرک یمن راتفر اه یا هفرح هیبش نوچ ، دوبن ت هطبار نیلوا هک هبیجع « تشاذگ

مشک. یم تلا جخ زربلا مدز: ماهوبل هنوگ وت دیود نوخ

درک. راکش ور مزاب همین یاه وبل درک دنلب ور مرس ماو هنوچ ریز تشاذگ تسد

رتخد ،هب متشاد تسود ایند نیا وت یزیچره زا رتشیب ور شبل معط و شاه هسوب یامرگ

. دنوسرت یم ونم ونیا دوب هدرک کش نم ندوب

هب ور شلباقم فرط ندوب رتخد رسدرد داوخیمن دوب هتفگ هطبار لوا زور نومه زا نوچ

. هشکب شود

. مشکب سفن متسنوت هزات نم بقع دیشک هک ور شرس

داد رس ور شتسد ینم.« هراتس هرادن دوجو تلا جخ و مرش مسا هب یزیچ وت ونم نیب _
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. هراتس مرب زا ور نت نیا نم هنم وتملا زیچ همه داد» شکلقلق یمک و مندرگ یور

؟! میتسه ابمه هتقو دنچ کال هگم _

. مراد یوق ی هظفاح _نم

هدش. ۷ تعاس متفگ: و مدز هناربلد یدنخبل

؟! تمنوسرب یاوخیم . همومت یراک تعاس :هرآ تخادنا اه هبرقع هب یهاگن و تشگرب

در ماه مشچ یولج زا دیشک یم کدی ور هلحم مسا هک منهج نوا ریوصت . دیرپ مخر زا گنر

. همهفب یزیچ دیابن زربلا درک یروآدای مهب هنامحر دشویب

. مریم مدوخ نونمم _هنهن

. متخادنا ما هنوش یور و هدرک بترم ور مفیک و مدش دنلب اج زا

هدش ناهنپ شراولش بیج یوت شاه تسد و هداد هیکت رد بوچراهچ هکهب ردحیلا زربلا اب

مدز. نوریب تکرش رد وزا مدرک یظفاحادخ ندوب

***

زرم یقیسوم دنلب یادص ؛ متخادنا میرانک رتخد هب یهاگن ومین هشیش هب مداد هیکت ور مرس

. دیسر مشوگ وهب هتفاکش ور شنوفده یاه

ورتم دش، مومت دادعا ندرمش یتقو تسرد و مدرمش واتهد متسب ور منیگنس یاه کلپ

. داتسیا

هدایپ و منک دنلب هشیش یور زا ور مرس دش ثعاب « شوش نادیم » تفگ یم هک نز یادص

مشب.

. دنوزرل یم ور هتسخینم دادونت یم نولوج تولخ یاه نوبایخ وت یزییاپ یامرس زوس

. منوشوپب ور مدوخ ات متشادن مرگ تکا هیژ یتح ونم دمویم زوس

تشگنا کون دوب،اب رهش بونج یاه نوبایخ یامرس راد ماو هک ور ممششچ ون کشا کمن

. مدیشک ورباال مینیب بآ قیمع مد کی واب مدرک کاپ ما هدز خی

. تفرگ یا هگید لکش و گنر یاه هنوخ مدش هک نوم هچوک کیدزن

هک یام هچوک هب بخ ؛یلو منهج ام وملا هشاب تشهب فارطا یاه هلحم و هچوک هکنیا هن

یمدش. مومت ایند راگنا یدیسر یم

و هتخیر یلگهاک یاه راوید اب هنوریو و بارخ دوب؛ غرم هنول هیبش رتشیب هک ییاه هنوخ

یمدش. در هچوک طسو زا البهک ضاف یوج

اه. هنوخ رانک رامخ یاه داتعم
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. نیشن هقاز یاه یدکتم و تسد هب طاسب ِشورف تسد یاه هچب

دوب. منهج زا هکیت وهی تشادن شدوخ هساو ییادخ اجنیا راگنا

یم ادخ و مداد باوج مهرد یاه مخا وراب بل هب دنخبل شیتآ رانک رسپ اتدنچ ِزیه یاه هاگن

. یشن هدیرد ات یشاب گرگ دیاب ردقچ اجنیا هنود

تشپ و نتشاذیم رانک هشیمه ور نوشاه یتخبدب لک هک لحم نیا مدرم نهد ندش هتسب یارب

دش. نوشتعامج گنرمه دیاب نتفرگ یم هانپ یتسرپ سومان راوید

هناخاتسگ مزمرق شلا ریز زا هک ور میرتچ یاهوم و مدرک کاپ ور مگنر یتروص رژ

. مدرک ناهنپ دوب هتخیر نوریب

هار ومین تعاس کی کیدزن مدرک یم راک شوت هک یتکرش ات ات یمنهج ی هلحم نیا زا

. دیزریم شهام رخآ قوقح هب شندوب ووطالین یتخس هک یهار دوب.

دش... دنلب یمدرک نیرفن ور ارهز هک هرهش نامام یادص مدرک زاب هک ور رد

و مشکب تمحز ترهاوخ نوا وتو هساو ردقچ نم هخآ ! رتخد وت ینزب رگیج زج یهلا _

هشب. چوپ و چیه شهت

امش اب ونم و تفر و تشاذگ تحار شدوخ هک تدرمان ردپ ی هکرت و مخت نوا هب هنزب تفآ

. تشاذگ اهنت هتیرفا ودات

دوب. هدز دیدج دنگ ای هدنوخن سرد زاب ارهز امتح

. غرم هنول مگب هرتهب ، هنوخ وت متفر توافت یب

. تشاد رارق هبارخ هی طسو هک یمیدق هچیلا ابق ولوچوک قاتا هی

... متشاد نم دوب یتشونرس هچ نیا دش عمج مامشچ وت کشا

درم. شیپ سلا جنپ زرمایب ادخ ممردپ نسوسلا، مک رهاوخ کی و اهنت تسد ردام

" هشیم مومت زیچ همه مشب زربلا نز یتقو " تفگ ملد ووت مدیشک یهآ

یمدش. وور ریز میگدنز هنک جاودزا ماهاب یمدش یضار هگا

هی یلو متخیر هوشع شارب و مدش تسود شاهاب هریگب قلعت ماو مهب هکنیا رطاخ هب لوا

مدش. شا هتخابلد کاپ مدید مدموا مدوخ هب تشذگ هک تدم

یلو هنودب شرتخد تسود و نم یتح ای هنک هجوت مهب زربلا متشادن راظتنا شلوا دنچ ره

متسه شا هقوشعم نم دش مرواب هک مدید مارتحا هجوت شزا ردقنا هتفر هتفر



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

4

تفر. یم فعض ملد یلیخ میتشاد تسام و نون اذغ ، متخادنا هرفس نامام کمک اب

یمدرک. هاگن کشخ نون و تسام هب شمولظم هاگن نوا اب ارهز

دوب. ریز هب ورس بیجن یلیخ یلو تشاد ییابیز نم رارب ود ارهز

شزا و یمدش شگنر یلسع یاه مشچ و طالیی یاهوم قشاع شدید یم یسک ره

یمدرک... شرس هب تسد و هنوهب ور ندنوخ سرد نامام یلو درک یم یراگتساوخ

. یریگب نوج ردام روخب مهب: داد تسام و نون یا همقل و درک زارد وشاپ نامام

هریگ. یمن نوج تسام اب یسک مدز: یذنخزوپ

. متخادنا نومکچوک ی هنوخ هب یراب ترفن هاگن و مدش دنلب اج زا یبصع

و کچوک لا چخی و قاتا ی هشوگ یلا غز روامس هب هتفرشا وور گنر ی هراپ هچیلا هبق

. نومیدق

یمدرک. یجک نهد مهب یلا غز یراخب و میدرک یم هدافتسا زاگ یاج هک یکین کیپ هب

یمدرک. ما هفخ تشاد هنوخ ی هدز من یاه راوید ردو

. نوریب مدز قاتا وزا مدرک ضغب

هیک! تسد ایند مدیمهف هزات ، مدوب هدش تسود هراتس اب یتقو زا

و وجشناد هک نم نسوسلا مه رتخد دوب،هی نارهت طسوتم یاه هلحم زا یکی نکاس هراتس

مدش. تسود شاهاب هاگشناد نومه رس زا

هک نوبرهم رتخد مههی نوا مدوب هاگشناد ی هفوب زپشآ طقف نم میشاب مهکالیس هک نیا هن

نوش. هنوخ درک متوعد دشو تسود نم اب هاگشناد ربکتم یاه وجشناد هیقب ربخالف

مشب، مادختسا زربلا تکرش وت درک کمک ما یضار ان هاگشناد وت راک زا دیمهف یتقو یتح

نم... هب شکرادم و تیوه نداد هزادنا هب یکمک

اجک؟! یمومع طباور سناسیل اب شخبناهج مناخ هراتس و اجک هدازیلع اراس نم هنرگو

هرذگیم ازور نیا یشب زربلا نز یتقو متفگ: و مدز شیتآ و مدروآ رد یراگیس مبیج وت زا

. روخن هصغ اراس

درک. ممورآ راگیس هب مقیمع یاه دز کپ

***

. تکرش مرب مدش هدامآ هنوحبص ندروخ نودب دوز حبص

. مدرک مئاق میتشپ هلوک لخاد ور طالییما یرسور و مدیشوپ یکشم راولش وتنام تسد کی

یمدنگ یتروص و یلسع یاه مشچ و ییامرخ و دنلب یاهوم ، متخادنا مدوخ هب هنیآ وت هاگن

یمدرک. بذج ور اه یلیخ هجوت ممرف شوخ لکیه یلو مدوب یطسوتم رتخد لک رد

مدیلا م بل قرب رژ یاجب و مدز هنوگ ورژ لمیر مکی . مداتسرف یسوب هنیآ وت مدوخ یارب

. مکیراب یاه بل یور
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مدش. تکرش یهار و مدز هنیآ وت مدوخ هب یدنخبل

ندینش وزا متفر یم هار نوبایخ وت هتخیر یاه گرب یور زا تکرش هب ندیسر هار یوت

. مدرب یم تذل هنهکما یاه ینوتک ریز نوشندش درخ یادص

مشب. عمج مدوخ منکووت زرل مکی دش ثعاب یزییاپ کنخ میسن

. مرخب مدوخ یارب تکا ژ متشاد لوپ شاک

اج هب ور مساوح ینیشام قوب یادص ، مدوب قرغ مترسح زا رپ راکفا وت هک یروج نیمه

. دروآ

مدید. شدنلب یساش ی هفاتناس راوس و زربلا متشگرب یتقو

شنیشام لخاد یاوه یمداد نوشن شنیشام ی هشیش یور راخب و دوب هدیشوپ یمرچ تک

. همرگ یلیخ

تفر. جنق ششوغآ یامرگ هب رکف زا ملد

تفگ:ایبباال دزو قوب زاب ،هک مدوب هداتسیا توهبم و تام یروجنیمه

هب یرتم تصش و کی ونم دوب دنلب یساش هک دنامب مدش، شنیشام راوس متفر تلا جخ اب

مشب! شراوس متسنوت یم یتخس

تشاد و یمهرب لد شاه مشچ تسنود یم دش، نودنخ و خوش یاه هوهقیا نوا لفق مهاگن

داد؟! یم یزاب نوشاهاب ونم

دشن؟! مشچاه نیا قشاع و دوب نز یمهش هگم

اب بسانتم هک ینیبیا ، دروخ ش ینانوی مرف شوخ ینیب وهب دروخ رس شاه مشچ زا مهاگن

دوب. شمکحم راد هیواز کف تشرد یاه بل نوا

ره زا رب یم ورد ششقن شوخ ی هرهچ زا تخیر یم یگنودرم ییابیز جوا وت ردقچ

. یرتخد

، یدروخ تهاگن هکاب ونم امناخ مناخ : تفرگ قمع مه زربلا ی هدنخ دش، وطالین هک مهاگن

؟! یدشن ریس

ما هدز خی یاه هنوگ یور یقیمع ی هسوب و مفرط دش مدش،مخ دیفس و خرس تلا جخ زا

. دنوشن

! رتخد وت یدرس ردقچ _

؟! یدب ورام ی هنوحبص وت هرادا میرب هکنیا لبق روط تفگ:هچ و دیشک ومپل ، مدیدنخ زیر

منک؟! راک یچ _

ِ یدود نیشام یاه هشیش اه: هشیش هب درک هراشا دادو نوکت یرس

؟! تسه هزاجا بخ داد: همادا دزو یکمشچ

. مدیسوب مکحم ور شپل و مدرک یتسد شیپ درک، لگ متنطیش

منک نومهم یکدزد ی هسوب هبهی ومدوخ تسه هزاجا سپ مناج. تفگ:یا و تفرگ مشوغآ وت

؟
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. مدرک شهاگن و مداد نوکت ور مرس نکمم حتلا نیرتزان اب

. دیبسچ یم نسوب نیا ردقچ و تشاک ما هدروخ کرت یاه بل یور یقیمع هسوب

دوب. هتشاذگ اج هب انعن هیبش یوب و دوب هدنوم اج مبل یور شبل یسیخ

مدش. تکرش دراو زربلا یهارمه اب نیشام وت هاتوک یزاب قشع زا دعب

و دوب هداد شرسپ کت هب ور اه راک هرادا هک دوب زربلا ردپ و تکرش ریدم ناخ دنولا

. ناملآ دوب هتفر ور یتدم شدوخ

سدنهم و رتکد رتشیب شاه دنمراک همه و دوب یکشزپ تاعطق تادراو و دیلوت تکرش راک

. تشاد سناسیل مه تکرش یچرادبآ یتح و ندوب یکشزپ

هراتس یاه کمک رگا و یمدرک باختنا شتکرش یارب و دارفا نیرت زاتمم و نیرتهب زربلا

. هنکب شیصخش یشنم ور ِملپید هنم تشادن ناکما ال صا دوبن

یسیلگنا نابز یکمک کالسای دوجو نودب مبوخ شوه رطاخ وهب متشاد رتویپماک ملپید نم

. مدوب هتفرگ دای یشزومآ کمک ملیف اتدنچ یور زا ور

لحم ای ندرک یم هنوهب ور خمیلا هموزر و نییاپ کردم ای مادختسا یارب متفر یم اجره یلو

. متساوخ هراتس زا نیمه یارب دوب، فورعم اه راکف هلحمیخال هکهب ور ما یگدنز

کمک اتاب هدب مهب ور شکرادم و همانسانش یپک درک، لوبق انمت و شهاوخ یلک مهاب نوا

مدب. رارق هراتس کرادم یور و مدوخ سکع هدنس لعج راک وت هک نوم هیاسمه

مدش. اجنیا مادختسا و مداد زربلا تکرش هب یلعج کرادم زرل و سرت یلک خالهصاب

مدب. شتسد زا مدیسرت یم یلو مگب و تقیقح زربلا هب متساوخ یراب دنچ

تفگ:وت مهب هنک تکرح کقاتا هکنیا زا لبق ودزو فقوت همکد زربلا میدوب هک روسناسآ وت

؟! یراد رژبل تیفیک

هگم؟! روط هچ _هرآ

مهب. _هدب

دوب. هدننک هنووید شغاد یاه سفن ، متروص ور دش مخ نوا و شتسد مداد ور مزمرق رژبل

ماه. بل یور ورمدیلا رژبل تقد اب ،دعب دیسوب زیر و درک شزاون ومبل لوا

درک. ششخپ شتسش واب هنوگ یور مهمدیلا زارژور یمک

. هدیرپ گنر تتروص و دوب هدش دوبک تاه تفگ:بل دزو مهب یدنخبل

هکلب رژ رطاخب دوب،هن هدش خرس وبل لثم متروص ، مدرک هاگن ومدوخ و هنیآ تمس متشگرب

دوب. هدرک مخرس یروجنیا تلا جخ

نیمه و هراد یصاخ تیباذج و ینیریش مارب زاب هرذگب زربلا ونم هطبار زا مه سلا رازه

یمهنک. هدز تلا جخ یهاگ و هدز قوذ ونم تیباذج

راک زیم تشپ منم و تسایر قاتا هب نوا نومراک رس میتفر ود ره و داتفا هار روسناسآ
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. متسشن

. مروخب یزیچ هی هنوخ رادبآ مرب متفگ دشو ما هنسرگ هک دوب یرادا تعاس یاه طسو

مدینش ور نایدیمح هثیدح و کهام یاوجن یادص منک زاب ور هنوخ رادبآ رد متساوخ هک نیمه

. هنوت یمن تفگ ویم درکیم هیرگ میاد کهام

. ازیچ نیا وزا هشقشاع تفگ یم هثیدح اما

ای مدنخب مدوب هدنوم نوش،  هناقشاع ی هسوب هنحص ندید دشاب ات راهچ ماه مشچ بجعت زا

. مشکب تلا جخ

... مراک رس متشگرب و متفر اجنوا زا دوز نیمه یارب ننیبب ونم مدیسرت

اهنت دوب زجاع مدوب هدید هچنوا کرد زا منهذ ندش؟! مه قشاع رتخد ودات هک یچ ینعی

هسنج االود متحا هنورسپ رهاظ و پیت نوا رطاخ هب ثیدح هک دوب نیا دز یمدش هک یسدح

. هنیمه مه کهام هب شقشع تلع و هشاب یزیچ یسنرت ای

***

شارب هدب ور هدنورپ هتسد اتهی دموا زربلا دشو زاب رد هک مدرک یم پیات رتویپماک اب متشاد

منک. پیات

رت. ولج دموا ماگ دنچ منوا مدش، دنلب اج زا مارتحا هنوشن هب

و درک دنت اپ زربلا مرب شوه زا هکنیا لبق و تفر یهایس ماه مشچ هک دش یچ منود یمن

. دنوسر مهب ور شدوخ

؟! رتخد یدشیچ تفگ: مشوگ ریز و درک مندب راصح ور شاتسد

مدب باوج تسرد تشاذیمن هفعض لد

. هنوخ رادبآ یوت مدرب دشو منارگن اعقاو زربلا

هدنخ. ریز مدز هاگآدوخان و مداتفا هثیدح و کهام ی هطبار دای هنوخ رادبآ وت

؟ هگید میراک تفگ:رس یکاش زربلا

. مدروخن هنوحبص زورما ادخ تفر:هنهب فعض هرابود ملد

لا چخی .زا تخیر یم شراتفر زا یگنودرم حتلا نیا وت ردقچ و درک یکانسرت مخا زربلا

. تشادرب نون هتسب و رینپ کی

. تخیر یاچ مارب یرتک زا دعب

هطبار سیئر اب هشب شخپ تکرش وت هکنیا مندش.زا تواضق و ندش هدید ،زا مدوب نارگن لد
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. مراد

هتفر هنوشن ونم نوش ینامگدب هاگن وریت مدوب اه راکمه زا اتدنچ فطل دروم مخ یروجنیمه

دوب.

. یلقسف قمحا روخب مبل: کیدزن دروآ ور ییاچ و منهد تشاذگ ور همقل زربلا

ینم؟! وتملا متفگن هگم داد: راشف و تفرگ ومتسد ،چم مدرک شهاگن بجعت اب

. زربلا متسد _یآ

ینم؟ ییاراد بقارم یروجنیا تفگ: دادو راشف رت مکحم

هک مدیم تهب یسرد ، تکرش یدموا هنسرگ منیبب دعب هب نیا تفگ:زا یرتشیب مشخ اب دعب

. تارب هشب تربع

تفر. یم جنق ملد شا یکروز یاه تبحم زا

درک. میهارمه راک لحم ات طایتحا اب ودعب تشاذگ منهد رینپ و نون همقل همقل

. مسرب مدوخ هب مدرکن تقو دوب غولش ردقنا زورما _

دوب. زربلا یوزاب یزاوم نم مرس مگب دوب رتهب هتبلا . میدوب هداتسیا یمه هنوش هب هنوش

. تدوخ هب ندز بیسآ یارب تسین یبوخ هیجوت _

نودب و مشاب گنخ و جیگ ردقنا دیابن .نم تسوت اب قح هشاب ! یکوا : مدروآ ورباال متسد

. تکرش مایب هنوحبص

. هگید یمدوخ ینتشاد تسود لوگنخ تفگ: دزو یدنخبل

. نوریب مرب درک متیاده و تشاذگ مرمک تشپ ور شتسد

. شمدب زورب دش نیا عنام تلا جخ یلو دش وور ریز ملد مرمک تشپ شتسد یامرگ زا

***

. ندوب ینشور عبنم اهنت نز کمشچ یاه هراتس و دوب هدرک هریت ور نومسآ بش هایس رداچ

یلو دوب ۲۰ کیدزن مدرک کچ ور تعاس و مداد متسد نوا هب تسد نیا زا ور مفیک

تکرش یلصا نوبایخ رانک جزیلا رس کسرتم لثم ونم دوب هدموین تکرش دحاو طخزونه
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. مدوب هداتسیا اپ هگنل کی

لا یرس وت نمید هیبش شباذج .هاگن مدروآ ورباال مرس دز قوب ماپ یولج هک ینیشام یادص اب

وش. راوس :ایب نوطیش و قیمع دوب هدش ریاپمو

رس زا یاه دایرف و رامخ یاه داتعم نوا و راغ هزاورد یاه هبارخ . داتفا پات و چیپ هب ملد

. کراپ یوت نوش یگشعن

یام. هبارخ هنوخیمین هچوک نوا یاهتنا و تسد هب راگیس و سمادآ لگو یاه هچب

متفگ: و متفر بقع یمیدق دنچ دوب مریخا تارکفت راد ماو هک یا هرهلد اب

. نونمم _هن

! نیشب متفگ درک: مراثن یا هرغ مشچ هدرک مخا

شزاون ومینیب شخلت رگو رطع مدش نیشام راوس درک. طاالمتع هب راداو ش یروتسد نحل

داد.

. سانشان یلحم هب میداتفا دزوار تراتسا و شنیشام

میتفر هک مدوب هداد شهب هک دوب یا همین هفصن و یغورد سردآ هک شوش هار یاجب مهاب

رهش. جراخ هداج

. تشاد یبصع وحتلا دیوج یم ور شبل یگدننار عقوم

.... هتحاران یسک ای یزیچ زا راگنا

دراپ ور یصاخ یوب و هدروخ هرگ مه رد شنیشام رطع یدرس و شزورما رطع خلت یوب

دوب. هتشاذگ

زربلا متفگ: فیرظ یادص واب شتسد یور متشاذگ ور متسد و متسکش ور نومنیب توکس

هدش؟! یچ شاب مورآ

! هدرک ما هنووید ادخ »هب نومرف ور یممشک.«دز یجاح زا یممشک یچ تفگ:ره بل ریز

تسد ریز نودند یور تشاذگ یصاخ تنوشخ اب ونم تسد و درک اج اجهب ور هدند دعب

. هراتس هنکیم یرابجا یچ همه :رس شدوخ

. مرادن لقع مدوخ زا نم راگنا

ِناخ؟ دنولا تردپ یجاح زا تروظنم _

ور یرایهوک دمحم اقآ جاح مگرزب ردپ :هن تخادنا باال یفنم باوج ی هنوشن هب ور شرس

. دنولا نمواباب ردپ مگیم

. تسه یاراد و نیمز یلک کلا نمم ایدب بوخ سناش زا هک یبهذم و کشخ درم ریپ هی

؟! یسناش دب یگیم وت ،دعب ِییاراد و نیمز یلک کلا م تگرزب ردپ : مدیدنخ زیر
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هک یگنر یبارش و کیراب راگیس ، شبل جنک تشاذگ و نوریب دروآ یراگیس شپچ بیج زا

هراد. ور بوغرم و خرس بارش هشیش هی هیبش یرطع تسرد

! هراد ییوب موه!هچ متفگ: و مدیشک وب ًاقیمع

؟ کنوطیش یراد تسود : دیشک تسد ور مینیب هشوگ دزو یدنخبل

هدش. یطاق ابمه لیهناد رطع یخلت و کیر ال تروپسا و درس رطع موها : مدرک رت ومبل

. یراد ییوق هماشی _

اج نیشام وت شرطع یوب و دوب اجنیا متسود ماهرپ امش لبق هنیا رطاخب کیر ال رطع یوب

. هدنوم

مدز. هوهق لیهناد مدوخ یلو

. مراد شسود یلیخ : مدیسوب ور شپل هشوگ مورآ و مدز یدنخبل

هراد. تسود منوا تفگ:هئ! دزو یدنخ شین

. نکن خی یخوش سول _

اقآ. نک نومنومهم کپ متفگ:هی و متخادنا شهب ینوطیش هاگن

اباب. چنف یارب هنیگنس روتانس _

ماه. ومد دود نیا هت مدوخ _ِانم

. یشکب مراذب هدب، سوب !هی هشاب مشوخ _

. متسد داد ور راگیس و تفرگ مزا غاد یا هسوب نومرف تشپ ولج مدرب ومبل

؟ یریم اجک میراد :حاال نوریب مدرک شتوف متفرگ راگیس زا یقیمع کپ

منک!!!. دایز ور تعرس هرارق نیشب تفس نارهت _ماب

ورزاگ داد راشف وشاپ و درک اج اجهب ور هدند دعب

نم هب داوخیمن شلد هک دوب صخشم نیا و دزن شگرزبردپ و ردپ زا یفرح ماب هب میدیسر

هگب. اه نوا زا یزیچ

درک. یم مورآ ور مناور هنابش کنخ میسن و هدروخ من نمچ یوب

هنکیم رکف یزیچ هب هراد راگنا هک یروج درک زاب ور شاه تسد و تکمین یور تسشن

دش. هریخ نومسآ هب

. متشاذگ شا هتسجرب یاه وزاب یور ومرس و متسشن شرانک

ماه وزرآ هب شوت هرارق هک گنراو و گنر تشهب هی متشهب طسو مدرک ساسحا ًاقیمع و

. مسرب

. یلقسف منزب فرح تاهاب ماوخیم تفگ: و تخادنا مهب یهاگن زربلا

ومپل دیدنخ نوا و متفر یا هرغ مشچ . تشاذگ ممسا گنت هک یلقسف نوا زا تفرگ مصرح
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. دیشک ور

مونش. _یم

یبهذم هی هداوناخ یوت یگچب زا :نم مدرشف ششوغآ وت رتشیب و مرمک تشپ تشاذگ شتسد

رتخد یور و میتریغ ًادیدش متیبرت قبط یلو متسین یتافارخ و یبهذم مدآ هتسرد مدش گرزب

. مراد بصعت ادیدش هشاب مرتخد تسود دنچ ره ما یگدنز

« دروآ موزاب هب یراشف و دیسوب ومرس »

یتدم وت مگیم و نیا مراد یدج یلیخ و مرادن یخوش چیه نمابوت ینودب بوخ و نیا دیاب وت

تهب یدهع تسد « درک یا هچورغ نودند » رمع کی هچ هام کی هچ ینم رتخد تسود هک

سا. هطبار نیا یوت یسک یاپ نم زج هب نیبب ای هسرب

. مزیریم نوخ سومان رس ،نم تمشک یم

. مدیسرت مه مدرب تذل شتریغ زا مه دش تشرد ماه مشچ

مدرک یمن رکف ال صا وزا مدوب هتفگ غورد متیوه هرابرد ور ییازیچ هی نم هشابن یچ ره

. هشاب یدج و نشخ ردقنا هنوت یم زربلا

: دیسوب ور مینوشیپ هتفر دنت دش هجوتم دید هک ور ما هدز تشحو هاگن

. مرادن یراک هک مدوخ یلقسف اب مساسح ییور وود تنایخ یور طقف نم لقسف سرتن

. مدیسوب ور شندرگ یکشاوی و مدز یدنخبل

یوالینم؟ میرب بشما : تفرگ مولهپ زا ینوگشین و دیدنخ جک

... اجنوا ات ههار یتعاس مین

. نشب منارگن هداوناخ مسرت _یم

. منکیم شهاوخ درک: مهاگن اه هچب رسپ لثم تسرد

. نشب منارگن ارهز و نامام دوب نکمم یلو مرب تساوخیم ملد یلیخ

منوا. هنوخی ور بشما هگب و هنزب گنز منامام هب متساوخ شزا و مداد هراتس هب یکمایپ

هنک. ربخ ومردام متفگ متسود _هب

یرب نزب لویا تفگ: و دیدنخ دوجو همه اب زربلا

یاوه و تشاد رارق ناریمش یکیدزن و هوک یور غاب هنوخ . زربلا غاب هنوخ میتفر مه اب

شدوخ هب ونم دشو هجوتم زربلا هک مدیزرل مدوخ هب یروج تخادنا منت هب زرل شکنخ

. درشف

. مدرک رپ شنت رطع زا ور ماه هیر و مدیشک یقیمع سفن ، دمویم شتک زا زربلا نت رطع

دز. یوحم دنخبل و تخادنا مهب یهاگن یمشچ ریز

یمنمدش. شهجوتم دوبن نیبزیت ماه مشچ رگا هک یدنخبل
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. میتفر تشاد رارق غاب طسو هک یکچوک نومتخاس تمس ابمههب

تسد یوت مکحم ور شوزاب و مشب زربلا کیدزن دش ثعاب و مدنوسرت یمک اوه یکیرات

. مریگب

؟ مترانک نم یتقو یسرتیم یچ تفگ:زا مشوگ ریز و درک مخ ور شرس زربلا

. ولول متفگ:زا و مدرک هچنغ وماه بل

! تمروخ یم هنرگو مرتخد وتدوخ نکن سول _

. مدرک یفخم شا هنیس یوت ور مرس یعونصم یسرت اب

. دیسوب ور مینوشیپ و دیدنخ

مخ یلیخ هنزب فرح ماهاب تساوخیم تقو ره و تشاد تناس ۱۹۰ یدنلب هب یدق زربلا

. دشیم

وت. میتفر وابمه درک زاب ور هنوخ رد

دوب. رت درس مه نوریب زا هنوخ یوت

نیلوا منک، زیلا نآ گنشق ور هنوخ ات مدرک ادیپ تقو منم هنک نشور ور هنیموش ات تفر زربلا

متفر. یم زربلا هکاب دوب یصخش ناکم و هنوخ

دوب. یشقن شوخ و فابتسد یاهشرف تسا هدیشوپ هک گرزب هیسنلا

. زربلا یگداوناخ یاه سکع باق و شرف ولبات اب هدش نییزت ییاهراوید

یا هداوناخ زربلا ، دادیم نوشن دوب نوزیوآ ور هبور راوید زا هک یگرزب داکی نو ولبات

هراد. دقتعم و یبهذم

لکیه متشگرب یتقو تسشن منوش یور زربلا مرگ تسد مدوب هنوخ یاشامت وحم هک روجنیمه

مدید. محازم یاه ششوپ نودب ور هدیزرو

یمنهش؟! تدرس مدش: ومخ مدرک رت ور ماه ،بل دیشخرد مهاگن یوت سوه قرب

. هنشور هنیموش یلقسف دش:هن دنلب شرامخ یادص

مورآ و متشاذگ شرطع شوخ ندرگ یور ور مینیب کون و ولج مدرب ومرس شمارآ اب

. شمدیسوب

دش. راصح منت رود کچیپ لثم شاه تسد دزو یدنخبل

و دنوزوس یم ور مدوجو همهی شغاد یاه سفن و رد مدینش یم ور شبلق مکحم سپت

درک. یم رتسکاخ

یم بارش معط هک ور شبوطرم همین یاه وبل مداتسیا ماپ کون یور و هداد فک زا تقاط

. مدرک نوراب هسوب داد

رود تخادنا تسد ودنت تنوشخ اب هتخیمآ یتاکرح دزواب سپ ور شلقع دشو تسم زربلا

. باوخ قاتا میرب هرتهب : دیشک مشوغآ ورد مولهپ
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ونم و مزا درب یم لد بیجع هک باذج یدایز درم نوا هب مدرپس ور مدوخ و مدز یدنخبل

درک. یم شدوخ ناریح و ادیش

***

. مدروخ اج قاتا هتخانشان طیحم ندید ،اب مدیرپ باوخ زا یشوگ آالمر یادص اب

دزوهت لق لق مدوجو وت یندشن فصو یداش مدید ور زربلا مدوخ رانک و مدز تلغ یتقو

تفر جنق ملد

ریس هدیزرو لکیه و هنودرم باذج ی هرهچ نوا ندید زا راگنا ، مدرک شهاگن یا هقیقد دنچ

یمنمدش.

هنک؟! یراگتساوخ مزا زربلا ازور نیمه هنکمم ینعی ایادخ

مشاب نم شباوخ ومه هقوشعم اهنت رمع رخآ هکات نیمه داوخیمن مه یراگتساوخ ألهن صا

. هیفاک مارب

بیترت یباسح و تسرد هنوحبص و هنوخزپشآ وت متفر مدرک ضوع ور مسابل مدش دنلب اج زا

مداد.

هدش. نییزت یاه هجوگ رایخ ریخآ ورد هرک ییاچ لسع هماخ

. میروخب هنوحبص اتابمه مدرک رادیب ور زربلا

. تشاک ما هنوگ یور یزیمآ رکشت ی هسوب دزو یقرب شاه مشچ اذغ زیم ندید اب

. میتفر تکرش ابمههی هناحبص ندروخ دعب

... میدروآ رد یزاب هرخسم هار یوت ردقچ هک دنامب

دوب. تکرش شورف ریدم یلا مج مناخ

. تشاد رپ وت لکیه و یقدنف یاهوم و دوب یدنلب دق ینز

. هتشاد ور یقفوم ان یگدنز هبرجت اه دنمراک هتفگ هب

دوب. زربلا رظتنم و رتفد دوب هدموا حبص زا

دش. لتعم هقیقدیا دنچ یلا مج هیمس نیمه یارب ، تشاد یمهم هسلجی زور نوا زربلا

وشتلع دنچره ؛ مدوب مدوخ تمس هب یترفن زا رپ یاه هاگن هجوتم هقیقد دنچ نوا وت

. متسنودیمن

و هگید یاه دنمراک لثم یداع راتفر یاجب لوا نومه زا زربلا قاتا وت تفر یتقو هیمس

درک. یربلد نم زربلا زا هزره و بارخ نز هی هیبش تسرد راک ی هئارا
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هداس و نیرتمک واب درک یم ادص کچوک مسا وراب زربلا شسول یادص اب هقیقد دنچ ره

هدششور یراک نیگن یاه نودند فیدر دزو یم ههقهق دنلب دنلب زربلا هکیت ای یخوش نیرت

. دیشک یم خر هب

شاه نتفگ زربلا یادص هک ور هتیرفع نیا ات مدوب زربلا یمسر نز شاک ، دموا درد هب ملد

. مدرک یم هفخ دوب، گرم سوقان هیبش

. نایدیمح مناخ یشنم نومه یرظن کهام غارس متفر مندش مورآ یارب

. تشاد هنورسپ یا هرهچ یتح دوب، هنودرم ابخاالق یدج نز هی نایدیمح مناخ

یرغ ال لکیه و دوب رت هاتوک یتناس ۱۶۰ نم زا یتح هزیم هزیر و دوب فیرظ اما کهام

... تشاد

!!! تساجنیا یک نیبب ناج تفگ:یا و درک قوذ مندید اب کهام

شرود راوید و فقس و تشاد فا ید ما یحارط تکرش ی همه لثم نایدیمح مناخ راک قاتا

اه هدرپ وت هثیدح و زربلا راک قاتا توافت اهنت دوب هدش نییزت همسجم و ولبات و یفخم رون اب

دوب... قاتا ود ره یاه یراک ولگ

دوب. یتنیز زر ارثکا شقاتا وت یاه لگ اب یکشم دیفس زربلا قاتا یاه هدرپ

درک... شوگ ماه فرح هب ینوبرهم اب کهام

ربخ مه متسه یریقف رتخد هکنیا زا هتبلا و مزربلا قشاع نم تسنودیم هک دوب یسک اهنت

... تشاد

... مدرب ثیدح و نوا فراعتم ان هطبار زار هب یپ هتساوخان منم

. نتسه مه قشاع اعقاو ای تسا هداس اه نوا هطبار ایآ متسنود یمن

شیب ود ره دادیم نوشن کهام دح زا شیب یاه تفارظ و هنودرم راتفر هک یروجنیا یلو

... نراد یگتسباو و ششک مهب هزادنا زا

. دروخ گنز منفلت هک دوب یرادا تقو رخآ

دوب. هدش نم نارگن نامام ًامتح دوب، هیاسمه هنوخ هرامش

. نامام سالم مداد:ولا باوج

. ردام یبوخ مزیزع تفگ:سالم سفن سفن اب نامام

! مردام ی هتسخ یادص زا تخیر یم ینوبرهم ردقچ

. مدوب هراتس هنوخ بشید مبوخ _

؟! هبوخ ارهز یبوخ وت

وربآ هچ رد ولج دوب هدموا هنوخباص بشید ینود یمن هنوخ یایب زورما هرتهب ردام _هرآ

یمدرک. یزیر

. مراذیم شاج رس نز.اور ـتمخ نیا قح اجنوا مایم راک یارخآ هگید هشاب متفگ: مشخ اب



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

15

ایب! مورآ ایروخن شوج ردام هشاب _

نم... ردام سرتن _هن

دوب... هدش راوشد مارب طیارش لمحت مدز سفن سفن و مدرک عطق مشخ وراب یشوگ

... یرپوس یاقآ سابع یاه هیسن ، درمان هنوخی بحاص لوپ

ه. داتسیا متشپ یسک مدش هجوتم هک نوریب مداد ورکالهف مسفن

مدید. شبسچن دنخزوپ و رورش هاگن نومه وراب هیمس متشگرب یتقو

دش... در مرانک دزوزا مهب یا هنت دمع هب

هراد و هنوخ طسو هتخیر ور هیساسا بابسا نوم هنوخباص روصنم هلب مدید هنوخ متفر یتقو

هنوخ. یم زجر مردام ارهزو باالیرس رمش لثم

. مراک رس یمدرک رکف نوچ ، دروخ اج مندید اب ولج متفر یتقو

لگزان :هبهب دیشک خر هب ور شدرز یاه نودند فیدر و درک مراثن توه ش. زا رپ یهاگن

مناخ.

. هیفاک هدازیلع نومه وت یارب یلو تساراس نم مسا ؛ مدیرغ مخا اب

. یزان یلگزان تفگ:وت و دیدنخ هناتسم

: مدیشک داد مشخ اب

؟! هربخ هچ اجنیا

ور مداتفا بقع ی هراجا مدموا تفگ: دزو یفیثک دنخزوپ دعب هقیقد دنچ و درک توکس

؟! هیلکشم منک لوصو

روطچ هتشذگن زونه نهرهک تدم : مداتسیا شولج مهاتوک دق نومه واب مدز رمک هب تسد

؟! یدش راه وت

. درکیم ور ریز وملد شا هدرک قرع ندب و هدنگ لکیه هک روصنم

یاچ میرب تدوخ و مدوخ روط داد:هچ نولوج ی هزاجا فیثک هاگن هب مزاب دزو یدنخ شین

مینک؟! الط تخا هنوخ

داد. تسد مهب عوهت هکحتلا دز یکمشچ مدعب

. دیرپ شاه مشچ زا زاف هس قرب هک مدرک شتروص راثن یلیس ممشخ همه اب

هطیلس ی هرتخد تفگ: دایرف هب کیدزن ییادص واب یلیس یور تشاذگ ور شتسد هدز تهب

؟! یدرک یطلغ هچ

مک. ترش مدیم،حاالمه تلیوحت و تلوغآ بش :ات مداتسیا ـسهنی هب تسد
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؟! میرب اجک دیاب بشما

ی هیاسمه نز مناخ مظعا مدوب هداتسیا نوبایخ طسو هدز، تهب و جاو و جاه هک روجنیمه

. نومتمس دموا باالیی هچوک

دوب. یزادنب هار راک و یبهذم نز

دوب. مناخ مظعا ، هلحم نیا یاه ندرک عمج هیزیهجو اه جاودزا همه هطساو ییاروج هی

کاخ یدید مناخ مظعا تفگ: هدنمرش ابحتلا هتفرگ ور شرداچ اب مناخ مظعا ندید اب ردام

دش؟ نومرس رب

. هچوک وت تخیر ونوماه هیثاثا و بابسا همه ایح یب هکیترم نیا

میدش... ماع و صاخ هدنمرش

هرهش هشاب هدنمرش تنمشد تفگ: ینوبرهم اب وداد نوکت فسات هنوشن هب یرس مناخ مظعا

نوج.

ات اجنیا نیایب اه هچب اب خهیلا طایح یاهتنا قاتا متفگ تهب نم شیپ تقو دنچ میدرمن هک ام

دینک. ادیپ یبسانم یاج

یزیچ یا هنیزه کمک یماو زربلا زا مدوب شوخلد . هنکن لوبق مدرک هراشا ردام هب وربا اب

. مدنبب ور ایح یب روصنم نهد شاب و مریگب

درک. لوبق یلا حشوخ اب ردام یلو

هنوخش؛حا وت میتفر مناخ مظعا رس تشپ و میتفرگ تسد ور لیاسو زا هکیت دنچ ونم ارهز

دوب... وداپباالرت یکی یام هنوخ زا یلو یمندز لد هب یگنچ مه نوا هنوخ ال

. تشاد ییافص اب ضوح و دوب گرزب شطایح

دوبن. یرابنا هب تهابش یب هک دوب شطایح مههت کنولآ هی

ورد یتخبدب نیا راتفرگ دیاب ردام یراد وربآ سلا دنچ ،دعب درک پیک ور مولگ هار ضغب

میدش... یم یرد ب

مردپ و ردام جاودزا رطاخ هب هک تشاد یدنمتورث ی هداوناخ نامام دایم مدای هک یروجنیا

. مدوب هدرک شدرت

هک شیردام هنوخی تفر نامام راب کی دوب هدشن داتعم زونه اباب و مدوب هچب یتقو یتح

. نوریب دش ترپ هنوخ زا شگرزب ردارب و شردپ بسانم لاان بقتسا اب هتبلا

نیا ییاد و اباب یاوعد هکاب دز یم رس نومهب دمویم مرت کچوک ییاد یرابدنچ نوا زا دعب

دش. عطق لک مههب هاتوک یاه رادید

مناخ مظعا رسپ دماح ی هنیس هب هنیس هک هنوخ لخاد میرایب ور لیاسو هیقب ات میتفر ارهز اب
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. مدموا رد

درک. دزوسالم بوجحم یدنخبل مندید اب

. مدرک سالم تناتم واب متخادنا شا هداس پیت و بترم شیر هبهت یهاگن

مینک. هیلخت ور هنوخ کال دماح کمک دشاب رارق مناخ مظعا اب ندز فرح زا دعب

هچوک ضرا و لوط شمه دوب هدیرب ور منومع یسپاولد ، دزیم روش ملد ردقنا ارچ منود یمن

متفر. یم هار ور

. شبلط بندلا دموا تاذ دب زیه روصنم رصع

دوب. شدیلپ رکف و زیه یاه هاگن رطاخب نم ترفن جوا ، شمشکب شحف هب لوپ رس هک هن

تفگ: ندرک ونمونم تلا جخ یلک واب مهار رس دموا دماح هک مایب رد شولج مرب متساوخ

. دیراذن نهد هب نهد شاهاب امش ًافطل هدازیلع مناخ

. مدرک هاگن دوب، مهرد ًادیدش شاه مخا هک دماح هب بجعت اب

هنک. مکمک تساوخ یم هنک مهاگن هکنیا نودب و دوب هتخادنا نییاپ وشرس

هدش. یتریغ و هدرب نم هب روصنم زیه هاگن هب یپ دوب مولعم

هنک. نوتراب یزیچ یشحف یدب فرح مسرت متفگ:یم و مدز شینوبرهم هب یدنخبل

هنوش و خاش نز ودات یارب هکیترم ، هدرک طلغ تفگ: رفنت واب تخادنا هچوک رس هب یهاگن

هشک. یم

مشن. مشچ وت مشچ روصنم لثم یمدآ اب دوب رتهب مداد، دماح هب ور قح

روصنم و دماح ثحب هرگ ِراظن رود وزا راوید هب مداد هیکت ونم روصنم تمس تفر دماح

مدش.

؟! هداتسرف ور وت هرادن نوبز شدوخ دیشک داد یراب دنچ ییورپ اب روصنم

داد... ور شباوج شمارآ اب دماح اما

! تفگ یچ مدینشن دنچ ره

تفر. اجنوا زا ینابصع ابحیتلا روصنم دوب، ناشنیب هک یهاتوک یوگموگب زا دعب

. مدرک شرس هب تسد هشاب تحار نوتلا تفگ:یخ شمارآ واب دموا متمس هب دماح

. هنوخ لخاد متفر یلا حشوخ واب متخادنا شهب یا هناسانش ردق هاگن

یهام واب ضوح رانک دوب هتسشن و دوب هدش مناخ مظعا یافص اب طایح وحم یباسح ارهز
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یمدرک. یزاب اه یلگ

؟! اجنیا میدموا یلا حشوخ ارهز : متفرگ ور شسیخ و دیفس یاه تسد و شرانک متسشن منم

میدش. رابرس هگیم ، تسا هدنمرش یلیخ نامام تفگ: دزو ینوج یب دنخبل ارهز

. مراد تسود رتشیب ور نیااج نم یلو

. هشیم تسرد زیچ همه ارهز روخن هصغ متفگ: و مدیشک یقیمع هآ

اراس؟! یروجچ _

دایم. دیفس بسا رب راوس هدازهاش متفگ: ییورپ واب مدز یدنخ شین

. مدرک دیلقت ور بسا ههیش هیبش ییادص مورآ دعب

تفر... جنق مبسا رب راوس هدازهاش هب رکف زا ملد وت ،منم تفر هسیر هدنخ زا ارهز

***

یب زربلا زا یربخ یب هتبلا و یلیطعت زور هس دعب یراک زور نیلوا و دوب هبنش زور حبص

... تفرگ یمن مزا یربخ ارچ منود یمن ،هک تفرعم

. مدیشوپ هب هدرک ادیپ ور مراولش و وتنام هتخیر مه هب یاه سابل نیب زا هلجع اب

مدش. تکرش یهار هداس رهاظ نومه منک،اب شیارآ یمک مدرکن تقو یتح

. مدرک یم روخ ماپ ریز ور اه گرب و مدز یم مدق تکرش ریسم وت میگشیمه تداع قبط

نادوسح مشچ و مشکب راج اج همه ور زربلا هب مقشع هزاوآ نونجم لثم تساوخیم ملد یهاگ

. مراد هگن رود شزا ور

و مرایب نوبز یور ور نوا متشادن قح و دوب هدنز نم بلق رد طقف هطبار نیا هک فیح اما

منوسرب یسک  شوگ هب

دوب. هدموین دوب؛ شوماخ شقاتا غارچ متفر، زربلا راک رتفد هب

زا یربخ هن هک زور هس نیا ،رد متفرگ ماه تسد نیب ور مرس و متسشن مراک زیم یور

مدش... شنارگن یلیخ دوب، شکمایپ هن گنز

دشن. زربلا زا یربخ اما تشذگ یرادا تقو ،زا تعاس دنچ

متسنود یمن منم یلو ، هریگب زربلا زا یربخ ات مدموا نم غارس هب راب دنچ یلا مج هیمس

. تساجک

هدب. باوج ات مدنوم رظتنم و متفرگ ور لیابوم هرامش مدش یم شنارگن متشاد مک مک هگید

دوب. هدرک کالهفما یروجدب هشوماخ یشوگ درک عاالمیم هک ینز یادص

. متشادن شزا یربخ نادنمراک زا مودک چیه

. مریگب ور زربلا غارس شزا ات نایدیمح مناخ رتفد متفر ، دیشوج یم هکرس و ریس لثم ملد

دوب. زربلا یگداوناخ تسود نایدیمح هثیدح

. تفرگ وتغارس شزا زربلا ردام هب درز گنز مه هثیدح
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هتفر یدب یگدروخامرس زربلا دوب؛ هتفگ نایدیمح مناخ هب زربلا گرزب ردام مناخ شویرپ

. هباوخ تخر وت هزور هس

مدش. نارگن یروجدب دش، دیفس تسام نیع مگنر ربخ نیا ندینش

؟! یناونع هچ اب یلو ، شندید مرب متسنوت یم شاک

شتدایع نریم رصع نتفگ هبتر عیلا یاه دنمراک یتقو ، متشادن شاهاب یمسر تبسن هکنم

؟! شندید مرب منوت یمن ارچ هک تفرگ شیتآ ملد

. مغارس دموا کهام ، مدروخیم سوسفا و مدوب هدرک ضغب هک روجنیمه

؟! نوج کهام یراد میراک : مدرک شکمناب هایس یاه مشچ هب یهاگن

. یشاب هدامآ رصع یارب مگب تهب مدموا مزیزع _هن

تدایع وت رایهوک بانج یشنم روضح هرخ تفگ:باال دزو یوحم دنخبل ، مدرک شهاگن جیگ

. هبجاو

. شلغب مدیرپ و مدیشک یشوخ زا یا هفخ غیج

. زربلا تدایع مرب دوب رارق ادخ یاو

و هویم هرادا یولج هاگشورف زا میتفر کهام ،اب زربلا یاه رارق نتخادنا بقع زا دعب

. مدیرخ توپمک

... تشادن دح هک شمنیبب هرارق هک مدوب لا حشوخ ردقنا

میدش. زربلا هنوخ یهار هنک یلا مج مناخ ابعالهو هثیدح و کهام نمو دش هک رصع

. ندموا نوشدوخ نیشام اهمهاب راکمه هیقب

زور. کی هن شمدیدن دصسهلا راگنا ، شندید یارب متشاد قوذ ردقچ

. دیزرل وماپ تسد هنوخ هوکشاب یامن ندید دوب،اب نارواین وت زربلا هنوخی

. نیشن خوک هی ونم دوب نیشن خاک هملک یعقاو یانعم هب زربلا

. مدوب هدیدن یزیچ نیچمه مرمع دوب،اتحاالوت هوکشاب جرب باالیهی هقبط نوشنوخ

زربلا کیدزن یاه تسود زا هک شورف ریدم نسحم ییاسانش تراک ندید دعب جرب هظفاحم

هکلب رخآ هقبط مههن نوا داد، ور جرب هب دروو هزاجا ام هب هثیدح و دموا یم باسح هب

دوب. لته الیو هیبش کهام لوق هکهب فک مه هقبط

یاه مدآ و هزربلا هداوناخ هب قلعتم فارطا یاه جرب مامت و جرب نیا تفگ یم کهام

. درادن ور نوبایخ نیا هب دورو هزاجا یلومعم

هار جرب لوا هقبط هب ور ام نابهگن ناخ زربلا و نسحم و هثیدح نیب یتسود مامت اب یتح

. میرب جرب هگیدی یاه هقبط هب میرادن قح درک دیکات دادو

اه رایهوک جرب و اجک مناخ مظعا ِیا هیراع یرابنا مدرک تراقح ساسحا زربلا ربارب رد

یابیز رتسول ؛ دروخ خرچ سنلا ِلک وت مهاگن دوب... نامسآ ات نیمز زا نوم توافت اجک؟!

. مدرک هسیاقم نومدوخ هنوخ زوس مین ورابالپم سنلا طسو



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

20

رون و کیش یاه لبم نومدوخ ی هتفر رد راوز تکوم اب ور ماپ ریز یمشیربا شرف

اه... راوید وت یفخم یزادرپ

یقیمع هآ رخآ ورد مدرک هسیاقم لحم یاه ورابالت نوم روداترود شوپ کیش نانابهگن

. مدیشک ترسح زا

ضغب و ریقحت سح هب ور شدوخ یاج متشاد اجنیا هب ندموا تباب هک یقوذ نوا همه حاال

دوب. هداد

زربلا یگدنز ی هنوخ قرب و قرز ، متشاذ یمن هدش بارخ نیا یوت ور ماپ تقو چیه شاک

. دیشاپ ما هنهک مخز ور کمن

دوب. هدش تخس مارب ردقچ ندیشک سفن مداد، تروق ور مضغب

. کهام متفگ: و متشاذگ کهام یاه تسد یوت ور ما هدز خی یاه تسد

هدش؟! یچ هراتس منوج _

نکاس ی هسناسیل رتخد ، مدوبن هراتس یتح نم درک؛ دنلب مداهن زا هآ کهام فرح نیمه

. سراپ نارهت

یچرادبآ ، تکرش وت مادختسا زا لبق هک نیشن هقاز ی هملپید هی مدوب هدازیلع اراس نم

دوب. یعافتنا ریغ هاگشناد

. هنکن سیخ ور ماه مشچ کشا هک متفرگ ور مدوخ یولج ردقچ

دراو وحم یدنخبل و هدیرپ یگنر اب شگرزب ردام و زربلا دشو زاب نومرس تشپ روسناسآ

دش. سنلا

ناوج ۴۰سهلاینم ردام زا شفاص تسوپ و گنر شوخ یاهوم نوا اب زربلا گرزب ردام

دادیم. نوشن رت

، میدوب هداتسیا اپ هگنل هی هک ام دوب،هب شرس مه یلگشوخ یرسور هک زربلا گرزب ردام

. مینیشب درک، فراعت

هب یقیمع هاگن ، تسشن شور درک باختنا دوب گنر مرک هک ور لبم نیرت کیدزن مه زربلا

درک. ثکم نم ندید واب تخادنا عمج

هن زربلا مگب؛هن و منزب دایرف متسنوت یم شاک دش، بذعم مروضح زا یمک منک یم سح

وت... هن هئوگغورد یاراس هشب بذعم دیاب هک یسک وشن، بذعم وت نم هروطسا هن نم درم

. متسشن کهام رانک و متفرگ زاگ ور یمبل هشوگ

درک رکشت ام ندموا زا زربلا دشودعب لدب درو اه هچب نیب یداع یافرح

اه راکمه هب وور تخادنا تعاس هب یهاگن نسحم دش، ام زا هک یلصفم ییاریذپ زا دعب

. هگید میرب هرتهب تفگ:

زربلا هک مرب متساوخ و مدرک ینوج مک یظفاحادخ بل ریز دش، دنلب مارتحا هنوشن هب زربلا
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. شخبناهج مناخ دز: مادص

نوتاهاب ور ادرف یاه رارق ماوخیم دینومب امش افطل : مدرک شهاگن تلا جخ ،اب بقع متشگرب

منک. میظنت

؟! ینوم تفگ:یم و تخادنا مهب یهاگن هثیدح

متفگ:هلب. دیدرت اب

نوا اب دوب،نم یمهفن رتخد بجع ، مدرک سح هیمس هاگن وت ور تداسح قرب حوضو هب

! تسه شرکف وت زونه نیا یلو مدیشک تلا جخ شیگدنز هنوخ ندید اب زربلا اب طابترا همه

، دنتفر جرب زا یظفاحادخ اب اهراکمه

؟ دیتسه زربلا یشنم امش مرتخد تفگ: و تخادنا مهب ینوبرهم هاگن زربلا گرزبردام

مناخ. مداد:هلب باوج تلا جخ اب

... شکاروخ و دروخ وهب دیشاب بقارم و یشاب هتشاد ار زربلا یاوه سپ مرتخد

. نومنز هن تسام یشنم مناخ هراتس نیا نوج یرپ تفگ: و شردام فرح طسو دیرپ زربلا

هچب. وت تسد تفگ:زا و دیدنخ شگرزب ردام

. تشاذگ اهنت ور ام یدیشخبب اب دعب

تفگ: و تخادنا ندوب هدرک ناهنپ موتنام هقی یوت تلا جخ وراب مرس هک نم هب یهاگن زربلا

؟! یچییوس اج هدش یچ

منک؟! راک یچ دیاب متفگ:نم و متفرگ زاگ ور مبل

. شروخب تفگ: و تخادنا شفارطا هب هاگن هی

! زربلا متفگ: و مدرک دنلب و مرس تلا جخ اب

حاالدش. ناهآ تفگ: دزو یدنخبل

باال. میرب نزب تفگ: و تفرگ و متسد چم دعب

یدج. و نشخ هزادنا نومه هب عمج ووت دوب خوش یدایز نوماه ییاهنت وت زربلا

هک ور وم یاه .رات مدرم یم خیلا ماهوم و هعنقم رس مروضح رطاخب هدش لقتنم سرتسا

. مدرک یم تسرد نتخیر یم نوریب هعنقم زا هناخاتسگ

. میدوب هک ییاج زا باالرت هقبط ۱۹ میتفر یا هشیش روسناسآ اب

تفر. جیگ مرس لخاد متشاذگ ور ماپ یتقو هک یروط دوب، یا هشیش روسناسآ کقاتا لک

نم سرتن تفگ: راو همزمز مشوگ ریز داد هیکت شدوخ هب ونم و درک هقلح مرود ور شتسد

. متشیپ

و دیشک رپ ماه ینارگن مومت هک دوب فرح نیمه یوت یرس هچ منود یمن مدش، تلا جخ قرغ

تفر.
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. تشهب دوخ دوخ ینعی نم لثم ینیشن هقاز هساو ، ندوب ینویعا جرب هی مهدزون هقبط یوت

. هنورتخد یاهایور گنر هب یتروص تشهب هی

. کیش نیشام ات دنچ و نمچ نیمز اب تشاد دوجو گرزب یوالی هی جرب ماب تشپ یور

یقیمع سفن نم دش ثعاب و دیزو یکنخ میسن . متشاذگ نوریب روسناسآ زا دیدرت وراب ماپ

. مشکب

؟! یراد شتسود تفگ: مشوگ تشپ مورآ ییادص اب زربلا

ور؟ یچ مداد: باوج جیگ

ونم. درک:یوالی هراشا شفرطا وهب درک زاب ور شتسد

. مدوب نیریش باوخ هی طسو راگنا ، متخادنا مفارطا هب ییایور یهاگن

؟! هرختسا نیا نم یادخ دش: غارچلچ رختسا ندید اب ماه مشچ

. هغاد مه شبآ تفگ: و درک وراتهبات شاه وربا زربلا

انش؟ میرب تفگ: و درک مدنلب دموا

. مدرواین مدوخ هارمه سابل نم ریخ :هن مدرک کزان مشچ تشپ

. تسا هنورتخد سابل _نیااجرپ

اقآ. مشوپ یمن ور امش یارتخد تسود یاه سابل _نم

مود ، ناملآ هتفر هسسلا ًابیرقت هک همرهاوخ اهملا سابل نوا تفگ:واال دزو یدنخزوپ

اه. یمرتخد تسود تدوخ عیلا بانج هکنیا

. مراد قرف اه نوا نماب مریخن : مدرک سول ومدوخ

. مراد قرف اه نوا نماب مریخن : مدرک سول ومدوخ

مرت. قشع رت نوبرهم رتو سولم نوشمه زا متفگ:نم و مدز هنیس هب تسد دعب

. هتبلا دص تفگ: و تخادنا مهب یقیمع هاگن

بآ طسو دز هجریش مدوب شلغب وت هک یروجنیمه و رختسا فرط دیود تعرس اب دعب

وت رختسا طسو سیخ نت اب ونم یمدرک بورغ تشاد دیشروخ مرگ، هن دوب درس هن بآ

. مدوب شلغب

. ایدوب هدروخ امرس وت زربلا _

دوب. یشیامن چون _

. هنووید : شرس وت مدز

نم. یلقسف : مدیشک شلغب وت مکحم

یمیش! اج نم لغب وت یا؟!هک هزماب ردقنا ارچ وت

. یشیامن هگید ردقچ _وت

تلا صا یوب یمداد یگنودرم یوب شنت ، مدیشک سفن و شندرگ ضبن یور متشاذگ ور مرس

نم... هساو لقادح ، دوبن یسک مک هخآ
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متشاذگ شرس یور ور مرس مقشع همه ،اب متخادنا شا هنوگادخ و قیمع یاه مشچ هب یهاگن

. متفرگ شاه بل زا یقیمع ی هسوب و

مینک. تفگ:انش دزو یدنخبل

. هتبلا متفگ و متسب ور ماه مشچ

. دنوزوس ور مندرگ گر زربلا نیشتآ و غاد ی هسوب

. هنکب منت تشوگ زا هکیت هی تساوخیم راگنا هک دیسوب یم یروج یتنعل

درک. یم راتفر تنوشخ اب یلیخ

یمدز. مهب ور حملا منت هب هدیبسچ سیخ یاه سابل

رختسا بآ تسد وهب دنک منت زا ور اه سابل کت کت و تفر مسابل همکد فرط هب شتسد

. درپس

. مرمک ماپو ریز تشاذگ ور شتسد مدیشک زارد رختسا یور زربلا کمک اب

؟! یدلب انش مقشع دز: وحم یدنخبل دوب. هریخ نوا قارب یاه مشچ هب میقتسم منوسرت هاگن

هگم ؛ مدرپسن بآ هب نت مرمع ۲۱سلا وت مگب دوبن تشز . مدنوخرچ هقدح یوت ور مهاگن

دوب! هدنز اباب هک ینامز شیپ تقو یلیخ

. متسین دلب :هن مدیزگ بل

. مسفن مدیم دای تهب مدوخ . هرادن لا کشا دش: شخپ شنوشیپ یور شاهوم دش مخ

رود تسد و منک ضبقنم ور المت ضع دش ثعاب بآ زا سرت . مرمک رود تخادنا تسد

. مزادنب شندرگ

زربلا : مدیشک یا هفخ غیج درک؛ هفاضا مسرت هب بآ وت ندوب قلعم سح میدرک انش هک مکی

. مسرت یم

. میدوب رختسا طسو هگید ولج. مدیشک رتشیب مکی دز متشپ هب یا هبرض دیدنخ

مراد ور تاوه . ولوچوک کسورع سرتن _

. یشکب زارد تحار بآ یور و ینک لش ور التت ضع نک یعس

. نکن عمج ور تاپ نیا ردقنا ماپ» یور تشاذگ ور شتسد »

زارد بآ یور و دموا رد یگلا چم حتلا زا مندب مک بآ.مک وت مندب شزاون هب درک عورش

. مدیشک

. روخن نوکت عهیلا. مورآ سیه _

هرآ؟! یرتخد یدوب هتفگ ولوچوک مناخ بخ : متخت مکش یور دروخ رس مندرگ زا تسد

؟! دیسرپ یم ور ازیچ نیا ارچ

. مروخن نوکت ات متفرگ زاگ ور مبل

ورف رجآ لثم و هروخیم مهب تلداعت یروخب نوکت یاوخب ینودیم تدوخ . ولوچوک نیرفآ _

. رختسا وت یمیر
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یس. نـج دب یلیخ : مدرک عمج ور متروص صرح اب

؟! یدید ور شاجک هزات :هرآ تفرگ شدوخ هب جیبلا حتلا شمرف شوخ و هدیشک یاه وربا

. مروخیم نوکت ینک تیذا :هگا مدرک زیر ور ماه مشچ

بآ. وت یشیم قرغ تقو نوا تفر: بقع ماگ دنچ دزو یکمشچ

. یرتم هی رختسا متفگ:هی و مدرک کزان یمشچ تشپ

هس تمسق مگب؟!االن روط هچ بخ داد: هریاد مین کی مرف شاه بل وهب داد نوکت یرس

. میرختسا بآ یرتم

مدش. هلا چم مدوخ وت هاگآدوخ وان مدیشک یدنلب غیج

ماه هنوش رود زربلا تسد هک منکیم پچ مراد مدرک سح و دروخ مهب ملداعت تعرس هب

. کسورع سرتن سیه تفگ: دشو هدیچیپ

یدب. یلیخ متفگ: و شا هنیس وت مدز مولوچوک یاه تشم اب

منک. حیرفت یمک متساوخیم طقف باال: دروآ میلست هنوشن هب ور شتسد و دیسوب ور ماه تشم

نم؟! ندرک تیذا _اب

تفگ:هن و دنوشن ندروخ یم رس شور بآ تارطق هک شا هنهرب الین ضع هنیس هب ور مرس

. ترکب نت سمل اب طقف

دوجو شهکاب هنودرم کف یور ور هقلح.مبل شندرگ رود دشو لش شرمک رود زا تسد

. مدیسوب و متشاذگ ، تشاد یصاخ ینیریش شنیب کیراب کاچ نوا

: زربلا

. متخادنا دوب متسد یوت هک یفیرظ و کیراب مسج هب رورغ زا رپ یهاگن

هیقب لثم هک دوب بیجع یلو دوب. هدش نم یگدنز یاه هعونمم زا یلیخ دراو شاپ رتخد نیا

دز. یمن ور یمندشوملد هتشاذگ رانک ارتخد

رایهوک زربلا یگدنز و هنوخ ندید زا مدش هجوتم . دموا متدایع اههب راکمه هارمه هک زورما

هیمس هک ییاه اترپ و ترچ هدید.دای نم زا رتمک رد ور شدوخ و هدش ریقحت ردقچ گرزب

. هرایبرد ور ارجام یوت هت مدوب هدرپس یکی .هب مداتفا دوب هتفگ شرس تشپ

« دایب رد شکشا دوب هدنوم .مک یتاساسحا ی هجوج » متفگ ملد ووت مدز یجک دنخبل

. تسشن ما هنوچ یور شیت کشال کیراب یاه بل هک مدوب رکف وت

مداد. رت غاد و نشخ ی هسوب ورابهی شغاد ی هسوب باوج

دش. عمج شا هتخوس هوهقیا یاه مشچ یوت کشا زا یمجح هک مدیکم مکحم ور شبل ردقنیا

متاقیقحت ندش لیمکت ات تساوخیمن ملد یلو دوب هدرک مغاد یباسح یتنعل . مدرک اهر ور شبل

مدب. ور میگدنز وت رتشیب ذوفن هزاجا شهب

لحم هک ینامتراپآ زا هراتس ، تفگ نوا و هنک شبیقعت مداتسرف ور اه هچب زا یکی بشید
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هتفر. نوغاد و یمیدق هلحم کی هب هتکرش هدنورپ وت شسردآ

!!! هشاب مگرزب ردپ ای مبیقر سوساج هراتس هنکن هک هدرک کوکشم ور نم نیا

. رختسا نوریب متفر نانک وانش متفرگ لغب ور شسیخ لکیه

... دیزرل یم هدز نوراب ی هجوج لثم

. مدرک هلا چم مشوغآ یوت ور شدوخ مدز یدنخبل

. تشادن ربخ میعقاو هیحور وزا دوب هدید ونم عبط خوش و نابرهم هرهچ طقف هراتس

دوب. هتفگ غورد و دوب هدرک ضرف قمحا ونم نیمه یارب

مناخ یارب یباسح هیبنت وهی مدوب نم تقو نوا و تفریم ول زیچ همه دوز یلیخ یلو

. مدوخ یولوچوک

هی ناونع هب شاج هشاب مه سوساج هگا یتح هراتس هک دوب ،نیا مدوب نئمطم شزا هک یزیچ

. هظوفحم میگدنز وت یسن ـج هدرب مگب رتهب ای هقوشعم

باختنا تقد وراب ماه هقوشعم همه و مدوبن نباوخ یم یا هدام ره هکاب ییاه مدآ وزج نم

ندش. یم کچ سالیتم ظاحل ماکالزا هک متشاد هدنورپ هی مودک ره یارب و مدرک یم

باختنا تکرش هب هدش هئارا کرادم یور زا طقف و یمسر تایقیحت نودب هک دوب هراتس اهنت

دوب. هدش

شین هرادن ور شراظتنا هک ییاج زا مدآ ًاقیقد . هدوب هابتشا ردقچ متکرح نیا ممهف وحاالیم

. هروخیم

. همدرس زربلا تفگ: ماو هنیس یور تشاذگ ور شتسد هراتس

یتقو یلو ننک. سمل ماوخب هکنیا نودب ور مندب نتشادن هزاجا مودک چیه ماه هقوشعم نیب

ممشخ زا عنام هک دش قیرزت ماه گر نیب یبیجع سح منت یور تشاذگ ور شتسد هراتس

دش.

اراس:

جیکپ نوا وهب مدنوشن بل یور یعونصم ابمت یدنخبل درک. یم مهاگن زومرم یلیخ زربلا

مداد. لیوحت یگنودرم زا لماک

و دموا رد صقر هب ماهوم نیب مالمی میسن مزاب دش. رارق رب توکس نومنیب یا هقیقد دنچ

یا هزرل ؛ هنوزرل یم ور یچ اشامت درم لد هکهت صاقر نز هی زیگنارب توه ـش مادنا لثم

. تخادنا ممادنا هب فیفخ

. لخاد میرب متساوخ زربلا زا همدرس نتفگ اب

کمک هب زاین نتفر هار یارب هک ییاپ ون کدوک لثم تسرد و تفرگ ور مچم زربلا

درک. متیاده شجرب یوالیباالی سنلا تمس ،هب هراد شرتگرزب

دز بیهن لد هب ملقع موش یادص وزاب درب متام هملک یعقاو یانعم هب سنلا یاضف ندید اب
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. یتسین زربلا یاه هزادنا دحو رد

اال متحا ی هچیلا وهیق طالیی دیفس کیمارس زا هدش نییزت یشوپ فک اب گرزب هیسنلا

. شطسو رد طسو یمشیربا

یور هب ور تسرد نپا ی هنوخزپشآ وهی ندش یم یهتنم باال هقبط هب هک ییاه هلپ فیدر

مدید. هیواز

رد تشپ زا هک هداعلا قوف سارت هی هب دشیم یهنم متسار فرط و دوب دننام L هنوخ حتلا

دش. لوکره یادخ هنت یمین همسجم نوا و صاخ یراک لگ بوذجم مهاگن شیا هشیش

مدآ دوجو وت ور سح نیا هک یدبعم شصاخ ی هنوخ و دوب هروطسا هی هیبش زربلا یتسار هب

درک. یم لیمکت

درک. دروخرب متروص هب اوه میظنت هاگتسد تمس زا یعوبطم یامرگ مدز. قیمع یدنخبل

یبیجع و ولا مشپ دوجوم اب ماپ هک متفر ولج ماگ دنچ . مدزیم دید ور هنوخ متشاد تقد حاالاب

درک. دروخ رب

وان مدیشک یا هفخ غیج . دشیم شخپ سنلا وت شسراپ یادص هک یطسوتم گس ندید اب

مدز. دگل شتمس اباپهب هاگآدوخ

. رتخد وت هتچ درک: هقلح موزاب رود ور شتسد و مفرط دیرپ عیرس زربلا

هیچ؟ ولا مشپ وید نیاد _

شرس بالیی هگا . همبوبحم گس یسج یا هنووید تفگ: دزو گس هساو یتوس زربلا

ننک. تا هکیت هکیت مداد یم یدروایم

: دیسوب ور مینوشیپ و دیدنخ دش. ششحاف هابتشا هجوتم هک زربلا . تسکش ملد ینعی . مدروخ اج

. هراتس مدرک یخوش

نیچ وت یناتساب هینژدا نویلیم ۳۶ شدیرخ تمیق . مدرک گرزب مدوخ یگچب زا ور یسج

هراد.

تس. هزماب یلیخ بخ متفگ: و مدز یخلت دنخبل

مدب تنوشن باالور هقبط میرب تفگ:ایب و دیپاق و متسد چم منک رکف دادن هزاجا زربلا

. ییاریذپ زاسنلا ۲۰هلپباالرت دودح . میتفر باال هقبط ابمههب

رارق سنلا یاهتنا مقاتا ات دنچ و لوا قاتا اتدنچ . کیش یزادرپ رون اب طسوتم ورهار هی

. تشاد

؟! تساجک تباوخ قاتا متفگ: و مدرک لش و مشین

هک درک یم تدمجنم یروج شاه مشچ صلا خ یا هوهق . تخود مهب ور شدرس یا هوهق هاگن

هنک. بآ ور شخی تسنوت یمن اه دنخبل نیرت مرگ یتح

« یتفر ول یدش تخدب هراتس » متفگ مدوخ هکاب یروج . متروص دشوت موز اه مهتم لثم
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دش. هریخ میلسع یاه مشچ وت قیمع و تفرگ مکحم ور متسد

یامرس وت هک دوب نم یاه یلسع یامرگ رابنیا درک.و ادیپ مهتالیق رد امرس و یامرگ

دش. بوذ شیا هوهق یاه ریرهمز

ات دوبن شا هنهرب الین ضع هنیس هگا هک شدوخ فرط مدیشک یروج دزو گنچ ور متسد

. مدشیم نیمز شخپ هشب، مرس رپس

. مدیشک بقع شتروص تمس هب تفر یم بقع مندرگ هک حیتلا نیرخآ ورات مرس

اجک. نم یتناس و۱۵۷ اجک نوا یتناس ۱۹۵ ردق

یمینک؟ راتفر یبصع و نشخ ردقنا ارچ _

. یهام کنکداب هی لثم تسرد درک. رپوخیلا شدوخ فارطا یاوه زا ور شنهد

هب ور یخی درم هب شهیبشت و نوش هدرک داب یاه پل اب لوگوف یاه یهام نوا هب رکف زا

. تفرگ ما؟ هدنخ هاگآدوخان مور

هب درک عورش و نومفرط دیرپ ولا مشپ ینیچ نژدا گس نوا هکاب هدب ور مباوج تساوخ

. ندرک سراپ

. قمحا ی هلوت _

راک هب نوم مودک یارب ور هلوت ظفل ًاقیقد .، متخادنا ولا مشپ گس نوا و مدوخ هب یهاگن

درب؟!

. روعش :یب شاه کپ سکیس وت مدز و مدروآ شوج هشاب نم اب هنکمم هکنیا هب رکف زا

هچب؟! وت هتچ : دروخ اج

. قمحا یتفگ نم _.هب

قمحا یسج نوا اب مدوبن ابوت یلقسف ی هلوت تفگ:یا و درک هقلح ما هنوش رود ور شتسد

هدش. لحم یب سورخ هک مدوب

ینم. اب مدرک رکف یلقسف ی هلوت یگیم هب سب زا بخ متفگ: و نوریب مدروآ ور منوبز

مشچ نوا اب ینم ی هبرگ ی هلوت تفگ:وت و درک شزاون ومرس . دیسوب ور مینوشیپ دشو مخ

. نکن یدوسح شهب سپ هنم. همهفن گس هلوت نوا یلو تگنر یلسع یا هبرگ یاه

شاب بقارم مه وت مدب ور یسج یاذغ مرب تفگ:نم و شگس تمس تفر زربلا مدز. یدنخبل

. ینکن یراکبارخ

اه قاتا یوت منزب خرچ مکی میمصت زربلا نتفر اب

. ندوب لماک هنوخ هی هیبش مودک ره اههک قاتا

. یرادلوپ وت سب زا زربلا هشب تتفوک متفگ ملد وت

. مینیب ریز دیچیپ زربلا رطع یوب مدرک زاب هک ور یرخآ قاتا رد

دیفس. یکشم نیازید دوب؛اب شدوخ قاتا

باق ره ووت دوب هدش یراک غارچ شوت هک شور دیفس عبرم یاه باق اب یکشم یاه راوید
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. تشاد دوجو یکچوک یبوچ ی همسجم

دوب. هتخیر مه وهب روطق یاه باتک زا رپ شور هک تشاد مه گرزب ی هعلا طم زیم هی

زا رایهوک زربلا ردقنارگ داتسا زا همانریدقت ؛ مدرک یدایز بجعت شرس تشپ باق ندید اب

. هیدهم یعافتنا ریغ هاگشناد فرط

یاه هاگشناد زج تفگ هشیم هک یعافتنا ریغ هاگشناد وت منوا دوب! هاگشناد داتسا زربلا سپ

. تسه ربتعم

. نوریب مدز قاتا وزا مدیشک یا کالهف فوپ زربلا گس پاه پاه یادص ندینش اب

دوب! هدرک یمخر ور ام شگس مهاب زربلا نیا

. مدرکن یلوضف چیه و مداتسیا اجنومه راگنا هک مدرک دومناو یروج

؟! یمناخ هتفر ترس هلصوح تفگ: و متمس دموا شتسد ابقالهدوت زربلا

. یگن یگب یه متفگ: و مدرک جک ور ما هچول و بل

: روسناسآ فرط مدیشک دزو گنچ ور متسد چم

. مراد زیارپروس تارب هک ایب سپ بخ _

. دمویم نوملا بند مه ولا مشپ هگس نوا

؟! میرب یم اجک زربلا متفگ: بجعت اب

هراتس تفگ: و درک هاگن ونم کیناتیات وت کج هیبش تسرد متمس. تشگرب و درک ثکم یمک

. ینیبب ونم نویسکلک هرارق هک یتسه یرتخد نیلوا مگنشق ی

دز. ور یا هشیش روسناسآ نوا همکد دعب

مدش. هریخ مور هب ور هناورپ زا رپ نویسکلک هب تهب اب

هدش نوزیوآ راوید هب فلتخم یاه سکع باق یوت فلتخم یاه گنر اهوت هناورپ عاونا

دوب.

نوشنوخ وت قاتا ندوب هفاضا و یراکیب ور زا انیا رکش ور تفاصنا ایادخ » متفگ ملد وت

فان وت گنت یرابنا هی یوت دیاب اه هراچیب تخبدب ام دعب راوید ردو هب ننوبسچ یم هناورپ

« میباوخب مه

. دیسر ینیریش هب یخلت زا مدنخبل زربلا ندید هکاب مدز خلت یدنخبل

. ییایور و ابیز ردقچ اجنیا یاو متفگ: یلا حشوخ اب

مه ور اهوت هناورپ نیا نیع تساوخیم :ملد تخادنا مهب ثیبخ یهاگن و درک شزاون ومرس

منک. ظفاحم یا هشیش یاه باق نیا یوت

مدوخ رانک اجنیا تساوخیم تفگ:ملد و داد چیپ مگنر ییامرخ یاهوم رود ور شتشگنا

. یدوب

؟! زربلا یدش لچ لخو متفگ: بجعت و تهب اب

هدش. لخ کاپ هرسپ نیا نم یادخ یاو : مدرب اعدباال هنوشن هب ور متسد دعب
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وهی تردام نزب گنز مه ۹وت تعاس میروخب یزیچ هی نییاپ تفگ:ایب دزو یجک دنخبل

. نکب مه رس بشما یارب یغورد

مشچ. هب متفگ:یا و مدز یقیمع دنخبل

متفر ههار رد هک یقافتا زا لفاغ ونم دروخ گنز مه زربلا یشوگ نییاپ هقبط هب متفر اب

. متسشن لبم یور و نییاپ هقبط

***

: زربلا

قیقحت هراتس ی هرابرد دوب هتفر هک یسک هواک هرامش ندید .اب دروخ گنز مهارمه یشوگ

دوب. عقوم هب یلیخ مدز. یدنخبل هنک،

هواک. مونش یم _ولا

. میدرک مناخ هراتس هرابرد ور المز تاقیقحت شتسار سیئر _سالم

ملپید ۲۰سهلا هدازیلع اراس تسامش شیپ یشنم ناونع هب هک یسک مگب. دیاب سییر بخ

. تساراس تسود مناخ هراتس و هنیشن هقاز و ریقف ی هداوناخ هی ،زا رتویپماک

؟! هدرک ضرف رخ ور نم مولوچوک هناورپ سپ مدز. یدنخ شین

. هنوخ هنوخزپشآ وت متفر و مدرک عطق ور یشوگ

. مدرک تسرد ور مدیدج ی هناورپ صوصخم ینتسب زومریش و مدز ور داوم سکیم ی همکد

هدب» ولوچوک ناوات هی شغورد تباب مولوچوک مناخ هرارق »

. هنکن شومارف زگره ور بشما نیا، زا دعب مدوب نئمطم وتحلا. مدرب ور ناویل

زا هک دوب یزیچ اهنت یتیپیدنرس هملک ؛ مدرک شتشرد یاه مشچ و ییامرخ یاهوم هب یهاگن

. تسب شقن منهذ اهوت مشچ نوا فیصوت

مداد. شدروخ هب ور زومریش ناویل ماپو یور شمدنوشن

دوب. زیگنا توه ـش یلیخ شولوچوک یاه بل

مدز یکمشچ و مدیسوب ور شا هنوگ

اراس:

. متخادنا زربلا هب ینوطیش هاگن و مدروخ ور هزم شوخ زوم ریش ناویل

وابح ندرک یگنر رپ مخا شفارطا یارتخد هب رکف .اب ههاگشناد داتسا زربلا دموا مدای مزاب

هیچ؟! تیلیصحت هتشر ینعی یدنوخ یچ وت زربلا متفگ: یرامخ تلا

. مراد یکشزپ کیتامروفنا یارتکد و یحیرشت مولع دشرا دز: یخلت دنخروپ زربلا

یدنوخ رتوپماک هک تفگ:وت دنوشن یم شبل ی هشوگ ور شروتانس راگیس هک یلا حرد دعب
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هیچ؟! مروظنم یمهف یم بوخ

. مدیدنخ یم تسم یاه مدآ نیع طقف یمنمدش. زربلا یاه فرح هجوتم راگنا مدیدنخ هناتسم

. ندوبن نوشدوخ وتحلا هک ییاسک هیبش تسرد

. ندیصقر و ندروخ خرچ هب مدرک عورش و مدش دنلب اج زا

دوب. منت یتروص باوخ نهاریپ هی طقف هکنیا دوب.اب هدش ممرگ

. نتفگ ترپ و ترچ و هدنخ زا نتفر هسیر هب مدرک عورش

. ولوچوک اراس مدرک ور تسوه تفگ: و مفرط دموا زربلا

داوخیم ملد متفگ:منم و زربلا الین ضع هنیس یور متشاذگ ور مینیب . مدوبن مدوخ ألوتحلا صا

مشب. یکی تاهاب ماوخ یم »منم متشاد یسح هی تفر یم جیگ مرس »

منک. یلپ مه یباسح و تسرد گنهآ هی راذب بخ تفگ: و زیم یور پات پل تمس تفر

هک دوب هدش یچ منود یمن . مدنوخیم ور یمیدق یگنهآ دنلب دنلب منم دزیم فرح هک روط نومه

. متشادن یداع الحتلا صا

. هدرک مادص اراس زربلا دوبن مهم مارب هک یروط . مدوب یخلا یب تدش هب

یا هگید زیچ چیه هن مدرک یم رکف ششوغآ هب طقف

دنک. منت زا ور مسابل دنب دنب زربلا تسد ،یک مدیمهفن هک مدوب گنم و جیگ ردقنیا

. دیشک زارد منت یور سنلا طسو گنر مرک هرفن هس لبم یور یک

داد. داب هب ور ماه یگنورتخد هک یقافتا و مندرگ رانک غاد سفن نوا و

****

دوب. هتفرگ درد منت همه مدرک زاب هک ماه مشچ

. مدوب هتخانش وان کیرات قاتا یوت ؟! ماجک متسنود یمن

دش. بلج مور هب ور پات پل هب مهجوت و مدش دنلب اج زا

دوب. بسانمان ملیف هی شخپ ردحلا

دز. همیخ هرتخد نت یور دوبن زربلا مادنا هب تهابش یب هک شباذج مادنا اب هرسپ

دوب. نیبرود یولج ًاقیقد هرتخد یاه مشچ دموا ملیفهکباال

دوب. یجنرطش زربلا تروص یور یلو دوب. زربلا نمو ملیف نیا ایادخ . مدوب نم

هیچ؟ ملیف ؟!نیا ییاجک زربلا : مدیشک دایرف

. متشگ غارچ دیلک بندلا هناروک روک مدش. دنلب اج وزا مداد نوکت ور مدوخ

. مدیشک یشفنب ارف غیج ، مدوخ نایرع ندب و نوخ رپ تخت ندید و غارچ ندش نشور اب

زجع.نهلا. هب مدرک عورش و متسشن درس یاه یشاک یور
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« مدیشک ور ماهوم ؟!« یدروآ مرس .هچبالیی تتشکب ادخ زربلا _

هریگ. یمن ونم یسک مدش. تخب هایس هگید نم

. نجل یضوع مدوب رتخد نم

یاو. یاو مدش. تخب هایس هگید یاو مدش. تخبدب یاو

اب بوچراچ .لک داتسیا رد بوچراچ شوت هدیزرو لکیه نوا اب زربلا دشو زاب ور قاتا رد

دش. رپ شدنلب ودق شنهپ یاه هنوش

؟! ترس ور یتشاذگ ور هنوخ هیچ _

. شراولش یور متخادنا گنچ و شتمس متشادرب زیخ واپ تسد راهچ

. یشحو نکن !مر شوه _

؟! یدرک نز ونم هک لگنا یوت ماای یشحو _نم

؟! یتفرگ ملیف ارچ یاو یاو ؟! یداد مدروخ هب یچ یضوع : شاپ نیب وت مدز تشم

یمینک. میقع ور ناریا رجات نیرت  گرزب رسپ یراد هلوت هشاب تساوه تفگ: و بقع تفر

؟! یتفرگ ملیف ارچ . یضوع تتورث وت مدیر : مدیشک غیج

. منکیم تیاکش تزا ؟! یداد مدروخ هب یچ : نیمز ور مدز

دنس. لعج مرج هب منوا هدازیلع اراس مناخ نک تیاکش تفگ:واالال دزو یا ههقهق

؟! یگیم یچ : مدرک شهاگن تهب اب

. رایهوک زربلا مسا هب یسک بادرم وت وناز ات منوا هریگ. تاپ مقشع دز: وناز مولج دشو مخ

و کانسرت مارب ینتشاد تسود ی هرهچ نوا ردقچ . مدرک هاگن زربلا هوهقیا یاه مشچ وت

دوب. هدش لمحت لباق ریغ

. مدنوباوخ ششوگ وت یمکحم یلیس رایتخا یب

؟! تاه ندرک مقشع مقشع دوب ؟!نیا یگیم یراد یچ . فرش یب یضوع _

. دنوچیپ و تفرگ مکحم ور متسد

یهوگ تفگ:هچ ، مدرک یم فعض نحل نوا تیباذج زا دوب هتشذگ هگا هک یدج نحل اب دعب

؟! گس هلوت یدروخ

. تسکش ومتسد نک _لو

. مدرک طلغ نک مدز:ملو غیج داد. منوکت

. زربلا اقآ مدروخ هوگ وگب _

دوب. یقاب مه شمین و تروق ود میگدنز هب دوب هدیر دوب.معال ورپ یلیخ هگید نیا

نک. ملو یضوع نک _ملو

. یدیدن نمو یور نوا زونه ولوچوک کقلد سیه تفگ: مشوگ لغب

هدش. عورش نمابوت یزاب زونه
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. دیشک ماه وـسهنی مندرگ یور مرس تشپ یتسد . مدرک شهاگن سرت اب

.. مزیزع یکمن اب یلیخ _وت

منک. تسح هرابود ماوخ یم مزیزع تفگ: و بقع داد مله

. ادرف یارب ، باوخب بوخ و هنوخ ورب هتقو رید .االن زورما هن اما

ارچ؟! ادرف : دیرپ مکلپ

یدش. جارخا نم یشنم ناونع هب دز:وت دنخزوپ

... یشاب مارب یبوخ ی هقوشعم ینوت یم بخ یلو : تشاذگ ما هنوچ ریز یتسد

! ولوچوک ، یشاب یبوخ یسن ـج هدرب مگب هرتهب : مدرک ثکم یمک

یروج تعاس دنچ مدیاش تعاس هی ضرع رد زربلا . مدییاس مهب ور ماه نودند مشخ اب

مدش. شقشاع هک هشاب یمدآ نومه دشیمن رواب هک دوب هدش ضوع

لقع. یب گنخ ترسرب کاخ اراس ترس رب کاخ . مدوخ رس وت منزب یتسد ود متشاد تسود

و نزادنا یم تسوپ رام لثم هطبار دعب ارسپ تفگ شا هتشادن زغم نوا اب هراتس همه نیا

هراد. قرف زربلا هن متفگ رخ ننک،نم یم ضوع گنر

! نییاپ هداتفا باال نوا زا اقآ هدش هراپ نومسآ قاط

ینک هیرگ تفگ: مشوگ ریز و متروص وت دموا زربلا هک هیرگ ریز منزب متساوخ مدرک ضغب

. منکیم دروخ ور تکف

؟! مرادن ومدوخ یاه کشا رایتخا شا: هنیس وت مدز تشم اب

.دعب یشب زیمت ریگب شود :ایب مومح تمس تفر و دیشک یگف زاکال یفوپ . هیرگ ریز مدز دعب

نوت. هنوخ ورب وشاپ مه

ینک. مدقع دیاب یمنمر. ماوخ. یمن _

یلو دز» یکمشچ یمینک؟!« یراگتساوخ مزا یراد هب تفگ:هب دزو رخسمت رپ یا ههقهق

منک. یمن دقع هدروخ تسد نز نم مگب دیاب

. یضوع وش هفخ : تمس مدرک ترپ ور متسد رانک تشلا وب مدیشک یشفنب ارف غیج

. یتسین نم زربلا متفگ:وت تیمولظم اب مدرگب لبق زربلا بندلا راگنا دعب

ور تشود ورب دز:ایب گنچ ور موزاب و مفرط دموا و تخادنا ماه مشچ هب یقیمع هاگن

. ریگب

. یضوع نک مرب.ملو راذب ماوخ. یمن : مومح فرط مدرب نوشک نوشک

! هگید نک سب دز:ها وداد مومح وت درک مترپ

اه! ینکن روش هبرگ گنشق . وتدوخ روشب تفگ: و تسب مکحم مومح رد

یممشک ور مدوخ : مدیشک غیج

هداز. یلع ِمناخ اراس نکن یزوگ هدنگ : دیشک داد فرط نوا زا
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دوب. هدش مهب هک ینیهوت زا نیگمغ . فعض همه نیا زا هتسخ مامح. تمس متفر هتسخ ینت اب

ملیف نوا وت ور نوشکت کت مشاب هتشاد رطاخ هب ور بشید تارطاخ زا یا هرذ هکنیا نودب

مدید. یتفوک

دایم؟! مداونوخ نمو رس هشب،هچبالیی شخپ ملیف نوا هگا تشذگ منهذ زا هظحل هی

دنلب رس لحم وت یروجچ متخبدب ردام . هسردم هرب ییور هچ اب موصعم و هراچیب یارهز

هنک؟!

... دیزرل یزیچ نیچمه هب رکف زا متشپ

داد. هرابود رناژی مهب بآ یمرگ و ناو وت متسشن

دوب. هتخانش ان مارب زربلا یور نیا مزونه

. نوریب متفر دیدرت واب متشادرب یسابلا ج یور ی هلوح زا هاتوک شود زا دعب

نوا هاگن وت مهاگن ادابم هک نوریب ماین و منیشب یتفوک ناو نوا اهوت تعاس دشیم شاک

. هنیشب

یتنعل نوا و یتسین رتخد هگید وت داد راطخا مهب منت هرابود دیچیپ ملد ریز هک یدب درد اب

. هدرک یراد تسد تهب

طقف نوا راتفر نیا یلو مداد یم ور هطبار هزاجا زربلا هب مدوخ نامز هی دوب نکمم دنچ ره

... تشاد مان زواجت

. متسشن تخت یور و قاتا یوت متفر نوج ویب نوزرل یاه مدق اب

دوب.... هتسشن منت وت یفیفخ زرل

. متشگ ماه سابل بندلا مشچ واب مدرک کیدزن مدوخ هب رتشیب ور هلوح

رد: بوچراچ هب داد هیکت و قاتا یوت دموا نوا ، مدرک یم هاگن ور فارطا هک یروجنیمه

؟! یدرگ یم سابل بندلا

. مزیزع یرتهب یلیخ نم دید زا سابل نودب : دموا فرح هب هرابود . مدادن باوج

؟! یاوخ یم منوج زا یچ : مدرک هاگن شبل یور دنخبل هب ترفن واب مدرک دنلب و مرس

ماوخ.اما یمن یزیچ تنوج داد:زا نوکت شرس و ولج دموا ماگ دنچ دش رت قیمع شدنخزوپ

. ماوخیم اهزیچ یلیخ تمرف شوخ لکیه نوا زا

. هرایب راشف مولگ هب ضغب دش ثعاب مبلق هب یفنم تاساسحا موجح دز» یکمشچ »

. تاهایور یوت مه ووت متشاد ماهایور وت نم هک یتروص تشهب هب تنعل

. مدوب هتخاس وت رانک هک دوب یا هنورتخد ییایور یگدنز نم یتروص تشهب

تاه. هتساوخ ـیا ضرا یارب تسا هنونز ـت لآ هی طقف وت دید زا تشهب نوا اما

... درپس ما هنوگ شوغآ هب ور شدوخ ممشچ ی هشوگ زا کشا

. هشیم هل رسپ هی سوه یاه دگل ریز هک هنورتخد تاساسحا هب تنعل

. مدموا مدوخ هب متمس میا همرس یوتنام ندش ترپ اب

بشآژسنا ۹ تعاس سأر ادرف سپ یلو تسا هعمج هک ادرف . متفرگ آژسنا تارب شوپب _
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راک. رس یایب هکنیا یارب تلا بند دایم

راک. مودک : متخادنا شهب گنم و جیگ یهاگن

نم. یولوچوک هزره تدیدج لغش بخ تفگ: و درک تخت هب یا هراشا

*

هیرگ هنوخ دوخ وات مدش هدایپ نابهگن نیشام مدش.زا هنوخ یهار هتفوک و هتسخ ینت اب

. مدرک

هدش. منارگن هراچیب ردام ًامتح دش. دنلب مداهن هآزا تعاس ندید اب

دش. یقژی!زاب یادص .رداب مدنوم رظنتم و مدز رد

یلو مرتخد هی ًارهاظ دوب شوخ ملد نوریب متفر یم هنوخ زا یتقو وت. متفر ددرم ییاه ماگ اب

مدش. لیدبت لماک نز االنهبهی

ندرک یم مهاگن ینارگن واب ندوب هداتسیا مه رانک هک دماح و نامام ندید اب طایح یوت متفر

. مدروخ اج

درک؟! یم راک یچ اجنیا هرسپ نیا

یدرک هاگن تیشوگ خیرات و تعاس هب چیه تفگ: و متمس دموا ینابصع ینحل اب دماح

دش؟! خهلا رسپ یک زا نیا مناج . مداتسرف باال وماه وربا

هننس؟ ور امش _هلب

یاو تفگ:یا دزو گنچ ور شتروص دوب، هتفرگ ور شرداچ هک یتسد نومه اب نامام

یدش. ایح یب هچ رتخد

. متفرگ نامام نشور یاه مشچ زا هاگن و مدز خلت یدنخروپ

هلیسم تسین دیدموا رید ارچ هکنیا رس هلیسم مناخ اراس نیبب : تفرگ و مفیک ی هشوگ دماح

. هدرک یط وت رطاخ هب ور هچوک و طایح وت هدنک رس غرم لثم تردام بشید زا هنیا

ینم؟ ردام یصو لیکو امش : تسشن ماه وربا نیب مخا

. هتشز اراس دز: رشت زاب نامام

نم. وگب نزب داد ایب نع متفگ تقو متفگ:واالره و متخادنا باال هنوش

. هتنوبز هنزب رام . هتفرگ بال اراس تفگ: دننام غیج یادص اب نامام

درک. یهاوخ رذع یلک و دماح یولج تفر یگدنمرش اب دعب

. قاتا وت متفر و مدش در شرانک زا هلصوح یب

. دمویم نامام لح یاچ رطع و دوب باتک وت شرس ارهز

شباسح هک هشاب شرس وت ارهز نمای هرابرد ییارکف هنکن ادخ هدش. غامد یوم یلیخ دماح

مسر. یم ور
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. متفرگ تسد یوت ور مکاندرد وتحلاورس متسشن

؟ هنکیم یطلغ هچ زربلا ینعی

. هشورفب ور نوم هرفن ود ملیف و هنزب شرس هب هنکن

هنک. رجفنم ور مزغم تساوخ یم ییایلوخیلا م یاه رکف نیا ایادخ

*

. ماوخب کمک شزا و مگب شهب ور ارجام اب هراتس هنوخ متفر

یمهنک. مبیقعت هراد نیشام هی مدش هجوتم هار یوت

. تفرگ مصرح هزربلا فرط زا ورای هکنیا رکف اب دعب یلو مدیسرت شلوا

. منوچیپب ور ورای ات مداد تعرس ماه مدق وهب مدرک تشم ور متسد

. نوبایخ وت ماین مدرک یم یعس و متفر یم هار دنت دنت کیراب یاه هچوک زا

هنیس هب مکحم مشکب یتحار شسفن متساوخ دشو تحار ورای ندش مگ تباب یخملا هک نیمه

. مدرک دروخرب الین ضع

مدش. وربور زربلا ی هدننار رایماک اب مدروآ ورباال مرس هک نیمه یلو مدیسرت شلوا

. شنیشام تمس مدنوشک مکحم و تفرگ ور موزاب رایماک

یاوخیم منوج زا یچ . رادرب مرس زا تسد یضوع متفگ: و مدیشک شاه هجنپ یور ور متسد

؟!

غاب. هنوخ تمرایب هتفگ تفگ:اقآ و درک یا هنودرم مخا

! دیدرک طلغ تاقآ و تدوخ _

ما هدعم هب یکانرد راشف هتفویب نومنیب دوب نکمم هک یرابجا قافتا و غاب هنوخ نوا هب رکف اب

. منزب قع دش ثعاب و دموا

درک. رپ ور منهد یخلت عیام و مدز قع طقف هک دوب خیلا ردقنیا ما هدعم اما

؟ یبوخ تفگ: و درک مهب یهاگن ینارگن اب رایماک

هچ. وت :هب متسشن ور هدایپ ی هشوگ و شا هنیس تخت مدز مخا اب

مهب هک ینامز ات اقآ یاه هقوشعم هنک:سالتم مدنلب درک یعس مزاب و درکن اهر ور متسد

هنم. اب دنداد روتسد

. یزربلا رادافو گس نیرفآ متفگ: و مدز یدنخروپ

. یشیم شرادافو گس مه وت یدوز تفگ:هب دشو نیگمشخ هظحل هی

. یضوع وشمگ : شوزاب وت مدیبوک فیک تشپ اب

ندش. در دیدرت واب نتخادنا مهب یبجعتم هاگن رباع رفن دنچ

هب دوز هنومود ره عفن تفگ:هب یدج نحل واب ینامیس راوید هنیس هب مدنوبسچ مکحم رایماک
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مینک. لمع اقآ روتسد

. هتفویم رطخ اههب یزابجل نیا وتاب یوربآ نمو نوج ًامتح

تهب متساوخ یم یدش مادختسا تکرش وت یتقو دز:زا شتآ ور شراگیس و بقع تفر دعب

. مدیسرت یم بخ یلو یدرگن زربلا رپ مد مدب رادشه

؟ تسراک یچ زربلا هگم متفگ: یجیگ اب

مدآ نودب یلو مدب حیضوت تارب لماک منوت یمن بخ تفگ: دزو شراگیس هب یقیمع کپ

. هندروخ بآ لثم شارب نتشک

. هشاب یددع درد یب رادلوپ هچب هی رتشیب دموا یمن زربلا مدز.هب دنخزوپ

دش. جمس و مکحم یاه جنپ نوا ریسا متسد چم مزاب

دوب. زربلا نودند ریز متشوگ هشابن یچ ره نیشام وت متسشن و مدرکن یتمواقم زاب نیا

. مدزیم رغ مئاد رقاب جاح زینک لثم هار یوت

. یدروخ ومرس تکاس تفگ: یم مهب زیر مههی تخبدب رایماک

هنک. هفخ ونم درک یعس گنهآ یادص ندرک دنلب واب درواین تقاط مرخآ

« تندید مایب منوتیمن زورما نم مقشع » متفگ و مداد هراتس هب یکمایپ یشوگ اب

. تفگن یزیچ وداتسرف سوب یجومیا هی هراتس

. نوریب مدرب ومرس و مداد نییاپ ور هشیش مخا اب میدیسرن و تشذگ هار زا تعاس مین یتقو

دوبن. نیشام و نومتخاس زا یربخ و دوب کنخ تدش هب اوه

؟ تکرش میریم یتفگن هگم ؟ یربیم اجک ونم یراد متفگ: رایماک هب ور ینابصع ینحل اب

. هاگشیامزآ نوتمرایب هداد روتسد درک:اقآ نیشام روتنام یور سا یپ یج هحفص هب یهاگن

. نتسه اجنوا بشما

دوب. هوکزوریف هداج کیدزن هک هاگشیامزآ دش: طیلغ و گنر رپ ماه وربا نیب مخا

. یتمس نوا یممیر یراد _هرآ

؟ یگب هیکالم دیابن متفگ: یگف ابکال

دوب. نک دروخ باصعا و تفس گنس لثم درک. توکس زاب

ماه مشچ دوب هقبط ۱۰ کیدزن دیاش هک کیش و گرزب نامتخاس هی یولج هب ندیسر اب

دش. اتراهچ

هاگشیامزآ تیمها یمدش دوب. کراپ شولج هک یاه نیشام ات هتفرگ نومتخاس یرامعم زا

درک. کرد ور

وتسنلا. میتفر رایماک هارمه
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شا هدش یزادرپرون و دنلب فقس و گنر مرک یکیمارس یاه شوپ فک اب هاگشیامزآ سنلا

ابکالسدوب. یدایز

لا غشا ، ندوب هتشاذگ پلپات نوشاپ یور هک ناوج درم ات دنچ طسوت سنلا طسو مرچ لبم

. رانیمس عورش یارب رظتنم و ندوب ثحب مرگ ناوج یادرم دوب. هدش

یم روس هیکال یور ور شیتروص ی هدش روکینام یاه نخان هک لگشوخ و دنلب دق رتخد هی

درک. یم هاگن فارطا هب مادم و دیشک

هگید تعاس کی دودح سیئر بانج وهدب کرادم هیناه تفگ: و شتمس دموا یناوج درم

. هشیم عورش یجراخ فرط اب شسنارفنک

یا همرس یوتنام زا یا هشوگ و درک بترم ور شا هعنقم دوب شمسا هیناه هک یرتخد نومه

نارگن امش داوج هشاب تفگ: ناوج رسپ هب ،ور درشف تسد وت ور دوب اه دنمراک همه مرف هک

. شابن

بجاو راک هی تفگ:نم و تفر رتخد تمس وهب تخادنا شیشوگ هحفص هب یهاگن رایماک

نک. یهارمه سییر رتفد وراتمد رتخد .نیا هیناه مراد

ِدنلب قاس یاه ینوتک ، یگنفت هلول راولش درز، زاب ولج یوتنام نوا دز؛اب مهب یدنخبل هیناه

تکرش طسو روجان هلصو هیبش مندرگ یور داتفا یرسور و هتفشآ یاهوم و موتنام گنر مه

. مدوب

متفر. زربلا قاتا تمس هب هیناه ییامنهار اب

یتروص  تشهب #

شش یس تراپ #

ور شگنر مه تاوارک و یکشم راولش و تک همه هک مدید ظفاحم یلک ورهار لوط رد

دوب... تخمز و هدنگ نوشاه لکیه و دوب میس یب یشوگ هی نوشاه شوگ یوت . نتشاد

تکرش وت زربلا قاتا هیبش شزیم و قاتا یاه راوید میدش؛ یکشم رد اب قاتا هی دراو مه اب

دوب. یلصا

ات نومب رظتنم اجنیا تفگ: و تشاذگ زیم یور ور شتسد وت روس کال رتخد . مدیدن ور زربلا

دایب. سییر

قاتا طسو مرچ لبم یور مداتسرف یم مشوگ تشپ ور ماهوم هک وردحیلا مداد نوکت یرس

. متسشن

درک. میظنت ور یزیچ هی زیم یور پات پل واب تخادنا تعاس هب یهاگن رتخد

ور. هب ور دیفس راوید ور تخادنا ور شرون و درک نشور ور زیم یور روتک ژ ورپ دعب

شندید قوذ هک هشیمه سکعرب دز. یم روش یروجدب ملد .وت متفرگ شزا هاگن یتوافت یب اب

. شمنیبب تساوخ یمن الملد صا االن متشاد ور
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دوب. هدش لکشم مارب شندیسوب و سمل یتح

. تسکش یم ور قاتا هب غبلا توکس تعاس کات کیت یادص اهنت هیناه نتفر اب

دش. زاب قاتا رد ،هک مدوب قرغ مراکفا وت

دوب. ریگ سفن و باذج هشیمه لثم مدید. ور زربلا و مدروآ ورباال مرس

دوب. هدز یرتسکاخ تاوارک و یا هرقن راولش و تک

دوب. کرام هشیمه لثم شاه سابل

. نریگب سکع تیباذج لدم نیا دوب.اتزا خیلا یرنه یاه  ساکع یاج

. دیشک خر هب ور شدیفس یاه نودند فیدر دزو یجک دنخبل

زواجت تهب هک یزربلا نومه نیا دز« بیهن شهب ملقع هک یزاب وت تفر یم تشاد مبلق

« درک

مداد. دنویپ مهب ور ماه وربا و متفرگ شزا ور مهاگن

دش. ضبقنم مندب همه . مفرط دموا هدرمش یاه ماگ اب

دش. لیدبت دنخزوپ هب شجک دنخبل

درک. یم اقلا یدب سح .مهب متشادن تسود ور شنییاپ زاباالهب هاگن نیا

باالداد. ومرس و هنوچ ریز تشاذگ ور شتسد

. تخادنا ماه مشچ هب یقیمع هاگن

. هیلسع یلو هشاب یا هوهق تشرد یاه هلیت نیا مدرک یم رکف هشیمه _

. مدرک شهاگن درس و توافت یب

مزاب داوخیم ملد هنوگیا دایتعا روط هب یلو هبیجع تفگ: و درک متروص کیدزن ور شرس

. مشچب ور تنت معط

درک. راکش ور دزومبل یکمشچ

***

اراس.

. مدوب هدرک راتفر هشحاف هی لثم تسرد لبق هقیقد دنچ دشیمن مرواب

شرانک دقع نودب یتح رمع رخآ وات مشاب زربلا هقوشعم متشاد وزرآ لوا نومه زا دنچ ره

. مشاب

نز هی لثم هنک مروبجم مدعب و هنک مهیبنت یروجنیا هداس غورد هی رطاخ هب زربلا هکنیا یلو
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دوبن. شهب نم قشع یارب یبسانم ناوات مشاب شرانک بارخ

. مدرک بترم ور متروص و مدش دنلب اج زا

. دروآ رد ینموت دص لوارت شبیج وت وزا تخادنا مهب رورغم یهاگن زربلا

. دنوزوس ور ماپ رسات شرورغم هاگن

رخب. یزیچ هی تدوخ یارب ورب و ریگب _

هن؟ هنیمه شخرن تفگ: دنخزوپ اب دعب

؟ ینوزوس یم وملد ردقنآ ارچ زربلا _

. مدوب ترانک تشاد مشچ یب لوا زا هکنم

تقو وهی تساجک تهاگیاج یمهفب بوخ ماوخیم دز: لز ماه مشچ یوت و زیم یور دش مخ

. ینزن یشک دوخ هب تسد دز» یکمشچ » دیسر رس تاضقنا خیرات هگا

. یدوب هتفگ مهب هک یغورد یارب دوب ولوچوک هیبنت هی هنوخ وت قافتا نوا هتبلا و

طقف کتپ لثم هک رورغ رپ یاخ یا هوهق نوا زا هاگن و مداد نوریب صرح زا رپ ور مسفن

. متفرگ هنک دروخ دوب دلب

مرس. یور متخادنا ور وشملا مدرک تسرد ور مبترم ان سابل

یتکرش هی دادیم نوشن شلمیا هک یسک یارب داتسرف ور شنکسا دزو اضما یزیچ هی زربلا

. هیزیچ

یم راشف ور شاه هقیقش هک روط نومه . تسب ور شاه مشچ و شیلدنص هب داد هیکت مدعب

هدب. راگیس خن تفگ:هی داد

. شتسد نیب متشاذگ و مدز شتآ ور شروتانس راگیس زیم یور زا

۲۰ نیا اب تفگ بل ریز تفرگ یم ور یسک هرامش هک روط نومه دزو راگیس هب یکپ

منک؟ راک یچ تکرش یهدب درایلیم

متشاذگ تزیم یور هک ییاه هشوپ یرانک قاتا وت ورب تفگ: و تخادنا نم هب درس یهاگن
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. رتویپماک وت تسرفب ور

نیمه .رد مدروآ رد ور ملصافم تکرح یادصو مداد نوکت ور مندرگ یمک مدش. دنلب اج زا

؟ متسه وت یشنم نم هگم متفگ: نیه

داد:وا راشف شرام هیبش یراگیس اج وت ور شراگیس رتلیف دزو یرایب رد صرح دنخ شین

ینم. ی هشحاف وناب مدوب هدرک شومارف داگ ام

ورن. نم خم ور ردق نیا هگید هسب زیم: ور مدیبوک مشخ اب

. تساپ و تسد ریز مئاد تخم هک ییوت باال:عفال دروآ  توکس ینعم هب ور شتسد

وناب. یشن عیاض یروج نیا ات ورب ثحب نودب نک دروو دراو ور اه هدنورپ ورب متفگ یتقو

. سیئر بانج متفر نم هشاب یکوا متفگ: و مدرشف مهب مکحم ور ماه مشچ

وج هاگشیامزآ نیا مدش:وت بوکخیم اج رس شیدج یادص اب یلو . نوریب مرب هک متشگرب

. هتکرش هرت یمسر

. نشب ربخ اب نوم هطبار زا دیابن یدحا نمض ورد یشیمن یمیمص یسک اب سپ

هک؟ یمهف یم هدب تدوخ یارب بخ : نییاپ دموا مکی شادص

. ممهف یم :هرآ متخادنا شهب مشخ رس زا هاگن و شتمس متشگرب

. دیچیپ ملد یوت ات ماپ زا درد و قاتا طسو زیم هب دروخ مکحم ماپ هک متفر بقع مدق دنچ دعب

دز. ههقهق دنلب ییادص اب هرظنم نیا ندید اب

هی هظحل ره هگید دوب زربلا االشن، دنلب ی ههقهق هب هن ششیپ هظحل دنچ درس رهاظ هب هن

روج.

. هدنخب تسنوت یم اورپ یب ردقنا هک هبحشلا شوخ

. نوریب مرب درک هراشا و درک یمخا طخ تشپ درف ندید .اب دروخ گنز شیشوگ زاب

هراد. بجعت یاج اه هدنخ نوا دعب مخا همه نیا هنرگو هروش ماه مشچ منک رکف

یلبق قاتا رانک هک مدیدج قاتا هب متفر و مدرک کرت ور شا هتسویپ مهب یاه مخا و زربلا

. تشاد دوجو

. دروخ گنز میشوگ هک مدوب هتسشن یلدنص یور

... کهام زا ریغ متشاد ور یسک ره ندید راظتنا
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. دیچیپ یشوگ وت کهام نیگمغ یادص مداد. باوج ور یشوگ

. شمدوب هدیدن دشیم یبش راهچ هس دوب هدش گنت شارب ملد

؟ یبوخ هراتس تفگ:سال ینیگمغ یادص اب

. شخبناهج هراتس ماهن هدازیلع اراس نم مگب شهب دوب هدشن تقو مدز. ینیگمغ دنخبل

؟ تسین تزا یربخ ارچ هراتس یبوخ تفگ: نیگمغ ییادص اب کهام

مدش. مردام یرامیب ریگرد متفگ: و مدز یخلت دنخبل

هدن. دب ادخ یاو دش:یا نوزرل یادص

. هرتهب .حشلا تسین یزیچ _هن

رکش. ور ادخ بخ _

؟ هنیگمغ ردقچ تادص ناج کهام _

؟ مینیبب ور هگید مه هشیم تفگ: و نوریب داد دننام ورهآ شسفن

؟ زورما : متخادنا تعاس هب یهاگن

؟ تکرش کیدزن هفاک یایب ینوت ۷یم تعاس ۵ات تعاس _هرآ

. هشیم رید مرود اج نوا زا هدروخ هی _نم

. منکیم کمایپ تارب ور سردآ نومنوخ ایب بخ _

هنک. رتهب ور ماوه حلاو تسنوتیم کهام ندید مدز. یدنخبل

نک. کمایپ مایم هشاب _

زربلا هک یجورخ رد تمس متفر و مدرک لماک ور اه هدنورپ عیرس داد. ور سردآ هکنیا دعب

دز. لز مهب درس یهاگن دشواب رهاظ مولج

مرب. ماوخیم رانک ورب _

اجک؟! ورباالداد: شوربا یات

مدب؟ سپ باوج امش هب دیاب متفگ: و مدز یدنخزوپ

. یرادن رواب ور تدوخ هاگیاج زونه راگنا همولعم _

. ندیشک شوغآ هب ور رگید مه شاه وربا

قیمع یهاگن و مرس یور دش مخ شیزارد گنل اباب دنلب دق نوا واب ولج دموا مدق دنچ

. تراک همه و تسیئر . متسه وت بحاص ماه:نم مشچ وت تخادنا

مشاب دیاب تاه راک مامت « تفرگ شاه تسد نیب ور مکزان ی هنوچ » نایرج رد دعب هب نیا زا

؟ یدیمهف

. مدوب هدش هدرشف مرس تشپ راوید هکهب دوب هدما ولج ردقنا
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. مشیم هل مراد . ینوبایب لوغ بقع ورب متفگ: و متشاذگ شا هنیس یور ور متسد

درک. راک نیا همیمض مه ور شاه تسد دادو مراشف رت مکحم . دروخن نوکت مه تناس هی

رس موزاب زا تسد و تفر بقع تناس دنچ هک مدوب ندش سرپ ردحلا راوید و شا هنیس نیب

ما. هنیس ور دروخ

. کهام ندید مریم مراد متفگ:نم و متخادنا شهب کالهف یهاگن

. تشاد نم کمک هب راین و دوبن بوخ دایز حشلا بوخ :و متفرگ زاگ ور یمبل هشوگ

؟ یگب رتدوز یدرم یم بخ تفگ: ینیگمشخ دشوابحتلا هنیس هب تسد

هچ متفگ مدش:حاالهک هریخ شصلا خ یاه یا هوهق ووت متخادنا باال توافت یب وماه هنوش

درک؟ یقرف

. یدرک یم رب مه هدننار .اب اجنوا دیرب یم فیرشت هدننار اب امش هک هنیا شقرف _

؟ یتفرگ ینادنز هگم اباب نک متفگ:لو و مدز یا هدنخ کت

. هرادن هدیاف ثحب _

. منودیم یکوا متفگ: و مدرک جک ور ما هچول و بل

کهام ی هنوخ یهار هنوسرب نمو ات دوب هداتسیا ورهار هکهت رایماک بندلا کالهف ابحیتلا

میدش...

منک؟ لمحت ور وت دیاب یک ات اقیقد متفگ: خاالیق ابدب دوب مخم یور رایماک روضح

هگم؟ تمروخیم مراد نم رتخد یبسچن وت ردقچ درک: مهاگن یبصع رایماک

. یتفرگ ونم یدازآ یلو _هن

هچوک وت دیچیپ دزو یدنخزوپ

. یدرک یم ور شرکف یدش هطبار دراو رایهوک ناخ زربلا هکاب عقوم نوا _

هنک. یم لمحت ور وت یروجچ زربلا تفگ: بل ریز دعب

.اه! یگیم یچ مدینش متفگ: و شوزاب وت مدیبوک مکحم

هتچ؟ یشحو بخ تفگ: و دنولا ورم شوزاب

؟ ینیشب بقع یتفرن ارچ ال صا

هچ. وت هب مراد تسود ال صا متفگ: هنیس هب تسد

نک. دروخ باصعا خلت تشوگ یتنعل . مدینشن هک داد مشحف بل ریز مزاب

درک. یم یگدنز اهنت نامتراپآ یوت راگنا اه. نیا کهام هنوخ کیدزن میدیسر

تخیر هنوخ هب نتشگرب عقوم یروجنیا شرس مشب بارخ یزور دنچ دیسر منهذ هب وهی
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منیب. یمن ور دماح لوضف ی هرسپ نیا سحن

انیا. هراتس ی هنوخ بش دنچ مر یم مدعب

. مدوخ هب لویا : متفگو مدز ینکشو . دموا مشوخ مدوخ رکف زا

. هگنشق مشچ گنلپ هگنلپ دیگب شهب رعش: ندنوخ هب مدرک عورش بل ریز دعب

دش. لیمکت ادخ رکش هک یتشاد مک ور یگنووید ملق هی نیمه تفگ: ییورپ اب رایماک

ورپ. هسب متفگ: و مدیشک یشفنب غیج

. هشاب هشاب تفگ: باالو دروآ راو میلست ور شتسد

دش. شخپ یجراخ گنهآ وهی درک نشور ور نیشام طبض دعب

نفخ. یجراخ گنهآ نوا اب ندیصقر هب مدرک عورش خلت تشوگ رایماک هب هجوت یب منم

رایماک فرط متفرگ ور مکاف تشگنا و مدش هدایپ نیشام زا کهام هنوخی رد میدیسر یتقو

مبوخ. ی هدننار وت یارب منیا متفگ: و

دوب زاب شرد هک کهام نومتخاس فرط مدیود و مدیشک غیج هلجع هکاب متمس دایب تساوخ

دوب. شنت هداس کراولش و پات ملا،هی بقتسا دموا کهام مدش. کهام دحاو دراو

. یدموا شوخ مزیزع تفگ: دزو یدنخبل مندید اب

سنلا لخاد میتفر و میدرک یسوب ور ابمه

. دموا یم هتفرگ مرظن .هب تفرگ و متسد و تسشن مرانک کهام

یا؟ هتفرگ ارچ منوج کهام متفگ: و متخادنا شخرس یاه مشچ هب یهاگن

. تفگن یزیچ و تخادنا نییاپ ور شرس کهام

؟ هدشیچ کهام مدز: شادص

شیپ ناملآ یمهر هراد هثیدح تفگ: دولآ ضغب یادص واب داتسرف نوریب دننام ورهآ شسفن

. شییاد

. هتخادنا بقع هب ور شلمع و هنومب اجنوا رارق : تفرگ سفن و درک یثکم

؟ کهام یلمع متفگ:هچ و مداد باال وموربا یات

رییغت لمع شیپ هام دنچ دوب رارق . هسنرت هی ثیدح تفگ: و دنوشن بل یور خلت یدنخبل

هنک. جاودزا نم اب شندش درم زا ودعب هدب ماجنا ور شتیسنج

رتخد هی هداد حیجرت هجیتن .رد هنیگنس یدایز شارب لمع یونعم و یدام ی هنیزه ایوگ اما

هنک. شومارف هرسپ هک ور شحور زا تمسق نوا و هنومب یقاب

هنک. شومارف نمو عقاو :رد دیزرل شادص

ولد درد تحار مداد هزاجا و مدرک توکس طقف مگب. شهب یچ متسنود یمن . مدوب هدش هکش
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هنک

. یروگ مگو هزور دنچ ارچ وت یتسار تفگ: و درک کاپ وشاه کشا هقیقد دنچ زا دعب

؟ دموا تدای ونم هزات متفگ: و مدیدنخ

. هگید وگب _

ور شام هنوخ وت زور نوا سییر یاقآ نیا ناج رهاوخ بخ متفگ: و مداد ومباال وربا

. ینومسیس بندلا میتفر مدعب درک نامام

منیبب وگب تسرد تفگ: و درک موزاب ی وحهلا یتشم

هشوگ هی خاروس کنکداب ودات لثم کهام نمو یزاب لچ لخو یلک و ندرک تسم زا دعب

... میدیباوخ اج همه زا غراف و میتفر او

مدش. هدنک اج زا یتخس هب یشوگ آالمر یادص اب

؟! مدوب باوخ اتاالن بش فصن زا۲ نم ینعی دوب رهظ زا ۱دعب تعاس

. متشاد زربلا زا خساپ یب سامت ۲۱

. نامام زا مه ییاتدنچ

! مدوب باوخ و مبوخ مداد، کمایپ همه کالهفهب

. تشاذن یشوگ گنز یادص هک مشکب زارد هرابود متساوخ دعب

. مدینش ور زربلا یبصع یادص مداد باوج هک نفلت

سالم. _ولا

؟ یتنعل یتسه یروگ مودک : دیشک دایرف دنلب ًابیرقت ییادص اب زربلا

دوب. هدرب نومباوخ مکهام ی هنوخ متفگ: سرت اب

هشب. مورآ یاه شزو هب لیدبت نیگمهس نافوط نوا راگنا دش. رت مورآ یمک شادص

مدز. گنز یلک _نم

. مدوب باوخ یلو ًاعقاو ما هدنمرش _

تلا. بند مایم نومب اج نومه _

_اما...

. منزب ور مفرح تشادن و درک عطق ور یشوگ

هچ دزیم داد مزمرق و هدرک فپ تروص مسرب مدوخ هب مکی ات ییوشور تمس متفر کالهف

. میدنورذگ ور یبش

هدامآ و مایب مدوخ دشهب ثعاب شنیشام ندز قوب یادص و دیسر هار زا زربلا دعب هقیقد دنچ

. نییاپ مرب و مشب
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مدش. ناخ زربلا ی هنیس هب هنیس مدرک زاب ور رد هک نیمه

هداد دنویپ مهب ور شاه وربا هک حیلا رد نشخ یهاگن و یکشم رساتاپ پیت نوا اب زربلا

. یگشیمه زربلا ات دوب اه ماشآ نوخ هیبش رتشیب دوب؛

_سالم.

؟ هکهام تفگ:نیا و تخادنا مرس تشپ هب یهاگن دادن. باوج ور سالمم

. مدروخ اج یمک کهام ندید واب بقع متشگرب

دینک؟ یم راک یچ اجنیا سییر یاقآ تفگ: و تخادنا زربلا نمو هب هدز تهب یهاگن کهام

دیابن تفگ: یلا وس ینحل ورباالدادواب شوربا یات زربلا دوخ هک مدب یباوج هچ مدوب هدنوم

؟ مرتخد تسود بندلا مدمویم

تفر. مهب یا هرغ مشچ و تخادنا نم هب یهاگن دشو هکش یمک شلوا کهام

هگب تحار ردقنا زربلا درک یمن وشرکف یلو میراد یا هطبار هچمین زربلا نمو تسنودیم

. مشدزمان

. نوریب میرب مهاب ماوخیم وشب رضاح ورب تفگ: و تفرگ ور متسد زربلا

. نوریب متفر زربلا هارمه

. متشادن ور نامام هب نداد سپ باوج و نتفر هنوخ ی هلصوح یلو مدوبن یضار مپیت زا

یمینک؟ رکف یچ تفگ:هب و تخادنا مهب یهاگن یواکجنک اب زربلا

. تسا عیاض یلیخ مپیت متفگ: و متخادنا ماپ وت تروپاس و هدروخ کورچ یوتنام هب یهاگن

. یتسه هک یشاب باذج نم یارب دیاب تفگ: درس ینحل اب زربلا

. دمویم ششکور زا ون مرچ یوب هک نیشام مرن یلدنص هب مداد هیکت و مدرک جک ور مبل

یمینک؟ راک یچ اجنیا : مدرک بجعت دانسا رتفد هملک ندید ونماب هچوک یوت تفر زربلا

ایب. مهارمه و شاب تکاس تفگ: و تخادنا مهب یهاگن

ینک؟! مدقع یاوخ متفگ:یم بجعت اب جاودزا طالقو رتفد میتفر ابمه

نیبب. ور اجنوا : شرس تشپ هب درک هراشا دزو یدنخروپ زربلا

بقع. متشگرب

. دیباوخ مداب یمسر دانسا رتفد ندید اب

. دیدنخ زیر دید ور ما هتفرگ تروص یتقو زربلا

. متفرگ شزا هاگن و متفر یا هرغ مشچ شهب

؟! اجنیا یدروآ ارچ ونم _



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

46

منک. تمسا هب لا وما یرس هی رارق : تخادنا نوبایخ هب یهاگن دادو نوریب ور شسفن

یچ؟! متفگ: بجعت اب

. یمهف یم ینک توکس هظحل _هی

. قاتا لخاد دیایب رایهوک بانج تفگ: و ورهار وت دموا یکنیع و دنلب دق یدرم عقوم نومه

. قاتا وت میتفر و تفرگ ور متسد دادو نوکت یرس زربلا

تفگ: شمارآ اب زربلا عقوم نومه درک کرت ور ام یتدم یارب دنلب دق درم

۷۰ لداعم یشزرا هک هشب وت مسا هب نیمز یرس هی هرارق هنم. ناتسود زا یکی رتفد اجنیا _

هراد. درایلیم

. یدیم نم هب ور اه نیمز نیمه تلا کو وت دعب

؟ درایلیم داتفه یچ متفگ: بجعت اب

مسا هب نوا ی هگید فصن یلو درایلیم اه۱۴۰ نیمز نوا لک هتبلا هرآ تفگ: مخا اب زربلا

. هشیم هگید یسک

هن. تدوخ ارچ نم ارچ هخآ متفگ: بجعت و سرت اب

هشب. ربخ اب ارجام نیا زا دیابن مگرزب ردپ نوچ داد: باوج کالهف

؟ ینکیم دامتعا مهب یروجچ رتفد: وت یلدنص یور متسشن و مدز شهب یدنخروپ

هریگ نم شیپ وت یاپ : شتسار یاپ یور تخادنا ور شپچ یاپ هنارورغم و تسشن مرانک

ینک. یمن یراک منئمطم

و وربآ ردپ روگ دعب جراخ مرب منوت یم نم لوپ نوا اب بخ متفگ: و متخادنا ورباال ما هنوش

ملیف.

. دموا ششوخ نم ندیشک هنوش و خاش زا زربلا

درک. توف ور شسفن و متروص دشوت مخ

مه تلد تاپ ریغ هتبلا : دروآ مبل کیدزن ور شاه وبل مرس یور دش .مخ هداتفا شپت هب مبلق

هریگ. نم شیپ

ینک. ادیپ رادیرخ اه نیمز نوا یارب ینوت یمن وت هکنیا تفر:و بقع دعب

متفگ. تگرزب ردپ هب دیاش متفگ: و یلدنص هب مداد هیکت کالهف

. مگیم تنوج نامام هب _منم

هشب. خیلا مصرح ات متسب مکحم ور ماه مشچ

دش. قاتا دراو دوب دانسا رتفد بحاص هک یدرم عقوم نومه

. میتفر ناروتسر کی وهب نوریب میدز اجنوا زا هگید دزابمه ممان هب ور دانسا هکنیا زا دعب

هنک. هدافتسا خالف یاه راک یارب ممسا زا زربلا هنکن هک دوب نیا ریگرد منهذ مئاد

. هشاب تحار یخملا زربلا هرابرد یتحار هب متسنوت یمن و تشاد دوجو یسرت ملد هت
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زیم تسد هی تساوخرد زربلا یلو مداد شرافس پوس طقف نم الهل ناروتسر میتفر مهاب

داد. لماک

. مدرب کشر تشاذ یم شهب اه نسراگ هک یمارتحا هب

اجک؟! وام اجک عامتجا وت نوا هاگیاج

نداد یم لد وابمه ندوب هتسشن ام زیمباالرت هک یناوج جوز وهب هنوچ ریز مدز ور متسد

مدش هریخ ، نتفرگ یم هولق و

دوب. ریخا زور دنچ تاقافتا راد ماو ما هدز ترسح هاگن

؟! ینکن هاگن اه نوا هب ردقنا هشیم تفگ: دز ادص تیدج وراب ممسا زربلا

؟! دیتفگ یچ : مدیشک بقع ور مرس و مدموا مدوخ هب

. نکن هاگن مدرم هب هریخ هریخ ردقنا مگیم _

. شاب هتشاد گنهرف هدروخ هی هتشز

دلب هک ایوت مگنهرف یب متفگ:نم صرح واب مدرک زیر وماه مشچ باال. تفر منوخ راشف

ینک. تبحم ترتخد تسود هب یتسین

؟ یسنج ی هقوشعم ای رتخد تسود درک: ماپ رسات هب هناریقح یا هراشا دزو یدنخزوپ

مهب اتوت منیشب دنفسوگ لثم نم تسین رارق زربلا اقآ نیبب متفگ: و شفرط مدش مخ مشخ اب

ینک. نیهوت

. تهب مچیپب و مشب گرگ مدلب بوخ منم یدب همادا اهراتفر نیا هب هگا

. هشکیم یا هنوش و خاش هچ یلقسف هجوج نییب هوا تفگ:هوا دزو هناتسم یا ههقهق

ینک؟! راکیچ یاوخیم تفگ:ثمال تنطیش اب دعب

ردپ هب مرب متفگ:ثمال و مدروخ مپوس زا یقشاق و زیم هب مداد هیکت و مداد کاچ ور مشین

یگتسکشرو ی هنوهب هب یلو ینزیم تراجت هب تسد شمشچ زا رود یراد وت مگب تگرزب

. یشک یم رد لوپ شزا یراد

؟! ینودیم اجک زا :وت مفرط دش مخ تینابصع واب شفرظ وت داتفا زربلا قشاق وهی

. مدیشک رس مور هباشون و مدرک نییاپ باالو وماه وربا
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؟! یدروخ یهوگ هچ متفگ درک: رارکت زربلا

هنم. تبون حاال یدرک یم مدیدهت وت هدوب :ات شفرط مدش ومخ زیم ور متشاذگ ناویل

. دروخ مه ور فرظ وت یاذغ رخآ قشاق دزو راد شک یدنخزوپ

؟! یدش مدآ یدرک رکف تفگ: درک یم هاگن ونم تاکرح و دیوج یم شمارآ هکاب روط نیمه

یمینک؟ دیدهت ور تدوخ رت گرزب یراد

. ولوچوک هجوج شاب یخلا نیمه هب هشاب تفگ:هه دزو یدنخروپ

. نرادن ور شولج نداتسیا تعرج تسنود یم بوخ مشدوخ . تفرگ مصرح

. متفویب رد رایهوک زربلا اباقآ ماوخب هکاالن مداتفا رد یسک اب مرمع وت یک هخآ

. تفرگ نوم هنوخ بحاص قاتلا ق روصنم زا ور ام قح دماح هک مداتفا زور نوا دای

دوب. هداد ماجنا مارب دماح مکچوک راک نومه

رانک. متشاذگ ور مپوس فرظ و مدیشک یا کالهف فوپ

. مدشن دوب هتفرگ رارق متروص یولج یا همقل هجوتم هک مدوب رکف وت ردقنا

؟! زربلا اقآ هیچ _نیا

. ینکن سوه روخب _

. مدروخ دوب لا گنچ ور هک یا هجوج وزا مداد نوکت یرس

دوبن. هداس مرظن هب شراک نیمه یتح دوب. هتخانشان مارب هشیمه زربلا

هنک؟! یم ناهنپ شزا وشاه هلماعم هک هجل شگرزب ردپ اب ردقچ زربلا

. نبیرغ و بیجع اه رادلوپ نیا ردقچ فوپ

یم مه اهاب هطبار نیا زا دوب هدنز هگا منک یمن رکف یلو مدیدن ومیردپ گرزب ردپ هک نم

. میتشاد

. هنوخ مدنوسر یم شدوخ تفگ زربلا اذغ ندروخ زا دعب

» مردام هب مداد کمایپ نیمه یارب منومب انیا کهام ی هنوخ ور یزور دنچ متساوخ یم

منک» عمج ور ملئاسو مایم بشما

هبسالیتم؟!» داد«اجک باوج عیرس

« متسود ی هنوخ »

؟!!» هراتس »

«! یسانش یمن «هن!

. دروخ گنز میشوگ هلصاف بال یلو دادن باوج یا هقیقد دنچ

. نامام سالم _ولا

نارگن یمنیگ هنوخ یدموین زورِ ود اراس :هچسالیم یشوگ وت دیچیپ نامام روخلد یادص

منک... یم حبص یخلا رکف روج رازه وراب مبش ادخ یممش؟!هب
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داین. شرس بالیی هباوخن هنسرگ بشما ؟! تفر اجک هچب نیا یممگ

؟! یفاب یم یفنم ردقچ میرب وشابمه هدایپ نامام اباب متفگ:یا و مدیشک یا کالهف فوپ

یلیخ وت هدرم تزرمایب ادخ ردپ یتقو زا هک یمنهش . متنارگن ادخ هب اراس نامای و نامام _

یدش. شکرس

تفر. مرس نامام هسب _

« مداد همادا شهب هجوت یب هک تخادنا مهب بجعتم یهاگن زربلا »

نم. یاپ رپو هب یچیپن هک مدرک او تاهاب وماه گنس راک رس متفر هک لوا زور زا نم

نم. ردام هرود نوا تشذگ هگید میدق؟! ی هرهش نومه یدش وت مزاب

اه. وت هن نم هن هگید هنوخ یاین بشما دحاو و دحا یادخ هب اراس _

. یدشن یکی نم فیرح مشهت یدرک دیدهت راب رازه _

یمهش. تناخ نایاش ییاد یلو مشن تفیرح دیاش :نم تخیگنا رب ور مبجعت شدنخزوپ یادص

؟! تساجنوا ییاد هنکن ووال: لوه وت داتفا ملد ییاد مسا ندموا اب

نوم. ندید دایب هک مداد ور اجنیا سردآ مدعب ناریا دایم هتفه نیا رخآ یلو . تسین اجنیا _

یگدنز هنوخ وت یمینک زاب وتاه شاداد اقآ یاپ بوخ وت هدرم اباب راه!حاالهک راه راه _

ام.

. دیرن رد هب هار زا هدرم لیلز یارهز نوا اتوتو نایب دیاب نم یاه شاداد _

منزیم هنوخ زا وت وهن نم هن ینکب نایاش شاداد شیپ ونم یلقوچ یاوخب ادخ هب نامام _

. نوریب

. مدرک عطق مشخ وراب یشوگ مدعب

ندیرپ یمن دایز ام ورب رود دوب هدنز ماباب وات نتشاد ور رینپ و دراک مکح مردپ اهو ییاد

بندلا دایب و هدرم اباب همهفب هراد نامام هب یصاخ هکعالهقی نایاش ییاد هنیا زا مسرت همه

نوم.

یممنک. رارف اجنوا زا ًاعقاو هنوخ هب هشب زاب ماه ییاد یاپ هگا مدیشک یا کالهف فوپ

؟! هراد ور نوش یا هدافا سیف یاه ونز یتریغ یاه ییاد لمحت یک

. مدیشک ندرک رکف زا تسد زربلا ی هفرس یادص ندینش اب

؟ یتکاس هیچ : متخادنا شهب واکجنک یهاگن و شتمس متشگرب

. مدرک یم رکف یزیچ هب متشاد _

؟! تراک یچ؟!هب :هب مدرک شهاگن یلا باالووس مداد ور موربا یات

« درک ضوع ور هدند شا هگید تسد واب نومرف ور تشاذگ ور شپچ تسد وت« _هنهب

مدب؟! تاناکما مامت اب کیش نامتراپآ هی تهب یاوخیم هگا

یا هبرگ چیه مناخ اراس داد«هن نامرف مزغم دعب هیناث هس یلو دز یداش زا یقرب ماه مشچ
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« هریگیمن شوم ادخ یاضر ضحم

هیچ؟! مرظن درک هراشا شوربا واب متمس تشگرب

نیشام مرچ یلدنص هب مداد هیکت و مدز یدنخروپ

؟! یفرط ابهولا یدرک رکف زربلا اقآ هیچ _

ادخ؟! یاضر ضحم مه نوا یمید نامتراپآ نم هب »وت شفرط متفرگ ور متشگنا »

رع. رع زارد ماه شوگ منم هشاب متفگ: و مرس ور متشاذگ تسد

ور راک نیا مدوخ رطاخ هساو طقف دز»نم یکمشچ ؟!« تسادخ یاضر ضحم تفگ _یک

. یبیب منک یم

. مدرک شهاگن صرح واب مدرک زیر وماه مشچ

درک یم یزاب متسد یاه تشگنا هکاب حیلا ورد نومرف ور تشاذگ و تفرگ ور متسد

یدب. سیورس نم هب رارق هنوخ نوا یاج وت ینود یم بخ تفگ:

اآلن. رتشیب یزیچ هب هتبلا

دایب. رد شنوج ات مدب راشف ور زربلا یولگ لگشوخ یاه نخان اب مدرک سوه ردقچ هک خآ

دنوک ژ یدنخبل و نوریب مدیشک شتسد ریز زا ور متسد و مدش طلسم مدوخ هب زاب یلو

هنیس هب تسد ». نکن مردلب و مردلا ردقنیا سپ یتسین یهوگ چیه زربلا نیبب مداد: شلیوحت

. تسا هراپ تنوک دایب مییاد راذب مدش»

ریز هنرگو هزور کی هجوج روخن هوگ درک: مهاگن مشخ دزواب گنچ مکحم ور متسد

. مدرک تهل ماه همکچ

ردپ یرس هقدص .زا رایهوک زربلا یتسین یهوگ چیه : مدیشک غیج و شفتک وت مدز مکحم

. یراد ور هاگیاج نیمه تگرزب

هگید روج یشن هفخ اراس وش هفخ : منهد وت دز یشیامن تروص هب تسد تشپ اب زربلا

منک. یم تتکاس

رپ یباسح ملد هنومز تسد مداد.زا شراشف ماه نخان تردق واب شتسد رود متخادنا گنچ

زوق. باال زوق دوب هدش مه مزربلا دوب

دش. اه ماشآ نوخ هیبش تفرگ مشخ گنر ینآ هب شهاگن

؟!» هکیترم تساجک تساوح دز«وه داد دنلب شیبقع نیشام هک درک زمرت مکحم

یدروآ رد نم:مد هب تخود ور شنوخ قرغ هاگن و هداج لغب دز شیرس تشپ هب هجوت یب

مناخ!!! اراس

هراد نم شیپ ملیف و هریگ شاپ هک یسک نوا ؟! ییوت هتفگ غورد هک یسک نوا هتفر تدای

؟! ییوت

تزا منم نکات شخپ ور ملیف نوا متفگ:هرآ و مدییاس مهب ور ماه نودند دزباال. متجاجل گر
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منک. تیاکش زواجت مرج هب

وابحیتلا مداتفا شگرزب ردپ و زربلا ی هملا کم ناخ.«دای زربلا مینوسرتب ینوتیمن هگید

گس لثم و یمید سپ باسح تردپ و تگرزب ردپ هب هشیمه هک »وت مداد همادا هنارورغم

؟! یشک یم هنوش و خاش رتخد هی هساو ،حاال یسرت یم نوشزا

مدز»ههجهبلا... دنخروپ »

مهب مکحم ور شاه تسد دشو دوبک شتروص ، مشاب هداد راشف ور شفعض هطقن هک راگنا

؟! یتفویب ندروخ هوگ هب ریسم رخآ ات یاوخیم اراس یمنیش داد:الل راشف

دز»هرآ؟! دایرف »

« زربلا گرزب ردپ بقل » تاباب ناخ یولج مه نوا ، ییوت الل هشیمه هک نوا _

داد: نوکت و مرس دزو گنچ ور مدش هتسب شک وت یاهوم و تشاذگ مندرگ تشپ ور شتسد

. ریمب هفخ اراس وش هفخ

باوج هناروسج میزاب وجل تجامس گر نوا مزاب یلو مدرک یم یهت قبلا سرت زا متشاد

ینک. متکاس ینوت یمن . مشیمن داد:

. موتنام یور درک کتش نوخ و منهد وت دیبوک تسد تشپ اب

! تدوخ نوج هب هتفویب یدرک گس ور زربلا هک منک ترکف یب رس وت کاخ اراس

؟! هدیسر نم هب تروز طقف یتسپ یلیخ متفگ: ضغب اب

ینشاچ اب تینابصع و صرح رس زا یا هسوب و درک راکش هناخاتسگ ور ومبل مفرط دش مخ

. تشاک منوزرل یاه بل یور تنوشخ

درب: بقع ور شرس

اراس؟! یشیم الل یروجنیا _

درک. لفق شاه نودند نیب ور ومبل ولج دموا مزاب

. دروخ رس ممشچ زا کشا هرطق کی

شاه نودند نیب رت مکحم ومبل درک رت گنررپ ور شاه مخا . متخود مشچ شهب هناسمتلم

داد. راشف

راشف و زربلا هب مروز یلو ، مشکب بقع ومرس متساوخ و متشاذگ هنیسش یور ور متسد

. دیبرچن مرس یور شتسد

مدنک. ور شبل زا کچوک هکیت هکوهی متفرگ شبل زا یمکحم زاگ ، تفرگ مصرح

دش. دنلب درک یم مراثن هک ییاه شحف و شدایرف یادص

. مدرک فت دوب هتخیمآ مه رد نوخ هکاب ور منهد وبآ مدرک دنلب ومرس

خآ داد:خآ راشف دزو گنچ و موزاب زربلا هک شمشکب یردات هریگتسد تمس تفر متسد

. تسکش موزاب زربلا

اراس. یدنک وتدوخ روگ _

منک. تیلا ح دیاب تفگ: و ترووشاد هب دیبوک ومرس مکحم
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منک. توکس هدز تشحو دش ثعاب مرس ی هدنشک درد ماو هقیقش یور نوخ یامرگ

؟!هرآ تساجک تهاگیاج منک ورف تشوگ وت دیاب اراس : دیشک وماهوم یشحو گرگ لثم زربلا

یچ؟! ینعی یسنج هدرب و هقوشعم یمهف یمن زونه

نک لو . مدرک طلغ نزن. :خآ مدیلا ن درد هکاب متروص وت هشب یلیس ات تفر باال شتسد

. یشحو

یمن رخ. یرخ منک.وت مدآ ور وت دیاب همک. وت یارب نیا داد:هن همادا و تفر یا هرغ مشچ

ینک. یم نشور توراب رابنا ریز شیتآ یراد ماو یشحو ردقچ نم یمهف

. شچب و زربلا ندرک گس هزمی هگید شچب « دیشک رتشیب وماهوم »

دروخ. رس ممشچ ی هشوگ زا هاگآدوخان کشا

یم یروجدب مرس مشب. هدایپ هک مدز سپ ور شتسد . هنیبب ور مندوب فیعض متشادن تسود

. تخوس

؟! مریگب هچاپ اراس؟! ینک مگس یاوخ یم تفگ:زاب یدنلب چن

. یدنوکرت ومرس نک لو _هنهن

دش؟! هاتوک تنوبز _

. هشاب هتسکش هنکن هک مدیسرت هظحل درک.هی یم زگ زگ زونه مرس

. هدرک یزیر نوخ ینعی دوب سیخ مشوگ فرط مدرب ور متسد

. یرخ هک ردقنا اراس ترس وت کاخ یچ؟! مشب رک رگا

. هشیمن شیلا ح یچیه یناور هگس زربلا

ششوخ یزاب یشحو زا راگنا دش رامخ شاه مشچ دروخ متسد وت نوخ هب هک زربلا هاگن

هک هسوبب تساوخ و مشوگ رانک تشاذگ ور شبل دزو گنچ ور مولهپ و مفرط دش مخ دمویم

هب ندیرپ باوخ زا هک ییاسک لثم زربلا و نم دش ثعاب دروخ رد هب هک یا هقت یادص

. میایب نومدوخ

. تخادنا منت هب هزرل دوب زیچ یرومأم ای سیلپ اال متحا هک ِدرم اقآ؟» هربخ هچ اجنیا » یادص

. مروخب نوکت و مرایب ورباال مرس متشادن تعرج ًامتح

شفرح نیا « اراس نیشب مکحم مدش« کشخ هملک یعقاو یانعم هب زربلا یادص ندینش اب

. نیشام ندش هدنک اج وزا زاگ دپلا یور هب شاپ مکحم راشف دشاب فداصم

یمینک؟! راک یچ زربلا متفگ: تشحو اب

. متسب ور مدنبرمک و یلدنص هب مدیبسچ مکحم

منک. رس هب تسد ور اه رومام ات نیشب مکحم _

حلا رد یلا یرس لتاق هی راگنا هک داد یم زاگ یروج شزیت لدم نیرخآ نیشام نوا اب زربلا

. تسا یوژه سیلپ نارومأم تسد زا رارف
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دوب. هدرک ام بندلا تعرس اب دوب اه فرح نیا رت جمس مه رومأم نوا

. مدوب هدرک هلا چم ور مدوخ یلدنص ووت مدروخب نوکت متشادن تعرج سرت زا

ورب. رت مورآ تزیزع نوج زربلا _

. هشیش هب مدیبسچ ماکال هک تشذگ یروج لوا چیپ زا

؟! نرایب رد ور نومردپ سیلپ یاه رومأم لک یرتن اتوتکال مرب مورآ یاوخیم قمحا _

مدش. عمج مدوخ ووت مدرک عمج ور متروص راجزنا اب

. شوت دیچیپ و هچوک کی هب دیسر ات درک یط باال تعرس وراب نابایخ لک

؟! هچوک وت یدموا یچ یارب _

نک. مک ور ترز _رز

دز. ور گنیکراپ همکدی و یعرف ی هچوک یوت دیچیپ

. تسب ور گنیکراپ ورد طایح وت تفر تعرس دزواب رود دوب زاب همین رد هک روط نومه

منک. شومارف ور مرس درد دوب هدش ثعاب سرت مدز. یم سفن سفن سرت زا

نوخ ور شتلا لک اراس » مدموا ادخ هب زربلا نارگن همین یادص ندینش اب هظحل هی

«! هتشادرب

. هدموا مرس نیه!هچبالیی : مشوگ یور متشاذگ و متسد تشحو اب

. مدرک زاب ور نیشام ورد مدیشک ور هریگتسد یتخس تفر.هب یم جیگ مرس

دش. نیگنس و دیشک ریت مندرگ تشپ وهی هک منزب ادص ور زربلا ات مدنودرگرب ور مرس

؟! تساجک زا نوخ أشنم نیبب دزات رانک ور شملا زربلا

ما. هنوش یور دش یراج شندروخ نوکت وتشملااب هدش عمج نوخ زا ینامتخاس

. منوخب زربلا هاگن وت ور سرت متسنوت یم

و دوب هدش نارگن یروجنیا شندرگ هتفویب منوخ هکنیا سرت زا اه هشب نم نارگن هک هن

دوب. هتخاب گنر

جک ور منوج یب ندرگ متشادن ور زربلا اب یزاب جل وحلا سح هک مدوب هدرک فعض ردقنا

ما. هنوش یور متخادنا

... اناسکر :ولا تفرگ ور یسک ی هرامش دنت دنت زربلا

. رتخد ریگب نهد هب نوبز هسب

دوب؟! یراتسرپ تا هتشر وت

. هظحل هی وش تکاس ... سیه ... نکن مگس نیبب

. تکاس دز: هرعن هرابکی وهب دیشک یا کالهف فوپ زربلا

شمدروآ سرت .زا مدرک فداصت یرتخد ابهی .نم ریگب نهد هب نوبز هظحل کی اناسکر _

دایم. نوخ ششوگ .زا ینکب شرس زا هنیاعم هی ینوت یم هنوخ

هرآ. تفگ:هرآ و تخادنا مهب نارگن یهاگن



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

54

مدز. لز شهب نوج ویب مدرک اهخی هدرم لثم نم درک عطق هک ور یشوگ

. نوریب مدیشک نیشام زا مدوخ رد فرط وزا نییاپ دموا نیشام رد زا

داد. راشف ور مشوگ ینوخ شلا نومه واب مدنوباوخ طایح فک

نک. هاگن ؟!نمو یبوخ اراس _

ما هداوناخ هب مدرم نم مداد:هگا نوکت یتخس هب ور مکشخ یاه یمدز.بل ود ود ماه مشچ

. نشب تخبشوخ نم دعب راذب هدب. هید

درک. شتعاس هب یهاگن و تفگ هدیشک یچن زربلا

السن. وبمآ منزیم گنز ررض و منهج _

االن مدرک نیشام راوس یفداصت یمناخ هی بانج سالم :ولا تفرگ ی۱۱۵ور هرامش دنت دنت

دایم. نوخ شرس زا مدید

درک. یم رکف تشاد راگنا داد؛ راشف و شا هقیقش یور تشاذگ ور شتشگنا

... نابایخ ، هینارفعز دینک... تشاددای هلب _هلب

. متشاد شهگن تباث هلب _هلب

. دیایب رت عیرس طقف مدش هجوتم

هرآ... مناخ هرآ

. هدازیلع اراس نم زورما وت یدیر : تخادنا مهب کالهف یهاگن درک. عطق ور یشوگ

. دموا السن وبمآ آژری یادص هک دوب هتشذگ زربلا گنز زا هقیقد دنچ

دنلب دق رتخد هی نم رس باالی نسرب السن وبمآ راتسرپ و کشزپ ات درک زاب رد هک نیمه

. طایح وت دموا هلجع اب دزیم مشچ وت یلیخ شظیلغ شیارآ و یمشپ هکشلا ییوتنام

. ندوب راتسرپ اتود طقف و دوب هدموین کشزپ السن وبمآ راتسرپ نوا هارمه مگنشق سناش زا

؟! هدموین کشزپ یچ ینعی تفگ: تینابصع اب دینش هکات زربلا

هخآ؟! دایم رب یچ امش تسد زا

ور. نوتناتسرامیب رد رس ننزب دنگ

؟! دیدوب ناتسرامیب مودک : دراکنارب تمس تفر راتسرپ رس تشپ

( ناتسرامیب تفگ:(مسا هلصوح یب راتسرپ

. ندرک ضارتعا درک عورش زاب زربلا
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« شاهوم وت درک ورف ور شتسد ؟!« تسین نوتهارمه رتکد امش دعب هتسکش رتخد نیا _رس

. هرایب رد ور شردپ ملیکو مدیم ... مراد ور شمسا ... ناتسرامیب نوا هب ننزب چون...دنگ

. ناتسود درک:سالم سالم مارتحا واب دموا ولج دوب اناسکر اال متحا هک هرتخد نوا نیب نیا رد

دایم؟ رب متسد زا یراک مراتسرپ منم

و تخادنا ماه کمدرم هب یهاگن دوب هناوج نوا رت یا هفرح رادقم هی راگنا هک یلوا راتسرپ

... تسین یدج یلو یزغم یزیر نوخ اال متحا تفگ:

. میدنبب ور دنب ندرگ ات میراد شهگن تباث دینک کمک ًافطل راتسرپ مناخ : اناسکر تمس درک ور

ولج. دموا و تشاذگ نیمز ور شفیک اناسکر

نوخ هب دیشک مراک هداس یاوعد هی دوب.رس هدش کشخ سرت زا مولگ ووالدوب. لوه ملد وت

؟!!! یزغم یزیر

یاو : مدیشک غیج تفر. یهایس مرس مدرک سح نآ درک،هب مدنلب و مفتک ریز تخادنا تسد

یاو

! مرتخد سرتن سیه : مدرشف ور متسد یا هفرح راتسرپ

. نتسب ندرگ لتآ مارب مه کمک اب راتسرپ اتود نوا

میدش. السن وبمآ راوس یثکم نیرت کچوک نودب و دراکنارب یور منتشاذگ یگنهامه اب دعب

نیشام مهاب اقآ نیا ایب ام هارمه امش یمناخ تفگ: یگلصوح یب اب هرت یا هفرح راتسرپ

. نوشدوخ

هک هداس دنمس هی راوس و تشذگ ندش السن وبمآ راوس ریخ وزا تفگ بل ریز یچن زربلا

دش. دوب نوشگرزب طایح ی هشوگ

السن. وبمآ وت نم هارمه تسشن مه اناسکر ِ رتخد نوا

: زربلا

تسین یدج شرس یهب هبرض مونشب شرتکد نوبز زا هکنیا و ناتسرامیب هب اراس ندیسر ات

دوب. هتشذگ یتعاس مین تسا هداس یگتسکش هی طقف و

یممدز. مدق ناتسرامیب زارد و لوط یور هار یوت

دوب. بش ؛۸ متخادنا تعاس هب یهاگن

. تشادرب ماگ مفرط وهب دموا نوریب شقاتا زا هلجع اب اناسکر

هدب. متسد راک منشخ یاه راتفر مزاب مدوب نارگن

دوب. هدیسر باصعا و شخبمارآ صرق هب مراک ماه یشوج دوز رطاخ هب هتشذگ وت

هب مراک هک هنک یم ود هب یکی نم اب ردقنا سخت ی هرتخد ؛ مدرک تشم ور متسد یبصع



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

56

. هشکب اجنیا

دموا یم متمس هب تشاد رپ پوت هکاب اناسکر زا هاگن وکالهف مداد نوریب یبصع ور مسفن

مدش. هریخ

شرهاوخ رطاخ هب رگا دوب یرورغم رتخد دوب. رادشه و تحیصن بندلا هشیمه لثم اناسکر

. تشاد همادا نوم هناتسود طباور دیاش دوبن

دوب. هتشاذگ دنلب هشیمه الف خرب ور شاه نخان ؛ تسشن مرانک و دموا

ومع. رسپ تسین تزا یربخ هتقو یلیخ _

دوب. هدموین شیپ متفگ: و مدز یکجک یدنخبل

؟! هتشگرب هرابود تیبصع لرو تنک زا جراخ یاه راتفر _

؟ هدیشک یراک کتک و اوعد هب تراک راب دنچ خاالتق نیمه رس راب نوا تدای

وت. ینابرق هدش هراچیب رتخد حاالنیا

هنرگو یدز. کتک ور هرتخد نوا ممهف یم متسین هداس هک داد»نم همادا دزو یدنخروپ »

هدشن مه یکاخ دش یمن نوغاد یروج نیا دیدوب هدرک فداصت هگا

؟! یدیسر هجیتن همه نیا هب ییاهنت تدوخ _

منک. لمحت ور شاه لع درک،هکاالنرغ یمن هلئسم یطاق ور اناسکر ال صا شاک

دایب. هرتخد نیا راک و سک نزب گنز داد: باوج و دیشک یقیمع سفن اناسکر

منم. شراک و سک _

راک. و سک یاقآ سرب شهب ورب هدش. نامسناپ شرس بخ _

دوب. یرتسب هک یقاتا وت متفر یتوافت یب واب مدش دنلب اج زا

. شتسد وت تفر یم تشاد مورآ مورآ شمرس و دوب هتسب ور شاه مشچ

. تخادنا مهب قمر یب یهاگن و مفرط تشگرب

؟! زربلا دایم اجک زا مشخ همه _نیا

مشن. ینابصع منم ات نکن یزابجل داد:وت باوج رورغ اب

توف ور شسفن و تفرگ ورباال شرس یمینک؟!« ودب یکی نم اب ارچ مرس: باالی دموا

؟! مساسح میگداوناخ لئاسم یور ردقچ ینودیمن هگم « درک

. نتفر نم خم ور ینک یم عورش دنتوزیت نوبز نوا اب مزاب

یچ ممهف یمن دعب مرایم شوج دوز فیعض مباصعا »نم شا هقیقش ور تشاذگ ور شتسد »



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

57

. تدوخ مشچ وت هریم شدود نکن یزابجل ! مهفب تسین مدوخ تسد منک یم راک

دش یم ترپ شنهد بآ هک یروج یمدرک ادا مکحم ور تاملک دزو یم ود ود شاه مشچ

. نوریب

نوا و هشاب ینابرهم و مورآ رسپ زربلا مدرک یم رکف هشیمه . مدوب هدیدن ور زربلا یور نیا

یلواالن هشاب شتیریدم وت تیدج یارب هنز یم تکرش یاه دنمراک رس هک یدنلب یاه دایرف

کی راب ره هک هنیک و هدقع یلک اب درم هی تسانعم مامت هب یشحو هی زربلا ؛ متسه نئمطم

هشک. یم نم خر روهب نوا زا هولج

. هنوخ مرب هتفگ منامام متفگ: اجو وت مدش زیخ مین

ورب. بخ تفگ: توافت ویب درک ظفح ور شتروص یور مخا

؟! عضو رسو نیا اب هخا _

. سرب شهب مسر یم ات هگید هن بخ یلیخ سالم داد:ولا باوج دش، دنلب شلیابوم یادص

ور وت باسح لوا تکرش مسرب وش هفخ یا؟! هراک هچ اجنوا وت سپ دز: دایرف دنلب ییادص اب

یاب. هگید مونشن هسب بخ یلیخ . نسحم مسر یم

مرب. دیاب مراد راک نم مریگیم هدننار تارب درک: نم هب درس یهاگن

ی هلصوح ال صا نوچ متشاد ور هنوخ دیلک رکش ور ادخ طایح یوت متفر نیچرواپ نیچرواپ

. متشادن و نامام و دماح یاه نداد ریگ

. دیشک یم کرس لئاسم ی همه وت هک دوب یتریغ و لوضف یاه رسپ نوا زا دماح نیا

مدش. موناخ مظعا و نامام یاه چپ چپ هجوتم منک زاب ور رد متفر هک نیمه

مینک. یگدنز نوا واب شا هنوخ میرب هدرک دیلک منایاش شاداد مظعا _

نوج هرهش مگب یچ تفگ: شخب شمارآ یادص اب دوب کت ینوبرهم وت هک موناخ مظعا

شدوخ شیپ ربب ور امش رگا ِیتریغ اب درم یدرک ور شفیرعت وت هک یروجنیا ناخ نایاش

. یتسین مه ارهز و اراس نارگن هگید

. تسین منایاش شاداد طقف « دموا شقیمع هآ یادص ناج.« مظعا شتسار _

رسپ وهسات نیهاش مگرزب شاداد هک هگرزب ترامع هی هربب ور ام داوخیم هک هنوخ نوا

یارسپ اب اراس اجنوا میتفر یتقو مسرتیم ننک.نم یم یگدنز اجنوا منامام و نایاش و شاه

هشب. تسرد رسدرد و هزاسن مردارب

هس ره هک مردارب یارسپ سکعرب هدرک تداع یدازآ مههب تدم نیا ِ یزابجل رتخد اراس

. نتسه بصعت واب یتریغ

. دیزرل انیا ییاد شیپ نتفر هب رکف زا ملد دش.هت رارق رب توکس نوشنیب
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یلیخ . مسرت یم مدرک یراک تفاثک روج همه و متفر ورف زربلا تابالق وت هرخرخ االنهکات

. مسرت یم مه

دنگ خاالق هب هجوت .اب مدعب  زربلا اب مطابترا نتفر ابول هشیم فداصم اجنوا هب نم نتفر

هدص. رد دص منتفر ول لا متحا زربلا

راب کی طقف هک وگالمخ یاه ییاد رسپ نوا طسوت نم هک هراین ور زور نوا ادخ یاو

مشب. هذخاوم زربلا اب هطبار رطاخ هب نوشمدید

دوب. دماح بقع متشگرب . میدیرپ اج زا ما هنوش یور یتسد نتسشن اب

. تسین بوخ نداسیاو شوگ _فلا

یم مدوخ هب ثحب و اوعد عقوم هشیمه هک حیتلا نومه واب مدرک رپس هنیس و مدرک مخا

منهج ندرب ور لوضف دماح: ی هنیس وت مدش قارب الیر سورخ هیبش یزیچ هی ینعی متفرگ

هدیم. وب فیپ فیپ تفگ

شور ، یبوجحم ردقنا هک رسپ یکرتن .خآ دیدنخ زیر و شبل یور تشاذگ ور شتسد دماح

. هدنخب دنلب هشیمن

ام. رمک ور یراذب ور تتسد سابن یمرحمان امش نمض متفگ:رد الیر سورخ ابحتلا زاب

موناخ تا هنوش یور مدز نیا دوب:اب گنول هیبش یزیچ هی درک هراشا شتسد یوت هچراپ هب

. عمسلا قارتسا

لوضف نم بحت عمسلا قارتس مدشاال هنیس هب تسد

؟! هدیدج هیفچ متفگ:لدم و متفرگ ور شگنول ی هشوگ هک درک یم مهاگن هدز تهب دماح

هدنخ. ریز دز هاق وهاق شلد یور تشاذگ تسد مفرح ندینش اب

! کمشپ یدنخب بآ ور ره .ره قانح یا یراک تفوک یا

! یراد هدنخ ردقچ وت رتخد یاو ... وشندز فرح یبرع تفگ: هدیرب هدیرب

یلو ندش نارگن شلوا طایح وت ندموا موناخ مظعا و نامام دماح دنلب یاه هدنخ یادص زا

. دیدنخ یم هزماب یفاصنا ندیدنخ شاپ مه تحار یخلا اب ندید ور دماح یاه هدنخ یتقو

دوب! هدش خرس وبل هیبش شتسوپ نشور گنر

دش. هدیشک نامام طسوت متسد مدرک یم هاگن دماح یاه هدنخ هب جاو و جاه هک یروجنیمه

یمینک؟! راک یچ نامام یاو _

یچ تینوشیپ ادخ یاو « مینوشیپ مخز هب دروخ شمشچ اتحاال؟!« بشید وت یدوب اجک _

هدش؟!

! تسین یچیه _
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یچ ؟ هیچیپ دناب ارچ دوب: مولعم یرسور ریز زا یا هشوگ مرس. دناب فرط درب ور شتسد

. یبوخ هدشاالن فداصت ؟! یدرک راک

. میرب مهاب راذب ادخ ور وت اسیاو نامام پتسا متفگ: باالو مدروآ ور متسد

هدش. یچ ترس نک فیرعت مه .وت تاهاب مراد فرح وت _ایب

! هشاب موها _

مساوح تفگ: تلا جخ اب درک یم هاگن ام وهب دوب هتسب ور ششین دوب یا هقیقد دنچ هک دماح

؟! هداتفا تارب یقافتا ! دوبن ترس مخز هب

!ثمًال هدشیچ مرس مدب حیضوت لحم یشاب لوضف هب دوب هدنوم متفگ؛مک یگف رسکال زا یچون

! هتسکش ومرس میکروز روز رسپ تسود دماح اقآ یاو مگب، شهب

لیلد. یب منوا

مدن. سپ باوج وتات متفر هلجع »اب تسین یزیچ » نتفگ واب مدز مدوخ هب ملد وت یدنخروپ

یدوب اجک » ندرک غدنلر درک عورش تفر یم هار هک یروج نومه و دموا مرس تشپ منامام

تفر...» هار رازه ؟!.ملد مشیم نارگن یگ یمن ؟! رتخد وت

مدب. باوج منک تصرف منم راذب ریگب نهد هب نوبز نامام یاو بقع: متشگرب

ینک. یم رغ رغ رقاب جاح زینک نیع یراد زیر کی

؟ یدرک یکی نوویح وراب تردام هنک. یم رغ رغ گس ایح یب _یا

؟! هقیقش هب یداد طبر گ.زو امش _زاب

هدش؟! یچ یممگ تارب گنشق االن راذب « متسشن »

. مرظتنم بخ درک: مهاگن رظتنم و تسشن مه نامام

روبجم دوب دب یلیخ حشلا هدموا شیپ شارب یگداوناخ لکشم متسود هنوخی متفر بشید _

. منومب شرانک حبص ات مدش

باال ارجام دشو مثحب اه رفاسم زا یکی هاراب رس هک هنوخ مایب متفرگ یسکات اجنوا زا دعب

. اوعد هب دیسر نومراک و تفرگ

؟! یدش ییاوعد التو ردقنا یرسپ وت هگم اراس! هدب مگرم ادخ : شتسد تشپ دز

هی عقاو رد تفگ هشیمن هک قاتا ؛ قاتا ی هشوگ متفر و متخادنا ورباال ما هنوش توافت یب
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. میدوب هدرک ادج هدرپ هکاب دوب هلا تمسق

. هچیپب مرس یوت یدب درد یمدش ثعاب و دوب نییاپ متشلا ب مدیشک زارد

دایب. هکباالرت مدرک میظنت یروج ور تشلا وب مداد یراد بآ شحف زربلا هب بل ریز

هنکن درد تتسد مدز: یعونصم یدنخبل روز هب شتسد وت یاذغ فرظ و نامام ندید اب

. متسین هنسرگ یلو نوج نامام

. یریگب نوج روخب کیک اب متفرگ لیجآ هدروخ .هی تسین اذغ _

. تسشن شدوخ و مولج تشاذگ ور ینیس

. نموت ۱۵۰ ییولیک هدش هتسپ متفگ: و متخادنا اه هتسپ هب یهاگن

. مدیرخ نموت ۱۳۰_

. شبترم و هدش گنر یاه وربا هب دروخ مهاگن هک مدب ور شباوج ات مدرک دنلب مرس

. نامام یلا حشوخ و ییاد تشگرب باسح هب متشاذگ یلو دوب بیجع مارب هکنیا اب مدز یدنخبل

یدش. لگشوخ _هچ

. تفرگ گنر شاه هنوگ و دیشک تلا جخ

. مدیدنخ دنلب دش زاب هدنخ هب مبل اهتدم دعب

هتچ؟ هدب مگرم ادخ یاو _

دوب. بیجع شارب ما هدنخ هک مدرک یم مخا شهب هشیمه ردقنآ

. یدیسر تدوخ هکهب هبوخ یلیخ _

. اجنیا دایم ییاد ادرف نک هدامآ وتدوخ مک درک:مک شعمج عیرس و دموا شک هدنخ هب شبل

. هرخب هویم هدروخ هی مگب دماح هب دیاب داد» همادا بل ریز »

ردقچ ششیپ هظحل دنچ تاملک نیب دنوم منهذ نم درک یم کرت ور قاتا تشاد هک روط نیمه

هدرک نم نیزگیاج ور دماح نوا هدش ثعاب نم یاه یهجوت یب هنکن دوب! تحار دماح اب

؟ هشاب

. تخیر مهب ور زیچ همه زربلا کمایپ نوچ منک رکف رتشیب مدرکن تصرف

« یلصا تکرش ۱۱ایب تعاس ادرف »

یروتسد نحل نوا و زربلا کمایپ یلو مشاب ییاد نابزیم دوب رارق ادرف متخیر مهب روجدب

دوب. هتشاذگن هن یارب یاج

هاوخدوخ زربلا رت مهم ییاد . منزب ندیدن هب ور مدوخ منکو شوماخ ور میشوگ متفرگ میمصت

دوب. یشحو

یزیچ تخیر یم شتاکرح زیر زا یتح یگنودرم هک دوب ییادرم تسد نوا زا نایاش ییاد

دید... دشیم یدرم رتمک دوجو وت هک

و میدوب هتسشن رد تشپ ارهز و نم و دزیم فرح ردام واب هنوخ دوب هدموا حبص زا

؟ هشیم یچ نوشاه فرح تیاهن مینیبب هک رظتنم
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درم نیا هک دوبن مه یخملا نیع و مدز یم یدر زربلا یاه سامت یارب هک دوب راب نیمرازه

. هشاب کانرطخ هنوت یم ردقچ هونشب در باوج یتقو

و ییاد یاه مشچ هب متخود هاگن و متشادرب یشوگ زا رس و مدموا رد رکف زا ییاد یادص اب

دوب. ییاد یلگنج هاگن هیبش ردقچ ارهز و نامام یاه مشچ یزبس تشذگ منهذ زا

. شدنخبل درک یم هیرگ هنادرم تهبا نوا هب ردقچ دزو یدنخبل

. گرزب موناخ ترامع دیایب دشابمه یضار تا هرهش نامام _

یدرمان همه هب هبرچب شا یگنودرم و ییاد نیمه نکمم مدرک رکف و مداد کاچ ور مدنخبل

. زربلا یاه

ور ملد یگداس نیا هب هنوت یمن زربلا لثم ینافوط هگید هریگب ور متشپ و هشب هوک هگا هک

. هنوزرلب

موزاب روز نداد نوشن وت طقف شیگنودرم هک هشابن ییاه مدآ تسد نوا زا ییاد هنک ادخ طقف

... هشیم خالهص نز هب

کی مدوب هچب هک اجنومه ترامع میرب هرارق ام ینعی تفگ: هدش غارچلچ یاه مشچ اب ارهز

متفر؟! راب

. مدوب نارگن بیجع ! مدوب نارگن ونم تخیر یم نم کچوک رهاوخ هاگن زا قوذ ردقچ

؛ هروصنم نیهاش ییاد نز هب مداد طبر ور ما ینارگن

امین. و نامیا و نیما شارسپ یچ؟ مناخ هروصنم ییاد _

... مشاب نارگن دیابن دنومهف دادومهب دنویپ مهب وربا ییاد

! میتسه یضار ناج مناخ نمو یتقو تسراک یچ نوا _

شا. هلمج وت هدیباوخ تیامح نوا هساو تفر جنق ملد مگب هگا دوب ییورپ

نیرت کچوک و هنزیم تقوذ وت یروجدب ندوب هناوتشپ نودب و ییاهنت سح یشاب هک میتی

. نیریش هدش غیرد یردپ رهم ی هزادنا تساو انشآ هی فرط زا تیامح

. مدموا هدموا رفس زا ییاد روضح هب مدرک شوخلد و مدز یدنخبل

یولج هشب نم رپس ییاد نیمه دیاش ، نربب زربلا دوجو هب یپ ًادعب دوب نکمم هک کرد هب

. یشحو کدرم نوا

. دادیم دب یهاوگ لدم بیجع ونم ندرک یم عمج ور نوشلیاسو قوذ اب نامام و ارهز

. هسرت یم نافوط لبق شمارآ زا هک متشاد ور یسک سح

درک یم شخپ وماه ملیف یجلو هدند ور داتفا یم اه ندادن باوج نیا رطاخ هب زربلا هگا

یچ؟
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درک! یمن مکمک و متسه یبارخ رتخد نم درک یم رکف ییاد ای

متفگ؟! یم ییاد هب دیاب أل صا

. تسب ونم و شدوخ کاس نامام یک مدیمهفن و مدوب مراکفا وت قرغ

. نیشام وت نتشاذگ ور اه نودمچ دوب شنیشام وت هک یرسپ و ییاد یک

ام لا بقتسا هب یگف زاکال ولمم یهاگن اب دوب نیهاش ییاد یارسپ زا یکی اال متحا هک رسپ نوا

. دموا

. ییاد مود رسپ درک شیفرعم نیما ییاد

عفال نامیا شگرزب رسپ و ندوب ییاد یولق ود یارسپ نیما و امین مدوب هدیمهف هک یروجنیا

. تشادن روضح ترامع وت

دوب. هدرک قرف یلک سلا دنچ نیا وت یلو مدوب هتفر ترامع هب ماه یگچب هکنیا دوجو اب

ییایلا االتیا متحا یرامعم ات هتفرگ ورهار وت سکول یاه همسجم ات طایح طسو ضوح زا

. نامتخاس

خر هب ور اجنیا و یلبق هنوخ نیب توافت یدایز هگید مرف یاه سابل اب راکتمدخ اتدنچ دوجو

. دیشک یم

. تخادنا زربلا ی هنوخ دای ونم اجنوا تاناکما ندید

زا حطس نیا مزاب یلو دروخ یم ور نیهاش ییاد هاگتسد مد لک هک دوب یلوغ زربلا دنچره

دوب. ییاد و زربلا لثم ییامدآ یایند ملا هافر

دوب. هدش ناوت وات دوب هتسشن رچلیو یور گرزب مناخ

. ندوب  هتفرگ شارب مه یراتسرپ و تسه یهام هس تفگ یم ییاد

اج شتروص و هدروخ نیچ شاه مشچ یاپ هک دوب هدرک توافت لبق سلا دنچ مهاب ییاد نز

دوب. هدش رت هداتفا

دز. یم قوذ وت یمک ترامع رب مکاح االیر سدرم

یاه راتفر و شاه ندرک نایاش واقآ شناوج رهوش ردارب هب ییاد نز یوژهی مارتحا

دوب. فرح نیا هاوگ نیهاش ییاد یاه رسپ ی هنارورغم

. هشاب رت رورغم نیما و امین زا دز سدح یمدش یلو مدیدن ور نامیا

. تشاذ یمن لحم هک ییامین و تفر یم هرغ مشچ هک ینیما

. نتشاد نس ۱۹سلا دودح و ندوب رت کچوک نم زا ودسلا ود ره

اه. نیا اب توافتم و دوب ۲۸سهلا ایوگ نامیا اما

اج اه قاتا زا یکی یوت و میتفر ناج مناخ ترامع هب ناراکتمدخ زا یکی ییامنهار اب

. میتفرگ
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یا هگید یایند زا اجنیا یاه مدآ هک دیشک مخر هب هنوخ لمجت راب نیمرازه یارب مه وزاب

ایند. نیا طسو روجان یاه هلصو لثم ارهز ونمو نتسه

. نتشاذیم قاتا وت ور نوشلیاسو ارهز و نامام

هگید یاه قاتا زا رت گرزب ، لماک تاناکما و یتروص یاه یراوید ذغاک نوا اب منم قاتا

دوب.

هدرک شدوخ هب فوطعم ور مرکف هقیقد دنچ یارب و دوب هدرب لد یباسح نارگن نم وزا

دوب.

. تخیر مهب ور حملا زربلا کمایپ هک مدوب دمک یوت ون ماه سابل نداد اج ریگرد

. تنوج ییاد تسد هسریم تاه ملیف یدن باوج ور میشوگ هگید ی هقیقد اتهد _هگا

دوب؟! هدیمهف اجک زا نوا ینعی ؟!» ییاد » نیمز ور مدروخ دشورس اهر متسد زا یشوگ

متفگ:س...س دوب سرت زا نوشن ششزرل هک ییادص واب متفرگ ور شیتفوک ی هرامش عیرس

الم.

؟! ییوت زربلا متفگ: مزاب و مدینش ور شقیمع مدزاب یادص

؟! هشاب یک یتشاد راظتنا _

بخ متفگ: هتخادنا تعاس هب یهاگن هدرک مه لفق وماه اپ هدیشک زارد و تخت یور متسشن

. تشادن دیدهت مدز. گنز

ینکش نوناق . یشکرس ردقنا ارچ «. دیشک وطالین یدز.«چون یمن گنز مدرک یمن دیدهت _

. خاتسگ و

ورخالصنکو مدوخ و تدوخ ایبو مدرک هتسخت .هگا مدوب یروجنیا لوا زا منودیمن _

نک. مومت ور زیچ همه

... ندوبن رتخد هکاب منک یم ادیپ ور یکی هرخ منمباال

دیاب تفگ: رت مورآ ینحل دشواب راد شخ شادص درک. هفخ مولگ وت ور مقطن شدایرف یادص

. تمنیبب

:یک؟ متخادنا تعاس هب یهاگن ومین مدیشک یگف رسکال زا یفوپ

. تمنیب ماوخ _االنیم

. نوریب مرب بش ۷ تعاس منوتیمن نتسشن نییاپ منیهاش ییاد و نایاش ییاد . هشیمن _اآلنهک

؟! هریگ نم شیپ تاپ هتفر تدای هگم ؟! یدز یرخ هب ور تدوخ ای یرخ ؟! یمهف یمن چون _

ایب. امتح ینعی ایب متفگ ینک هشیمن و مایمن هک مدرکن شهاوخ ناه؟!نم هتفر تدای

... زربلا _اما

زا رپ ور مسفن هیدج. ماکال زربلا داد نوشن شسردآ کمایپ مه ودعب ندش عطق قوب یادص
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شلا ماهوم یور و مدیشوپ ماه سابل یور ور مدنلب یوتنام تعرس واب هداد نوریب صرح

. متخادنا

شاک ، اهزور نیا یرابجا درم ندید هساو دش شیر شیر وملد متفر نییاپ هلجع اهاب هلپ زا

مرن. متسنوت یم

. روخلد کالهفی یاه مشچ نوا هب متخود هاگن و مدموا رد نیما ی هنیس هب هنیس

مدش. سنلا یهار باوج ندینش نودب و مدرک سالم رایتخا یب

؟ مرهاوخ رتخد یریم اجک تفر: هنوشن ونم شهاگن نایاش ییاد

رس هراتس متسود هب مریم مراد متفگ: یداع وابحیتلا مدیشاپ شیتاذ یاه نوبرهم هب یدنخبل

. شکمک مرب هتساوخ هلاونمو وحا ضیرم هدروخ .هی منزب

داد... یم جرخ هکهب تیصخش و روعش همه نیا زا مدرب زه ردقچ ونم درکن یتلا خد یاد

ادیپ تسنود یم ادخ یلو مدز نوریب ترامع زا هلجع اب نامام هب ندادن سپ باوج یارب

دوب. تخس ردقچ تشاد رارق یام هنوخ هک یلحم زا زربلا نورمش ی هنوخ نوا هار ندرک

مدش.. یمن مگ لقادح رارق رس مرب پنسا اب مداد حیجرت

***

ریز ودز مراد یخوش دصق دش هجوتم دعب یمک یلو دش هکش لوا مندز فرح نحل زا زربلا

هدنخ.

هچب. وش راوس _ایب

مدرب ورباال شادص شنیشام گنهآ یادص ندینش مدشو شنیشام راوس متفر یشوخرس اب

. مدنوخ شاب و

هتدوخ لثم هیتشم ینعی هتدوخ لثم هروطچ شسنج

هتدوخ لثم هیبان ینعی هتدوخ لثم هروطچ همانرب
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هتدوخ ثم هیمسا ینی هتدوخ ثم هروطچ شسح

هتدوخ ثم عهیلا ینعی هتدوخ لثم ومع هیچ حشلا

نیا : متروص وت دز لز و مخا و دروآ نییاپ ور طبض یادص مدش. تکاس زربلا نوگشین اب

سهتلا؟ دنچ ؟!وت هراتس هیچ اه یزاب هچب

متفگ:۲۴ و نییاپ متخادنا ور مرس تلا جخ ۲۴اب مدوب هتفگ زربلا هب یلو دوب ۱۸ میعقاو نس

سهملا.

همه هجوت هک یرب یم ورباال طبض یادص یمینک؟! راتفر اه هچب رتخد لثم ارچ سپ _

هشب؟! بلج نومهب

ور؟! تمخا مروخب هاگن. وشاه رهق تفگ: و دیدنخ هک ما هقی وت مدرب ورف ور مرس تلا جخ اب

وت درب ور شنیشام تکرش یتشپ رد زا نوا و مدرک مخا مزاب هک دش لش مشین تفرگ ما هدنخ

. ولوچوک موناخ دش:ایب هدایپ و گنیکراپ

یناگرزاب تکرش اتدنچ و زربلا نیب گرزب ی هلماعم دوب،هی غولش تدش هب تکرش زورما

هشب. لیکشت دوب رارق

. ندوب اه یلدنص ندرک هدامآ و ینیریش و هویم ندیچ لوغشم هک دوب مدآ زا رپ سنارفنک قاتا

یم یهن و رما کهام نم وهب دوب هداتسیا هیدارنت موناخ لثم یمومع طباور ریدم دار امیس

درک.

. تکرش راکتمدخ ای میتسه یشنم امودات تسین مولعم تفگ: صرح اب مشوگ ریز کهام

اب ینسحم فرط نوا زا ندروایم ور اه هویم ی هبعج هک دوب یرگراک اتود هب امیس ساوح

زیم. یور دوب هتشاذگ ور شاپ و یلدنص یور دوب هتسشن ییورپ

ام هک راگنا هن راگنا نک هاگن و تبکن شششیا داد: همادا و دیوج ور شبل صرح اب کهام

مه. ور هتخادنا ور شا هچاپ و گنل مینک یم راک تزوک لثم میراد یروجنیا

هب یدمحم شخبناهج تفگ: و سنارفنک قاتا وت دموا امیس . مدنخن هک متفرگ زاگ وت زا ور مپل
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. دینکب ور نوتراک ندز فرح یاج

ندِز. شک طخ اب ونم ینسحم و هراتس هزاجا موناخ تفگ: یگدول اب کهام

هراد و هتخادنا شتسد کهام دیمهف یتقو و تخادنا ینسحم نمو هب یهاگن بجعت اب امیس

. مدزن شک طخ اب مدوخ ات نکب ور تراک عیرس تفگ: یبصع ییادص اب هنک یم شا هرخسم

. شهب مدب ور مساوح دش ثعاب ورهار زا زربلا ندز فرح یادص

؟ شورف ریدم مراذب ماوخب ور نینزان هک یزاب خهلا تکرش هگم یجاح _ زربلا

. تکرش هساو دایم رد فرح ادخ هب یجاح هللا الهللایلا

. یزاب لیماف هن ساالیر هتسیاش ام راعش ؟! نگیم یچ ادنمراک

. تسا هتسیاش یلیخ موناخ نینزان هتسرد مشچ « شاهوم نیب دز گنچ ور شتسد »

هلب. متسه رظتنم دز: یدنخروپ و سنارفنک قاتا وت دموا

. تسشن بترم و درک عمج ور شاپ عیرس ینسحم

. زربلا هدش یچ : دیسرپ تحار یلیخ تشاد زربلا اب یا هناتسود ی هطبار نوچ

مرایب ور مردپ یومع هون نینزان هداد ریگ یجاح تفگ: و یلدنص یور تسشن کالهف زربلا

هشب. راک هب لوغشم نیااج

هیک؟ هک ینود درک:یم تشم ور شتسد

. موناخ دیهان ی هداز ردارب تفگ: دوب ربخ اب زربلا یگدنز کوپ و کیج زا ایوگ هک ینسحم

و هداس مدآ تدش هب هیقب روصت الف خرب یجاح داد: نوکت فسات ی هنوشن هب یرس زربلا

راک بیرف و نراد نوبز شاماال هک منینزان هداوناخ یروابدوز

تفگ: امیس هب باطخ دعب تخادنا کهام و نم هب یهاگن و تشادرب فرظ وت زا بیس هی

؟! یشک یم راک یراد اتود نیا زا ارچ

. سیئر بانج هونشب نوتنهد زا ادخ تفگ:خآ و دروآ ورباال شرس کهام

ندوب رت راک یب تکرش وت همه زا زورما اتود نیا رایهوک یاقآ تفر: یا هرغ مشچ امیس

. مراپسب اتود نیا هب ور قاتا ندیچ تکرش یاه راکتمدخ اب ندز رسوهلک یاج هب متفگ

وت نم ینارنخس نتم نوا امش شخب ناهج موناخ تفگ: و تخادنا نم هب یهاگن زربلا

؟! دیدرک مپات پل دراو ور سنارفنک



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

67

دشن. تقو رایهوک یاقآ _هن

هرت. بجاو دینک پیات ونیا دییامرفب _ تفگ و شپات پل هب درک هراشا زربلا

هشب. تتفوک تفگ: مشوگ ریز کهام هک مرب متساوخ و متفرگ ور پات پل

هدنخ. ریز منزن کهام تاکرح زا هک متفرگ زاگ ور مپل

مرب؟ منوت یم منم سیئر یاقآ _ کهام

. سرب تراک هب نومب وت داد:هن باوج زربلا یاج ینسحم

دش یم شیشنم هک کهام زا هک یتقو زا ینسحم . دیدنخ ینسحم فرح هب یکریز ریز زربلا

دوب. هداتفا پچ شاهاب یروجنیا دوب هدینش در باوج و دوب هدرک یراگتساوخ

الرغو یلکیه یبراب یاه کسورع هیبش و دوب یبآ مشچ و روب و هزیم زیر یرتخد کهام

. تشاد مرف ور

. نینزان دوب؛ شدرگ رد مدا کی روحم لوح منهذ و مدش پیات لوغشم متفر

پیت اب تکرش یارتخد ووداتزا امیس . ندیسر زربلا یاه ینومهم ۲,۵ تعاس راهن میات دعب

. سنارفنک قاتا وت نتفر ینانچنآ

. مرانک تسشن هداتفا یاه هنوش واب مشیپ دموا دوب هدرک راک یباسح هک کهام

؟ یغمد ردقنیا ارچ وت هتچ کهام _

اتود ووا امیس حاال دوب ام ملا شاه یگراپ تفگ:... ردو هب تخادنا صرح زا رپ یهاگن

. نربب ور حشلا نرب دیاب رتنع

. اجنوا یرب یتشاد تسود هک وگن _او

. هنووج لگشم لگشوخ سدنهم رتکد رپ مشاب هتشادن تسود ارچ _

یمن جاودزا ینسحم اب ارچ یرووش فک وت هک وت بوخ متفگ: و مدز ما هنوچ ریز ور متسد

ینک؟!

سک اهنت ردپ هن مراد ردام هن دز»نم یخلت دنخبل ». هروخ یمن نم درد هب شرایک هشیمن _

راد. هیام هرسپ کت ینسحم شرایک هب شیچ یهاگشرورپ ی هچب راک و

تیوه اب تشاد یرتهب عاضوا نم زا نوا طقف . میدوب درد مه ییاروج هی تخوس شارب ملد

. تشاد ور شاوه رود ارود هک تشاد رادلوپ میق وهی راک رس دوب هدموا شدوخ یعقاو
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هدرک شرافس زربلا اب ییانشآ ی هطساو هکهب دوب نومه زارد گنل اباب تفگ یم شهب کهام

سح اعقاو و هیک شمیق تسنود یمن مه شدوخ دوب نیااج شبلا ج ننک لوبق ور کهام دوب

یمهنک کمک یدوج هب هراد هک هزارد گنل اباب یدرک یم

. دروخ گنز منفلت هک دوب یرادا تقو رخآ

دوب. هدش نم نارگن نامام ًامتح دوب، هیاسمه هنوخ هرامش

. نامام سالم مداد:ولا باوج

. ردام یبوخ مزیزع تفگ:سالم سفن سفن اب نامام

! مردام ی هتسخ یادص زا تخیر یم ینوبرهم ردقچ

. دیدوب باوخ مدیسر رید بشید مبوخ _

؟! هبوخ ارهز یبوخ وت

وربآ هچ رد ولج دوب هدموا هنوخباص بشید ینود یمن هنوخ یایب زورما هرتهب ردام _هرآ

یمدرک. یزیر

. مراذیم شاج رس نز.اور ـتمخ نیا قح اجنوا مایم راک یارخآ هگید هشاب متفگ: مشخ اب

ایب! مورآ ایروخن شوج ردام هشاب _

نم... ردام سرتن _هن

دوب... هدش راوشد مارب طیارش لمحت مدز سفن سفن و مدرک عطق مشخ وراب یشوگ

... یرپوس یاقآ سابع یاه هیسن ، درمان هنوخی بحاص لوپ

ه. داتسیا متشپ یسک مدش هجوتم هک نوریب مداد ورکالهف مسفن

مداد: دنخبل اب درک یم مهاگن بجعت هکاب ور دار امیس باوج متشگرب یتقو

. موناخ امیس هدش یزیچ

. یراد یلکشم ایوگ هنوخ یرب رتدوز یمک هرتهب شخبناهج _هن

موناخ امیس یسرم متفگ: و متشادرب زیم یور زا ور مفیک تعرس اب

. متفرگ پنسا و مدش جراخ تکرش زا تعرس اب

هراد و هنوخ طسو هتخیر ور هیساسا بابسا نوم هنوخباص روصنم هلب مدید هنوخ متفر یتقو
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هنوخ. یم زجر مردام ارهزو باالیرس رمش لثم

. مراک رس یمدرک رکف نوچ ، دروخ اج مندید اب ولج متفر یتقو

لگزان :هبهب دیشک خر هب ور شدرز یاه نودند فیدر و درک مراثن توه ش. زا رپ یهاگن

مناخ.

. هیفاک هدازیلع نومه وت یارب یلو تساراس نم مسا ؛ مدیرغ مخا اب

. یزان یلگزان تفگ:وت و دیدنخ هناتسم

: مدیشک داد مشخ اب

؟! هربخ هچ اجنیا

ور مداتفا بقع ی هراجا مدموا تفگ: دزو یفیثک دنخزوپ دعب هقیقد دنچ و درک توکس

؟! هیلکشم منک لوصو

روطچ هتشذگن زونه نهرهک تدم : مداتسیا شولج مهاتوک دق نومه واب مدز رمک هب تسد

؟! یدش راه وت

. درکیم ور ریز وملد شا هدرک قرع ندب و هدنگ لکیه هک روصنم

یاچ میرب تدوخ و مدوخ روط داد:هچ نولوج ی هزاجا فیثک هاگن هب مزاب دزو یدنخ شین

مینک؟! الط تخا هنوخ

داد. تسد مهب عوهت هکحتلا دز یکمشچ مدعب

. دیرپ شاه مشچ زا زاف هس قرب هک مدرک شتروص راثن یلیس ممشخ همه اب

هطیلس ی هرتخد تفگ: دایرف هب کیدزن ییادص واب یلیس یور تشاذگ ور شتسد هدز تهب

؟! یدرک یطلغ هچ

مک. ترش مدیم،حاالمه تلیوحت و تلوغآ بش :ات مداتسیا ـسهنی هب تسد

؟! میرب اجک دیاب بشما

ی هیاسمه نز مناخ مظعا مدوب هداتسیا نوبایخ طسو هدز، تهب و جاو و جاه هک روجنیمه

. نومتمس دموا باالیی هچوک

دوب. یزادنب هار راک و یبهذم نز
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دوب. مناخ مظعا ، هلحم نیا یاه ندرک عمج هیزیهجو اه جاودزا همه هطساو ییاروج هی

کاخ یدید مناخ مظعا تفگ: هدنمرش ابحتلا هتفرگ ور شرداچ اب مناخ مظعا ندید اب ردام

دش؟ نومرس رب

. هچوک وت تخیر ونوماه هیثاثا و بابسا همه ایح یب هکیترم نیا

میدش... ماع و صاخ هدنمرش

هرهش هشاب هدنمرش تنمشد تفگ: ینوبرهم اب وداد نوکت فسات هنوشن هب یرس مناخ مظعا

نوج.

ات اجنیا نیایب اه هچب اب خهیلا طایح یاهتنا قاتا متفگ تهب نم شیپ تقو دنچ میدرمن هک ام

دینک. ادیپ یبسانم یاج

یزیچ یا هنیزه کمک یماو زربلا زا مدوب شوخلد . هنکن لوبق مدرک هراشا ردام هب وربا اب

. مدنبب ور ایح یب روصنم نهد شاب و مریگب

تحار وشو نم نز ایب نکن جل ردقنیا هرهش تفگ: و درک زاب ور شداشگ نهد اب روصنم

نک. یگدنز هنوخ نوا یوت

یم روغلب شدوخ اب تشاد یچ نیا دز؛ ود ود مشخ زا ماه مشچ دشو غاد مرس وت نوخ

درک.

مسا هگید راب کی یلمع روصنم ووووه مدز: گنچ ور شنهاریپ ی وهقی شتمس متشگرب

منک. یم هایس ور تراگزور هخرچب تسجن نهد ور نم ردام

مدب ول ور تکایرت و داوم طاسب نکن یراک « مدرک یا هچورغ نودند »

نهد سانسن نیا اب مرتخد :ایب تفرگ نمو یوزاب دموا دزو رمک هب ور شرداچ موناخ مظعا

. راذن نهد هب

یم هتسب و زاب روز هب وشاه مشچ هک یروج نومه و تفرگ ور ارهز تسد هلجع اب نامام

تفر... موناخ مظعا هنوخی فرط هب هشن یراج شکشا ات درک

هنوخش؛حا وت میتفر مناخ مظعا رس تشپ و میتفرگ تسد ور لیاسو زا هکیت دنچ ونم ارهز

دوب... وداپباالرت یکی یام هنوخ زا یلو یمندز لد هب یگنچ مه نوا هنوخ ال
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. تشاد ییافص اب ضوح و دوب گرزب شطایح

دوبن. یرابنا هب تهابش یب هک دوب شطایح مههت کنولآ هی

ورد یتخبدب نیا راتفرگ دیاب ردام یراد وربآ سلا دنچ ،دعب درک پیک ور مولگ هار ضغب

میدش... یم یرد ب

مردپ و ردام جاودزا رطاخ هب هک تشاد یدنمتورث ی هداوناخ نامام دایم مدای هک یروجنیا

. مدوب هدرک شدرت

هک شیردام هنوخی تفر نامام راب کی دوب هدشن داتعم زونه اباب و مدوب هچب یتقو یتح

. نوریب دش ترپ هنوخ زا شگرزب ردارب و شردپ بسانم لاان بقتسا اب هتبلا

نیا ییاد و اباب یاوعد هکاب دز یم رس نومهب دمویم مرت کچوک ییاد یرابدنچ نوا زا دعب

رت... نییاپ اج هی میتفر یمیدق ی هلحم نوا زا مدعب دشو عطق لک مههب هاتوک یاه رادید

مناخ مظعا رسپ دماح ی هنیس هب هنیس هک هنوخ لخاد میرایب ور لیاسو هیقب ات میتفر ارهز اب

. مدموا رد

درک. دزوسالم بوجحم یدنخبل مندید اب

. مدرک سالم تناتم واب متخادنا شا هداس پیت و بترم شیر هبهت یهاگن

مینک. هیلخت ور هنوخ کال دماح کمک دشاب رارق مناخ مظعا اب ندز فرح زا دعب

هچوک ضرع و لوط شمه دوب هدیرب ور منوما یسپاولد ، دزیم روش ملد ردقنا ارچ منود یمن

متفر. یم هار ور

ارچ منوج یجبآ داد: متسد هب ور یاچ یدنخبل واب طایح وت دموا یاچ ناویل ابهی ارهز

؟ یکل وت یروجنیا

ادخ. هب منارگن ارهز یچیه : متخادنا شگنر یبآ موصعم یاه مشچ هب یهاگن

ادص شطایح وت زا هشیمه مدیسرت یم هنوخ نوا زا نم . اجنیا میدموا دش بوخ یجبآ _

. دمویم

حیلا. شوخ وت هک هبوخ : متفرگ ور شتسد و مدز یدنخبل

زورما ؟! یرخب مارب یدوب هداد ور شلوق مهب هک یاه ینوتک شفک نوا هشیم یجبآ _ ارهز
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مدش. عیاض اه هچب یولج یروجدب شزرو گنز

فرص ور مقوقح ی همه منم تشادن یشفک چیه ارهز مداد. نوریب نیگمغ ور مسفن

. مدوب هدرک اه یراکهدب

یود هقباسم مرب ارهز شفک یارب نامسآ یاه هچب وت یلع لثم مشب روبجم شرخآ منک رکف

مدب.

؟! هنزب هسوب محور یاه یگتسخ وو مخز یور دآیمن یهام چیه ارچ مدرک رکف مدوخ اب دعب

. شبلط بندلا دموا تاذ دب زیه روصنم رصع

هک ور شماپان مشچ و زیه یاه هاگن رطاخب نم ترفن جوا ، شمشکب شحف هب لوپ رس هک هن

دوب. مردام هک مسومان ور دروخ یم خرچ

تفگ: ندرک ونمونم تلا جخ یلک واب مهار رس دموا دماح هک مایب رد شولج مرب متساوخ

. دیراذن نهد هب نهد شاهاب امش ًافطل هدازیلع مناخ

. مدرک هاگن دوب، مهرد ًادیدش شاه مخا هک دماح هب بجعت اب

هنک. مکمک تساوخ یم هنک مهاگن هکنیا نودب و دوب هتخادنا نییاپ وشرس

هدش. یتریغ و هدرب نم هب روصنم زیه هاگن هب یپ دوب مولعم

هنک. نوتراب یزیچ یشحف یدب فرح مسرت متفگ:یم و مدز شینوبرهم هب یدنخبل

هنوش و خاش نز ودات یارب هکیترم ، هدرک طلغ تفگ: رفنت واب تخادنا هچوک رس هب یهاگن

هشک. یم

مشن. مشچ وت مشچ روصنم لثم یمدآ اب دوب رتهب مداد، دماح هب ور قح

روصنم و دماح ثحب هرگ ِراظن رود وزا راوید هب مداد هیکت ونم روصنم تمس تفر دماح

مدش.

؟! هداتسرف ور وت هرادن نوبز شدوخ دیشک داد یراب دنچ ییورپ اب روصنم

داد... ور شباوج شمارآ اب دماح اما

! تفگ یچ مدینشن دنچ ره

تفر. اجنوا زا ینابصع ابحیتلا روصنم دوب، ناشنیب هک یهاتوک یوگموگب زا دعب
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. مدرک شرس هب تسد هشاب تحار نوتلا تفگ:یخ شمارآ واب دموا متمس هب دماح

. هنوخ لخاد متفر یلا حشوخ واب متخادنا شهب یا هناسانش ردق هاگن

یهام واب ضوح رانک دوب هتسشن و دوب هدش مناخ مظعا یافص اب طایح وحم یباسح ارهز

یمدرک. یزاب اه یلگ

میدش. رابرس هگیم ، تسا هدنمرش یلیخ نامام تفگ: دزو ینوج یب دنخبل ارهز

. مراد تسود رتشیب ور نیااج نم یلو

. هشیم تسرد زیچ همه ارهز روخن هصغ متفگ: و مدیشک یقیمع هآ

اراس؟! یروجچ _

دایم. دیفس بسا رب راوس هدازهاش متفگ: ییورپ واب مدز یدنخ شین

. مدرک دیلقت ور بسا ههیش هیبش ییادص مورآ دعب

تفر... جنق مبسا رب راوس هدازهاش هب رکف زا ملد وت ،منم تفر هسیر هدنخ زا ارهز

هداتفا نم شلا هکنیا زا ًامتح . تخادنا نییاپ ور شرس و تخادنا اتود هبام ارذگ یهاگن دماح

هدش. دز تلا جخ دوب

شافرح هب مدرپس شوگ قشع اب ومنم تفگ هسردم تاقافتا و تارطاخ زا درک عورش ارهز

۱۳سملا. رهاوخ یاه ینوبز نیریش زا تفر جنق وملد

***

. یلیطعت زور ود دعب یراک زور نیلوا و دوب هبنش زور حبص

یم شگنز هک یراب ره دوب.منم هتفرگن مزا یغارس زربلا تدم نیا لوط رد ارچ منود یمن

زربلا یراهب یاه خاالق نیا هب هامود هک ینم یارب هتبلا یمنداد باوج ور یشوگ مدز

دوبن. یبیجع زیچ مدوب هدرک تداع

هک یقیمع باوخ زا ارهز و نامام اب شیسرپلا وحا و دماح یلا وتم یاه ندز رد یادص اب

هدنک. اج زا یتخس وهب مدش رادیب مدوب راچد شهب

هم دوب هدرک رادیب زان باوخ زا ور نوم همه کگنس نون و غاد میلح فرظ کی اب دماح

. مدوب شنونمم تباب نیا زا نم هتبلا
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هریز... هب رس هیبوخ رسپ ،هچ هیاقآ رسپ هچ درک؛هک فیرعت دماح زا یلک نامام

هشب؟! تداماد یاوخیم هنکن تفگ و دموا فرح هب نوبز یب یارهز یتح هک ردقنا

. همادخ زا هک نم هشب یکشاک یاو تفگ دزو ییامن نودند دنخبل نامام

. نکن تخبدب ور مدرم نووج میلح هی رس نامام _

. ندروآ میلح زا هنک یم هبوت هونشب دماح _ ارهز

مدش. دنلب اج زا ودنت متسب ور مشین دروخ تعاس هکهب مهاگن هدنخ. ریز میدز هس ره

. مدیشوپ هب هدرک ادیپ ور مراولش و وتنام هتخیر مه هب یاه سابل نیب زا هلجع اب

مدش. تکرش یهار هداس رهاظ نومه منک،اب شیارآ یمک مدرکن تقو یتح

. مدرک یم روخ ماپ ریز ور اه گرب و مدز یم مدق تکرش ریسم وت میگشیمه تداع قبط

دوب. هدموین دوب؛ شوماخ شقاتا غارچ متفر، زربلا راک رتفد هب

زا یربخ هن هک زور هس نیا ،رد متفرگ ماه تسد نیب ور مرس و متسشن مراک زیم یور

مدش... شنارگن یلیخ دوب، شکمایپ هن گنز

دشن. زربلا زا یربخ اما تشذگ یرادا تقو ،زا تعاس دنچ

؟ تساجک متسنود یمن منم یلو ، هریگب زربلا زا یربخ ات مدموا نم غارس هب دار امیس

هدب. باوج ات مدنوم رظتنم و متفرگ ور لیابوم هرامش مدش یم شنارگن متشاد مک مک هگید

دوب. هدرک کالهفما یروجدب هشوماخ یشوگ درک عاالمیم هک ینز یادص

. متشادن شزا یربخ نادنمراک زا مودک چیه

. مریگب ور زربلا غارس شزا ات ینسحم رتفد متفر ، دیشوج یم هکرس و ریس لثم ملد

دوب. زربلا یگداوناخ تسود ینسحم شرایک

ینسحم غارس هلصوح حلاو یب درک عورش ور یسرپ یسرپلا وحا سالمو مندید اب کهام

. متفرگ ور

؟! ینوغاد ردقنیا ارچ درک:وت ماپ رسات هب یهاگن بجعت اب کهام

مدش! شنارگن تکرش هدموین رایهوک یاقآ _

ور رورغ هوک نوا ی هلصوح یک هدموین هک رتهب ؟! ینارگن رایهوک زربلا رطاخ _اوهب
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یخاالهشق. هدنزارب شمسا ًاعقاو ! هراد

. مراد راک ینسحم اب کهام : مدیرغ هدش یصاع

؟! شخب ناهج موناخ یتشاد راک تفگ:هچ و نوریب دموا رد زا هظحل نومه ینسحم

؟! دیراد ربخ رایهوک بانج زا امش ینسحم یاقآ _

هگم؟! روط هچ درک:هلب مخا ینسحم

؟! تکرش ندموین هک نتسه یتیعضو هچ...هچ وت منودب هشیم بخ _

و ندروخ امرس نتفگ اه هچب هب شتسار تفگ: هظحل دنچ زا دعب یلو درک مخا شلوا ینسحم

باوخ هک ندز مرس اتدنچ ندوب ناتسرامیب راگنا مه بشید . ندموین هک هدش دب یلیخ نوشلا ح

ناین. ال صا نتفرگ میمصت و هدوب روآ

. دنوسرت منم دوب شنارگن شگرزب ردام هک نیاردق شتدایع متفریم متشاد ًاقافتا منم

؟! یناونع هچ اب یلو ، شندید مرب متسنوت یم شاک

مه ام هگا شرایک اقآ مگیم تفگ: کهام ، مدروخیم سوسفا و مدوب هدرک ضغب هک روجنیمه

؟! هشیم تشز یلیخ تدایع میایب نوتهارمه

دنخبل دوب روفیک یباسح کهام نوبز زا شکچوک مسا ندینش کهام هجوت زا هک ینسحم

هراد. مه باوث تدایع هی دیایب هیفرح هچ نیا نیراد رایتخا اباب تفگ:هن دزو یا هنودرم

. متسه نوترظتنم رد یولج مریگب هویمبآ و توپمک میریم هراتس نمو بخ _ کهام

. مرظتنم طایح وت نم دینک هلجع طقف داد: شک ور شدنخبل ینسحم

نک مچام عیرس دوز دنت نک مچام تفگ: و ملغب دیرپ کهام ینسحم نتفر اب

.

هدنخ. ریز مدز و مریگب ومدوخ یولج متسنوتن

هیچ! ترس وت ممهف یم وت هاگن زا نم :اباب دیدنخ نم لثم مه کهام

؟! یگیم یچ کهام مدش: یدج عیرس

ابوت ایند هی نوا یلو یدش زربلا قشاع وت منود یم نم نیبب : دروآ نییاپ ور شادص کهام

. مگیم یچ ینیبب تدوخ مشچ اب هرتهب تدوخ هراد هلصاف
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ور ما هدرک قرع یاه تسد متشاد هظحل نوا هک دوب یسح اهنت ینارگن و سرتسا و سرت

؟! میرخب یچ متفگ:حاال و مدیشک مهب

مکح بدا یلو هراد یچ همه شا هنوخ وت نوا هتبلا هویمبآ هشیش اتدنچ و سانانآ توپمک _

. مریگب ور انیا یمهنک

متشادرب توپمک و هویمبآ هتسب ات دنچ اجنوا وزا تکرش نییاپ ی هقبط هاگشورف میتفر مه اب

. درکن لوبق مدرک رارصا و فراعت یچره ونم درک باسح کهام ور شلوپ هتبلا هک

مدوب هدینش نوچ متشادرب سگرن هخاش اتدنچ نم هاگشورف رانک یشورف لگ زا میتفر دعب

. هبوخ یگدروخ امرس یارب

میدش. ینسحم نیشام راوس و گنیکراپ وت میتفر تعاس مین دودح دعب

داتفا یم هبتالمط رتشیب نم ملد تفر یم مشلا هبور و دنور یم ینسحم هک یروجنیمه

ثملا نیشن خوک و نیشن خاک عقاو رد دوب نامسآ و نیمز نم زربلا نمو یتاقبط هلصاف ًاعقاو

دوب. زربلا نمو

باسح هب زربلا کیدزن یاه تسود زا هک ینسحم ییاسانش تراک ندید دعب جرب هظفاحم

داد. ور جرب هب دروو هزاجا ،هبام دموا یم

باال هقبط هب دورو هزاجا رظتنم دوب لته الیو هیبش کهام لوق هکهب فک هقبطیمه اموت

میدش...

یاه مدآ و هزربلا هداوناخ هب قلعتم فارطا یاه جرب مامت و جرب نیا تفگ یم کهام

. درادن ور نوبایخ نیا هب دورو هزاجا یلومعم

دیکات و داد هار جرب لوا هقبط هب ور ام نابهگن زربلا و ینسحم نیب یتسود مامت اب یتح

. میرب جرب هگیدی یاه هقبط هب میرادن قح درک

اه رایهوک جرب و اجک مناخ مظعا ِیا هیراع یرابنا مدرک تراقح ساسحا زربلا ربارب رد

یابیز رتسول ؛ دروخ خرچ سنلا ِلک وت مهاگن دوب... نامسآ ات نیمز زا نوم توافت اجک؟!

. مدرک هسیاقم نومدوخ هنوخ زوس مین ورابالپم سنلا طسو

رون و کیش یاه لبم نومدوخ ی هتفر رد راوز تکوم اب ور ماپ ریز یمشیربا شرف

اه... راوید وت یفخم یزادرپ
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یقیمع هآ رخآ ورد مدرک هسیاقم لحم یاه ورابالت نوم روداترود شوپ کیش نانابهگن

. مدیشک ترسح زا

ضغب و ریقحت سح هب ور شدوخ یاج متشاد اجنیا هب ندموا تباب هک یقوذ نوا همه حاال

دوب. هداد

زربلا یگدنز ی هنوخ قرب و قرز ، متشاذ یمن هدش بارخ نیا یوت ور ماپ تقو چیه شاک

. دیشاپ ما هنهک مخز ور کمن

دوب. هدش تخس مارب ردقچ ندیشک سفن مداد، تروق ور مضغب

. کهام متفگ: و متشاذگ کهام یاه تسد یوت ور ما هدز خی یاه تسد

هدش؟! یچ هراتس منوج _

نکاس ی هسناسیل رتخد ، مدوبن هراتس یتح نم درک؛ دنلب مداهن زا هآ کهام فرح نیمه

. سراپ نارهت

یچرادبآ ، تکرش وت مادختسا زا لبق هک نیشن هقاز ی هملپید هی مدوب هدازیلع اراس نم

دوب... یعافتنا ریغ هاگشناد

. هنکن سیخ ور ماه مشچ کشا هک متفرگ ور مدوخ یولج ردقچ

دراو وحم یدنخبل و هدیرپ یگنر اب شگرزب ردام و زربلا دشو زاب نومرس تشپ روسناسآ

دش. سنلا

ناوج ۴۰سهلاینم ردام زا شفاص تسوپ و گنر شوخ یاهوم نوا اب زربلا گرزب ردام

دادیم. نوشن رت

، میدوب هداتسیا اپ هگنل هی هک ام دوب،هب شرس مه یلگشوخ یرسور هک زربلا گرزب ردام

. مینیشب درک، فراعت

هب یقیمع هاگن ، تسشن شور درک باختنا دوب گنر مرک هک ور لبم نیرت کیدزن مه زربلا

درک. ثکم نم ندید واب تخادنا عمج

هن زربلا مگب؛هن و منزب دایرف متسنوت یم شاک دش، بذعم مروضح زا یمک منک یم سح

وت... هن هئوگغورد یاراس هشب بذعم دیاب هک یسک وشن، بذعم وت نم هروطسا هن نم درم

یب یروجنیا مبلق ات مدز گنچ ور کهام تسد و هنکشن مضغب ات متفرگ زاگ ور یمبل هشوگ
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هب ارجام یعقاو تقیقح حاالهکاب دوب یخوش هی هیبش زربلا ینمو هطبار . هنکن یرارق

! ممهف یم مشیم ور هب ور نایرع و تخل تروص

هتفرگن لکش یا هطبار هکات رتهب هچ هشب مومت نوا نم نیب ارجام نیا دیاب تصرف نیلوا وت

. مشکب نوریب هطبار نیا زا هداتفوین مندرگ هب یماندب قوط و

درک رکشت ام ندموا زا زربلا دشودعب لدب درو اه هچب نیب یداع یافرح

: تفگکهام هب وور تخادنا تعاس هب یهاگن ینسحم دش، ام زا هک یلصفم ییاریذپ زا دعب

. هگید میرب هرتهب

زربلا هک مرب متساوخ و مدرک ینوج مک یظفاحادخ بل ریز دش، دنلب مارتحا هنوشن هب زربلا

. شخبناهج مناخ دز: مادص

نوتاهاب ور ادرف یاه رارق ماوخیم دینومب امش افطل : مدرک شهاگن تلا جخ ،اب بقع متشگرب

منک. میظنت

؟! ینوم تفگ:یم و تخادنا مهب یهاگن کخام

متفگ:هلب. دیدرت اب

دوب رهظ ۱۲ دودح تعاس . دنتفر زا جرب وزا ندرک یظفاحادخ ابامخ کهام و ینسحم

یولج هنزیم فرح ماهاب تکرش وت هک یروج  نومه ینومدوخ نحل اب زربلا نیمه یارب

. هنوسرب هدننار مگیم رصع هراتس نومب راهن تفگ: شگرزب ردام اهو راکتمدخ

؟ دیتسه زربلا یشنم امش مرتخد تفگ: و تخادنا مهب ینوبرهم هاگن زربلا گرزبردام

مناخ. مداد:هلب باوج تلا جخ اب

... شکاروخ و دروخ وهب دیشاب بقارم و یشاب هتشاد ار زربلا یاوه سپ مرتخد

. نومنز هن تسام یشنم مناخ هراتس نیا نوج یرپ تفگ: و شردام فرح طسو دیرپ زربلا

. هشاب شهب مساوح دیاب نم هک هجیگ نیاردق نمض رد

هچب. وت تسد تفگ:زا و دیدنخ شگرزب ردام

. تشاذگ اهنت ور ام یدیشخبب اب دعب
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تفگ: و تخادنا ندوب هدرک ناهنپ موتنام هقی یوت تلا جخ وراب مرس هک نم هب یهاگن زربلا

؟! یچییوس اج هدش یچ

منک؟! راک یچ دیاب متفگ:نم و متفرگ زاگ ور مبل

. شروخب تفگ: و تخادنا شفارطا هب هاگن هی

! زربلا متفگ: و مدرک دنلب و مرس تلا جخ اب

حاالدش. ناهآ تفگ: دزو یدنخبل

باال. میرب نزب تفگ: و تفرگ و متسد چم دعب

یدج. و نشخ هزادنا نومه هب عمج ووت دوب خوش یدایز نوماه ییاهنت وت زربلا

هک ور وم یاه .رات مدرم یم خیلا ماهوم و هعنقم رس مروضح رطاخب هدش لقتنم سرتسا

. مدرک یم تسرد نتخیر یم نوریب هعنقم زا هناخاتسگ

. میدوب هک ییاج زا باالرت هقبط ۱۹ میتفر یا هشیش روسناسآ اب

تفر. جیگ مرس لخاد متشاذگ ور ماپ یتقو هک یروط دوب، یا هشیش روسناسآ کقاتا لک

نم سرتن تفگ: راو همزمز مشوگ ریز داد هیکت شدوخ هب ونم و درک هقلح مرود ور شتسد

. متشیپ

شهب دیاب ال صا منک! مومت ور زربلا مااب هطبار دوز یلیخ تساوخیم ملد مدش تلا جخ قرغ

هیچ! تقیقح متفگ یم

لثم ییاه .مدآ مشاب زربلا رانک یمنمنوت مه هداس رتخد تسود هی دح رد یتح مدوب نئمطم

یتسود جاودزا ینانچنآ یارتخد اب یتحار هب ننوت یم و هنم زا رتشیب نوشتقایل زربلا

ننک. ترشاعم

و یتسود نیا هب مدرکن ررض رتشیب وات مایب رد هناقمحا و یتروص یایور زا هرتهب سپ

مدب. نایاپ ههام یود هطبار

. تشهب دوخ دوخ ینعی نم لثم ینیشن هقاز هساو ، ندوب ینویعا جرب هی مهدزون هقبط یوت

. هنورتخد یاهایور گنر هب یتروص تشهب هی

. کیش نیشام ات دنچ و نمچ نیمز اب تشاد دوجو گرزب یوالی هی جرب ماب تشپ یور

یقیمع سفن نم دش ثعاب و دیزو یکنخ میسن . متشاذگ نوریب روسناسآ زا دیدرت وراب ماپ
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. مشکب

؟! یراد شتسود تفگ: مشوگ تشپ مورآ ییادص اب زربلا

ور؟ یچ مداد: باوج جیگ

ونم. درک:یوالی هراشا شفرطا وهب درک زاب ور شتسد

ندش ال مرب اب هتبلا هک مدوب نیریش باوخ هی طسو راگنا ، متخادنا مفارطا هب ییایور یهاگن

. دشیم سوباک دوز یلیخ تقیقح

مایب. نوریب قیمع باوخ نیا زا امغا نیا زا دوز یلیخ شاک

؟! هرختسا نیا نم یادخ دش: غارچلچ رختسا ندید اب ماه مشچ

. هغاد مه شبآ تفگ: و درک وراتهبات شاه وربا زربلا

انش؟ میرب تفگ: و درک مدنلب دموا

. مرفنتم بآ زا _هن

منیبب ور تاه هجنپ موه؟ یا هبرگ هگم تفگ: و شبل ی هشوگ تشاذگ یراگیس یدیق یب اب

. یشیپ

لح دیاب ام نیب ییازیچ ؟!هی مینزب فرح مه اب یدج یرادرب یخوش زا تسد هشیم زربلا _

هشب.

. مزیزع یلئاسم :هچ رختسا رانک درک متیاده و مرمک تشپ تخادنا تسد

 ومفرح تنکل و ندش گنر هب گنر نودب و مشاب کر مدرک یعس مدرک مگ وماپ و تسد

مگب؟!نم یروجچ ... ینعی میتسین مه بسانم نمووت منک یم سح نم زربلا شتسار : منزب

. مرادن ور وت تقایل

و... هدایز ام یتاقبط ی هلصاف

و مدیشک یشفنب غیج دش خیلا ماپ ریز مدرک سح وهی مدزیم فرح متشاد هک یروجنیمه

هک منک راکیچ دوب هدادن نامرف مرغم زونه و مدیرپ یم نییاپ بآباالو یوت مدز واپ تسد

دش ثعاب بآ زا سرت . مرمک رود تخادنا تسد و مرانک دموا و بآ وت دز هجریش مه زربلا

. مزادنب شندرگ رود تسد منکو ضبقنم ور المت ضع
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یاو. یاو ونم هشکب ادخ !!! مرادن سابل نم یاو . یدرک دوب یراک هچ نیا زربلا _

. شوپب تارب مرایم باال هدنوم اج مرهاوخ زا سابل یلک نم نکن یوو یاو اه نز ریپ لثم _

اه. یمیش رتدب ؟! یدوب هدروخن امرس هگم _وت

. یضیرم هب مدز ومدوخ مگرزب ردپ اب یزاب جل یا تفگ:هن دزو یکمشچ

ینک! یم جل یا هچب هگم هدب تلقع ادخ لچ لخو متفگ: و شرس وت مدز یکی

. مدرک ور راک نیا منم منک هرادا ور تکرش داوخ یم ملد هک یروجنوا نم هراذگ یمن یجاح _

درک. انش رت قیمع ی هطقن وات تفرگ ور موزاب ومنزب یفرح دادن هزاجا دعب

. مسرت یم زربلا : مدیشک یا هفخ غیج درک؛ هفاضا مسرت هب بآ وت ندوب قلعم سح

. میدوب رختسا طسو هگید ولج. مدیشک رتشیب مکی دز متشپ هب یا هبرض دیدنخ

مراد ور تاوه . ولوچوک کسورع سرتن _

. یشکب زارد تحار بآ یور و ینک لش ور التت ضع نک یعس

. نکن عمج ور تاپ نیا ردقنا ماپ» یور تشاذگ ور شتسد »

زارد بآ یور و دموا رد یگلا چم حتلا زا مندب مک بآ.مک وت مندب شزاون هب درک عورش

. مدیشک

. روخن نوکت عهیلا. مورآ سیه _

هرآ« ینک مکرت یتساوخ یم هک ولوچوک مناخ بخ : متخت مکش یور دروخ رس مندرگ زا تسد

رگد؟! رای بندلا یرب یتساوخیم « دیدنخ یم شاه مشچ یلو تشاد مخا

؟! دیسرپ یم ور ازیچ نیا ارچ

. مروخن نوکت ات متفرگ زاگ ور مبل

ورف رجآ لثم و هروخیم مهب تلداعت یروخب نوکت یاوخب ینودیم تدوخ . ولوچوک نیرفآ _

. رختسا وت یمیر

یس. نـج دب یلیخ : مدرک عمج ور متروص صرح اب

؟! یدید ور شاجک هزات :هرآ تفرگ شدوخ هب جیبلا حتلا شمرف شوخ و هدیشک یاه وربا

. مروخیم نوکت ینک تیذا :هگا مدرک زیر ور ماه مشچ

بآ. وت یشیم قرغ تقو نوا تفر: بقع ماگ دنچ دزو یکمشچ
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. یرتم هی رختسا متفگ:هی و مدرک کزان یمشچ تشپ

هس تمسق مگب؟!االن روط هچ بخ داد: هریاد مین کی مرف شاه بل وهب داد نوکت یرس

. میرختسا بآ یرتم

مدش. هلا چم مدوخ وت هاگآدوخ وان مدیشک یدنلب غیج

ماه هنوش رود زربلا تسد هک منکیم پچ مراد مدرک سح و دروخ مهب ملداعت تعرس هب

. کسورع سرتن سیه تفگ: دشو هدیچیپ

یدب. یلیخ متفگ: و شا هنیس وت مدز مولوچوک یاه تشم اب

منک. حیرفت یمک متساوخیم طقف باال: دروآ میلست هنوشن هب ور شتسد و دیسوب ور ماه تشم

. شبآ هدرس زربلا ادخ ور :وت دمویم رد تشاد مکشا

. منزیم خی مراد :اد... داتفا کیلت کیلت هب بآ یامرس تدش زا ماه نودند مک مک

. مشود یور خادنا ور شا هلوح نوا و میتسشن وکس یور میتفر زربلا کمک اب

جیکپ نوا وهب مدنوشن بل یور یعونصم ابمت یدنخبل درک. یم مهاگن زومرم یلیخ زربلا

مداد. لیوحت یگنودرم زا لماک

و دموا رد صقر هب ماهوم نیب مالمی میسن مزاب دش. رارق رب توکس نومنیب یا هقیقد دنچ

یا هزرل ؛ هنوزرل یم ور یچ اشامت درم لد هکهت صاقر نز هی زیگنارب توه ـش مادنا لثم

. تخادنا ممادنا هب فیفخ

. لخاد میرب متساوخ زربلا زا همدرس نتفگ اب

کمک هب زاین نتفر هار یارب هک ییاپ ون کدوک لثم تسرد و تفرگ ور مچم زربلا

درک. متیاده شجرب یوالیباالی سنلا تمس ،هب هراد شرتگرزب

دز بیهن لد هب ملقع موش یادص وزاب درب متام هملک یعقاو یانعم هب سنلا یاضف ندید اب

. یتسین زربلا یاه هزادنا دحو رد

اال متحا ی هچیلا وهیق طالیی دیفس کیمارس زا هدش نییزت یشوپ فک اب گرزب هیسنلا

. شطسو رد طسو یمشیربا

یور هب ور تسرد نپا ی هنوخزپشآ وهی ندش یم یهتنم باال هقبط هب هک ییاه هلپ فیدر

مدید. هیواز
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رد تشپ زا هک هداعلا قوف سارت هی هب دشیم یهنم متسار فرط و دوب دننام L هنوخ حتلا

دش. لوکره یادخ هنت یمین همسجم نوا و صاخ یراک لگ بوذجم مهاگن شیا هشیش

مدآ دوجو وت ور سح نیا هک یدبعم شصاخ ی هنوخ و دوب هروطسا هی هیبش زربلا یتسار هب

درک. یم لیمکت

درک. دروخرب متروص هب اوه میظنت هاگتسد تمس زا یعوبطم یامرگ مدز. قیمع یدنخبل

یبیجع و ولا مشپ دوجوم اب ماپ هک متفر ولج ماگ دنچ . مدزیم دید ور هنوخ متشاد تقد حاالاب

درک. دروخ رب

وان مدیشک یا هفخ غیج . دشیم شخپ سنلا وت شسراپ یادص هک یطسوتم گس ندید اب

مدز. دگل شتمس اباپهب هاگآدوخ

. رتخد وت هتچ درک: هقلح موزاب رود ور شتسد و مفرط دیرپ عیرس زربلا

دوب؟! یچ روآ شدنچ یولا مشپ _نیا

شرس بالیی هگا . همبوبحم گس یسج یا هنووید تفگ: دزو گس هساو یتوس زربلا

ننک. تا هکیت هکیت مداد یم یدروایم

یزاین یلو متسین شاه هزادنا دحو رد مدوب هدش هجوتم ممدوخ تسکش ملد ینعی . مدروخ اج

یخوش : دیسوب ور مینوشیپ و دیدنخ دش. ششحاف هابتشا هجوتم هک زربلا دوبن. اه ریقحت نیا هب

. هراتس مدرک

نیچ وت یناتساب هینژدا نویلیم ۳۶ شدیرخ تمیق . مدرک گرزب مدوخ یگچب زا ور یسج

هراد.

تس. هزماب یلیخ بخ متفگ: و مدز یخلت دنخبل

مدب تنوشن باالور هقبط میرب تفگ:ایب و دیپاق و متسد چم منک رکف دادن هزاجا زربلا

. ییاریذپ زاسنلا ۲۰هلپباالرت دودح . میتفر باال هقبط ابمههب

رارق سنلا یاهتنا مقاتا ات دنچ و لوا قاتا اتدنچ . کیش یزادرپ رون اب طسوتم ورهار هی

. تشاد

؟! تساجک تباوخ قاتا متفگ: و مدرک لش و مشین
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هک درک یم تدمجنم یروج شاه مشچ صلا خ یا هوهق . تخود مهب ور شدرس یا هوهق هاگن

هنک. بآ ور شخی تسنوت یمن اه دنخبل نیرت مرگ یتح

« یتفر ول یدش تخدب هراتس » متفگ مدوخ هکاب یروج . متروص دشوت موز اه مهتم لثم

دش. هریخ میلسع یاه مشچ وت قیمع و تفرگ مکحم ور متسد

یامرس وت هک دوب نم یاه یلسع یامرگ رابنیا درک.و ادیپ مهتالیق رد امرس و یامرگ

دش. بوذ شیا هوهق یاه ریرهمز

ات دوبن شا هنهرب الین ضع هنیس هگا هک شدوخ فرط مدیشک یروج دزو گنچ ور متسد

. مدشیم نیمز شخپ هشب، مرس رپس

. مدیشک بقع شتروص تمس هب تفر یم بقع مندرگ هک حیتلا نیرخآ ورات مرس

اجک. نم یتناس و۱۵۷ اجک نوا یتناس ۱۹۵ ردق

یمینک؟ راتفر یبصع و نشخ ردقنا ارچ _

. یهام کنکداب هی لثم تسرد درک. رپوخیلا شدوخ فارطا یاوه زا ور شنهد

هب ور یخی درم هب شهیبشت و نوش هدرک داب یاه پل اب لوگوف یاه یهام نوا هب رکف زا

. تفرگ ما؟ هدنخ هاگآدوخان مور

هب درک عورش و نومفرط دیرپ ولا مشپ ینیچ نژدا گس نوا هکاب هدب ور مباوج تساوخ

. ندرک سراپ

. قمحا ی هلوت _

راک هب نوم مودک یارب ور هلوت ظفل ًاقیقد .، متخادنا ولا مشپ گس نوا و مدوخ هب یهاگن

درب؟!

. روعش :یب شاه کپ سکیس وت مدز و مدروآ شوج هشاب نم اب هنکمم هکنیا هب رکف زا

هچب؟! وت هتچ : دروخ اج

. قمحا یتفگ نم _.هب

قمحا یسج نوا اب مدوبن ابوت یلقسف ی هلوت تفگ:یا و درک هقلح ما هنوش رود ور شتسد

هدش. لحم یب سورخ هک مدوب
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ینم. اب مدرک رکف یلقسف ی هلوت یگیم هب سب زا بخ متفگ: و نوریب مدروآ ور منوبز

هبرگ یاه مشچ نوا اب ینم یشیپ تفگ:وت و درک شزاون ومرس . دیسوب ور مینوشیپ دشو مخ

. نکن یدوسح شهب سپ هنم. همهفن گس هلوت نوا یلو تگنر یلسع یا

شاب بقارم مه وت مدب ور یسج یاذغ مرب تفگ:نم و شگس تمس تفر زربلا مدز. یدنخبل

. ینکن یراکبارخ

اه قاتا یوت منزب خرچ مکی میمصت زربلا نتفر اب

. ندوب لماک هنوخ هی هیبش مودک ره اههک قاتا

. یرادلوپ وت سب زا زربلا هشب تتفوک متفگ ملد وت

. مینیب ریز دیچیپ زربلا رطع یوب مدرک زاب هک ور یرخآ قاتا رد

دیفس. یکشم نیازید دوب؛اب شدوخ قاتا

باق ره ووت دوب هدش یراک غارچ شوت هک شور دیفس عبرم یاه باق اب یکشم یاه راوید

. تشاد دوجو یکچوک یبوچ ی همسجم

دوب. هتخیر مه وهب روطق یاه باتک زا رپ شور هک تشاد مه گرزب ی هعلا طم زیم هی

هاگشناد فرط زا رایهوک زربلا زا همانریدقت ؛ مدرک یدایز بجعت شرس تشپ باق ندید اب

. نارهت

دوب! زاون مشچ یدایز شوت داتسا ظفل هک دوب دازآ هاگشناد ی همان ریدقت هگید یکی

یزاسوراد یرتکد ًامتح مه شا هتشر نارهت دازآ هاگشناد ؛ مدوب هاگشناد داتسا زربلا سپ

. تسه

. نوریب مدز قاتا وزا مدیشک یا کالهف فوپ زربلا گس پاه پاه یادص ندینش اب

دوب! هدرک یمخر ور ام شگس مهاب زربلا نیا

. مدرکن یلوضف چیه و مداتسیا اجنومه راگنا هک مدرک دومناو یروج

؟! یمناخ هتفر ترس هلصوح تفگ: و متمس دموا شتسد ابقالهدوت زربلا

. یگن یگب یه متفگ: و مدرک جک ور ما هچول و بل

: روسناسآ فرط مدیشک دزو گنچ ور متسد چم

. مراد زیارپروس تارب هک ایب سپ بخ _
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. دمویم نوملا بند مه ولا مشپ هگس نوا

؟! میرب یم اجک زربلا متفگ: بجعت اب

هراتس تفگ: و درک هاگن ونم کیناتیات وت کج هیبش تسرد متمس. تشگرب و درک ثکم یمک

. ینیبب ونم نویسکلک هرارق هک یتسه یرتخد نیلوا مگنشق ی

دز. ور یا هشیش روسناسآ نوا همکد دعب

مدش. هریخ مور هب ور هناورپ زا رپ نویسکلک هب تهب اب

هدش نوزیوآ راوید هب فلتخم یاه سکع باق یوت فلتخم یاه گنر اهوت هناورپ عاونا

دوب.

نوشنوخ وت قاتا ندوب هفاضا و یراکیب ور زا انیا رکش ور تفاصنا ایادخ » متفگ ملد وت

فان وت گنت یرابنا هی یوت دیاب اه هراچیب تخبدب ام دعب راوید ردو هب ننوبسچ یم هناورپ

« میباوخب مه

. دیسر ینیریش هب یخلت زا مدنخبل زربلا ندید هکاب مدز خلت یدنخبل

. ییایور و ابیز ردقچ اجنیا یاو متفگ: یلا حشوخ اب

مه ور اهوت هناورپ نیا نیع تساوخیم :ملد تخادنا مهب ثیبخ یهاگن و درک شزاون ومرس

منک. ظفاحم یا هشیش یاه باق نیا یوت

مدوخ رانک اجنیا تساوخیم تفگ:ملد و داد چیپ مگنر ییامرخ یاهوم رود ور شتشگنا

. یدوب

؟! زربلا یدش لچ لخو متفگ: بجعت و تهب اب

هدش. لخ کاپ هرسپ نیا نم یادخ یاو : مدرب اعدباال هنوشن هب ور متسد دعب

وهی تردام نزب گنز مه ۹وت تعاس میروخب یزیچ هی نییاپ تفگ:ایب دزو یجک دنخبل

. نکب مه رس بشما یارب یغورد

مه دردب نمووت نوچ . هنوخ مرب دیاب نم ناج زربلا هن مگب هک مدرک عمج یرناژیوم همه

. میروخ یمن

لیلد اترازه و هرتشیب ینم هید زا شتمیق وت گس نوچ . تسام هنوخی دق وت تلا وت نوچ
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یور تشاذگ ور شتشگنا زربلا منزب ور مفرح و منک زاب ور منهد متفر هک نیمه یلو هگید

! هراتس منوشن تفگ:هن مبلو

کوکشم و زومرم هک زربلا یا هوهق یوگ زا هاگن و مداد تروق ور منهد بآ یتخس هب

هنوخی بشما یممگ و نامام هب منزیم گنز االن هشاب هشاب ممموا : متفرگ درک یم مهاگن

؟! یتسار هدنچ تعاس منوم یم متسود

هب ونم هرهظ زا تفگ:۲دعب و تخادنا شیر دال رازه دنچ سکلور تعاس هب یهاگن زربلا

ما. هنسرگ تدش

عقوم متشاد یعس درک؛اما یم یزیر وربآ تشاد دوب هدش دنلب یمنم هدعم روق و راغ یادص

دوب. هدش هکش زربلا یگدنز ندید اب مشابن زربلا رانک ندروخ اذغ

. هدموا رد هدعمممه ادص همنسرگ _منم

اه. راکتمدخ منزب گنز ات وتسنلا ورب سپ _

شاب عاجش سرتن اراس اراس : مدرک رارکت مدوخ اب دایب هک یا هلصاف نومه ووت متسشن متفر

نیمه هب ربمالنک ور تیعقاو تیوه دعب نزب مهب ور هطبار لوا نزب شهب ور تفرح و

. یگداس

متفر ههار رد هک یقافتا زا لفاغ ونم دروخ گنز مه زربلا یشوگ نییاپ هقبط هب متفر اب

. متسشن لبم یور و نییاپ هقبط

ما هدعم روق و وتسنلا.راق دموا اذغ فرظ کی مهو رد یتروص اب زربلا یدعب هقیقد دنچ

هشب. تکاس ات شوت مزیرب یزیچ هی لوا متفرگ میمصت تخادنا راک زا ور مرغم لک هب

یم ورابساالد سید یوت نوجنسف شروخ دنت دنت یمنهج یاه هاگن نوا زربلا یخلا یب

درک. یم هاگن نم هب نودنخ یهاگن مهاب نوا . مدروخ

یم بلابلا شارب هاگشناد یارتخد منک رکف . ههاگشناد داتسا زربلا مدروآ رطاخ هب ناهگان

دندز.

وماه مشچ » مروخب ونیا راذب حاال مینک تبحص مه اب یدج دیاب ام زربلا متفگ: رپ نهد اب

؟! هتخپ !یک ممموه تسا هزمشوخ ردقچ یاو « متسب

مه درد امهب مرظن مداد:هب همادا یروط نومه درک. مهاگن هریخ طقف و درک توکس زربلا
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تتسود منوت یم داوخب تلد هگا مینک.حاال تاک اجنیمه ور نوم هطبار هرتهب و میروخ یمن

. تسین نمووت بسانم دایز یزاب ولر هطبار یلو اه منومب

» عامتجا حطس نیا رد »ووت نیمز یور متشاذگ ور متسد » متسه عامتجا حطس نیا اقیقد نم

. میتسین مه کیچوک لگ ام یرترب گیل وت ییاروجی باال» مدروآ ور متسد

؟! هترپ تساوح ای مگیم یچ یدیمهف بخ « مداد نوکت ور مقشاق »

پلق دنچ و مدوخ هساو متخیر بآ چراپ هی زیم یور زا یمهر جیگ هراد مرس مدرک سح

یمهر. جیگ مرس زربلا : مدروخ

یا. هتسخ دیاش مزیزع تسین مهم تفگ: دزو یجک دنخبل زربلا

و یگتسخ تدش مدش.زا نیمز نهپ ولج دشوزا نیگنس مکلپ مهی هک مگب یزیچ متساوخ

. مباوخب تحار ات متسب ور ممشچ یجیگ

و ندرک هراپ ور ممکش ریز مدرک یم سح دوب. هتفرگ درد منت همه مدرک زاب هک ماه مشچ

هنک. یم درد یروجنیا هک نتخود

. مدوب هتخانش وان کیرات قاتا یوت ؟! ماجک متسنود یمن

مدش دنلب اج وزا مدز تلغ یتخس هب

! هکرت یم هراد مرس یاو ؟! ییاجک زربلا :

. متشگ غارچ دیلک بندلا هناروک روک مدش. دنلب اج وزا مداد نوکت ور مدوخ

. مدیشک یشفنب ارف غیج ، مدوخ نایرع ندب و نوخ رپ تخت ندید و غارچ ندش نشور اب

لز تخت یور ما هراپ هراپ سابل هب هدز تهب یقیاقد یارب و متسشن درس یاه یشاک یور

مدز.

: داتفا راک هب مزغم دشو غاد مرس وت نوخ مک مک

« مدیشک ور ماهوم ؟!« یدروآ مرس .هچبالیی تتشکب ادخ زربلا _

هریگ. یمن ونم یسک مدش. تخب هایس هگید نم

. نجل یضوع مدوب رتخد نم

یاو. یاو مدش. تخب هایس هگید یاو مدش. تخبدب یاو



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

89

. مدوب هدروآ باال وماه یگنارتخد مامت زربلا طسوت هنوخ نیا یوت هک دشیمن مرواب

یمندرک کرد مزغم و دوب رصاق منوبز ! نوا نوا یلو منک. مومت ور زیچ همه متساوخیم نم

؟ هنکب یراک نیچمه نم اب دیاب زربلا ارچ . هداتفا یقافتا هچ

مداد. شزادرپ ی هزاجا منهذ هب یقیاقد یارب و مدنوشوپ ور مدوخ تروص تسد اب

اب بوچراچ .لک داتسیا رد بوچراچ شوت هدیزرو لکیه نوا اب زربلا دشو زاب ور قاتا رد

هلا. چم ترفن زا نم بلق دشو رپ شدنلب ودق شنهپ یاه هنوش

؟! ترس ور یتشاذگ ور هنوخ هیچ _

. شراولش یور متخادنا گنچ و شتمس متشادرب زیخ واپ تسد راهچ

. یشحو نکن !مر شوه _

؟! یدرک وربآ یب ونم هک لگنا یوت ماای یشحو _نم

هب منک تاک تاهاب ماوخیم متفگ هک ؟!نم یداد مدروخ هب یچ یضوع : شاپ نیب وت مدز تشم

. یتنعل یدز تسد مهب یا هزاجا هچ

یمینک. میقع ور ناریا رجات نیرت  گرزب رسپ یراد هلوت هشاب تساوه تفگ: و بقع تفر

؟! یدرک نم اب یراک نیچمه ارچ . یضوع تتورث وت مدیر : مدیشک غیج

. منکیم تیاکش تزا ؟! یداد مدروخ هب یچ : نیمز ور مدز

دنس. لعج مرج هب منوا هدازیلع اراس مناخ نک تیاکش تفگ:واالال دزو یا ههقهق

؟! یگیم یچ : مدرک شهاگن تهب اب

. رایهوک زربلا مسا هب یسک بادرم وت وناز ات منوا هریگ. تاپ مقشع دز: وناز مولج دشو مخ

و کانسرت مارب ینتشاد تسود ی هرهچ نوا ردقچ . مدرک هاگن زربلا هوهقیا یاه مشچ وت

دوب. هدش لمحت لباق ریغ

هجوتم حاال هکزان و کیراب وم هی هزادنا ترفن و قشع ی هلصاف تفگ یم هشیمه نامام

هب ترفن هب مدوب هدیسر متشاد زربلا هب هک ییایور قشع نوا زا ًاقیقد نم مشیم شروظنم

... قلطم یهایس

. مدنوباوخ ششوگ وت یمکحم یلیس رایتخا یب

؟! تاه ندرک مقشع مقشع دوب ؟!نیا یگیم یراد یچ . فرش یب یضوع _
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. دنوچیپ و تفرگ مکحم ور متسد

یهوگ تفگ:هچ ، مدرک یم فعض نحل نوا تیباذج زا دوب هتشذگ هگا هک یدج نحل اب دعب

؟! گس هلوت یدروخ

. تسکش ومتسد نک _لو

. مدرک طلغ نک مدز:ملو غیج داد. منوکت

. زربلا اقآ مدروخ هوگ وگب _

دوب. یقاب مه شمین و تروق ود میگدنز هب دوب هدیر دوب.معال ورپ یلیخ هگید نیا

نک. ملو یضوع نک _ملو

. یدیدن نمو یور نوا زونه ولوچوک کقلد سیه تفگ: مشوگ لغب

هدش. عورش نمابوت یزاب هزات

. دیشک مندرگ یور مرس تشپ یتسد . مدرک شهاگن سرت اب

.. مزیزع یکمن اب یلیخ _وت

. قمحا هزادنا نومه هب یلو یدوب باذج یلیخ تفگ: و بقع داد مله

. ینیب یم دب تقو نوا ولوچوک وگن غورد نم هب مدوب هتفگ

هزارد نم یاشوگ یدرک رکف ینک؟! تاک نم اب یتساوخ یم یدوب هتفرگ ور تماو حاالهک

؟! رتویپماک ملپید ۱۳۸۰ دلوتم هدازیلع اراس موناخ ؟! ولوچوک وگ غورد

. تمسر مسا بندلا متفویب نوم هطبار ندش یدج دعب نم هک دادن دق وت یدوخن زغم هب

ور. شا هزم شچب هزربلا اقآ هب ییوگ غورد ناوات منیا موناخ اراس بخ

مدش. یمن ییوگغورد نماد هب تسد هنرگو یضوع متشاد جایتحا راک نوا هب _نم

سابل هدش» روآ مغ متشپ ور هوک هی مدرک یم سح مدش دنلب اج وزا راوید هب متفرگ تسد »

. مشوپب وک؟!هدب ماه

هک مزیزع نک تحارتسا بوخ : موزاب یور تشاذگ ور شتسد دزو ثیبخ یدنخبل زربلا

. تدیدج تتسپ رس یایب هرارق ادرف

؟! مدشن جارخا هگم ؟! یراک مدز:هچ سپ ور شتسد . دیرپ مکلپ
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یدش. جارخا نم یشنم ناونع هب دز:وت دنخزوپ

یراد رقف طخ ریز و یراد جایتحا راک نوا هب نوچ بخ یلو : تشاذگ ما هنوچ ریز یتسد

هی ناونع هب ینک راک تکرش وت مدیم هزاجا و منک یم محر تهب « درک ثکم » یدیم نوج

. یچرادبآ

وت! تکرش هب هسرب ماپ نم هک شاب یخلا نیمه _هب

یلو... منک تیاکش تزا منوت یمن هتسرد ؟نم مدروخ رخ زغم هگم

رخآ ات دیاب بخ هک یدرک اضما نم شیپ هتفس و کچ یرس هی ورن.وت دنت ولوچوک سیه _

... ینومب یقاب نم دنمراک ۹۸ سلا

یروج تعاس دنچ مدیاش تعاس هی ضرع رد زربلا . مدییاس مهب ور ماه نودند مشخ اب

مدش. شقشاع هک هشاب یمدآ نومه دشیمن رواب هک دوب هدش ضوع

لقع. یب گنخ ترسرب کاخ اراس ترس رب کاخ . مدوخ رس وت منزب یتسد ود متشاد تسود

و نزادنا یم تسوپ رام لثم هطبار دعب ارسپ تفگ شا هتشادن زغم نوا اب هراتس همه نیا

هراد. قرف زربلا هن متفگ رخ ننک،نم یم ضوع گنر

! نییاپ هداتفا باال نوا زا اقآ هدش هراپ نومسآ قاط

ینک هیرگ تفگ: مشوگ ریز و متروص وت دموا زربلا هک هیرگ ریز منزب متساوخ مدرک ضغب

. منکیم دروخ ور تکف

؟! مرادن ومدوخ یاه کشا رایتخا شا: هنیس وت مدز تشم اب

.دعب یشب زیمت ریگب شود :ایب مومح تمس تفر و دیشک یگف زاکال یفوپ . هیرگ ریز مدز دعب

نوت. هنوخ ورب وشاپ مه

ینک. مدقع دیاب یمنمر. ماوخ. یمن _

یلو دز» یکمشچ یمینک؟!« یراگتساوخ مزا یراد هب تفگ:هب دزو رخسمت رپ یا ههقهق

منک. یمن دقع هدروخ تسد نز نم مگب دیاب

. یضوع وش هفخ : تمس مدرک ترپ ور متسد رانک تشلا وب مدیشک یشفنب ارف غیج

. یتسین نم زربلا متفگ:وت تیمولظم اب مدرگب لبق زربلا بندلا راگنا دعب

ور تشود ورب دز:ایب گنچ ور موزاب و مفرط دموا و تخادنا ماه مشچ هب یقیمع هاگن
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. ریگب

. یضوع نک مرب.ملو راذب ماوخ. یمن : مومح فرط مدرب نوشک نوشک

! هگید نک سب دز:ها وداد مومح وت درک مترپ

اه! ینکن روش هبرگ گنشق . وتدوخ روشب تفگ: و تسب مکحم مومح رد

یممشک ور مدوخ : مدیشک غیج

هداز. یلع ِمناخ اراس نکن یزوگ هدنگ : دیشک داد فرط نوا زا

دوب. هدش مهب هک ینیهوت زا نیگمغ . فعض همه نیا زا هتسخ مامح. تمس متفر هتسخ ینت اب

منیب. یم مندب یور ور شرثا هتشاد رطاخ هب ور بشید تارطاخ زا یا هرذ هکنیا نودب

دایم؟! مرس هچبالیی هنک تیاکش مزا دنس لعج مرج هب زربلا هگا تشذگ منهذ زا هظحل هی

دنلب رس لحم وت یروجچ متخبدب ردام . هسردم هرب ییور هچ اب موصعم و هراچیب یارهز

هنک؟!

... دیزرل یزیچ نیچمه هب رکف زا متشپ

داد. هرابود رناژی مهب بآ یمرگ و ناو وت متسشن

دوب. هتخانش ان مارب زربلا یور نیا مزونه

. نوریب متفر دیدرت واب متشادرب یسابلا ج یور ی هلوح زا هاتوک شود زا دعب

نوا هاگن وت مهاگن ادابم هک نوریب ماین و منیشب یتفوک ناو نوا اهوت تعاس دشیم شاک

. هنیشب

یتنعل نوا و یتسین رتخد هگید وت داد راطخا مهب منت هرابود دیچیپ ملد ریز هک یدب درد اب

. هدرک یزارد تسد تهب

. متسشن تخت یور و قاتا یوت متفر نوج ویب نوزرل یاه مدق اب

دوب.... هتسشن منت وت یفیفخ زرل

. متشگ ماه سابل بندلا مشچ واب مدرک کیدزن مدوخ هب رتشیب ور هلوح

رد: بوچراچ هب داد هیکت و قاتا یوت دموا نوا ، مدرک یم هاگن ور فارطا هک یروجنیمه

؟! یدرگ یم سابل بندلا
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. مزیزع یرتهب یلیخ نم دید زا سابل نودب : دموا فرح هب هرابود . مدادن باوج

؟! یاوخ یم منوج زا یچ : مدرک هاگن شبل یور دنخبل هب ترفن واب مدرک دنلب و مرس

اما ماوخ یمن یزیچ تنوج داد:زا نوکت شرس و ولج دموا ماگ دنچ دش رت قیمع شدنخزوپ

هدیم. فیک مهب یلیخ تاهاب ندرک یزاب

. هرایب راشف مولگ هب ضغب دش ثعاب مبلق هب یفنم تاساسحا موجح دز» یکمشچ »

... درپس ما هنوگ شوغآ هب ور شدوخ ممشچ ی هشوگ زا کشا

. هشیم هل رسپ هی سوه یاه دگل ریز هک هنورتخد تاساسحا هب تنعل

. مدموا مدوخ هب متمس میا همرس یوتنام ندش ترپ اب

یایب هکنیا یارب تلا بند دایم بشآژسنا ۹ تعاس سأر ادرف . متفرگ آژسنا تارب شوپب _

راک. رس

. یضوع یوت تکرش وت ایب نم هرادن ناکما راک؟ مودک : متخادنا شهب یصاع یهاگن

یتفویب دنس لعج مرج هب یدرک سوح هگا تفگ: مشوگ ریز و دنوچیپ و. متفرگ ور متشگنا

نک. یچیپرس نم یاه روتسد زا ارجا مراذب ور تلگشوخ یاه هتفس نوا ای نادنز

هشب. مومت سوباک نیا شاک ، متسب ور ماه مشچ

*

هیرگ هنوخ دوخ وات مدش هدایپ نابهگن نیشام مدش.زا هنوخ یهار هتفوک و هتسخ ینت اب

. مدرک

هدش. منارگن هراچیب ردام ًامتح دش. دنلب مداهن هآزا تعاس ندید اب

دش. یقژی!زاب یادص .رداب مدنوم رظنتم و مدز رد

حاالهچح متشاد یا هتسجخ لد هچ نوریب متفر یم هنوخ زا یتقو وت. متفر ددرم ییاه ماگ اب

مدش... هل خرچ ۱۸ یلیرت ریز مک یم سح ! مراد یلا

ندرک یم مهاگن ینارگن واب ندوب هداتسیا مه رانک هک دماح و نامام ندید اب طایح یوت متفر

. مدروخ اج
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درک؟! یم راک یچ اجنیا هرسپ نیا

یدرک هاگن تیشوگ خیرات و تعاس هب چیه تفگ: و متمس دموا ینابصع ینحل اب دماح

دش؟! خهلا رسپ یک زا نیا مناج . مداتسرف باال وماه وربا

هننس؟ ور امش _هلب

یاو تفگ:یا دزو گنچ ور شتروص دوب، هتفرگ ور شرداچ هک یتسد نومه اب نامام

یدش. ایح یب هچ رتخد

. متفرگ نامام نشور یاه مشچ زا هاگن و مدز خلت یدنخروپ

هلیسم تسین دیدموا رید ارچ هکنیا رس هلئسم مناخ اراس نیبب : تفرگ و مفیک ی هشوگ دماح

. هدرک یط وت رطاخ هب ور هچوک و طایح وت هدنک رس غرم لثم تردام بشید زا هنیا

ینم؟ ردام یصو لیکو امش : تسشن ماه وربا نیب مخا

. هتشز اراس دز: رشت زاب نامام

نم. وگب نزب داد ایب نع متفگ تقو متفگ:واالره و متخادنا باال هنوش

. هتنوبز هنزب رام . هتفرگ بال اراس تفگ: دننام غیج یادص اب نامام

درک. یهاوخ رذع یلک و دماح یولج تفر یگدنمرش اب دعب

. قاتا وت متفر و مدش در شرانک زا هلصوح یب

. متشادن مه ور نامام اب ثحب زجو غامد لدو اه همهیمدآ زا مدوب زیربل

. دمویم نامام لح یاچ رطع و دوب باتک وت شرس ارهز

شباسح هک هشاب شرس وت ارهز نمای هرابرد ییارکف هنکن ادخ هدش. غامد یوم یلیخ دماح

مسر. یم ور

. متفرگ تسد یوت ور مکاندرد وتحلاورس متسشن

؟ هنکیم یطلغ هچ زربلا ینعی

هنک! تیاکش تخبدب ی هراتس نمو وزا هنزب شرس هب هنکن

هنک. رجفنم ور مزغم تساوخ یم ییایلوخیلا م یاه رکف نیا ایادخ

***
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دوب مرس باالی نارگن حبص ماات هراچیب نامام و متفگ یم نویزح باوخ یوت بت زا حبص ات

داد. یم ما هیوش واپ

نیا حبصِ مدش هجوتم طایح وت دماح نتفر هار و ناذا یادص هکاب دوب حبص یاه کیدزن

مدوب هدینش نامام زا هتبلا . تعامج زامن تفر یم حبص هب حبص یممدش دنوخآ دیاب دماح

. هنارهت هاگشناد قوقحه و هقف وجشناد

شرکش یاج زاب نوم. یرتم ی۵ هنوخزپشآ یوت متفر راد بت و هتفوک ینت اب یتخس هب

. هدنوم ناهنپ نامام دید زا ماه هنیس و ندرگ یدوبک و مدوب هدیشوپ یکسا یقی هیقاب

متشاذگ ور یرتک مدعب . مدروخ یخیلا هدعم واب متشادرب نفونیماتسا صرق هی تنیباک وت زا

. مدروخ و مدرک تسرد تابن یاچ بآ ندش غاد ودعب کین کیپ یور

تابن شوجبآ یاج هب مدوب هدش فیرش درم هی نز و مدوب هدرک یگدنز مدآ لثم هگا االن

. دروآ یم هرب بابک و یچاک مارب مرهوشردام یحبص

مایب. رسحلا یمک ات تابن شوجبآ ندروخ هب مدرک عورش و مدیشک یا کالهف فوپ

***

!اب مدروخ ترسح یلک ملد وت نوش رناژی اهو دنمراک ندید اب مدش تکرش دراو یتقو

. هنوخ رادبآ تمس متفر تلا جخ

یچ تفگ: دزو نوج مک یدنخبل مندید اب دوب هدرک گنهامه زربلا اب ایوگ هک یفطل موناخ

؟! شخب نیا یدموا ارچ نوج ردام هدش

سیئر یاقآ مدرک دنس لعج و متفگ غورد هکنیا مگب؟! یچ مدب؟ ور شباوج مدیشک یم تلا جخ

؟! هنوخ رادبآ هداتسرف هیبنت یارب ونم مه

منود. یمن متفگ: و مدیشک یا کالهف فوپ

درکن یرارصا ندز فرح یارب هگید هک دش نم بارخ حلا هجوتم

مگب. ور تفیاظو نم ات شوپب ور هنوخ رادبآ مرف سابل ردام : یفطل موناخ

مشچ. هشاب متفگ: و مداد نوکت یرس

. مرتخد نکوایب ضیوعت هنوخ رادبآ تشپ ورب تفگ: دادو مهب کیتس هیپال تنیباک وت زا
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. مشوپب ور مدیدج سابل ات متفر و مداد شلیوحت نوج مک دنخبل

یور ات راولش دوب. نم رت گرزب شزیاس هجرد ود یکی هک دوب یتفن یبآ دنلب راولش وتنام هی

دز. یم قل منت یوت وتنام دشو یم هدیشک نیمز

؟ یفطل موناخ : هنوخزپشآ وت متفر و مفیک یوت متشاذگ و مدز ورات راولش وتنام

؟ مرتخد مناج داد: باوج نوبرهم ینحل واب دیشک اه فرظ نتسش زا تسد یفطل موناخ

. ادرف ات منک یم رس مدوخ یاه سابل نیمه اب زورما نم هگرزب یلیخ اه مرف سابل _

ور یلیخ هک دیربب نوشارب ینیس یوت دیراذب ور اقآ هنوحبص ًافطل سپ ناج. هراتس شاب _

. هساسح هناحبص

لوا تساوخ یمن وملد متشاد شزرل یمک بت رطاخ مداد.هب نوکت دییات یانعم هب یرس

دوبن. یا هراچ راگنا یلو مشب ور هب ور زربلا اب یحبص

؟ هروخ یم یچ ؟! هیروجچ زربلا یاقآ هنوحبص یفطل مناخ _

نوم .ثمًال ندروخ یم هدش بآ رینپ وراب فلتخم یاه چیودناس اه حبص ًال وصا اقآ مرتخد _

. یوق وسرپسا ی هوهق هارمه رینپ و غرم مخت و تست

. تشاد قرف ابام شندروخ هناحبص یتح مدز یدنخزوپ ملد وت

رینپ یوب . شور ور غاد ریتپ و متشاذگ تست نون یور هقلح هقلح ور رپ بآ یاه غرم مخت

و ینیس وت متشاذگ ور یخلت هوهق ناویل مدعب درک. یم وور ریز ور حملا تشاد غرم مخت و

. زربلا قاتا تمس متفر

یدنخبل مندید اب هرتخد . داتفا منت هب زرل هتسشن شتشپ هک یرتخد و یشنم زیم ندید اب

. نتسه رظتنم اقآ دییامرفب تفگ: دزو نوبرهم

هک یخلت رطع هب تنعل زربلا تهب تنعل یاو مدش، زربلا قاتا دراو و متفرگ شزا ور مخا اب

هنک. یم هدنز ور زورید تارطاخ شوب

مدیچ. ر شا هناحبص و زیم ور متشاذگ ور ینیس هنک، مهاگن یتح درکن دنلب ور شرس زربلا

؟! هتخیر رس هچ تفگ:نیا و شاه وربا نیب تسشن مخا نم ندید باالواب دروآ ور شرس

. هزیمت هک ،انیا متخادنا دوب ماپ هک گنفت هلول یل راولش و زبس یوتنام هب یهاگن بجعت اب

هیچ؟! هگم _م...
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؟! مداتسرف ما همع یارب ور اه مرف سابل نوا _

. ندوب داشگ یلیخ اه نوا هخآ _

هراد نوناق تکرش .نیا هنوخ رادبآ وت یرب یلومعم سابل اب منیبن یشوپب دیاب ندوب یچ _ره

دوب. هتسب تشپ زا ور ناطیش تسد درم نیا مولگ وت داد نولوج صغب

. مدرک خیلا ینیس هب راشف وراب ممشخ مومت و هنکشن مضغب ات متفرگ زاگ لخاد زا ور مبل

. دیایب هگید تعاس کی اهمه نیا ندرک عمج یارب نوتراک رس دییامرفب ؟ یداسیاو ارچ _

. دروخ تکرش دیدج یشنم هب مهاگن هک یجورخ رد تمس متفر و متشادرب ور ینیس دیدرت اب

واب درک یگنر رپ مخا نم هرابود ندید اب دوب هدروخ رب شهب یباسح نم مخا زا هک هرتخد

. رتخد وت یه تفگ: رورغم ییادص

ینم؟! اب :هلب مدرک شهاگن بجعت اب

. هشاب کنخ رایب تبرش ناویل کی مارب متدوخ اب _هلب یشنم

. مرایم مشچ متفگ: و متخادنا یاباال هنوش درک. مهاگن سرتسا اب

ور شرس دادو شک ور شدنخبل تسین رتشیب یا هدیسر نارود هب هزات دوب مولعم هک هرتخد

. روتینام وت درب ورف

هاوخدوخ ی هرسپ زیم: هب مدیبوک ور ینیس و هنوخ رادبآ وت متفر بارخ و نوغاد یباصعا اب

. رورغم و

. مرتخد ینک یم تداع تفگ: و دیدنخ وحم یفطل موناخ

. تکرش وت ندرک راک داوخ یم باصعا یلیخ متفگ: و مدرک ضغب

یلگ زاب مدز ات لخاد زا ور راولش هچاپ و مدز ورات شنیتسآ و مدیشوپ ور ممرف سابل متفر

وماپ. تسد ریز داین دزات کوک ور راولش یاه هچاپ نزوس هکابخن یفطل موناخ مجلا هب

هک منک عمج مه ور رامرهز جرب ی هنوحبص ات متفر . زربلا دیدج یشنم تبرش ندرب زا دعب

ط یاهوم دوب هداتفا شرس یور زا وشلا دوب هتسشن زربلا قاتا وت هک ابیز یرتخد ندید اب

درب. متام هظحل کی یارب ندوب هدش نوشیرپ شاه هنوش یور شتخل الیی

گنر و غامد ندوب یلمع هجوتم تقد یمک اب هتبلا دوب، یتشهب یاه یروح هیبش رتخد

درک. یمن مک رتخد ییابیز زا یزیچ مزاب یلو مدش شاهوم یعونصم
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سابل مه ًاعقاو مدید. ور رخسمت و هدنخ شاه مشچ یوت زا یلو دادن یتیمها مندید اب زربلا

! هدیشوپ ور شردپ راک سابل هک مشاب یا هچب رتخد نم راگنا دوب! یکحضم

: تخادرپ مزربلا اب شثحب ی همادا وهب تخادنا نم هب یهاگن هرتخد

ینک؟ لوحم نم هب ور شورف تیریدم شخب یرضاح هیچ؟! ترظن زربلا بخ _

نم یرادن یتشادهب لیاسو و وراد شورف وت یصصخت وت نینزان نیبب تفگ: تیدج اب زربلا

. هنوخ رادبآ ای یشنم ثمًال یشب راک هب لوغشم هشوگ هی ادص رسو یب مدیم داهنشیپ تهب

یجاح فرط زا نم منکن یچ منکب یچ یگب نم هب وت هدنوم نیمه تفگ: صرح اب نینزان

. هشدوخ مه مباسح فرط مدموا

هنک. یم تجارخا شدوخ هک اجنیا یدموا هفایق و پیت نیا اب همهفب هگا یجاح _ زربلا

یومع رتخد هرتهب نمض ناخ.رد زربلا اجک مرب یپیت هچ اب مدلب بوخ مدوخ _ نینزان

ینک. لوبق یگدنز کیرش و یراک کیرش ناونع هب ور تزیزع

هشب. کیدزن مهب اممه یصخش طباور هشیم ثعاب تکرش ألنیا صا

هسب دز« بیهن ملد هب ملقع .دعب متفرگ هنیک نز نوا زا هاگآدوخان . مدیزرل مدوجو وت یزیچ هی

« یتپ اپ یوت هن هزربلا ی هدر و نأش مه رتخد نیا نکن یزادرپ ایور ردقنیا موناخ اراس

؟! هدرب تتام هشوگ نوا ارچ تفگ:وت و تخادنا نم هب یهاگن هرتخد

. دیشخبب مداد: تعرس ماه مدق وهب مدموا مدوخ هب عیرس

شزا زربلا هک یرابجا سپ ! مزادنب راک هب ور منهذ مدرک تصرف هزات هنوخ رادبآ هب نتفر اب

؟ شداوخ یمن زربلا ارچ هلگشوخ یلیخ هکنیا فوا دوب! نیا دز یم فرح

خاالقدوب» هکدب سب » متفگ و متفر یا هرغ مشچ

؟! یریگرد تدوخ اب ارچ تفگ:وت و هنوخ رادبآ وت دموا یفطل مناخ

. مدوب رکف وت یچیه _

نک. تسرد یزیچ هی یاقآ هنورصع یارب ورب ویخلا رکف یاج _هب

! هنوبمل یم ردقچ تمرتحم سیئر نوا ی هدعم هب هروخیم تراک متفگ ملد وت

! هنوتفوک و هنورصع راهن هناحبص

اقآ یارب نزب گنز مدعب هنورصع ندرک هدامآ هب نک عورش هراتس دز:ودب رشت یفطل موناخ
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. نرایب راهن

؟! هشیمن قاچ هروخیم همه نیا _اقآ

. ندیر دز» کمشچ و« ندروخ ردحلا هگید نتسه نیمه ادرم : دیدنخ یفطل موناخ

ینیریش نتخپ هب مدرک عورش دعب نرایب اذغ شارب اقآ ناروتسر مدز گنز لوا و مدیدنخ

بژهی. شمسا مارب تخپ یم یگچب زا مگرزب ردام ور ینیریش نیا عالهقما دروم یلحم

یم تسد و رس شندروخ یارب اه وجشناد و متخپ یم هاگشناد ی هنوخزپشآ وت هشیمه

. دندنوکش

و هوهق ی هماخ اب ینیس وت متشاذگ هوهق ریش وراب ما هزمشوخ یاه ینیریش دش هک رصع

. هدروخ ریت شوت هک مدیشک بلق اههی هوهق یور کشالت

. زربلا رتفد متفر لگشوخ دنخبل ابهب دعب

مدوب هتسخ یلیخ تفگ: دزو یدنخبل روصت ربخالف مندید اب زربلا

ژهدب. اسام ور مندرگ تفگ:ایب دادو نوکت ور شندرگ دعب

متفگ:نم؟! بجعت اب

؟ تکرش نوبغاب غالم شم یک سپ درک: مخا

. تسین ینم هفیظو وت اراک _نیا

منک. یم در یراک هفاضا تارب هگید ایب :ودب دیشک و تفرگ ور مچم

. شاه هنوش و ندرگ نداد ژ اسام هب مدرک عورش و مدیشک یا کالهف فوپ راچان

هنکن مدیسرت هک یروج دش کشخ ماکآل شلوا دروخ و تشادرب ور بژیاه زا یکی

ور ینیریش نیا تفگ:یک مورآ ینحل واب تخود مهب ور شخرس هاگن .دعب هشاب هدرک هتکس

؟! هتخپ

هدش؟! دب _م..نم

یاه ینیریش هزمی زپب. مارب مه زاب ادرف درک:زا توکس هظحل دنچ دزو ثیبخ یدنخبل

هدیم. و مردام

؟ هدرُک تردام _

روط؟! هچ دوب درُک تفگ:هرآ دزو یدنخبل
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دوب. دروک منم یردپ مگرزب ردام _

دز» یخلت دنخبل ». گنهرف هن نوبز هن منود یمن یدروک نوبز زا یچیه ابیرقت _نم زربلا

هتشاد طابترا ما وخهلا ییاد اب تشاذگن مگرزب ردپ و مداد تسد زا دوز یلیخ ور مردام

. مشاب

متفگ: و مدرک زربلا یاه مشچ هب قیمع یهاگن

مدرک فێتر وب ووب قشیع هل مقر مدرب تلد وب تواچ یریت هب

. مدرک تریب هل موب تقشاع هک مدرک هل تاواد موب هن قشاع نم

هب ور راکبلط وابحیتلا قاتا یوت دموا ندز رد نودب نینزان هک هنزب یفرح تساوخ زربلا

ننک. اج اجهب ور مقاتا تسرفب ورفن دنچ تفگ: زربلا

مودک یوت یرب هکنیا یارب یتفرگ هزاجا نم زا هگم قاتا مودک تفگ: و درک یمخا زربلا

! قاتا

اباب. ورب تفگ: دادو نوکت ور شتسد هنابدا یب ابحیتلا نینزان

. راذب مقاتا یوت ونم لئاسو ایب وت یه تفگ: نم هب ور دعب

یلا. عبانج یصخش راکتمدخ هن یچرادبآ اراس : تفرگ ور متسد چم زربلا هک ولج مرب متساوخ

زاس یراد وت راگنا تفگ:هن راد گنز ییادص واب درک تشرد ور شاه مشچ نینزان

ومع. جاح هب منزب گنز راذب ینز یم فلا خم

. نتسرفب تارب رگراک ات دنچ تامدخ تکرش منزیم گنز تفگ: کالهف زربلا

دش... جراخ قاتا زا هوشع و زان دزواب یدنخبل نینزان

***

نیا ارجام بوخ تمسق . مدوب هدرک تداع مراک هب ابیرقت ونم تشذگ یم مه یپ اهزا زور

رنه و مزپب اذغ هناورپ و کیک تحار ابیخلا متسنوتیم زاب بملا وتسد هناخرادبآ یوت هک دوب

منک! ارجا داوخیم ملد هک یروج ره ور مدوخ

هتفرگ هابتشا نوشاباب رکون نمواب راگنا هک دوب لنسرپ زا یضعب راتفر ارجام دب تمسق و

. ندوب
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هتفه کی نیا یوت دوبن. مه ینسحم زا یربخ و تکرش دوب هدموین مامت ی هتفه هی کهام

دوب. هدرکن ادیپ نم ندنوزچ هساو یتصرف زربلا هک نتشاد لکلک ردقنیا نینزان و زربلا

هگید یکی و یفطل موناخ یراکمه !ثمالاب مدوب هدرک مدوخ هساو ییاراک هی یناهنپ نم هتبلا

. میدوب هدرک راک میسقت اه یچرادبآ زا

و زربلا رتفد منم یفطل موناخ اهاب دنمراک رتفد دوب. نیرسن اب هناخزپشآ و شریذپ شخب

مدش. لوئسم ور دار امیس هتبلا و نینزان و ینسحم

ونیا دوب هدرکن مک ور مقوقح زربلا دوب. هدهعینم هب نوشزا ییاریذپ و یراکزیمت ینعی

درک. هکش ماکآل ونم

قوذ تدش زا مدیرخ نامام یارب سابل تسد دنچ و ارهز یارب ینوتک شفک هی هام رس یتقو

یاک هجوگ سس اب مدعب متشون A هی شطسو و مدیشک بلق هی هماخ اب زربلا هوهقی یور ادرف

. مدرک تسرد شا هنوحبص یوت بلق لگو

. نتشگرب دوب هدرک لوحم نوشهب زربلا هک یتیرومأم زا ینسحم و کهام

ووج ندوب هدرب ور نومود ره رس نوش اه ندرک داد دادویب اب زربلا و نینزان زور نوا

دوب. یمسر و یدج یلیخ تکرش

ور رابنا دوس. دصرد واب۴۰ دوب هتسب تکرش کی اب داد رارق هی دوخ رس دوب هتفر نینزان

دصرد اب۶۰ دوب هتسب یرگید تکرش اب رتهب ی هلماعم هی زربلا هک ردحیلا دوب هدرک خیلا

دوس.

مه۴۰۰۳۰۰ هنزب مهب ور هلماعم مه دوب روبجم زربلا دوب هدرک وراک نیا نینزان حاالهک

هدب. همیرج نویلیم

. تشادن ندز کیج تئرج تکرش وت یسک هک دوب ازور نوا زا

ور نوشاه راهن و هنوخ رادبآ وت ندموا ادص و رس ویب شمارآ اب همه راهن تعاس

. ندروخ

هب کهام دورو هکاب متسش یم ور اه فرظ متشاد منم راک رس نتفر یمدآ هچب لثم مدعب
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منوج. کهام یاو : مدیشک غیج قوذ اب هنوخ رادبآ

یتروص بلق اب شور و مدوب هدرک گنت ور سابل نم دشن؛هخآ مراک سابل هجوتم لوا کهام

دایب. رد یگداس اتزاحتلا مدوب هدز نییزت

. ندرک ادص نمورسو ندیسوب هب درک عورش

. تشذگ دصسلا ی هزادنا هتفه کی نیا هراتس یاو _

هرخ. دوب هدش گنت تارب _ملد

؟ نتسین یفطل موناخ و نیرسن هگم ؟ یروشیم ور اه فرظ یراد ارچ تفگ:وت بجعت اب وهی

 مادختسا اجنیا و درک مجارخا یشنم تمس زا رایهوک یاقآ : تفرگ مغ گنر مهاگن

؟ هراد داریا و بیع شزغم یچ؟! ینعی هیییی _ کهام

هرابرد « مولگ هب تخادنا گنچ ضغب » مراد ملپید تساراس نم مسا متفگ: و مدز خلت یدنخبل

متفگ. غورد متیوه ی

هب یلگ هگیم شلد وت ًامتح هدش؛ یچ دیمهف دید ونم تیدج یتقو اما دروخ اج لوا کهام

وراب مغورد ماقتنا زربلا هنود یمن حاال یلو ینک راک هنوخ رادبآ وت هتشاذگ هک زربلا مجلا

. هدرک هلماعم یرگید زیچ

گس ربکا مه نم مسا هنیا تقیقح بخ اراس هن هراتس تفگ: وج ندش ضوع یارب کهام

. اجنیا مدموا مدرک ناهنپ ور متیوه هلبیس

؟ یزادنا یم تسد ونم هرخ متفگ: صرح واب متخادنا کهام هب یهاگن

مادخ. چوم پتسا پتسا تفگ: باالو دروآ ور شتسد کهام

؟ هیزاب اوه هب مگرگ هگم _

! ییادص هن یرس هدش؟!هن ناتسربق هیبش ارچ اجنیا اراس _

! هدرک یا هنتف هچ زربلا یومع رتخد نیا هک یرادن ربخ نوج کهام _

. شمنیبب ماوخ یم یا هطیلس بجع تفگ: بجعت اب کهام مدرک فیرعت ور ارجام

. موناخ هدش اژاهد مشخ یباسح هدرک هوهقشیا همه یولج تکرش وت زربلا شندید ورن _االن

. میتسشن و تکرش یتشپ طایح هب میتفر وابمه تفرگ ور متسد کهام

ینک. حلا منک فیرعت تارب یزیچ هی راذب هرذ وفالد ردام لا یخیب اراس _
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یچ؟! _

تفگ: تشاد یم او هدنخ هب ور مدآ هاگآدوخان هک هزماب ینحل واب درک یعونصم یا هفرس

. نوووج شرایک نومه ای ینسحم نمو نیب هناخ زا رود یاه سلا یارجام

وگب. بخ بخ _

یا... زور هی دوبن یکی دوب یکی _هرآ

. مدرکن تا هفخ ات مکسک نک فیرعت مدآ لثم تسرد : شوزاب وت مدز تشم

نم. یوناب دشاب موها _

یروج ما هچب دوب خوش و هدنخ شوخ یلیخ تکرش وت شبان خاالق سکعرب رفس وت ینسحم

قاتا لته وت نم یارب نوج ایک نوه ای ینسحم نیا دعب ایهن ینسحم نومه مدرک کش نم هک

دوب. مهب شساوه یلک مچب و تفرگ

هتبلا راذگ و تشگ زاریش لیکو رازاب وت مدوب هتفر شرایک ربخ نودب نم هک زور هی دعب

دوب. ماهاب مه تکرش یاه رتخد زا هگید یکی

مه یکی نوا . دموا مرس تشپ لته کیدزن ات رازاب لوا دشوزا هدنب محازم یرسپ اقآ هی

دوب بش ۷۶ یاه کیدزن دش ادج نم زا زاریش وت شلیماف ندید هرب تساوخیم هک نومراک

. تفرگ ور مهار ولوج هرسپ هک لته متفر یم مرخ و شوخ متشاد ونم

؟ دشیچ شا هیقب هییی __

مزا تساوخ ویم تفرگ ور مهار یولج دیرپ هک متفگ یم متشاد .هرا وماع ممولک وت رپن _

ونم تسد چم مدعب دز شکتک تشاد اج وات هرسپ ور دیرپ تشپ زا شرایک هک هریگب بل

؟! اجوک مدرب دیشک و تفرگ

یتفر ینم هزاجا یب ارچ هک درک ماوعد یلک لته وت مدرب داد: همادا . مدرک شهاگن رظتنم

. دمویم بندملا مرب متساوخ یم ییاجره تفرگ ونم دیلک مه شادرف وزا نوریب

؟! تشاد هناقشاع ی هنحص شاجک نیا _او

؟! هگید ۱۸سهتلا یتفگ تسین وت نس بسانم شاه هنحص نوا بخ _

مه. نوا هنحص نودب ینک یم فیرعت نامر یدرک لتعم تعاس ود ونم کهام یریمب _یا

هتفه رخآ رارق لک رد یلو هرادن یطبر امش هکهب میتشاد مه هنحص و سوب یرس هی بخ _
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هدنب. یراگتساوخ دایب

! ههههی _

؟! ییاجک ناج اراس شکب سفن : متروص دزوت کهام

وانیا؟! یراد یتاقبط الف تخا یتفگن یراگتساوخ دایم مگیم هرخ! نزن _خآ

ملیف وت هک یا الهن وقشع یاه سوب نوا زا هنودی باوج یاج هب منوا هک متفگ ارچ ارچ _

نیا وزا هراد لوبق ونم یچ همه تفگ: مدعب درک متکاس و متروص ور دز تسه اه یدنه

نرب. یم راک هب اهرتخد ندرک رخ یارب اههک ترپ و ترچ روج

. یجبآ تیسورع هللا شنا مراد قوذ یلیخ یلیخ تارب کهام یاو _

رایب. ییاچ اتود ورب رپب نکن یساسحا ور هنحص اراس _

. کهام متفگ: صرح اب

! نوووج تفگ: دزو یکمشچ

قبط تکرش عاضوا دوب هتفرگ لکش زربلا و نینزان نیب هک یدیدش رهق و کهام ندموا اب

. دشیم یط نم یارب یمورآ ورلا

و ندرگ ژ اسام ای مشب کیدزن شهب متساوخیم نم زا فلتخم یاه هناهب هب زور ره زربلا

هریغ.... و تک رس نیتسآ و سفک دنب ندرک تسرد اب شندب

ور نومچم وتو دموا واگ لثم نینزان مداد ژیم اسام ور شاه هنوش متشاد هک مه کی.راب

. تفرگ

***

شبش یراگتساوخ رس کهام اب حبص .ات هتسخ و لسک یباسح ونم دوب هبنش زور حبص

. میدوب رادیب ۲و۳ تعاس وات میدوب هدرک تچ

یچ؟! تخبدب نم یلو دوب هتفرگ یصخرم ینسحم زا نوا حاال

موناخ اراس : تفرگ ور مهار رس دماح هک تکرش مرب متساوخ و مدیشوپ یسابل هلجع اب

. مریگب ور نوتتقو یا هقیقد دنچ هشیم دیشخبب

دماح. اقآ هدش مرید متفگ: تلا جخ یلک اب یلو هن مگب و راوید هب مبوکب ور مرس متساوخیم

دیدب! شوگ نم یاهفرح هب هار یوت امش منوسر یم ور امش نم بخ _ دماح
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؟! دیراد نیشام هگم : مرادنب یدرم زا ور تبثم هچب نیا یحبص هلک منزن هدب ربص ایادخ

. مراد پژو هی _هلب

میدش. راوس ابمهو میتفر . مدرکن شدر یارب یرارصا هک مدوب دولآ باوخ و هتسخ ردقنیا

تکرش وت راک لوپ مهاب ور نیشام نیا متسه قوقح وجشناد تفگ:نم تلا جخ یلک اب دماح

هنک. یم مکمک یلیخ و هراد تلا کو رتفد مومع ینعی مدیرخ مومع

« نوریب مداد هشیش زا ور مهاگن » _هبسالیتم

هگیم نامام هتبلا اجنوا مرب نامام اب هگید هام هرارق هک مدیرخ مه رهم نکسم نامتراپآ _هی

نم... یلو مرب منز اب مراذب

؟! تسه نوتساوح تفگ: و تخادنا نم هب یهاگن

ی هجیتن ممهف یمن یلو هلب. متفگ:هلب دولآ باوخ تروص نومه واب متفرگ هشیش زا هاگن

هیچ؟! امش یافرح

. متسرفب ور مردام بش ینعی منک یراگتساوخ نوتزا متساوخیم نم شتسار بخ _

متفگ: و متشاذگ رانک ور تلا جخ تشاد هگن تکرش یولج . میتشاد مک ور یکی نیا ادخ یاو

. مرادن جاودزا دصق و ۱۸سهملا زونه نم دینکن رکف شهب أل صا ًافطل دماح یاقآ

. منومب رظتنم یممنوت نم نمض رد هک دینوخ یمن سرد دینکیم راک دیراد امش یلو هتسرد _

لقادح دایمن مشوخ جاودزا الزا صا نم یاوخب وشتسار بخ . تسین نیا هلئسم ال صا _هنهن

اآلن.

؟ تسین یدایز ی هتساوخ هک نیا نینک رکف شهب لقادح منک یم شهاوخ _

منک. یم رکف شهب بوخ ًامتح هشاب هشاب متفگ: هلصوح یب

ارچ منود یمن . تشذگ مرانک زا تعرس اب زربلا نیشام هک نوریب مرب متساوخ و مدز یدنخبل

رد یچ منودب هکنیا لفاغ تکرش تمس متفر و مدرک زاب رد هلجع اب مدرک مگ وماپ و تسد

. همراظتنا

دوب. مورآ هشیمه لثم تکرش یاضف

هنوخ. رادبآ فک نتسش هب مدرک عورش و دمک یوت متشاذگ ور ملیاسو
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تفر منهذ هنک. اوعد ماهاب دماح نیشام وت مندید رطاخ هب زورما زربلا تفگ یم مهب مسح

هگا دیاش مشاب هدرک شدر شنییاپ میلا تیعضو رطاخ هب هکنیا هن دماح یراگتساوخ تمس

یفرط وزا ندوبن رتخد یلو دوب تبثم شهب مباوج درک یم ور یراگتساوخ نیا لا سراپ

هب منوشکب ور نوا دیابن و مدرک ملظ دماح قح رد منک سح دشیم ثعاب زربلا مااب هطبار

. مدوخ یگدنز

منود یمن متفر یمن شقاتا هب فلتخم یاه هنوهب مدشوهب یم میاق زربلا تسد زا حبص زا

. هینابصع متسد زا مدرک یم رکف ارچ

یربب یاچ نوشارب نتفگ رایهوک سدنهم موناخ اراس : مدنورپ رکف زا یفطل مناخ یادص

زاب شقودنص واگ رد یلو دوبن قاتا وت شدوخ نینزان . شقاتا تمس متفر و مداد نوکت یرس

دوب.

متفر. اجنوا زا نینزان ندوبن لا یخیب دعب مدیشک قاتا یور رسو یتسد لوا

ندش ور هب وور زربلا زا ردقنیا یچ رطاخ هب منود یمن دیرپ مگنر ورهار وت زربلا ندید اب

! مدیسرت یم شاهاب

؟! مدیسرت یم شاهاب ندش ور هب ور زا دیاب ارچ میدوب هدرک تاک مهاب هگید ونم زربلا هخآ

! یرارف موناخ تفگ:هبهب و درک یفیرظ مخا مندید اب

؟! شمنیبن ات نیرسن ندرگ متخادنا ور اه راک همه ادمع زورما دوب هدیمهف ینعی

هیچ؟! یرارف _

ارچ؟! مقاتا وت هدشن تادیپ أل صا راهن هن هنوحبص یارب هن حبص _زا

. مدوب هلصوح حلاو یب هدروخ هی یروجنیمه یچیه _

؟! تهب نیشام وت تفگ یم یچ حبص هرسپ نوا _

؟! تشاد یطبر هچ زربلا هب منود یمن نم هخآ

؟! همرج درک یراگتساوخ مزا متفگ: متشادن غارس مدوخ زا هک ییورپ اب

ریز وت تشاد ربخ ! همرج تفگ:هرآ مشوگ ریز دزو گنچ ور متسد وچم ولج دموا زربلا

؟! ترود دایب داد هزاجا شدوخ وهب ینم باوخ

هن! دشیمن یباتفآ ترب و رود تسنودیم هگا نوچ هتشادن ربخ هک مولعم
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رظن زا ور ماپ ات رس هنافاکشوم یهاگن اب دعب . شقاتا یوت درب و دیشک ور متسد زربلا

هراد. بحاص نوشیا منک کح تنت یور مسنوت یم شاک : دنورذگ

؟! ییوت نم بحاص وهوا _

همولعم تفگ: مشوگ ریز دعب درک راوید تفج ور ومنت تخادنا مهب یخزرب یهاگن زربلا

. یدرگب یرن چیه ورب رود دیابن مریگیم ماک تزا نم ات متفگ تهب

درک. بترم ور ما هتخیر یمهب هعنقم و تفر بقع زربلا

دز یم ادص ور ممسا دنلب تشاد هک نینزان ینابصع یادص هک مدب ور زربلا باوج متساوخ

. دموا مرس تشپ مه زربلا شقاتا تمس مرب تشحو دشاب ثعاب

. قراس موناخ دش تادیپ تفگ:هبهب و درک مخا مندید اب نینزان

میچ؟ نم وت یگیم یچ متفگ: تشحو اب

هک یلماح کچ تفگ:وت و متروص وت دش ومخ ولج دموا شدنلب هنشاپ شفک نوا اب نینزان

دقن. نموت ۱۰۰ دودح یتشادرب ور دوب زیم ور

نیا لها ال صا »نم مولگ وت دز گنچ ضغب ؟!« موناخ یگیم یچ یچ... متفگ: تشحو اب

. متسین اهراک

هک هبیجع یدش مادختسا غورد و دنس لعج اب تفگ یم دار امیس تفگ: دزو یدنخروپ نینزان

! یراک رس زونه

ناخ؟! زربلا هن هگم تفگ: و زربلا تمس تشگرب

منک. هاگن شاه مشچ وت مدرکن تئرج هک یروج و درک یدیدش مخا زربلا

. هنوخ رادبآ وت ورب وت اراس _ زربلا

مدزن گنز ات ریخ دز:هن گنچ ونم یوزاب ردو یولج دموا دزو رمک هب ور شتسد نینزان

. یریمن یاج سیلپ

منهج وت ندز خی سح . متفوین هک متفرگ زیم هب ور متسد تفر جیگ مرس سیلپ مسا ندموا اب

. متشاد ور

تاهاب دیاب نینزان : شلغب وت مدیشک دزو گنچ وموزاب زربلا هک دروخیم مهب تشاد حملا

. منزب فرح
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نشور ور دزد هجوج نبا فیلکت دیاب نم تفگ:هنهن دنلب یادص ورواب هار وت تفر نینزان

. زربلا اقآ منک

دوب. اجنیا کهام شاک . ندرک یم مهاگن بجعت اهاب راکمه

هدش؟ یچ موناخ نینزان تفگ: و ورهار وت دموا دار امیس

. هزارد مه شنوبز هدرک دنلب ونم ینویلیم ۱۰۰ کچ هجوج نیا _ نینزان

نیا شیپ بش ات حبص نم موناخ نینزان هرادن ناکما تفگ: و ورهار وت دموا یفطل موناخ

. تسین افرح نیا لها مرتخد

. تسین یمدآ روجنیا اراس موناخ نینزان _ امیس

... مدوب هداتفا هزرل هب مرش و تراقح تدش زا

. هنکب هنوت یم مه یدزد سپ ؟ هدرک دنس لعج دیتفگن امش دوخ هگم _ نینزان

ینم. هزادنا هن یلو دیرپ امیس گنر

ور شتسد مکحم زربلا درک. زاب ور مدمک ورد هنوخ رادبآ تمس تفر هلجع اب نینزان

. مینزب فرح اسیاو نینزان تفگ: و دمک یور تشاذگ

یدروخ باصعا تدش زا نوریب تخیر ور ملئاسو ی همه و درک زاب ور دمک رد نینزان

زا یکی یوت زا دوب زربلا و نینزان نم هب هرجنپ زا ادنمراک ی همه هاگن . دیزرل یم مندب

دز. دنخزوپ و نوریب دیشک ور هلا چم کچ هی مفیک یاه تمسق

هرادن یفخم نیبرود اجنیا _ زربلا

هنک. یدزد هدرک تئرج لوچوک دزد نیمه یارب هدش بارخ هزور دنچ _ نینزان

ادخ ور متفگ:وت و مدش هریخ زربلا هب سامتلا .اب تفرگ ور سیلپ ی هرامش دنت دنت نینزان

نک. مکمک زربلا

. متسین دزد مسق ادخ دش»هب یراج ماکشا » متسین دزد نم ادخ هب

نک. کمک ادخ ور وت ادخ ور »وت متفرگ ور شتک »

ردپ هب یزیچ یدز هلماعم وت هک یدنگ نوا رس هشاب هشاب : دیشک دایرف دنلب یادص اب رربلا

. ریگب هدیدان ور زورما مه وت مگیمن گرزب
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داد. یم نولوج مولگ وت ضغب و تفر یم جیگ مرس . دیزرل یم سرت تدش زا مندب

؟! هزیزع ردقنیا یچرادبآ نیا رطاخ _واالال نینزان

هدب. سپ ناوات هراچیب نیا موناخ یهاوخ هدایز رطاخ هب ماوخیمن تفگ: یصاع درک مخا زربلا

. نکب مه شجارخا سپ تفگ: دزو ثیبخ یدنخبل نینزان

اراس. تفگ: و تخادنا مهب یهاگن یلد ابود زربلا

. سیئر یاقآ _هلب

. یجارخا تفگ: و تخادنا مهب تحاران یهاگن

. نوریب مدز قاتا زا فرح ویب نییاپ متخادنا ور مرس سرت اب

. رتدب زربلا زواجت زا یتح دوب میگدنز زور نیرتدب زورما . مدرک یم هیرگ ور هار لوط مامت

***

هک یروجنیا تفرگ ور مربخ دزو گنز مهام . مدشن دنلب اج زا بت رطاخ هب یزور دنچ

یراگتساوخ فداصت ی هنوهب هب بش نوا و یراگتساوخ دوب هدموین زونه ینسحم تفگ یم

هدز. مهب ور

ات هراتس هنوخی مرب متفرگ میمصت دش. منارگن مه نامام هک دوب بارخ ردقنیا ما یحور حلا

دوب. کهام دعب متسود نیرت کیدزن نوا منک ولد درد شاهاب یمک

هتشاد هنیک مزا زونه نینزان هنکن  مدیسرت یمهنک. مبیقعت هراد نیشام هی مدش هجوتم هار یوت

نینزان هب رکف دوبن.اب دیعب یضوع نینزان زا یلو دوب یا هرخسم رکف متشکب داوخب و هشاب

دز. شین مدق هب رام لثم صرح

. منوچیپب ور ورای ات مداد تعرس ماه مدق وهب مدرک تشم ور متسد

. نوبایخ وت ماین مدرک یم یعس و متفر یم هار دنت دنت کیراب یاه هچوک زا

هنیس هب مکحم مشکب یتحار شسفن متساوخ دشو تحار ورای ندش مگ تباب یخملا هک نیمه

. مدرک دروخرب الین ضع

مدش. وربور زربلا ی هدننار رایماک اب مدروآ ورباال مرس هک نیمه یلو مدیسرت شلوا

. شنیشام تمس مدنوشک مکحم و تفرگ ور موزاب رایماک
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یاوخیم منوج زا یچ . رادرب مرس زا تسد یضوع متفگ: و مدیشک شاه هجنپ یور ور متسد

؟!

غاب. هنوخ تمرایب هتفگ تفگ:اقآ و درک یا هنودرم مخا

؟!!! مشیمن تحار هداوناخ نیا تسد زا ارچ ! دیدرک طلغ تاقآ و تدوخ _

مدزد نم یمهنک رکف و هدروخ ور نینزان یافرح بیرف زربلا هنکن دوب دب زونه میحور حلا

نومنیب دوب نکمم هک یقافتا هب رکف هنک؟!زا هیبنتم مزاب شدوخ ی هویش هب داوخب هنکن ؟

درک. رپ ور منهد یخلت عیام و مدز قع طقف هک دوب خیلا ردقنیا ما هدعم مدز،اما قع هتفویب

؟ یبوخ تفگ: و درک مهب یهاگن ینارگن اب رایماک

هچ. وت :هب متسشن ور هدایپ ی هشوگ و شا هنیس تخت مدز مخا اب

فظوم .منم یسرب سملا مشاب تبقارم هتفگ هنک:اقآ مدنلب درک یعس مزاب و درکن اهر ور متسد

مدب. شوگ شتاروتسد هب متسه

. یزربلا رادافو گس نیرفآ متفگ: و مدز یدنخروپ

یم فرح ترس تشپ همه تکرش .وت هرتهب ندوب دزد تفگ:زا دشو نیگمشخ هظحل هی

دزد. مه یبارخ نگیم ننز

. رایماک یتسه یضوع یلیخ : شوزاب وت مدیبوک فیک تشپ اب

ندش. در دیدرت واب نتخادنا مهب یبجعتم هاگن رباع رفن دنچ

هب دوز هنومود ره عفن تفگ:هب یدج نحل واب ینامیس راوید هنیس هب مدنوبسچ مکحم رایماک

مینک. لمع اقآ روتسد

. هتفویم رطخ اههب یزابجل نیا وتاب یوربآ نمو نوج ًامتح

تهب متساوخ یم یدش مادختسا تکرش وت یتقو دز:زا شتآ ور شراگیس و بقع تفر دعب

. مدیسرت یم بخ یلو یدرگن زربلا رپ مد مدب رادشه

؟ تسراک یچ زربلا هگم متفگ: یجیگ اب

مدآ نودب یلو مدب حیضوت تارب لماک منوت یمن بخ تفگ: دزو شراگیس هب یقیمع کپ

. هندروخ بآ لثم شارب نتشک

درب؟ ور توربآ تحار هچ یدیدن نتسه یکانرطخ یاه مدآ شومع رتخد نینزان مه نوا مه
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. هشاب یددع درد یب رادلوپ هچب هی رتشیب دموا یمن زربلا مدز.هب دنخزوپ

دش. جمس و مکحم یاه جنپ نوا ریسا متسد چم مزاب

حیضوت شارب منیبب ور زربلا متساوخیم ممدوخ نیشام وت متسشن و مدرکن یتمواقم زاب نیا

تشاذگن هک زور نوا یلو مدوب رفنتم نینزان ی هزادنا هب شدوخ زا دنچره مهانگ یب مدب

درک. شدوخ نویدم ونم دایب سیلپ

. مدزیم رغ مئاد رقاب جاح زینک لثم هار یوت

. یدروخ ومرس تکاس تفگ: یم مهب زیر مههی تخبدب رایماک

هنک. هفخ ونم درک یعس گنهآ یادص ندرک دنلب واب درواین تقاط مرخآ

« تندید مایب منوتیمن زورما نم مقشع » متفگ و مداد هراتس هب یکمایپ یشوگ اب

. تفگن یزیچ وداتسرف سوب یجومیا هی هراتس

. نوریب مدرب ومرس و مداد نییاپ ور هشیش مخا اب میدیسرن و تشذگ هار زا تعاس مین یتقو

دوبن. نیشام و نومتخاس زا یربخ و دوب کنخ تدش هب اوه

غاب؟! هنوخ یریم یتفگن هگم ؟ یربیم اجک ونم یراد متفگ: رایماک هب ور ینابصع ینحل اب

. هنوخراک نوتمرایب هداد روتسد درک:اقآ نیشام روتنام یور سا یپ یج هحفص هب یهاگن

. نتسه اجنوا زورما

. هرود یلیخ هرهش جراخ هک هنوخراک دش: طیلغ و گنر رپ ماه وربا نیب مخا

. یتمس نوا یممیر یراد _هرآ

؟ یگب هیکالم دیابن متفگ: یگف ابکال

دوب. نک دروخ باصعا و تفس گنس لثم درک. توکس زاب

وتاب تفر تعرس اب رایماک و درک زاب ور گنر ینهآ گرزب رد ینابهگن دزو غوب رایماک

ماه مشچ بجعت زا تشاد یکیش یرامعم و دوب هقبط ۴ ًادودح هک یگرزب نامتخاس ندید

دش. اتراهچ

! دوبن یکیش نیا هب ییاج هنوخراک زا مروصت
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اال متحا هک دوب باال حطس یاه نیشام و سناگلا و زنب زا رپ مه هنوخراک گنیکراپ یوت

. تسا هنوخراک ی هبتر عیلا یاه دنمراک هب قلعتم

وتسنلا. میتفر رایماک هارمه

شا هدش یزادرپرون و دنلب فقس و گنر مرک یکیمارس یاه شوپ فک اب هنوخراک سنلا

ابکالسدوب. یدایز

لا غشا ، ندوب هتشاذگ پلپات نوشاپ یور هک ناوج درم ات دنچ طسوت سنلا طسو مرچ لبم

. رانیمس عورش یارب رظتنم و ندوب ثحب مرگ ناوج یادرم دوب. هدش

یم روس هیکال یور ور شیتروص ی هدش روکینام یاه نخان هک لگشوخ و دنلب دق رتخد هی

درک. یم هاگن فارطا هب مادم و دیشک

هگید تعاس کی دودح سیئر بانج وهدب کرادم هیناه تفگ: و شتمس دموا یناوج درم

. هشیم عورش یجراخ فرط اب شسنارفنک

یا همرس یوتنام زا یا هشوگ و درک بترم ور شا هعنقم دوب شمسا هیناه هک یرتخد نومه

نارگن امش داوج هشاب تفگ: ناوج رسپ هب ،ور درشف تسد وت ور دوب اه دنمراک همه مرف هک

. شابن

بجاو راک هی تفگ:نم و تفر رتخد تمس وهب تخادنا شیشوگ هحفص هب یهاگن رایماک

نک. یهارمه سییر رتفد وراتمد رتخد .نیا هیناه مراد

ِدنلب قاس یاه ینوتک ، یگنفت هلول راولش درز، زاب ولج یوتنام نوا دز؛اب مهب یدنخبل هیناه

طسو روجان هلصو هیبش مندرگ یور داتفا یرسور و هتفشآ یاهوم و موتنام گنر مه

. مدوب یگرزب نوا هب یا هنوخراک

یاه سدنهم اهو دنمراک همه تسا هنوخراک وت رتخد اهنت هیناه مدش هجوتم هجوت یمک اب

. نتسه درم هگید

ی هقبط اه رگراک هک مدید ور رگراک اتدنچ و هاگشیامزآ سابل اب درم ات دنچ روسناسآ یوت

ندش. جراخ روسناسآ زا مود هقبط هاگشیامزآ یاه رتکد و نییاپ

متفر. زربلا قاتا تمس هب هیناه ییامنهار اب
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ور شگنر مه تاوارک و یکشم راولش و تک همه هک مدید ظفاحم یلک ورهار لوط رد

دوب... تخمز و هدنگ نوشاه لکیه و دوب میس یب یشوگ هی نوشاه شوگ یوت . نتشاد

تکرش وت زربلا قاتا هیبش شزیم و قاتا یاه راوید میدش؛ یکشم رد اب قاتا هی دراو مه اب

دوب. یلصا

ات نومب رظتنم اجنیا تفگ: و تشاذگ زیم یور ور شتسد وت روس کال رتخد . مدیدن ور زربلا

دایب. سییر

لبم یور مداتسرف یم مشوگ تشپ ور ماهوم هک وردحیلا مداد نوکت یرس

. متسشن قاتا طسو مرچ

درک. میظنت ور یزیچ هی زیم یور پات پل واب تخادنا تعاس هب یهاگن رتخد

ور. هب ور دیفس راوید ور تخادنا ور شرون و درک نشور ور زیم یور روتک ژ ورپ دعب

شندید قوذ هک هشیمه سکعرب دز. یم روش یروجدب ملد .وت متفرگ شزا هاگن یتوافت یب اب

یمهنک رکف و هدرکن مرواب نوا مدرک یم رکف . شمنیبب تساوخ یمن الملد صا االن متشاد ور

.. مدزد نم

. تسکش یم ور قاتا هب غبلا توکس تعاس کات کیت یادص اهنت هیناه نتفر اب

دش. زاب قاتا رد ،هک مدوب قرغ مراکفا وت

دوب. ریگ سفن و باذج هشیمه لثم مدید. ور زربلا و مدروآ ورباال مرس

دوب. هدز یرتسکاخ تاوارک و یا هرقن راولش و تک

دوب. کرام هشیمه لثم شاه سابل

. نریگب سکع تیباذج لدم نیا دوب.اتزا خیلا یرنه یاه  ساکع یاج

. دیشک خر هب ور شدیفس یاه نودند فیدر دزو یجک دنخبل

زواجت تهب هک یزربلا نومه نیا دز« بیهن شهب ملقع هک یزاب وت تفر یم تشاد مبلق

ربخ ور سیلپ نینزان تشاذگن هک یزربلا نومه «و تفگ نورد زا ییادص مزاب یلو « درک

هنک»
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مداد. دنویپ مهب ور ماه وربا و متفرگ شزا ور مهاگن

دش. ضبقنم مندب همه . مفرط دموا هدرمش یاه ماگ اب

دش. لیدبت دنخزوپ هب شجک دنخبل

درک. یم اقلا یدب سح .مهب متشادن تسود ور شنییاپ زاباالهب هاگن نیا

باالداد. ومرس و هنوچ ریز تشاذگ ور شتسد

. تخادنا ماه مشچ هب یقیمع هاگن

. هیلسع یلو هشاب یا هوهق تشرد یاه هلیت نیا مدرک یم رکف هشیمه _

. مدرک شهاگن درس و توافت یب

اراس! یدوب هدش مولظم بیجع زور تفگ:نوا و درک متروص کیدزن ور شرس

؟! مدزد نم ینک یم رکف _وت

. رتکیدزن درک:ایب پیات ور یزیچ و پلپات تشپ تسشن زربلا

... رواب متفگ: و زربلا هب مدش هریخ و ولج مدموا

وگن. یچیه سیه _ زربلا

ور تمعط هگید راب کی داوخیم :ملد تفرگ ور ما نوچ و تخادنا ماه مشچ هب قیمع یهاگن

. مشچب

منوت. یمن متفگ: هگر وود نوزرل ییادص اب

مداد. روتسد تهب اراس مدرکن شهاوخ تزا _

هلصاف و ولج دموا . شمنیب یم یروجنیا راب یلوا زواجت نوا زا دعب دش دنلب شاج زا زربلا

درک. رپ ور نومنیب ی

دوب. یصاخ تنوشخ اب مأوت شاه راتفر ی همه مدش. ریسا ششوغآ یوت هشیمه لثم

شتسد چم مدازآ تسد .اب مندرگ یور تشاذگ ور شتسد و دروآ رد منت زا ور مسابل روز هب

منک. یم شهاوخ زربلا منوت یمن : متفرگ ر.

زربلا مسرت یم تزا مدز: شسپ تسد تشپ هکاب هزیرب تساوخ یم و دوب هدش جمس مکشا

یا. هبیرغ منکیم رکف

نم رانک ندوب هب نک تداع اراس تفگ: و شدوخ یاپ یور مدنوشن تشاد مهگن مکحم زربلا
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نک. تداع شهب ینم ی هقوشعم داد»وت همادا مشوگ ریز »

. مدرک یم شیهارمه سرت درک.اب راکش هگید وراب ماه بل دوب رامخ شهاگن

***

... هریگب ماک منت زا مداد هزاجا شهب مشب زربلا عنام هکنیا نودب لبق هقیقد دنچ دشیمن مرواب

شرانک دقع نودب یتح رمع رخآ وات مشاب زربلا هقوشعم متشاد وزرآ لوا نومه زا دنچ ره

. مشاب

رادبآ وت داتسرف ونم مدعب و درک مهیبنت یروجنیا هداس غورد هی رطاخ هب زربلا هکنیا یلو

یلو مدرک یم رکف هک دوب یزیچ نیا هرب و هشب دود عالهق نوا ی همه دوب هدش ثعاب هنوخ

. تفرگ هلعش نوا ی هسوب اب دوب رتسکاخ ریز شتآ لثم زربلا هب قشع راگنا

. مدرک بترم ور متروص و مدش دنلب اج زا

وت وزا تخادنا مهب رورغم یهاگن و تسشن مرانک دموا شاه راک هب یگدیسر زا دعب زربلا

. دروآ رد ینموت دص لوارت شبیج

. دنوزوس ور ماپ رسات شرورغم هاگن

رخب. یزیچ هی تدوخ یارب ورب و ریگب _

... مراد لوپ مدوخ تسین زاین _

هنیس قشاع ینکن رکف هنرگو مدب تهب ور تقوقح ماوخیم منم یدش جارخا نم رطاخ _هب

. متسه تکاچ

هیچ. اهزا یزاب قشع نوا سپ یتسین _هگا

ینم. هقوشعم سوه تفگ:زا دزو زومرم یدنخبل

طقف کتپ لثم هک رورغ رپ یاخ یا هوهق نوا زا هاگن و مداد نوریب صرح زا رپ ور مسفن

. متفرگ هنک دروخ دوب دلب

یتکرش هی دادیم نوشن شلمیا هک یسک یارب داتسرف ور شنکسا دزو اضما یزیچ هی زربلا

. هیزیچ

یم راشف ور شاه هقیقش هک روط نومه . تسب ور شاه مشچ و شیلدنص هب داد هیکت مدعب
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هدب. راگیس خن تفگ:هی داد

. شاه بل نیب متشاذگ و مدز شتآ متشادرب راگیس هی زیم یور زا

۲۰ نیا اب تفگ بل ریز تفرگ یم ور یسک هرامش هک روط نومه دزو راگیس هب یکپ

منک؟ راک یچ تکرش یهدب درایلیم

متشاذگ تزیم یور هک ییاه هشوپ یرانک قاتا وت ورب تفگ: و تخادنا نم هب درس یهاگن

. رتویپماک وت تسرفب ور

نیمه .رد مدروآ رد ور ملصافم تکرح یادصو مداد نوکت ور مندرگ یمک مدش. دنلب اج زا

؟ متسه وت یشنم نم هگم متفگ: نیه

داد:وا راشف شرام هیبش یراگیس اج وت ور شراگیس رتلیف دزو یرایب رد صرح دنخ شین

. میراد یچرادبآ اجنیا ام یلو تسه یچرادبآ نوشفیرش لغش وناب مدوب هدرک شومارف داگ ام

ورن. نم خم ور ردق نیا هگید هسب زیم: ور مدیبوک مشخ اب

. تساپ و تسد ریز مئاد تخم هک ییوت باال:عفال دروآ  توکس ینعم هب ور شتسد

وناب. یشن عیاض یروج نیا ات ورب ثحب نودب نک دروو دراو ور اه هدنورپ ورب متفگ یتقو

. سیئر بانج متفر نم هشاب یکوا متفگ: و مدرشف مهب مکحم ور ماه مشچ

وج هنوخراک نیا مدش:وت بوکخیم اج رس شیدج یادص اب یلو . نوریب مرب هک متشگرب

. هتکرش هرت یمسر

. نشب ربخ اب نوم هطبار زا دیابن یدحا نمض ورد یشیمن یمیمص یسک اب سپ

هک؟ یمهف یم هدب تدوخ یارب بخ : نییاپ دموا مکی شادص

. ممهف یم :هرآ متخادنا شهب مشخ رس زا هاگن و شتمس متشگرب

. دیچیپ ملد یوت ات ماپ زا درد و قاتا طسو زیم هب دروخ مکحم ماپ هک متفر بقع مدق دنچ دعب

دز. ههقهق دنلب ییادص اب هرظنم نیا ندید اب

هی هظحل ره هگید دوب زربلا االشن، دنلب ی ههقهق هب هن ششیپ هظحل دنچ درس رهاظ هب هن
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روج.

. هدنخب تسنوت یم اورپ یب ردقنا هک هبحشلا شوخ

. نوریب مرب درک هراشا و درک یمخا طخ تشپ درف ندید .اب دروخ گنز شیشوگ زاب

هراد. بجعت یاج اه هدنخ نوا دعب مخا همه نیا هنرگو هروش ماه مشچ منک رکف

یلبق قاتا رانک هک مدیدج قاتا هب متفر و مدرک کرت ور شا هتسویپ مهب یاه مخا و زربلا

. تشاد دوجو

هدش. مومت مراک هک زربلا هب مداد کمایپ هدنورپ پیات زا دعب

. هنوخ تمنوسر یم رصع ات نیشب داد: باوج منوا

. دروخ گنز میشوگ هک مدوب هتسشن یلدنص یور

. دیچیپ یشوگ وت کهام نیگمغ یادص مداد. باوج ور یشوگ

. شمدوب هدیدن دشیم یبش راهچ هس دوب هدش گنت شارب ملد

؟ یبوخ اراس تفگ:سالم ینیگمغ یادص اب

یم تکرش وت همه اینکن دروخ وتدوخ باصعا اراس یبوخ تفگ: نیگمغ ییادص اب کهام

. هتخیر مهب زیچ همه هدموا یتقو زا یا هنتف هچ نینزان نیا ننود

مدش. جارخا هکنم تسین مهم متفگ: و مدز یخلت دنخبل

ینک؟! ادیپ راک هنک تکمک مگب امیس هب یاوخ یم _

. هشیم یچ منیبب هگید هام .ات مراد لوپ عفآل تسین _هنالمز

رکش. ور ادخ بخ _

؟ هنیگمغ ردقچ تادص ناج کهام _

؟ مینیبب ور هگید مه هشیم تفگ: و نوریب داد دننام ورهآ شسفن

؟ زورما : متخادنا تعاس هب یهاگن

نم. نامتراپآ ایایب تکرش یایب ینوت یم _هرآ

مشک. یم تلا جخ مایمن اه فرط نوا هگید _نم

. منکیم کمایپ تارب ور سردآ نومنوخ ایب بخ _
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هنک. رتهب ور ماوه حلاو تسنوتیم کهام ندید مدز. یدنخبل

نک. کمایپ مایم هشاب _

زربلا هک یجورخ رد تمس متفر و مدرک لماک ور اه هدنورپ عیرس داد. ور سردآ هکنیا دعب

دز. لز مهب درس یهاگن دشواب رهاظ مولج

مرب. ماوخیم رانک ورب _

اجک؟! ورباالداد: شوربا یات

مدب؟ سپ باوج امش هب دیاب متفگ: و مدز یدنخزوپ

؟ یسانش یمن ونم زونه راگنا همولعم _

قیمع یهاگن و مرس یور دش مخ شیزارد گنل اباب دنلب دق نوا واب ولج دموا مدق دنچ

. تراک همه و تسیئر . متسه وت بحاص ماه:نم مشچ وت تخادنا

مشاب دیاب تاه راک مامت « تفرگ شاه تسد نیب ور مکزان ی هنوچ » نایرج رد دعب هب نیا زا

؟ یدیمهف

. مدوب هدش هدرشف مرس تشپ راوید هکهب دوب هدما ولج ردقنا

. مشیم هل مراد . ینوبایب لوغ بقع ورب متفگ: و متشاذگ شا هنیس یور ور متسد

درک. راک نیا همیمض مه ور شاه تسد دادو مراشف رت مکحم . دروخن نوکت مه تناس هی

رس موزاب زا تسد و تفر بقع تناس دنچ هک مدوب ندش سرپ ردحلا راوید و شا هنیس نیب

ما. هنیس ور دروخ

. کهام ندید مریم مراد متفگ:نم و متخادنا شهب کالهف یهاگن

. تشاد نم کمک هب راین و دوبن بوخ دایز حشلا بوخ :و متفرگ زاگ ور یمبل هشوگ

؟ یگب رتدوز یدرم یم بخ تفگ: ینیگمشخ دشوابحتلا هنیس هب تسد

هچ متفگ مدش:حاالهک هریخ شصلا خ یاه یا هوهق ووت متخادنا باال توافت یب وماه هنوش

درک؟ یقرف

. یدرک یم رب مه هدننار .اب اجنوا دیرب یم فیرشت هدننار اب امش هک هنیا شقرف _

؟ یتفرگ ینادنز هگم اباب نک متفگ:لو و مدز یا هدنخ کت

. هرادن هدیاف ثحب _
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. منودیم یکوا متفگ: و مدرک جک ور ما هچول و

کهام ی هنوخ یهار هنوسرب نمو ات دوب هداتسیا ورهار هکهت رایماک بندلا کالهف ابحیتلا

میدش...

منک؟ لمحت ور وت دیاب یک ات اقیقد متفگ: خاالیق ابدب دوب مخم یور رایماک روضح

هگم؟ تمروخیم مراد نم رتخد یبسچن وت ردقچ درک: مهاگن یبصع رایماک

. یتفرگ ونم یدازآ یلو _هن

هچوک وت دیچیپ دزو یدنخزوپ

. یدرک یم ور شرکف یدش هطبار دراو رایهوک ناخ زربلا هکاب عقوم نوا _

هنک. یم لمحت ور وت یروجچ زربلا تفگ: بل ریز دعب

.اه! یگیم یچ مدینش متفگ: و شوزاب وت مدیبوک مکحم

هتچ؟ یشحو بخ تفگ: و دنولا ورم شوزاب

؟ ینیشب بقع یتفرن ارچ ال صا

هچ. وت هب مراد تسود ال صا متفگ: هنیس هب تسد

نک. دروخ باصعا خلت تشوگ یتنعل . مدینشن هک داد مشحف بل ریز مزاب

درک. یم یگدنز اهنت نامتراپآ یوت راگنا اه. نیا کهام هنوخ کیدزن میدیسر

تخیر هنوخ هب نتشگرب عقوم یروجنیا شرس مشب بارخ یزور دنچ دیسر منهذ هب وهی

منیب. یمن ور دماح لوضف ی هرسپ نیا سحن

انیا. هراتس ی هنوخ بش دنچ مر یم مدعب

. مدوخ هب لویا : متفگو مدز ینکشو . دموا مشوخ مدوخ رکف زا

. هگنشق مشچ گنلپ هگنلپ دیگب شهب رعش: ندنوخ هب مدرک عورش بل ریز دعب

دش. لیمکت ادخ رکش هک یتشاد مک ور یگنووید ملق هی نیمه تفگ: ییورپ اب رایماک

ورپ. هسب متفگ: و مدیشک یشفنب غیج
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. هشاب هشاب تفگ: باالو دروآ راو میلست ور شتسد

دش. شخپ یجراخ گنهآ وهی درک نشور ور نیشام طبض دعب

نفخ. یجراخ گنهآ نوا اب ندیصقر هب مدرک عورش خلت تشوگ رایماک هب هجوت یب منم

رایماک فرط متفرگ ور مکاف تشگنا و مدش هدایپ نیشام زا کهام هنوخی رد میدیسر یتقو

مبوخ. ی هدننار وت یارب منیا متفگ: و

دوب زاب شرد هک کهام نومتخاس فرط مدیود و مدیشک غیج هلجع هکاب متمس دایب تساوخ

دوب. شنت هداس کراولش و پات ملا،هی بقتسا دموا کهام مدش. کهام دحاو دراو

. یدموا شوخ مزیزع تفگ: دزو یدنخبل مندید اب

سنلا لخاد میتفر و میدرک یسوب ور ابمه

. دموا یم هتفرگ مرظن .هب تفرگ و متسد و تسشن مرانک کهام

یا؟ هتفرگ ارچ منوج کهام متفگ: و متخادنا شخرس یاه مشچ هب یهاگن

. تفگن یزیچ و تخادنا نییاپ ور شرس کهام

؟ هدشیچ کهام مدز: شادص

شیپ ناملآ یمهر هراد ینسحم تفگ: دولآ ضغب یادص واب داتسرف نوریب دننام ورهآ شسفن

. شییاد

هن ردام هن عقاو رد یراگتساوخ دآیمن هگید و هنومب اجنوا رارق : تفرگ سفن و درک یثکم

. نریگب شارب نمو ندشن یضار شردپ

دوب؟!.گ هداتفوین نوتنیب هک یقافتا متفگ: و مداد باال وموربا یات

اراس. متشاد شتسود یلیخ یلو :هن دیزرل شادص

ولد درد تحار مداد هزاجا و مدرک توکس طقف مگب. شهب یچ متسنود یمن . مدوب هدش هکش

هنک

. یروگ مگو هزور دنچ ارچ وت یتسار تفگ: و درک کاپ وشاه کشا هقیقد دنچ زا دعب

؟ دموا تدای ونم هزات متفگ: و مدیدنخ

. هگید وگب _
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نوریب تخادنا اپ پیت وراب ام سییر یاقآ نیا ناج رهاوخ بخ متفگ: و مداد ومباال وربا

؟! تکرش مدموا یم یروجچ هگید

یازیچ هدروخ هی تفگ:نم نوبرهم یدنخبل اب دید ور مدوخ و شدوخ نیگمغ هکحلا کهام

ایهن؟! یتسه هیاپ متنیباک وت مراد دبدب

؟! یراد یچ متفگ: بجعت اب

. مراد یلوگنش تفگ:بآ دزو یکمشچ کهام

مایب. رد یسرپد حتلا نیا زا مینزب رایب ورب میتسم هروخن متفگ:امهک و هدنخ ریز مدز

هشوگ هی خاروس کنکداب ودات لثم کهام نمو یزاب لچ لخو یلک و ندرک تسم زا دعب

... میدیباوخ اج همه زا غراف و میتفر او

مدش. هدنک اج زا یتخس هب یشوگ آالمر یادص اب

؟! مدوب باوخ اتاالن بش فصن زا۲ نم ینعی دوب رهظ زا ۱دعب تعاس

. متشاد زربلا زا خساپ یب سامت ۲۱

. نامام زا مه ییاتدنچ

! مدوب باوخ و مبوخ مداد، کمایپ همه کالهفهب

. تشاذن یشوگ گنز یادص هک مشکب زارد هرابود متساوخ دعب

. مدینش ور زربلا یبصع یادص مداد باوج هک نفلت

سالم. _ولا

؟ یتنعل یتسه یروگ مودک : دیشک دایرف دنلب ًابیرقت ییادص اب زربلا

دوب. هدرب نومباوخ مکهام ی هنوخ متفگ: سرت اب

هشب. مورآ یاه شزو هب لیدبت نیگمهس نافوط نوا راگنا دش. رت مورآ یمک شادص

مدز. گنز یلک _نم

. مدوب باوخ یلو ًاعقاو ما هدنمرش _

تلا. بند مایم نومب اج نومه _

_اما...
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. منزب ور مفرح تشادن و درک عطق ور یشوگ

هچ دزیم داد مزمرق و هدرک فپ تروص مسرب مدوخ هب مکی ات ییوشور تمس متفر کالهف

. میدنورذگ ور یبش

هدامآ و مایب مدوخ دشهب ثعاب شنیشام ندز قوب یادص و دیسر هار زا زربلا دعب هقیقد دنچ

. نییاپ مرب و مشب

مدش. ناخ زربلا ی هنیس هب هنیس مدرک زاب ور رد هک نیمه

هداد دنویپ مهب ور شاه وربا هک حیلا رد نشخ یهاگن و یکشم رساتاپ پیت نوا اب زربلا

. یگشیمه زربلا ات دوب اه ماشآ نوخ هیبش رتشیب دوب؛

_سالم.

؟ هکهام تفگ:نیا و تخادنا مرس تشپ هب یهاگن دادن. باوج ور سالمم

. مدروخ اج یمک کهام ندید واب بقع متشگرب

دینک؟ یم راک یچ اجنیا سییر یاقآ تفگ: و تخادنا زربلا نمو هب هدز تهب یهاگن کهام

دیابن تفگ: یلا وس ینحل ورباالدادواب شوربا یات زربلا دوخ هک مدب یباوج هچ مدوب هدنوم

؟ مرتخد تسود بندلا مدمویم

تفر. مهب یا هرغ مشچ و تخادنا نم هب یهاگن دشو هکش یمک شلوا کهام

. هگب تحار ردقنا زربلا درک یمن وشرکف یلو میراد یا هطبار هچمین زربلا نمو تسنودیم

. نوریب میرب مهاب ماوخیم وشب رضاح ورب تفگ: و تفرگ ور متسد زربلا

. نوریب متفر زربلا هارمه

. متشادن ور نامام هب نداد سپ باوج و نتفر هنوخ ی هلصوح یلو مدوبن یضار مپیت زا

یمینک؟ رکف یچ تفگ:هب و تخادنا مهب یهاگن یواکجنک اب زربلا

. تسا عیاض یلیخ مپیت متفگ: و متخادنا ماپ وت تروپاس و هدروخ کورچ یوتنام هب یهاگن

. یتسه هک یشاب باذج نم یارب دیاب تفگ: درس ینحل اب زربلا

. دمویم ششکور زا ون مرچ یوب هک نیشام مرن یلدنص هب مداد هیکت و مدرک جک ور مبل

یمینک؟ راک یچ اجنیا : مدرک بجعت دانسا رتفد هملک ندید ونماب هچوک یوت تفر زربلا
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ایب. مهارمه و شاب تکاس تفگ: و تخادنا مهب یهاگن

ینک؟! مدقع یاوخ متفگ:یم بجعت اب جاودزا طالقو رتفد میتفر ابمه

نیبب. ور اجنوا : شرس تشپ هب درک هراشا دزو یدنخروپ زربلا

بقع. متشگرب

. دیباوخ مداب یمسر دانسا رتفد ندید اب

. دیدنخ زیر دید ور ما هتفرگ تروص یتقو زربلا

. متفرگ شزا هاگن و متفر یا هرغ مشچ شهب

؟! اجنیا یدروآ ارچ ونم _

منک. تمسا هب لا وما یرس هی رارق : تخادنا نوبایخ هب یهاگن دادو نوریب ور شسفن

یچ؟! متفگ: بجعت اب

. یمهف یم ینک توکس هظحل _هی

. قاتا لخاد دیایب رایهوک بانج تفگ: و ورهار وت دموا یکنیع و دنلب دق یدرم عقوم نومه

. قاتا وت میتفر و تفرگ ور متسد دادو نوکت یرس زربلا

تفگ: شمارآ اب زربلا عقوم نومه درک کرت ور ام یتدم یارب دنلب دق درم

۷ لداعم یشزرا هک هشب وت مسا هب نیمز یرس هی هرارق هنم. ناتسود زا یکی رتفد اجنیا _

هراد. درایلیم

. یدیم نم هب ور اه نیمز نیمه تلا کو وت دعب

؟ درایلیم تفه یچ متفگ: بجعت اب

تفگ:هرآ. مخا اب زربلا

هن. تدوخ ارچ نم ارچ هخآ متفگ: بجعت و سرت اب

. نشب ربخ اب ارجام نیا زا دیابن نینزان و یجاح نوچ داد: باوج کالهف

؟ ینکیم دامتعا مهب یروجچ رتفد: وت یلدنص یور متسشن و مدز شهب یدنخروپ

هریگ نم شیپ وت یاپ : شتسار یاپ یور تخادنا ور شپچ یاپ هنارورغم و تسشن مرانک

ینک. یمن یراک منئمطم

. وربآ ردپ روگ دعب جراخ مرب منوت یم نم لوپ نوا اب بخ متفگ: و متخادنا ورباال ما هنوش
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. دموا ششوخ نم ندیشک هنوش و خاش زا زربلا

درک. توف ور شسفن و متروص دشوت مخ

مه تلد تاپ ریغ هتبلا : دروآ مبل کیدزن ور شاه وبل مرس یور دش .مخ هداتفا شپت هب مبلق

هریگ. نم شیپ

ینک. ادیپ رادیرخ اه نیمز نوا یارب ینوت یمن وت هکنیا تفر:و بقع دعب

متفگ. تگرزب ردپ هب دیاش متفگ: و یلدنص هب مداد هیکت کالهف

. مگیم تنوج نامام هب _منم

هشب. خیلا مصرح ات متسب مکحم ور ماه مشچ

دش. قاتا دراو دوب دانسا رتفد بحاص هک یدرم عقوم نومه

. میتفر ناروتسر کی وهب نوریب میدز اجنوا زا هگید دزابمه ممان هب ور دانسا هکنیا زا دعب

هنک. هدافتسا خالف یاه راک یارب ممسا زا زربلا هنکن هک دوب نیا ریگرد منهذ مئاد

. هشاب تحار یخملا زربلا هرابرد یتحار هب متسنوت یمن و تشاد دوجو یسرت ملد هت

زیم تسد هی تساوخرد زربلا یلو مداد شرافس پوس طقف نم الهل ناروتسر میتفر مهاب

داد. لماک

. مدرب کشر تشاذ یم شهب اه نسراگ هک یمارتحا هب

اجک؟! وام اجک عامتجا وت نوا هاگیاج

نداد یم لد وابمه ندوب هتسشن ام زیمباالرت هک یناوج جوز وهب هنوچ ریز مدز ور متسد

مدش هریخ ، نتفرگ یم هولق و

دوب. ریخا زور دنچ تاقافتا راد ماو ما هدز ترسح هاگن

؟! ینکن هاگن اه نوا هب ردقنا هشیم تفگ: دز ادص تیدج وراب ممسا زربلا

؟! دیتفگ یچ : مدیشک بقع ور مرس و مدموا مدوخ هب

. نکن هاگن مدرم هب هریخ هریخ ردقنا مگیم _

. شاب هتشاد گنهرف هدروخ هی هتشز

دلب هک ایوت مگنهرف یب متفگ:نم صرح واب مدرک زیر وماه مشچ باال. تفر منوخ راشف
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ینک. تبحم ترتخد تسود هب یتسین

؟ میچرادبآ ای رتخد تسود درک: ماپ رسات هب هناریقح یا هراشا دزو یدنخزوپ

مهب اتوت منیشب دنفسوگ لثم نم تسین رارق زربلا اقآ نیبب متفگ: و شفرط مدش مخ مشخ اب

ینک. نیهوت

. تهب مچیپب و مشب گرگ مدلب بوخ منم یدب همادا اهراتفر نیا هب هگا

. هشکیم یا هنوش و خاش هچ یلقسف هجوج نییب هوا تفگ:هوا دزو هناتسم یا ههقهق

ینک؟! راکیچ یاوخیم تفگ:ثمال تنطیش اب دعب

ردپ هب مرب متفگ:ثمال و مدروخ مپوس زا یقشاق و زیم هب مداد هیکت و مداد کاچ ور مشین

یگتسکشرو ی هنوهب هب یلو ینزیم تراجت هب تسد شمشچ زا رود یراد وت مگب تگرزب

. یشک یم رد لوپ شزا یراد

؟! ینودیم اجک زا :وت مفرط دش مخ تینابصع واب شفرظ وت داتفا زربلا قشاق وهی

. مدیشک رس مور هباشون و مدرک نییاپ باالو وماه وربا

؟! یدروخ یهوگ هچ متفگ درک: رارکت زربلا

هنم. تبون حاال یدرک یم مدیدهت وت هدوب :ات شفرط مدش ومخ زیم ور متشاذگ ناویل

. دروخ مه ور فرظ وت یاذغ رخآ قشاق دزو راد شک یدنخزوپ

؟! یدش مدآ یدرک رکف تفگ: درک یم هاگن ونم تاکرح و دیوج یم شمارآ هکاب روط نیمه

یمینک؟ دیدهت ور تدوخ رت گرزب یراد

. ولوچوک هجوج شاب یخلا نیمه هب هشاب تفگ:هه دزو یدنخروپ

. نرادن ور شولج نداتسیا تعرج تسنود یم بوخ مشدوخ . تفرگ مصرح

. متفویب رد رایهوک زربلا اباقآ ماوخب هکاالن مداتفا رد یسک اب مرمع وت یک هخآ

. تفرگ نوم هنوخ بحاص قاتلا ق روصنم زا ور ام قح دماح هک مداتفا زور نوا دای

دوب. هداد ماجنا مارب دماح مکچوک راک نومه

رانک. متشاذگ ور مپوس فرظ و مدیشک یا کالهف فوپ

. مدشن دوب هتفرگ رارق متروص یولج یا همقل هجوتم هک مدوب رکف وت ردقنا
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هیچ؟! _نیا

. ینکن سوه روخب _

. مدروخ دوب لا گنچ ور هک یا هجوج وزا مداد نوکت یرس

دوبن. هداس مرظن هب شراک نیمه یتح دوب. هتخانشان مارب هشیمه زربلا

هنک؟! یم ناهنپ شزا وشاه هلماعم هک هجل شگرزب ردپ اب ردقچ زربلا

. نبیرغ و بیجع اه رادلوپ نیا ردقچ فوپ

یم مه اهاب هطبار نیا زا دوب هدنز هگا منک یمن رکف یلو مدیدن ومیردپ گرزب ردپ هک نم

. میتشاد

. هنوخ مدنوسر یم شدوخ تفگ زربلا اذغ ندروخ زا دعب

» مردام هب مداد کمایپ نیمه یارب منومب انیا کهام ی هنوخ ور یزور دنچ متساوخ یم

منک» عمج ور ملئاسو مایم بشما

هبسالیتم؟!» داد«اجک باوج عیرس

« متسود ی هنوخ »

؟!!» هراتس »

«! یسانش یمن «هن!

. دروخ گنز میشوگ هلصاف بال یلو دادن باوج یا هقیقد دنچ

. نامام سالم _ولا

نارگن یمنیگ هنوخ یدموین زورِ ود اراس :هچسالیم یشوگ وت دیچیپ نامام روخلد یادص

منک... یم حبص یخلا رکف روج رازه وراب مبش ادخ یممش؟!هب

داین. شرس بالیی هباوخن هنسرگ بشما ؟! تفر اجک هچب نیا یممگ

؟! یفاب یم یفنم ردقچ میرب وشابمه هدایپ نامام اباب متفگ:یا و مدیشک یا کالهف فوپ

یلیخ وت هدرم تزرمایب ادخ ردپ یتقو زا هک یمنهش . متنارگن ادخ هب اراس نامای و نامام _

هدش؟! یچ یمنیگ یراد بت زور یدش.هس شکرس
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تفر. مرس نامام هسب _

« مداد همادا شهب هجوت یب هک تخادنا مهب بجعتم یهاگن زربلا »

نم. یاپ رپو هب یچیپن هک مدرک او تاهاب وماه گنس راک رس متفر هک لوا زور زا نم

نم. ردام هرود نوا تشذگ هگید میدق؟! ی هرهش نومه یدش وت مزاب

اه. وت هن نم هن هگید هنوخ یاین بشما دحاو و دحا یادخ هب اراس _

. یدشن یکی نم فیرح مشهت یدرک دیدهت راب رازه _

یمهش. تناخ نایاش ییاد یلو مشن تفیرح دیاش :نم تخیگنا رب ور مبجعت شدنخزوپ یادص

؟! تساجنوا ییاد هنکن ووال: لوه وت داتفا ملد ییاد مسا ندموا اب

نوم. ندید دایب هک مداد ور اجنیا سردآ مدعب ناریا دایم هتفه نیا رخآ یلو . تسین اجنیا _

یگدنز هنوخ وت یمینک زاب وتاه شاداد اقآ یاپ بوخ وت هدرم اباب راه!حاالهک راه راه _

ام.

. دیرن رد هب هار زا هدرم لیلز یارهز نوا اتوتو نایب دیاب نم یاه شاداد _

. نوریب منزیم هنوخ زا وت وهن نم هن ینکب ییاد شیپ ونم یلقوچ یاوخب ادخ هب نامام _

. مدرک عطق مشخ وراب یشوگ مدعب

و نتشاد ور رینپ و دراک مکح مردپ اهو ییاد

ی هکعالهق نایاش ییاد هنیا زا مسرت همه ندیرپ یمن دایز ام ورب رود دوب هدنز ماباب ات

نوم. بندلا دایب و هدرم اباب همهفب هراد نامام هب یصاخ

أل صا یممنک. رارف اجنوا زا ًاعقاو هنوخ هب هشب زاب ماه ییاد یاپ هگا مدیشک یا کالهف فوپ

؟!!! ندرک ادیپ ور یام هنوخ یروجچ تسین مولعم

؟ هراد ور نوش یا هدافا سیف یاه ونز یتریغ یاه ییاد لمحت یک

. مدیشک ندرک رکف زا تسد زربلا ی هفرس یادص ندینش اب

؟ یتکاس هیچ : متخادنا شهب واکجنک یهاگن و شتمس متشگرب

. مدرک یم رکف یزیچ هب متشاد _

؟! تراک یچ؟!هب :هب مدرک شهاگن یلا باالووس مداد ور موربا یات

« درک ضوع ور هدند شا هگید تسد واب نومرف ور تشاذگ ور شپچ تسد وت« _هنهب
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مدب؟! تاناکما مامت اب کیش نامتراپآ هی تهب یاوخیم هگا

یا هبرگ چیه مناخ اراس داد«هن نامرف مزغم دعب هیناث هس یلو دز یداش زا یقرب ماه مشچ

« هریگیمن شوم ادخ یاضر ضحم

هیچ؟! مرظن درک هراشا شوربا واب متمس تشگرب

نیشام مرچ یلدنص هب مداد هیکت و مدز یدنخروپ

؟! یفرط ابهولا یدرک رکف زربلا اقآ هیچ _

ادخ؟! یاضر ضحم مه نوا یمید نامتراپآ نم هب »وت شفرط متفرگ ور متشگنا »

رع. رع زارد ماه شوگ منم هشاب متفگ: و مرس ور متشاذگ تسد

ور راک نیا مدوخ رطاخ هساو طقف دز»نم یکمشچ ؟!« تسادخ یاضر ضحم تفگ _یک

. یبیب منک یم

. مدرک شهاگن صرح واب مدرک زیر وماه مشچ

درک یم یزاب متسد یاه تشگنا هکاب حیلا ورد نومرف ور تشاذگ و تفرگ ور متسد

یدب. سیورس نم هب رارق هنوخ نوا یاج وت ینود یم بخ تفگ:

اآلن رتشیب یزیچ هب هتبلا

دایب. رد شنوج ات مدب راشف ور زربلا یولگ لگشوخ یاه نخان اب مدرک سوه ردقچ هک خآ

دنوک ژ یدنخبل و نوریب مدیشک شتسد ریز زا ور متسد و مدش طلسم مدوخ هب زاب یلو

هنیس هب تسد ». نکن مردلب و مردلا ردقنیا سپ یتسین یهوگ چیه زربلا نیبب مداد: شلیوحت

؟! هگید دوب یجاح مدب شرازگ ترتگرزب هب متفرن مدش»ات

ریز هنرگو هزور کی هجوج روخن هوگ درک: مهاگن مشخ دزواب گنچ مکحم ور متسد

. مدرک تهل ماه همکچ

ردپ یرس هقدص .زا رایهوک زربلا یتسین یهوگ چیه : مدیشک غیج و شفتک وت مدز مکحم

. موناخ نینزان نامرف هب شوگ یدش رخ لثم مدعب یراد ور هاگیاج نیمه تگرزب

هگید روج یشن هفخ اراس وش هفخ : منهد وت دز یشیامن تروص هب تسد تشپ اب زربلا

منک. یم تتکاس

رپ یباسح ملد هنومز تسد مداد.زا شراشف ماه نخان تردق واب شتسد رود متخادنا گنچ
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زوق. باال زوق دوب هدش مه مزربلا دوب

دش. اه ماشآ نوخ هیبش تفرگ مشخ گنر ینآ هب شهاگن

؟!» هکیترم تساجک تساوح دز«وه داد دنلب شیبقع نیشام هک درک زمرت مکحم

یدروآ رد نم:مد هب تخود ور شنوخ قرغ هاگن و هداج لغب دز شیرس تشپ هب هجوت یب

مناخ!!! اراس

نیا یراد تسود ؟ ییوت هریگ شاپ هک یسک نوا ؟! ییوت هتفگ غورد هک یسک نوا هتفر تدای

؟ نادنز تمرادنب یدزد مرج هب نم راب

مرج هب منم ات نادنز مزادنب ورب متفگ:هرآ و مدییاس مهب ور ماه نودند دزباال. متجاجل گر

منک. تیاکش تزا زواجت

وابحیتلا مداتفا شگرزب ردپ و زربلا ی هملا کم ناخ.«دای زربلا مینوسرتب ینوتیمن هگید

گس لثم و یمید سپ باسح تردپ و تگرزب ردپ هب هشیمه هک »وت مداد همادا هنارورغم

؟! یشک یم هنوش و خاش رتخد هی هساو ،حاال یسرت یم نوشزا

مدز»ههجهبلا... دنخروپ »

مهب مکحم ور شاه تسد دشو دوبک شتروص ، مشاب هداد راشف ور شفعض هطقن هک راگنا

؟! یتفویب ندروخ هوگ هب ریسم رخآ ات یاوخیم اراس یمنیش داد:الل راشف

دز»هرآ؟! دایرف »

هدرب لثم ور وت هک موناخ نینزان هتبلا و یجاح یولج مه نوا ، ییوت الل هشیمه هک نوا _

. هدرک شدوخ نامرف هب شوگ

داد: نوکت و مرس دزو گنچ ور مدش هتسب شک وت یاهوم و تشاذگ مندرگ تشپ ور شتسد

. ریمب هفخ اراس وش هفخ

باوج هناروسج میزاب وجل تجامس گر نوا مزاب یلو مدرک یم یهت قبلا سرت زا متشاد

ینک. متکاس ینوت یمن . مشیمن داد:

. موتنام یور درک کتش نوخ و منهد وت دیبوک تسد تشپ اب

! تدوخ نوج هب هتفویب یدرک گس ور زربلا هک منک ترکف یب رس وت کاخ اراس

؟! هدیسر نم هب تروز طقف یتسپ یلیخ متفگ: ضغب اب
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ینشاچ اب تینابصع و صرح رس زا یا هسوب و درک راکش هناخاتسگ ور ومبل مفرط دش مخ

. تشاک منوزرل یاه بل یور تنوشخ

درب: بقع ور شرس

اراس؟! یشیم الل یروجنیا _

درک. لفق شاه نودند نیب ور ومبل ولج دموا مزاب

. دروخ رس ممشچ زا کشا هرطق کی

شاه نودند نیب رت مکحم ومبل درک رت گنررپ ور شاه مخا . متخود مشچ شهب هناسمتلم

داد. راشف

راشف و زربلا هب مروز یلو ، مشکب بقع ومرس متساوخ و متشاذگ هنیسش یور ور متسد

. دیبرچن مرس یور شتسد

مدنک. ور شبل زا کچوک هکیت هکوهی متفرگ شبل زا یمکحم زاگ ، تفرگ مصرح

دش. دنلب درک یم مراثن هک ییاه شحف و شدایرف یادص

. مدرک فت دوب هتخیمآ مه رد نوخ هکاب ور منهد وبآ مدرک دنلب ومرس

خآ داد:خآ راشف دزو گنچ و موزاب زربلا هک شمشکب یردات هریگتسد تمس تفر متسد

. تسکش موزاب زربلا

اراس یدنک وتدوخ روگ _

منک. تیلا ح دیاب تفگ: و ترووشاد هب دیبوک ومرس مکحم

منک. توکس هدز تشحو دش ثعاب مرس ی هدنشک درد ماو هقیقش یور نوخ یامرگ

هک یررض نویلیم ۳۰۰ زا وت رطاخ هب قمحا :.نم دیشک وماهوم یشحو گرگ لثم زربلا

ینز یم کتفج یروجنیا یضوع یوت « درب ورباال شادص » دعب متشذگ دوب هدز هدنج نوا

یمینک! ما هرخسم و

نک لو . مدرک طلغ نزن. :خآ مدیلا ن درد هکاب متروص وت هشب یلیس ات تفر باال شتسد

. یشحو
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یمن رخ. یرخ منک.وت مدآ ور وت دیاب همک. وت یارب نیا داد:هن همادا و تفر یا هرغ مشچ

ینک. یم نشور توراب رابنا ریز شیتآ یراد ماو یشحو ردقچ نم یمهف

. شچب و زربلا ندرک گس هزمی هگید شچب « دیشک رتشیب وماهوم »

دروخ. رس ممشچ ی هشوگ زا هاگآدوخان کشا

یم یروجدب مرس مشب. هدایپ هک مدز سپ ور شتسد . هنیبب ور مندوب فیعض متشادن تسود

. تخوس

؟! مریگب هچاپ اراس؟! ینک مگس یاوخ یم تفگ:زاب یدنلب چن

. یدنوکرت ومرس نک لو _هنهن

دش؟! هاتوک تنوبز _

. هشاب هتسکش هنکن هک مدیسرت هظحل درک.هی یم زگ زگ زونه مرس

. هدرک یزیر نوخ ینعی دوب سیخ مشوگ فرط مدرب ور متسد

. یرخ هک ردقنا اراس ترس وت کاخ یچ؟! مشب رک رگا

. هشیمن شیلا ح یچیه یناور هگس زربلا

ششوخ یزاب یشحو زا راگنا دش رامخ شاه مشچ دروخ متسد وت نوخ هب هک زربلا هاگن

هک هسوبب تساوخ و مشوگ رانک تشاذگ ور شبل دزو گنچ ور مولهپ و مفرط دش مخ دمویم

هب ندیرپ باوخ زا هک ییاسک لثم زربلا و نم دش ثعاب دروخ رد هب هک یا هقت یادص

. میایب نومدوخ

. تخادنا منت هب هزرل دوب زیچ یرومأم ای سیلپ اال متحا هک ِدرم اقآ؟» هربخ هچ اجنیا » یادص

. مروخب نوکت و مدنودرگرب ور مرس متشادن تعرج ًامتح

شفرح نیا « اراس نیشب مکحم مدش« کشخ هملک یعقاو یانعم هب زربلا یادص ندینش اب

. نیشام ندش هدنک اج وزا زاگ دپلا یور هب شاپ مکحم راشف دشاب فداصم

یمینک؟! راک یچ زربلا متفگ: تشحو اب

. متسب ور مدنبرمک و یلدنص هب مدیبسچ مکحم
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منک. رس هب تسد ور اه رومام ات نیشب مکحم _

حلا رد یلا یرس لتاق هی راگنا هک داد یم زاگ یروج شزیت لدم نیرخآ نیشام نوا اب زربلا

. تسا یوژه سیلپ نارومأم تسد زا رارف

دوب. هدرک ام بندلا تعرس اب دوب اه فرح نیا رت جمس مه رومأم نوا

. مدوب هدرک هلا چم ور مدوخ یلدنص ووت مدروخب نوکت متشادن تعرج سرت زا

ورب. رت مورآ تزیزع نوج زربلا _

. هشیش هب مدیبسچ ماکال هک تشذگ یروج لوا چیپ زا

؟! نرایب رد ور نومردپ سیلپ یاه رومأم لک یرتن اتوتکال مرب مورآ یاوخیم قمحا _

مدش. عمج مدوخ ووت مدرک عمج ور متروص راجزنا اب

. شوت دیچیپ و هچوک کی هب دیسر ات درک یط باال تعرس وراب نابایخ لک

؟! هچوک وت یدموا یچ یارب _

نک. مک ور ترز _رز

دز. ور گنیکراپ همکدی و یعرف ی هچوک یوت دیچیپ

. تسب ور گنیکراپ ورد طایح وت تفر تعرس دزواب رود دوب زاب همین رد هک روط نومه

منک. شومارف ور مرس درد دوب هدش ثعاب سرت مدز. یم سفن سفن سرت زا

نوخ ور شتلا لک اراس » مدموا ادخ هب زربلا نارگن همین یادص ندینش اب هظحل هی

«! هتشادرب

. هدموا مرس نیه!هچبالیی : مشوگ یور متشاذگ و متسد تشحو اب

. مدرک زاب ور نیشام ورد مدیشک ور هریگتسد یتخس تفر.هب یم جیگ مرس

دش. نیگنس و دیشک ریت مندرگ تشپ وهی هک منزب ادص ور زربلا ات مدنودرگرب ور مرس

؟! تساجک زا نوخ أشنم نیبب دزات رانک ور شملا زربلا

ما. هنوش یور دش یراج شندروخ نوکت وتشملااب هدش عمج نوخ زا ینامتخاس

. منوخب زربلا هاگن وت ور سرت متسنوت یم

و دوب هدش نارگن یروجنیا شندرگ هتفویب منوخ هکنیا سرت زا اه هشب نم نارگن هک هن

دوب. هتخاب گنر
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جک ور منوج یب ندرگ متشادن ور زربلا اب یزاب جل وحلا سح هک مدوب هدرک فعض ردقنا

ما. هنوش یور متخادنا

ماهرپ :ولا تفرگ ور یسک ی هرامش دنت دنت زربلا

. رتخد ریگب نهد هب نوبز هسب

دوب؟! یکشزپ تا هتشر وت

. هظحل هی وش تکاس ... سیه ... نکن مگس نیبب

. تکاس دز: هرعن هرابکی وهب دیشک یا کالهف فوپ زربلا

شمدروآ سرت .زا مدرک فداصت یرتخد ابهی .نم ریگب نهد هب نوبز هظحل کی ماهرپ _

دایم. نوخ ششوگ .زا ینکب شرس زا هنیاعم هی ینوت یم هنوخ

هرآ. تفگ:هرآ و تخادنا مهب نارگن یهاگن

مدز. لز شهب نوج ویب مدرک اهخی هدرم لثم نم درک عطق هک ور یشوگ

. نوریب مدیشک نیشام زا مدوخ رد فرط وزا نییاپ دموا نیشام رد زا

داد. راشف ور مشوگ ینوخ شلا نومه واب مدنوباوخ طایح فک

نک. هاگن ؟!نمو یبوخ اراس _

ما هداوناخ هب مدرم نم مداد:هگا نوکت یتخس هب ور مکشخ یاه یمدز.بل ود ود ماه مشچ

. نشب تخبشوخ نم دعب راذب هدب. هید

درک. شتعاس هب یهاگن و تفگ هدیشک یچن زربلا

السن. وبمآ منزیم گنز ررض و منهج _

االن مدرک نیشام راوس یفداصت یمناخ هی بانج سالم :ولا تفرگ ی۱۱۵ور هرامش دنت دنت

دایم. نوخ شرس زا مدید
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درک. یم رکف تشاد راگنا داد؛ راشف و شا هقیقش یور تشاذگ ور شتشگنا

... نابایخ ، هینارفعز دینک... تشاددای هلب _هلب

. متشاد شهگن تباث هلب _هلب

. دیایب رت عیرس طقف مدش هجوتم

هرآ... مناخ هرآ

. هدازیلع اراس نم زورما وت یدیر : تخادنا مهب کالهف یهاگن درک. عطق ور یشوگ

. دموا السن وبمآ آژری یادص هک دوب هتشذگ زربلا گنز زا هقیقد دنچ

تک دنلب دق رسپ هی نم رس باالی نسرب السن وبمآ راتسرپ و کشزپ ات درک زاب رد هک نیمه

دش طایح دراو هلجع اب دوب شندرگ رود یمشپ هکشلا یراولش

. ندوب راتسرپ اتود طقف و دوب هدموین کشزپ السن وبمآ راتسرپ نوا هارمه مگنشق سناش زا

؟! هدموین کشزپ یچ ینعی تفگ: تینابصع اب دینش هکات زربلا

هخآ؟! دایم رب یچ امش تسد زا

ور. نوتناتسرامیب رد رس ننزب دنگ

؟! دیدوب ناتسرامیب مودک : دراکنارب تمس تفر راتسرپ رس تشپ

( ناتسرامیب تفگ:(مسا هلصوح یب راتسرپ

. ندرک ضارتعا درک عورش زاب زربلا

« شاهوم وت درک ورف ور شتسد ؟!« تسین نوتهارمه رتکد امش دعب هتسکش رتخد نیا _رس

. هرایب رد ور شردپ ملیکو مدیم ... مراد ور شمسا ... ناتسرامیب نوا هب ننزب چون...دنگ

ناتسود درک:سالم سالم مارتحا واب دموا ولج دوب ماهرپ اال متحا هک هرسپ نوا نیب نیا رد

دایم؟! رب متسد زا یکمک بلق صصختم یلو مکشزپ نم

و تخادنا ماه کمدرم هب یهاگن دوب هناوج نوا رت یا هفرح رادقم هی راگنا هک یلوا راتسرپ
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دینک. کچ ًافطل رتکد یاقآ کانرطخ تسه شرس وت نوچ یلو یحطس هبرض اال متحا تفگ:

رایب وت کمدرم : ممشچ وت تخادنا ور شرون و دروآ نوریب هوق غارچ هی شفیک وت زا ماهرپ

وباال. نییاپ

. مدرک ور دوب هتفگ هک یراک

شدیربب طایتحا یارب طقف . تسین یزیچ اال متحا تفگ: و مندرگ تشپ تشاذگ تسد ماهرپ

. ناتسرامیب

. میدنبب ور دنب ندرگ ات میراد شهگن تباث دینک کمک ًافطل راتسرپ مناخ

نوخ هب دیشک مراک هداس یاوعد هی دوب.رس هدش کشخ سرت زا مولگ ووالدوب. لوه ملد وت

ننک. یم ادها ور مندب یاضعا یاو امک؟! وت مرب هشاب هتسکشن مرس . یزیر

یاو : مدیشک غیج تفر. یهایس مرس مدرک سح نآ درک،هب مدنلب و مفتک ریز تخادنا تسد

یاو

! مرتخد سرتن سیه : مدرشف ور متسد یا هفرح راتسرپ

. نتسب ندرگ لتآ مارب مه کمک اب راتسرپ اتود نوا

میدش. السن وبمآ راوس یثکم نیرت کچوک نودب و دراکنارب یور منتشاذگ یگنهامه اب دعب

. دیایب ام هارمه امش ًافطل رتکد یاقآ تفگ: یگلصوح یب اب هرت یا هفرح راتسرپ

. هتخادنا زربلا مههب ارذگ یهاگن و نیشام وت تسشن فرح یب ماهرپ

هک هداس دنمس هی راوس و تشذگ ندش السن وبمآ راوس ریخ وزا تفگ بل ریز یچن زربلا

دش. دوب نوشگرزب طایح ی هشوگ

مشچ یلو مدوب شوه هب هکنیا .اب دمویم زربلا و ماهرپ ثحب رجو یادص دوب هتسب ماه مشچ

مشب. نوشافرح هجوتم ات متسب وماه

؟ هتسرد یدز شکتک همولعم هدروخ شرس وت هبرض رتخد نیا زربلا _ ماهرپ

. هیفرح هچ نیا ماهرپ نکن یفاب ایور _ زربلا

تمسانشیم بوخ نم تسود یدایز یاه تدم و زربلا میدوب یهاگشناد مه _نمووت ماهرپ
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یلو یکاخ هداج تمس هریمن گنشوه ریما یجاح ی هدرورپ تسد یتسین یدرمان لها

. دزیم فرح وت زا باوخ یوت مدینش مرتخد نیا یاه نویزح

مرتخد تسود اب هتسرد منک یم رکف هک یراتفر اب مدیم حیجرت اما شاداد نونمم _ زربلا

وگن. یجاح هب زورما یارجام زا یزیچ و مقح رد نک فطل طقف منک راتفر

. شاب نئمطم شاداد هتبلا _ ماهرپ

. زربلا نارگن یاه مشچ وت دروخ مهاگن و مدرک زاب ور مکلپ الی مورآ ماهرپ نتفر اب

؟! هروط هچ حتلا اراس : مینوشیپ یور دیشک تسد و مرس باالی دموا

مایم؟! بوخ ترظن _هب

دایم؟! یچ زا یزابجل همه _نیا

؟! زربلا دایم اجک زا مشخ همه _نیا

مشن. ینابصع منم ات نکن یزابجل داد:وت باوج رورغ اب

توف ور شسفن و تفرگ ورباال شرس یمینک؟!« ودب یکی نم اب ارچ مرس: باالی دموا

؟! مساسح میگداوناخ لئاسم یور ردقچ ینودیمن هگم « درک

. نتفر نم خم ور ینک یم عورش دنتوزیت نوبز نوا اب مزاب

یچ ممهف یمن دعب مرایم شوج دوز فیعض مباصعا »نم شا هقیقش ور تشاذگ ور شتسد »

. تدوخ مشچ وت هریم شدود نکن یزابجل ! مهفب تسین مدوخ تسد منک یم راک

دش یم ترپ شنهد بآ هک یروج یمدرک ادا مکحم ور تاملک دزو یم ود ود شاه مشچ

. نوریب

نوا و هشاب ینابرهم و مورآ رسپ زربلا مدرک یم رکف هشیمه . مدوب هدیدن ور زربلا یور نیا

یلواالن هشاب شتیریدم وت تیدج یارب هنز یم تکرش یاه دنمراک رس هک یدنلب یاه دایرف

کی راب ره هک هنیک و هدقع یلک اب درم هی تسانعم مامت هب یشحو هی زربلا ؛ متسه نئمطم

هشک. یم نم خر هب ور نوا زا هولج

. هنوخ مرب هتفگ منامام متفگ: اجو وت مدش زیخ مین

ورب. بخ تفگ: توافت ویب درک ظفح ور شتروص یور مخا
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؟! عضو رسو نیا اب هخا _

. سرب شهب مسر یم ات هگید هن بخ یلیخ سالم داد:ولا باوج دش، دنلب شلیابوم یادص

ور وت باسح لوا تکرش مسرب وش هفخ یا؟! هراک هچ اجنوا وت سپ دز: دایرف دنلب ییادص اب

یاب. هگید مونشن هسب بخ یلیخ . نینزان مسر یم

مرب. دیاب مراد راک نم مریگیم هدننار تارب درک: نم هب درس یهاگن

ی هلصوح ال صا نوچ متشاد ور هنوخ دیلک رکش ور ادخ طایح یوت متفر نیچرواپ نیچرواپ

. متشادن و نامام و دماح یاه نداد ریگ

. دیشک یم کرس لئاسم ی همه وت هک دوب یتریغ و لوضف یاه رسپ نوا زا دماح نیا

مدش. موناخ مظعا و نامام یاه چپ چپ هجوتم منک زاب ور رد متفر هک نیمه

مینک. یگدنز نوا واب شا هنوخ میرب هدرک دیلک منایاش شاداد مظعا _

نوج هرهش مگب یچ تفگ: شخب شمارآ یادص اب دوب کت ینوبرهم وت هک موناخ مظعا

شدوخ شیپ ربب ور امش رگا ِیتریغ اب درم یدرک ور شفیرعت وت هک یروجنیا ناخ نایاش

. یتسین مه ارهز و اراس نارگن هگید

. تسین منایاش شاداد طقف « دموا شقیمع هآ یادص ناج.« مظعا شتسار _

رسپ وهسات نیهاش مگرزب شاداد هک هگرزب ترامع هی هربب ور ام داوخیم هک هنوخ نوا

یارسپ اب اراس اجنوا میتفر یتقو مسرتیم ننک.نم یم یگدنز اجنوا منامام و نایاش و شاه

هشب. تسرد رسدرد و هزاسن مردارب

هس ره هک مردارب یارسپ سکعرب هدرک تداع یدازآ مههب تدم نیا ِ یزابجل رتخد اراس

. نتسه بصعت واب یتریغ

. دیزرل انیا ییاد شیپ نتفر هب رکف زا ملد دش.هت رارق رب توکس نوشنیب

یلیخ . مسرت یم مدرک یراک تفاثک روج همه و متفر ورف زربلا تابالق وت هرخرخ االنهکات

. مسرت یم مه

دنگ خاالق هب هجوت .اب مدعب  زربلا اب مطابترا نتفر ابول هشیم فداصم اجنوا هب نم نتفر

هدص. رد دص منتفر ول لا متحا زربلا
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راب کی طقف هک وگالمخ یاه ییاد رسپ نوا طسوت نم هک هراین ور زور نوا ادخ یاو

مشب. هذخاوم زربلا اب هطبار رطاخ هب نوشمدید

دوب. دماح بقع متشگرب . میدیرپ اج زا ما هنوش یور یتسد نتسشن اب

. تسین بوخ نداسیاو شوگ _فلا

یم مدوخ هب ثحب و اوعد عقوم هشیمه هک حیتلا نومه واب مدرک رپس هنیس و مدرک مخا

منهج ندرب ور لوضف دماح: ی هنیس وت مدش قارب الیر سورخ هیبش یزیچ هی ینعی متفرگ

هدیم. وب فیپ فیپ تفگ

شور ، یبوجحم ردقنا هک رسپ یکرتن .خآ دیدنخ زیر و شبل یور تشاذگ ور شتسد دماح

. هدنخب دنلب هشیمن

ام. رمک ور یراذب ور تتسد سابن یمرحمان امش نمض متفگ:رد الیر سورخ ابحتلا زاب

موناخ تا هنوش یور مدز نیا دوب:اب گنول هیبش یزیچ هی درک هراشا شتسد یوت هچراپ هب

. عمسلا قارتسا

لوضف نم بحت عمسلا قارتس مدشاال هنیس هب تسد

؟! هدیدج هیفچ متفگ:لدم و متفرگ ور شگنول ی هشوگ هک درک یم مهاگن هدز تهب دماح

هدنخ. ریز دز هاق وهاق شلد یور تشاذگ تسد مفرح ندینش اب

! کمشپ یدنخب بآ ور ره .ره قانح یا یراک تفوک یا

! یراد هدنخ ردقچ وت رتخد یاو ... وشندز فرح یبرع تفگ: هدیرب هدیرب

یلو ندش نارگن شلوا طایح وت ندموا موناخ مظعا و نامام دماح دنلب یاه هدنخ یادص زا

. دیدنخ یم هزماب یفاصنا ندیدنخ شاپ مه تحار یخلا اب ندید ور دماح یاه هدنخ یتقو

دوب! هدش خرس وبل هیبش شتسوپ نشور گنر

دش. هدیشک نامام طسوت متسد مدرک یم هاگن دماح یاه هدنخ هب جاو و جاه هک یروجنیمه

یمینک؟! راک یچ نامام یاو _

یچ تینوشیپ ادخ یاو « مینوشیپ مخز هب دروخ شمشچ اتحاال؟!« بشید وت یدوب اجک _
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هدش؟!

! تسین یچیه _

یچ ؟ هیچیپ دناب ارچ دوب: مولعم یرسور ریز زا یا هشوگ مرس. دناب فرط درب ور شتسد

. یبوخ هدشاالن فداصت ؟! یدرک راک

. میرب مهاب راذب ادخ ور وت اسیاو نامام پتسا متفگ: باالو مدروآ ور متسد

هدش. یچ ترس نک فیرعت مه .وت تاهاب مراد فرح وت _ایب

! هشاب موها _

مساوح تفگ: تلا جخ اب درک یم هاگن ام وهب دوب هتسب ور ششین دوب یا هقیقد دنچ هک دماح

؟! هداتفا تارب یقافتا ! دوبن ترس مخز هب

!ثمًال هدشیچ مرس مدب حیضوت لحم یشاب لوضف هب دوب هدنوم متفگ؛مک یگف رسکال زا یچون

! هتسکش ومرس میکروز روز رسپ تسود دماح اقآ یاو مگب، شهب

لیلد. یب منوا

مدن. سپ باوج وتات متفر هلجع »اب تسین یزیچ » نتفگ واب مدز مدوخ هب ملد وت یدنخروپ

یدوب اجک » ندرک غدنلر درک عورش تفر یم هار هک یروج نومه و دموا مرس تشپ منامام

تفر...» هار رازه ؟!.ملد مشیم نارگن یگ یمن ؟! رتخد وت

مدب. باوج منک تصرف منم راذب ریگب نهد هب نوبز نامام یاو بقع: متشگرب

ینک. یم رغ رغ رقاب جاح زینک نیع یراد زیر کی
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؟ یدرک یکی نوویح وراب تردام هنک. یم رغ رغ گس ایح یب _یا

؟! هقیقش هب یداد طبر گ.زو امش _زاب

هدش؟! یچ یممگ تارب گنشق االن راذب « متسشن »

. مرظتنم بخ درک: مهاگن رظتنم و تسشن مه نامام

روبجم دوب دب یلیخ حشلا هدموا شیپ شارب یگداوناخ لکشم متسود هنوخی متفر بشید _

. منومب شرانک حبص ات مدش

باال ارجام دشو مثحب اه رفاسم زا یکی هاراب رس هک هنوخ مایب متفرگ یسکات اجنوا زا دعب

. اوعد هب دیسر نومراک و تفرگ

؟! یدش ییاوعد التو ردقنا یرسپ وت هگم اراس! هدب مگرم ادخ : شتسد تشپ دز

هی عقاو رد تفگ هشیمن هک قاتا ؛ قاتا ی هشوگ متفر و متخادنا ورباال ما هنوش توافت یب

. میدوب هدرک ادج هدرپ هکاب دوب هلا تمسق

. هچیپب مرس یوت یدب درد یمدش ثعاب و دوب نییاپ متشلا ب مدیشک زارد

دایب. هکباالرت مدرک میظنت یروج ور تشلا وب مداد یراد بآ شحف زربلا هب بل ریز

هنکن درد تتسد مدز: یعونصم یدنخبل روز هب شتسد وت یاذغ فرظ و نامام ندید اب

. متسین هنسرگ یلو نوج نامام

. یریگب نوج روخب کیک اب متفرگ لیجآ هدروخ .هی تسین اذغ _

. تسشن شدوخ و مولج تشاذگ ور ینیس

. نموت ۱۵۰ ییولیک هدش هتسپ متفگ: و متخادنا اه هتسپ هب یهاگن

. مدیرخ نموت ۱۳۰_

. شبترم و هدش گنر یاه وربا هب دروخ مهاگن هک مدب ور شباوج ات مدرک دنلب مرس

. نامام یلا حشوخ و ییاد تشگرب باسح هب متشاذگ یلو دوب بیجع مارب هکنیا اب مدز یدنخبل

یدش. لگشوخ _هچ

. تفرگ گنر شاه هنوگ و دیشک تلا جخ

. مدیدنخ دنلب دش زاب هدنخ هب مبل اهتدم دعب
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هتچ؟ هدب مگرم ادخ یاو _

دوب. بیجع شارب ما هدنخ هک مدرک یم مخا شهب هشیمه ردقنآ

. یدیسر تدوخ هکهب هبوخ یلیخ _

. اجنیا دایم ییاد ادرف نک هدامآ وتدوخ مک درک:مک شعمج عیرس و دموا شک هدنخ هب شبل

. هرخب هویم هدروخ هی مگب دماح هب دیاب داد» همادا بل ریز »

ردقچ ششیپ هظحل دنچ تاملک نیب دنوم منهذ نم درک یم کرت ور قاتا تشاد هک روط نیمه

هدرک نم نیزگیاج ور دماح نوا هدش ثعاب نم یاه یهجوت یب هنکن دوب! تحار دماح اب

یم نامام أل صا ندب؟! تبثم باوج ماه نوا هنک یراگتساوخ ییاد زا ونم دماح هنکن ؟ هشاب

؟! هدرک یراگتساوخ نم زا دماح هنود

مشب. شنز منک لوبق یمهرات نم خم ور ردقنیا هنوم یمن تکاس یروجنیا هک هنودب بخ

. تخیر مهب ور زیچ همه زربلا کمایپ نوچ منک رکف رتشیب مدرکن تصرف

« یلصا تکرش ۱۱ایب تعاس ادرف »

یروتسد نحل نوا و زربلا کمایپ یلو مشاب ییاد نابزیم دوب رارق ادرف متخیر مهب روجدب

دوب. هتشاذگن هن یارب یاج

هاوخدوخ زربلا رت مهم ییاد . منزب ندیدن هب ور مدوخ منکو شوماخ ور میشوگ متفرگ میمصت

دوب. یشحو

نوشلد .الدبهت مشاب اه راکمه مشچ یولج و تکرش مرب تساوخ یمن ملد هکنیا اصوصخم

هجک! شتسد هرتخد نیا نتفگیم و ندوب کوکشم نم هب تبسن

یزیچ تخیر یم شتاکرح زیر زا یتح یگنودرم هک دوب ییادرم تسد نوا زا نایاش ییاد

دید... دشیم یدرم رتمک دوجو وت هک

و میدوب هتسشن رد تشپ ارهز و نم و دزیم فرح ردام واب هنوخ دوب هدموا حبص زا

؟ هشیم یچ نوشاه فرح تیاهن مینیبب هک رظتنم

درم نیا هک دوبن مه یخملا نیع و مدز یم یدر زربلا یاه سامت یارب هک دوب راب نیمرازه

. هشاب کانرطخ هنوت یم ردقچ هونشب در باوج یتقو
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و ییاد یاه مشچ هب متخود هاگن و متشادرب یشوگ زا رس و مدموا رد رکف زا ییاد یادص اب

دوب. ییاد یلگنج هاگن هیبش ردقچ ارهز و نامام یاه مشچ یزبس تشذگ منهذ زا

. شدنخبل درک یم هیرگ هنادرم تهبا نوا هب ردقچ دزو یدنخبل

. گرزب موناخ ترامع دیایب دشابمه یضار تا هرهش نامام _

یدرمان همه هب هبرچب شا یگنودرم و ییاد نیمه نکمم مدرک رکف و مداد کاچ ور مدنخبل

. زربلا یاه

ور ملد یگداس نیا هب هنوت یمن زربلا لثم ینافوط هگید هریگب ور متشپ و هشب هوک هگا هک

. هنوزرلب

موزاب روز نداد نوشن وت طقف شیگنودرم هک هشابن ییاه مدآ تسد نوا زا ییاد هنک ادخ طقف

... هشیم خالهص نز هب

کی مدوب هچب هک اجنومه ترامع میرب هرارق ام ینعی تفگ: هدش غارچلچ یاه مشچ اب ارهز

متفر؟! راب

. مدوب نارگن بیجع ! مدوب نارگن ونم تخیر یم نم کچوک رهاوخ هاگن زا قوذ ردقچ

؛ هروصنم نیهاش ییاد نز هب مداد طبر ور ما ینارگن

امین. و نامیا و نیما شارسپ یچ؟ مناخ هروصنم ییاد _

... مشاب نارگن دیابن دنومهف دادومهب دنویپ مهب وربا ییاد

! میتسه یضار ناج مناخ نمو یتقو تسراک یچ نوا _

شا. هلمج وت هدیباوخ تیامح نوا هساو تفر جنق ملد مگب هگا دوب ییورپ

نیرت کچوک و هنزیم تقوذ وت یروجدب ندوب هناوتشپ نودب و ییاهنت سح یشاب هک میتی

. نیریش هدش غیرد یردپ رهم ی هزادنا تساو انشآ هی فرط زا تیامح

. مدموا هدموا رفس زا ییاد روضح هب مدرک شوخلد و مدز یدنخبل

یولج هشب نم رپس ییاد نیمه دیاش ، نربب زربلا دوجو هب یپ ًادعب دوب نکمم هک کرد هب
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. یشحو کدرم نوا

. دادیم دب یهاوگ لدم بیجع ونم ندرک یم عمج ور نوشلیاسو قوذ اب نامام و ارهز

. هسرت یم نافوط لبق شمارآ زا هک متشاد ور یسک سح

درک یم شخپ وماه ملیف یجلو هدند ور داتفا یم اه ندادن باوج نیا رطاخ هب زربلا هگا

یچ؟

درک! یمن مکمک و متسه یبارخ رتخد نم درک یم رکف ییاد ای

متفگ؟! یم ییاد هب دیاب أل صا

. تسب ونم و شدوخ کاس نامام یک مدیمهفن و مدوب مراکفا وت قرغ

. نیشام وت نتشاذگ ور اه نودمچ دوب شنیشام وت هک یرسپ و ییاد یک

ام لا بقتسا هب یگف زاکال ولمم یهاگن اب دوب نیهاش ییاد یارسپ زا یکی اال متحا هک رسپ نوا

. دموا

. ییاد مود رسپ درک شیفرعم نیما ییاد

عفال نامیا شگرزب رسپ و ندوب ییاد یولق ود یارسپ نیما و امین مدوب هدیمهف هک یروجنیا

. تشادن روضح ترامع وت

دوب. هدرک قرف یلک سلا دنچ نیا وت یلو مدوب هتفر ترامع هب ماه یگچب هکنیا دوجو اب

ییایلا االتیا متحا یرامعم ات هتفرگ ورهار وت سکول یاه همسجم ات طایح طسو ضوح زا

. نامتخاس

خر هب ور اجنیا و یلبق هنوخ نیب توافت یدایز هگید مرف یاه سابل اب راکتمدخ اتدنچ دوجو

. دیشک یم

. تخادنا زربلا ی هنوخ دای ونم اجنوا تاناکما ندید

زا حطس نیا مزاب یلو دروخ یم ور نیهاش ییاد هاگتسد مد لک هک دوب یلوغ زربلا دنچره

دوب. ییاد و زربلا لثم ییامدآ یایند ملا هافر

دوب. هدش ناوت وات دوب هتسشن رچلیو یور گرزب مناخ
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. ندوب  هتفرگ شارب مه یراتسرپ و تسه یهام هس تفگ یم ییاد

اج شتروص و هدروخ نیچ شاه مشچ یاپ هک دوب هدرک توافت لبق سلا دنچ مهاب ییاد نز

دوب. هدش رت هداتفا

دز. یم قوذ وت یمک ترامع رب مکاح االیر سدرم

یاه راتفر و شاه ندرک نایاش واقآ شناوج رهوش ردارب هب ییاد نز یوژهی مارتحا

دوب. فرح نیا هاوگ نیهاش ییاد یاه رسپ ی هنارورغم

. هشاب رت رورغم نیما و امین زا دز سدح یمدش یلو مدیدن ور نامیا

. تشاذ یمن لحم هک ییامین و تفر یم هرغ مشچ هک ینیما

. نتشاد نس ۱۹سلا دودح و ندوب رت کچوک نم زا ودسلا ود ره

اه. نیا اب توافتم و دوب ۲۸سهلا ایوگ نامیا اما

اج اه قاتا زا یکی یوت و میتفر ناج مناخ ترامع هب ناراکتمدخ زا یکی ییامنهار اب

. میتفرگ

یا هگید یایند زا اجنیا یاه مدآ هک دیشک مخر هب هنوخ لمجت راب نیمرازه یارب مه وزاب

ایند. نیا طسو روجان یاه هلصو لثم ارهز ونمو نتسه

. نتشاذیم قاتا وت ور نوشلیاسو ارهز و نامام

هگید یاه قاتا زا رت گرزب ، لماک تاناکما و یتروص یاه یراوید ذغاک نوا اب منم قاتا

دوب.

هدرک شدوخ هب فوطعم ور مرکف هقیقد دنچ یارب و دوب هدرب لد یباسح نارگن نم وزا

دوب.

. تخیر مهب ور حملا زربلا کمایپ هک مدوب دمک یوت ون ماه سابل نداد اج ریگرد

. تنوج ییاد تسد هسریم تاه ملیف یدن باوج ور میشوگ هگید ی هقیقد اتهد _هگا

دوب؟! هدیمهف اجک زا نوا ینعی ؟!» ییاد » نیمز ور مدروخ دشورس اهر متسد زا یشوگ
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متفگ:س...س دوب سرت زا نوشن ششزرل هک ییادص واب متفرگ ور شیتفوک ی هرامش عیرس

الم.

؟! ییوت زربلا متفگ: مزاب و مدینش ور شقیمع مدزاب یادص

؟! هشاب یک یتشاد راظتنا _

بخ متفگ: هتخادنا تعاس هب یهاگن هدرک مه لفق وماه اپ هدیشک زارد و تخت یور متسشن

. تشادن دیدهت مدز. گنز

ینکش نوناق . یشکرس ردقنا ارچ «. دیشک وطالین یدز.«چون یمن گنز مدرک یمن دیدهت _

. خاتسگ و

ورخالصنکو مدوخ و تدوخ ایبو مدرک هتسخت .هگا مدوب یروجنیا لوا زا منودیمن _

نک. مومت ور زیچ همه

... ندوبن رتخد هکاب منک یم ادیپ ور یکی هرخ منمباال

دیاب تفگ: رت مورآ ینحل دشواب راد شخ شادص درک. هفخ مولگ وت ور مقطن شدایرف یادص

. تمنیبب

:یک؟ متخادنا تعاس هب یهاگن ومین مدیشک یگف رسکال زا یفوپ

. تمنیب ماوخ _االنیم

. نوریب مرب بش ۷ تعاس منوتیمن نتسشن نییاپ منیهاش ییاد و نایاش ییاد . هشیمن _اآلنهک

؟! هریگ نم شیپ تاپ هتفر تدای هگم ؟! یدز یرخ هب ور تدوخ ای یرخ ؟! یمهف یمن چون _

ایب. امتح ینعی ایب متفگ ینک هشیمن و مایمن هک مدرکن شهاوخ ناه؟!نم هتفر تدای

... زربلا _اما

زا رپ ور مسفن هیدج. ماکال زربلا داد نوشن شسردآ کمایپ مه ودعب ندش عطق قوب یادص

شلا ماهوم یور و مدیشوپ ماه سابل یور ور مدنلب یوتنام تعرس واب هداد نوریب صرح

. متخادنا

شاک ، اهزور نیا یرابجا درم ندید هساو دش شیر شیر وملد متفر نییاپ هلجع اهاب هلپ زا

مرن. متسنوت یم
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. روخلد کالهفی یاه مشچ نوا هب متخود هاگن و مدموا رد نیما ی هنیس هب هنیس

مدش. سنلا یهار باوج ندینش نودب و مدرک سالم رایتخا یب

؟ مرهاوخ رتخد یریم اجک تفر: هنوشن ونم شهاگن نایاش ییاد

رس هراتس متسود هب مریم مراد متفگ: یداع وابحیتلا مدیشاپ شیتاذ یاه نوبرهم هب یدنخبل

. شکمک مرب هتساوخ هلاونمو وحا ضیرم هدروخ .هی منزب

داد... یم جرخ هکهب تیصخش و روعش همه نیا زا مدرب زه ردقچ ونم درکن یتلا خد یاد

ادیپ تسنود یم ادخ یلو مدز نوریب ترامع زا هلجع اب نامام هب ندادن سپ باوج یارب

دوب. تخس ردقچ تشاد رارق یام هنوخ هک یلحم زا زربلا نورمش ی هنوخ نوا هار ندرک

مدش.. یمن مگ لقادح رارق رس مرب پنسا اب مداد حیجرت

***

سامت در ارچ بشید : دیسرپ لتق ی هدنورپ هی یوجزاب لثم دزو لز ماه مشچ وت میقتسم

؟ یدوب اجک ؟! یدز

رظتنم هدز لز هک بلطراک خلت ی هوهق نوا زا مدیدزد هاگن و مداد شک ومیبصع دنخبل

دوب. باوج

. مدوب یشک بابسا یاهراک ریگرد _نم

اهر نم گنچ ؟!اتزا ترود یادرم تیامح هب یتسب لد ولج:ود دش دادومخ کاچ دنخزوپ

. یشب

نم. باذع هتشرف هدش هنود یم شدوخ هک یدرم مداد، یم درم نیا باوج رد دیاب یچ

. راکبلط هاگن نوا زا مدیدزد مشچ راب نیمرازه یارب هداد دنویپ مهب وربا

زا متاجن مساو یسک هب مزادنب گنچ هک یدرک هتسخ ونم ؟!هک یباذع ینود یم تدوخ _

وت. بادرم
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. یرادن یرارف هار .وت یلقسف وتدوخ نکن هتسخ _

؟! شاه نتفگ یلقسف زا مروخب صرح ردقچ ونم

؟! مشاب توافت یب مطیارش هب تبسن یراد راظتنا .دعب یدرک اهر یفیلکت بال طسو ونم _وت

ینک. لوبق وتدوخ تشونرس مراد راظتنا _

دز» تکاپ هب یا هبرض و دروآ رد راگیس هتسب هی شتک بیج «زا

اج نم هقوشعم ناونع هب وتدوخ ات یتشاذگ نم یگدنز وت ور تاپ غورد اب لوا زور زا وت

. یرایم مک یراد یدیسر تفده حاالهکهب یلو ینزب

» درک توف متروص وت ور شراگیس »

. یتساوخ تدوخ . یتخیر هوشع تدوخ _

دش. کتش منخان رانک زا نوخ هک مدیشک صرح تدش زا ور ما هراچیب تشگنا تسوپ

. نیچمه نکن داد: دنویپ مهب وربا و تفرگ ومتسد

بخ. یلیخ : مدیشک بقع ور متسد

. یراذب ربخ یب تدوخ زا ونم یرادن قح تقو چیه هگید _

یدش. مقشاع هرادیم مرب یخلا ینکیم هک ییاراک _اب

. تسین یخوش لها ممشچ یولج رورغ هوک مدرک شومارف یا هظحل و متفگ یخوش اب

مارب اه یتسد ینم.مد یگدنز وت دوجوم نیرت یتسد مد وت هخآ دز: شین کالشم رهز اب

. بوبحم هسرب هچ نتسین باذج

هنک. ینوبرهم تشادن تداع . هشاب بوخ تشادن تداع درم نیا

مبلق وت هنیش ویم هنک یم هنومک فاص نیگآرهز ریت لثم شاه فرح ، هنزیم شین طقف نوا

هک یزربلا و ندیکچ هساو ندوب هتسشن کشم مد راگنا و ممشچ وت هنزیم شین کشا و

هشک. یمن مباصعا اراس. نک مومت ور یریگ هروغبآ : هنزیم رشت نم یاه هیرگ تباب یبصع

یم مشچ مراد مبلق شزوس زا راد ماو یاه کشا نوا لر تنک رد یعس هک حیلا رد ونم

هشک؟! یم راگیس باذج هتفگ شهب یسک ، زربلا راگیس دود یاه هقلح هب مزود

یمهنک. هراپ و مراکفا ی هتشر شلیابوم یشوگ گنز یادص
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اقآ. جاح سالم _ولا

. دروخ هشیمن مه لسع نم کی وراب خلت یاه مخا هنک،نیا یم مخا

هلب. ًامتح.هلب مایم بشما مشچ. _

. تسه مساوح ممشچ :ور هنکیم تفچ نودند هک هونش یم یچ منود یمن

هفیعض هنم یارب طقف شگس یور و درم نیا یاه دایرف منک یم رکف ونم

یممد. هانپ ماه تسد نیب ور مرس کالهف

اراس! درک: مادص

دش توعد زربلا مرگ یاه بل مزب هب ماه بل هک مدب ور شفرح باوج ات مدروآ ورباال مرس

ماه. زور نیا درم یرابجا شوغآ دشوت شوماخ مهاگن غارچ و

... تسا بارخ راک یهدن لد یهدب نت رگ

***

تفر. یم هسیر هدنخ زا کهام و دروخ یم صرح هراتس

اه. میتسه ناروتسر طسو اه. هچب هسب _

هتسشن ام زیم زا رتولج رسپ اتدنچ یاه یگریخ زا توافت ویب مدنوخرچ فارطا هب یهاگن

مداد. همادا

. میتفر هکول دش یروجنیا هگید _هرآ

. تسین اتود امش رس وت لقع وج هی ینعی . هدرک محر نوتهب یلیخ ادخ : کهام

زا تخبدب نم هخآ نک. یبوخ درک:ایبو یم مهاگن روخلد ردقچ و تخادنا باال وربا هراتس

؟! میشیم تخبدب یمهروام ول موناخ شهت متسنود یم اجک

مزاب نوج هراتس یرخ یلیخ لک دز:رد شا هویمبآ هب یکم و تخادنا یاباال هنوش کهام

هنک. تیاکش لگزوا ودات امش زا تشادنرب دز»هک کمشچ ناخ« زربلا مارم هب

هنم. ریصقت شمه همه میدرک هابتشا هراتس هگیم تسار _

ندیخرچ یم هحفص یور هک تعاس یاه هبقرع هب مدش هریخ دشونم قرغ رکف وت هراتس

. متشادن تصرف ۱۰ تعاس زا رتشیب ونم
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ور. ارسپ هچباهوا داد: کاچ شین دزو کمشچ کهام

. متسین اراک نیا لها هقی:نم وت درب ورف دادورس دنویپ مخا کهام اب هدش انشآ هزات ی هراتس

کی هک هاگشناد روش رشو رتخد نومه هراتس نیا متسنود یم طقف ونم مبل ور تسشن هدنخ

اج. همه زا قراف ی ازور نوا میدنوزوس یم شیتآ ردقچ و تفر یمن رد شتسد ریز زا رسپ

. سیسلکا خهلا یکی یتسین اراک نیا لها وت یکی _

دش. زیربل هدنخ زا کهام و درک موزاب ی وحهلا یتشم هراتس

. یکشم یاه مشچ اب دوب فیرظ و هزیم هزیر

و مرف شوخ یاه وبل یکسورع ینیب و زبس یاه مشچ اب یلکیه و دنلب دق یلو هراتس

. تشاد هنوربلد

ور تفر زره نوشمشچ و ندرک لش شین هتفرگ ور هسات ام هناخاتسگ یاه هاگن چم ارسپ

. ندوب ات راهچ اه نوا و نوم هس ره

. کهام هساو هلپخ نوا نم یارب هدنلب دق نوا تفگ: دزو دنخ شین هراتس

. وشمگ : هراتس ی هنیس دزوت ور ونم کهام

تعاس اه هچب وتشلا: مداد له ور مخاتسگ یاه یرتچ و مدش دنلب هتخادنا تعاس هب یهاگن

هدز. گنز مه نایاش ییاد هدش ۹,۳۰

یتراک و دموا نوم فرط هب شمارآ اب لباقم زیم یارسپ نوا زا یکی دش. دنلب مه هراتس

ور ما هرامش یممنوت یلو ناوج یوناب دیشخبب ونم یخاتسگ تفگ: و هراتس فرط تفرگ

منک؟ میدقت

رسپ یاه هاگن نوا وزا خاتسگ هرسپ هب داد هیده هنوربلد یدنخبل یگشیمه تداع هب هراتس

هن. شتسار بخ درک: شراثن نوشک

ارچ؟! یلو وناب مفساتم تفر: مه رد شتروص و دیباوخ هرسپ فُپ

و... تراک .نیا هرادن یتبسانم هخآ _
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هراتس یاه یربلد رادیرخ شباذج دنخبل نوا اب هرسپ و تخورف یم زان قبط قبط شهاگن اب

دوب.

یچ؟ منک شهاوخ :هگا

! دیتسه ممصم ردقچ _

درک، یمن شهاوخ تقو چیه زربلا ، مدرک هسیاقم زربلا وراب سانشان ِرسپ نیا راتفر ملد وت

. تشادن ور هن باوج ندینش تقاط دادو یم روتسد هشیمه نوا

کهام و تفرگ شزا ور هرامش هراتس هک دش چیپ واپ دروخ زغم و درک رارصا ردقنا هرسپ

ور. هراتس تنطیش دیشک خر هب هنوخ هب ندیسر ات

هب هنیس متخادنا ور دشیم گرزب مناخ نامتخاس هب یهتنم هک ترامع مود رد دیلک هک نیمه

. مدموا رد یسک هنیسی

مرواب شادص ندینشن وات هنایاش ییاد مدرک رکف لوا رظن وت هک یرسپ و دوب بش یکیرات

. ِنیهاش ییاد رسپ نامیا نایاش ییاد ی هدش فصن ود بیس نیا دشن

؟ ییاد رتخد دیدموا بش تقو _نیا

؟! یدوب اجک هسرپب مزا بش هب بش هک هشاب دیاب درم هی هشیمه راگنا ، مداتفا دماح دای

زجاع مزیت نوبز وسلاو نیا ندیسرپ هب قحم و دوب مگرزب ییاد گرزب رسپ نامیا اضق زا

. مدرک یم دماح راثن هک یگشیمه هچی وت هب نتفگ زا دوب

. هنایرج رد نایاش ییاد . مدوب نوریب ماتسود _اب

لثم وت مراودیما تفگ: یمیدق یا هنیک زا راد ماو ینحل دزواب راظتنا زا رود یدنخزوپ

. یراذن نوم هداوناخ ینوشیپ ور یگنن هکلی تردام

اباب و هرهش نامام ِدوخ رس جاودزا ینعی . هدیسر هار زا هزات ییاد رسپ نیا تفگ یم یچ

هنک؟ یم دای گنن هکل ناونع اب شزا نامیا هک ور ییاد ی هداوناخ هدنوزچ ردقنا دومحم

هداتسیا مولج هکنیا درک یمن قرف مارب ممشچ یولج دمویم نوخ یتقو دزباالو میخاتسگ گر

. هبکبک و هبدبد نوا اب رایهوک زربلا ای تسه ما هدیسر ار زا هزات ییاد رسپ

زاب نهد کاچ هک یدید یچ هدوب ۴۳ستلا طقف دش،وت مردپ نز مردام هک عقوم نوا _
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؟! ینیش یم تواضق وهب یمینک

یروجنیا رتخد هی دیجنگ یمن شر ساال درم سوماق تفر.وت بقع مدق دنچ هدروخ اج نامیا

. هریگب ههبج شولج

. دنتسه فرعم یتسرپ سومان و تریغ هب شردپ و ردارب مدوب هدینش هرهش نامام زا

موناخ یاه سامتلا و دوب ومع ییورگ شیر فیح . هزارد نداد باوج یارب تنوبز بوخ _

؟ مشخبب تخیر مهب ور ما هداوناخ هک ینز رتخد یروجچ نم هنرگو گرزب

تنیا هداوناخ وتو هدرک یطبخ هی یلهاج و یناوج رس نم ردام نوج. رسپ تممهف یمن _

؟ دینسح هراک یچ طسو

وتو ردام جاودزا رطاخ درک:هب زاب بل نتفگن و نتفگ یلد ود ووت دییاس مهب نودند رسپ

نموهسات زور و بش زور نوا درک.زا یشک دوخ دوب تردام قشاع هک نم ییاد تردپ

دش. یکی ماه ردارب

مههی مردام امش. اب ندوب لیماف مرج هب درک درط لیماف زا ور ام نومتسود رسپ گرزب ردپ

وت. ردام تقامح رس درک نوخ مردپ امو ماک هب ور یگدنز رمع

ور شتقامح بوچ مرهاوخ ودات امش دایم شوب هک یروجنیا « دنوزچ دزو دنخروپ دعب »

. دیروخ یم

. ریقحت شهاگن و تشاد رهز شافرح ردقچ

کیراب ی هتشر نیا هربن و هشن زیت هک مدیزگ نوبز هشن. ضغب و هزرلن هک مدرک تفس هنوچ

. هنومنیب ندوب لیماف رس زا هک ور مارتحا

. هدرکن اطخ مک مردام . مدادیم قح شهب مدرک یم رکف هک بوخ

میدوب هچب و تشاد نوج یتقو وات نومردپ هک دش یرسپ . تشذگ رسپ هی رس شا هداوناخ زا

. میتشادن شیاسآ تخادنیم در نومنت ور هشیمه هک شمرچ دنبرمک اهو هنعط رهز تسد زا

درک. رد هب ورد هراوآ ور دشوام داتعم هک مشدعب

. موناخ مظعا یرابنا و راغ هزاورد هت کنولآ دش نومتشونرس یاهتنا هک یروج

نوا. و نیا یارب یرگراک و نم لیصحت کرت دش

. رایهوک زربلا هب مهاگآدوخان یشورفدوخ نمو لد یوت یا هدقع دش
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دوبن راکبلط نامیا زا یربخ مدرک دنلب هک رس

مدب؟! سپ باوج دیاب رفن دنچ هب نایاش ییاد نامیا زربلا مرس، تشپ تخرد هب مداد هیکت

. گرزب مناخ ترامع تمس مدیشک مهارور ادص رسو یب

دوب. توکس رد قرغ وسنلا دوب هدیباوخ هپاناک یور دیشروخ شراتسرپ

. شزاین یارب رگم درک یمن مدای تقو چیه هک یزربلا ،زا نامز و نیمز زا دوب هتفرگ ملد

ام. زا تفرگ یم هلصاف بیجع ازور نیا هک یردام زا

. میدوب نوشنیب یروجان ی هلصو هکام یدیدج ی هداوناخ زا

درمان یاه مدآ نیب یکاخ یایند جنک هس دوبن شساوح دوبن. مهب شساوح راگنا هک ییادخ و

مایب. رب یتخس زا مجح نیا سپ زا منوت یمن ییاهنت ومدش ریسا شتسد ی هتخاس

منک. ناهنپ یعونصم یداش زا یباقن تشپ ور مفیعض و هدننکش حور یک ات

زا ماه تقامح رطاخ هب معمط و صرح رطاخ ایهب ینیب یم ونم یچ. همه زا میزربل ایدخ

؟! مداتفا تمشچ

هظحل کی هسرتیم هزرلیم هک ملد

تشومارف مشب

تشوغآ وت ونم رخآ ات یریگیم رتمکحم وت اما

تشومارف مشن

***

دش. وکا وتسنلا درک یم یروآدای ور بش هک۸ تعاس گند یادص
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. میدوب هریخ یناریما ی هداوناخ ماش زیم هب هدز تهب ارهز نمو

زیم. رس اذغ لدم تفه و دوب هباپ نوشنروخ ماش و یمهرود اه هتفه رخآ

یمدش باطخ ناخ نیهاش هنوخ وت هک نیهاش ییاد و هتسشن گرزب مناخ رانک نایاش ییاد

. شنز رانک

یم هرغ مشچ نم هب هقیقد دنچ وره درک یم چپ چپ ییاد ناخ شوگ رانک هروصنم ییادنز

تفر.

هساو دوب نوششاداد ناخ ندموا رظتنم هدرب ورف یشوگ وت رس اج همه زا قراف ِنیما و امین

ماش. عورش

ندش! بای فرش هنطلسلا هزمغ ورِق یمشچ رون هرخ هکباال

ییاد لصا ربارب یپک شا هریت تسوپ و زبس یاه مشچ تشرد لکیه یکشم یاهوم هک نامیا

نمو نیب یلدنص یور تسرد و دموا شنک دروخ باصعا رورغم دنخبل نوا اب دوب نایاش

. تسشن ییاد

... رطع بحاص هب مسح سکعرب متشاد تسود ور شدرس کیر ال رطع یوب

همهی روضح هکاب یماش نیلوا زورما : تخیر وتکالم تبحم و دنوکاچ دنخبل نایاش ییاد

. هشیم رازگرب یناریما ی هداوناخ یاضعا

کیج نایاش ییاد ساالیر درم یولج درک یمن تعرج و تخیر یم نوخ ییادنز هاگن زا

. هنزب

دش. میدوسح هظحل هکهی درک یم هاگن شردارب هب یقشع نانچ اب نامام

میدیشک رانک یدیشخبب واب میدروخ جنرب کشجنگ هی توق دق یگشیمه تداع هب ارهز نمو

شروخ و هجوج و بابک و جنرب باقشب هسات یلا موس ناگنسرگ لثم امین و نیما یلو

. ندرک نوشدعم وحهلای ور نوتاخ تخپتسد ناجنسف

هنوخ یاه راکتمدخ هک یارهاوخ دیشروخ و نوتاخ . هتسشن مه رود همه و دوب ماش زا دعب

لوبق کمک هساو مدرک فراعت یچ ره و نتسش وراه فرظ هدرک عمج ور هرفس ندوب

. ندرکن
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. میدوب هتسشن مه رود

دش؟! یچ نامسآ تکرش اب تتکارش راک ناج نامیا : نایاش ییاد

. مدرک تفایرد یرتهب داهنشیپ اب ینعی دروخ مهب شتسار درک: فاص ولگ نامیا

. مارب دش یک؟!جبلا فرط :زا نایاش ییاد

وراد تادراو هنیمز وت شیلصا تیلا عف هک راد نوختسا و یمیدق یاه تکرش زا یکی : نامیا

مدآ هی بندلا هرازب یزرواشک و ییایمیش دوک رازاب اپوت هتفرگ میمصت ِیکشزپ آالت رازبا و

. ندرک یفرعم شهب ور ام ایوگ هک هتشگ یم هربخ

ناج؟! نامیا یراد تکرش امش : دیسرپ یواکجنک اب نامام

نوج. همع داد:هلب باوج تناتم اب مروصت الف خرب نامیا

تکرش کی و هدنوخ یزرواشک یسدنهم نامیا یجبآ :هرآ تفرگ ور شفرح همادا نایاش ییاد

هنک. یراکمه ییوراد تکرش کی اب رارق و هراد شک تفآ و وراد و دوک دیلوت کچوک

و وراد تادراو تکرش یوت مه اراس ًاقافتا تفگ: دزودعب دنخبل نامیا هب ینوبرهم اب نامام

یمهنک. راک ازیچ نیا

هیچ؟ موناخ اراس کردم : تخادنا مهب یهاگن دزو یدنخروپ نامیا

. مراد رتویپماک ملپید _نم

؟ دیراد یتسپ هچ تکرش وت اقیقد تقو نوا _

هنک. قامچ تکرش وت ونم ندوب یشنم داوخیم متسنود یم

. متسه زربلا نیون یاه تکرش یشنم _

ور رایهوک زربلا ینعی داد: تیهام رییغت دنخبل هب شدنخزوپ دزو یقرب نامیا یاه مشچ

؟ یسانشیم

زا راگنا هک ییادص واب دیپت تدش هب مبلق . دموا دنب مسفن نامیا نابز زا زربلا مسا ندینش اب

متفگ:هلب. دایم رد هاچ هت

: ثحب نیب دیرپ و تسکش ور توکس هک دوب جبلا نیهاش ییاد یارب زربلا یچ منود یمن

تکرش وهی ِناخ گنشوه ریما تسد یلصا تکرش . یراجت لوغ هی زربلا نیون یاه تکرش
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. هزربلا نوشرسپ تسد یکشزپ یاه رازبا تاعطق و لیاسو صتخم هک رت کچوک

دش. هباپ بوشآ مزغم ،وت تخود مشچ مهب نز ٕوس اب نامیا

. دیبوک یم سفق هب ور شرس راو هناوید مبلق

هرت دنمتورث یلیخ هک زربلا یلو ؟! نراد ودمآ تفر مه اب هنکن ؟! نسانشیم ور زربلا ینعی

. تسانیا نامام ی هداوناخ

یلیخ شا هداوناخ و زربلا هتبلا . نتسه زربلا یانشآ ییاد ناخ و نامیا هک هنم سناش زا

. هسانشن ور اه نوا و هشاب تراجت وت یسک دوبن دیعب نتسه فورعم و سانشرس

. ندرک چپ چپ هب ندرک عورش و نتفر یا هشوگ هب نامام و ییاد نز دش هنودرم هک ثحب

ای رابجا دوب؟! سب شتآ نیا سپ یچ ، مدوب هدرک بجعت نامیا و ییادنز زیمآ تبحم راتفر زا

! ششخب

همین فصن ییانشآ نوا ریگ منهذ یمدرک، دسر ونم کوکشم یهاگن اب تدم مومت نامیا

زربلا اب یرابجا ی هطبار ندش ال مرب سرت ملد وهت دوب نامام ی هداوناخ و زربلا

***

دز. ولگ وداب دیشک رس ور هباشون سفن کی کهام

. تفرگ درد ماه هدور کهام نزب تدنگ شیا تفگ: و شوزاب وت دیبوک مکحم هراتس

یوت کهام ولد همغ هوک اههی دنخ نیا تشپ منود یم ونم تفر هسیر هدنخ زا کهام

دنوم. ینسحم هقردب وت هاگدورف کی یاه هلپ طسو درس زییاپ

شزا ینوت یم ترظنب هدموا رد انشآ زربلا اب نامیا حاالهک اراس تفر: ورف رکف وت هراتس

؟! یاوخب کمک

؟ هدرک لوانت رخ زغم هگم داد: باوج نم یاج هب کهام

مسا فطل هب شکچوک تکرش هنکش یم ودرگ شمد اب هراد االن نامیا ، کهام هگیم تسار _
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. تسین بوخ ال صا نم اب شا هطبار یفرط .زا هریگب نوج هرارق نیون زربلا مسر و

رد زربلا اب وزیچ همه هب هنزب اپ تشپ یراد راظتنا تقو نوا تسا هنشت منوخ هب ییاروجی

؟! هتفویب

. همرکف هب ردقچ رتخد نیا منود یم ونم دیشک فوپ کالهف هراتس

هتسخت لد قشاع منک رکف دش:هبهب نوطیش شاه مشچ کهام و دروخ گنز هراتس یشوگ

هدز. گنز

ِناماس سیه تفگ: هرهلد اب بل ور هتشاذگ تشگنا هراتس

. تفرگ هلصاف ام دشوزا دنلب هراتس هدرک کزان مشچ تشپ کهام

منک. رکشت تزا یروجچ منود یمن نم اراس _

؟! کهام یچ هساو رکشت : یکمن تروص نوا هب مدنوشاپ دنخبل

دوجو اب یلو مدوب هدش هدرسفا یلیخ نم هتفر ثیدح یتقو داد:زا نوریب دننام ورهآ شسفن

. مراد هداوناخ کی ساهلا دعب منک یم سح هراتس وتو

هنک؟! راک یچ داوخ یم ثیدح _

هنک. جاودزا شردپ یاهانشآ زا یکی اب هرارق : تفرگ رهز یخلت هب یمعط شدنخبل

یچ! همه شدنلب دق شتشرد لکیه . هرسپ شحور هسنارت هی نوا هراتس

هرب؟! ورف هگید رسپ کی شوغآ وت داوخیم یروجچ

. میدرک توکس ود ره هراتس ندموا اب

؟ هکرب میرب دیتسه هیاپ تفگ: قوذ اب هراتس

دوب. تقو یلیخ بش ات متخادنا تعاس هب یهاگن

... میرب نزب _هرآ

. تکرش مرب دیاب تسا هبنش ادرف درک: ضارتعا کهام

یم یلیخ هکرب یلو مراد .منمکالس هگید ایب کرد تفگ:هب و دیشک ور کهام تسد هراتس
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... هبسچ

ور شزاگ و هراتس ییولا بلآ یابیت وت میتخادنا روز وهب میتفرگ ور کهام تسد ود ره

میتفرگ

***

: زربلا

. تسین دوجوم هکبش داد یم باوج یلو متفرگ ور شا هرامش راب نیمرازه یارب

. تسین عمج شساوح أل صا رکف ویب قمحا رتخد نیا هب تنعل

. تفرگ مصرح اراس لثم یبارخ و نییاپ حطس رتخد هی یارب ینارگن و مدوخ زا

؟! هرادن یتیباذج چیه مارب نینزان یلو یمهنک کیرحت ردقنا ونم نوا لثم یکی ارچ

مههب نوا ینیشن بش مرب دوب رارق مدز. دنخبل هنیآ وت مدوخ وهب مدرک میظنت و میچم تعاس

اه. یناریما ینابزیم

اراس ی هداوناخ اب تکارش یلو متشاد ور مشب کیرش ماوخب یسکره اب هکنیا تردق نم

. تشاد ور شدوخ تذل هدازیلع

دوب. نینزان مداد، دنویپ مهب وربا نفلت گنز ندینش .اب تفرگ لکش مبل یور یدنخروپ

دوب. هتفرگ همقل مارب هدنب مرتحم گرزب ردپ ناخ گنشوه ریما هک یبسچن رتخد

دنیچ یم همانرب نم یارب شدوخ یگدنز و راک هب یگدیسر یاج هب نس ۷۵سلا دعب درم ریپ

. مرتحم گرزبردپ لیچ و برچ هیثرا و دوب طسو یراکهدب درایلیم رازه ۲۰ یاپ فیح

. تکرش دایب مدرک شتوعد و متفرگ ور نامیا ی هرامش نینزان سامت ندرک در زا دعب

***

اراس:
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مینک. هبرجت ور کچوک رفس هی رارق هک شوخ نوملد و میدش هکرب یهار هراتس نیشام اب

زادنا نینط نیشام یاضف وت نصقرب دیاب ال گشوخ گنهآ و هدرب ورباال طبض یادص هراتس

دوب.

داد یم کمایپ هراتس و مدز یم نکشیو ونم دیصقر یم شدوخ یوژهی مرک اباب کهام

میا. هکرب هار یوت هک شنوج ناماس هب

پمورگ پمورگ یادص اب هکرب شخب شمارآ یاضف رب مکاح توکس میدیسر تعاس مین دعب

دش! هتسکش ام کیزوم

قوذ اب دوب هدروآ رد ور وششلا دوب هدز هرگ ور شگنر یتروص یوتنام نییاپ هک کهام

. نتخیر هزمغ رِقو هب درک عورش و نوریب دیرپ

درک. یم شقیوشت ندز تسد مهاب هراتس

یاه توس و نم یاه نتفر هسیر یادص یهاگ زا مدش،زه نتفرگ ملیف لوغشم یشوگ اب

. تخیر یم مهب ور کیزوم تخاون کی متیر هراتس

درک. کراپ ام رس تشپ یدنلب یساش نیشام دعب هقیقد دنچ

. تخادنا گنچ ملد هب سرت یلکیه رسپ ۴ات ندید اب

؟ هگید یراد دامتعا ناماس هب متفگ:وت هراتس هب هرهلد اب

. هیبوخ رسپ بخ تفگ: نوزرل ییادص اب دوب هدیرپ گنر هدروخ هکهی هراتس

لباق ارسپ نیا درک: همزمز ام شوگ جنک دوب هتفرگ مورآ دوب یا هقیقد دنچ هک کهام

؟ نراین نومرس ؟!بالمال دندامتعا

ام دیدرت هجوتم مدرک یم سح و ولج دموا بل هب دنخبل ناماس هک هنزب یفرح تساوخ هراتس

هدش.

سالم. نم یابیز یدیل درک: زارد هراتس فرط ور شتسد

. ناماس داداب تسد و دنوکاچ دنخبل هراتس

. ندرک یسرپلا وحا وسالمو ولج ندموا بدا مهاب رسپ اتود نوا

ضارتعا ی هزاجا و درک تفچ ور منهد رد نوش هجوم ی هفایق و پیت و ارسپ هنابدوم راتفر
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دادن. مهب

*

یور ندوب هداد مل تحار یدایز هک ییارسپ و بابک یهام یوب و دوب کیزوم دنلب یادص

. یتشپ

یمن ملد دوب هدرک قرف نم تیعقوم . مدوبن یضار یعمج نیچمه وت روضح زا ملد هت

هشب. نم یاهتنطیش شوختسد ییاد هتشاذگ ورگ یوربآ تساوخ

روساپ هتسب کی نوشهارمه یتسد فیک وت زا دوب نایک و ریما ، دیعس نوشاه مسا هک ارسپ

طسو نتشاذگ و ندروآ رد

. تفرگ ور اج همه ناماس تسد تخاس نویلیق یوب

؟! هشیمن ادیپ رومام اههک فرط تفگ:نیا و درک ناماس هب یهاگن دیعس

یلگنج کراپ تشپ اجنیا مناج. دش:هن نوطیش شاه مشچ و درک ضیرع ور شدنخبل ناماس

افرط. نیا هتفویم شرذگ یسک رتمک

دوب. هدرک یشوگ وت رس اجهک همه زا قراف کهام رانک ونم تسشن ناماس تفج هراتس

. تسشن نم رانک داد رییغت ور شدوخ یاج ییورپ اب دیعس _

نتفرگ یم ماک نولیق زا مه هراتس و ناماس ، ندوب ندرک یزاب روساپ لوغشم ارسپ ودات نوا

. ندرک یم یخوش هاگ وهگ

هیچ؟ نوتمسا وناب : مشوگ تفج دروآ و شرس دیعس

متفر هرغ مشچ شهب مخا اب

نوم یجبآ دیعس : تخادنا هراتس ندرگ رود تسد هداد نوریب هقلح هقلح ور نویلق دود ناماس

. نکن تیذا ور

ور مراتیگ ماوخ تفگ:یم هدش دنلب اج زا هدز مهب وشاه تسد عمج یبآ مشچ و روب رسپ ریما
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. مینزب مرایب

. یبرطم یارب هدیم نوج اجنیا یاضف ، تخادنا فارطا هب یهاگن

؟ یبرطم سپ لویا تفگ: قوذ اب کهام

وناب. :هلب ریما

. مصقرب تساو منم نزب ایب :وت کهام

. شدنلب یساش گنر یکشم نیشام تمس تفر دادو نوکت یرس ریما

. نشاب یدامتعا لباق یارسپ ناماس و ریما عمج نیا وت دمویم رظن هب

. نومرانک تسشن نونز دنخبل تسد هب راتیگ ریما

هدب؟ ندیصقر راختفا کهام وناب هک منزب یچ بخ _

نزب. ور میرم ناج : دنتفگ دنلب ییادص اب ناماس و نایک

. میدرک قیوشت مه ونم هراتس

طال هجنپ یتسار وهب درک یدولم نتخاون هب عورش شاه تشگنا کون اب هتفرگ سح ریما

. رگوداج و دوب

. ندنوخ هب درک عورش یدولم اب هارمه صقر لا یخیب کهام هک دزیم طلسم یردق هب

مرادیب زونه نم دش حبص هرابود زاب

مدید. یم باوخ ور وت مدیباوخیم شاک

ثعاب هکراپ رومام مدیمهف ، میتشگرب یتقو هک یدرم ی» هربخ هچ نیااج » یبصع یادص

هشب. روک نومشیع طاسب دش

مدوب. هدرواین یلوگنش بآ دش بوخ درک: همزمز مورآ نایک

ام. تمس ندموا ناب کراپ نوا رس تشپ درم نزو رومام ات دنچ

نیا هک ریما یدولم و کهام نیشنلد یادص ای دوب ام گنشق سناش دیرپ یمن وق هک اجنیا

دوب. هدرک عمج ور اه محازم

؟! تسا هنوخ هشحاف اجنیا تفگ: امو فرط دموا یرگ یشحو نزاب رومام

؟! نوتاه هفایق و پیا نیا اب
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ولج یوتنام هک هراتس و دوب شا هنوش یور وششلا دوب هدز هرگ ور شوتنام هک کهام هب

. متخادنا ارذگ یهاگن دوب شنت یزاب

هشچ؟! نومپیت هگم _

یب تکلمم هگم تفگ: مشخ واب ولج دموا  شنیگمشخ هاگن زا دیراب یم شیتآ هک رومام نز

. یتاولا یلگنج کراپ تشپ نایب رسپ رتخد ۴ات رکیپ ردو

؟! میدرک رش خالف هگم هچ امش :واالهب دموا شوج هب منوخ و مبلق هب دز رتشین مشخ

. میرسپ و رتخد ام طقف هگم رهش وت مینک یم یزاب میراد کراپ تشپ میتسشن

زا هگم موناخ داد:وه رج ندرگ گر ناماس . مدیشک دزو گنچ وموزاب تنوشخ اب نز

؟ یدموا یشحو

دیشب لا یخیب تفگ: و تفرگ ونم یوزاب هراتس

. میرب دینک عمج اه» هچب تمس درک «ور

دایب. نوتاه هداوناخ ات هرادا میریم نو لخاد دییامرفب ؟! هیکلا هگم ریخ داد: دنوپ مخا نز

اج چیه دز»ام سپ ور سیلپ رومام تسد ؟!« دیرایب ور مداوناخ ۲۰سملا هچب هگم : ناماس

. مایمن

تفر. اه رومام مه رد یاه مخا مزب هب هدز تهب کهام دوب. هدیسرت هراتس

ام هنک:اقآ لح ور هلئسم دموا نایک ،هک ندوب هدرک هفخ مولگ وت ور نوشادص ریما و دیعس

هنم. خهلا رتخد نیا میلیماف

. حیرفت میدموا ابمه هیلکشم نم»هچ هب درک هراشا »

دزو لق شدوجو وت مشخ و دروخ ولت ولت نایک دزو شسپ ورو نایک داد له درم رومام

. نکن رش وشمگ ورب هتگرم هچ ومع درم:وه ومام هنیس تخت دز مکحم و تشگرب

دینزب دنب تسد . نیشب مدآ دیاب اه امش : تخادنا ام هب ترفن رس زا یهاگن رت نسم رومام

نو. وت نوشدیزادنب

یمینک. راک یچ موناخ یاو :یا کهام

رومأم مسا هب رفن دنچ میدوب کراپ اموت اباب :ولا تفرگ ور شردپ ی هرامش دنت دنت هراتس

ندش. محازم یزاب
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. ینزب دنبتسد نم هب یرادن قح بقع وشمگ مناخ _

. یشحو نک :لو مدیشک غیج . تفرگ روز وهب متسد چم نز

نوتاهاب نم فرط نوا ورب درک: پیک ور مولگ ضغب و تسشن مرمک هی درس قرع سرت زا

. مایمن

بقع. شکب هروخن ام یجبآ هب تتسد موناخ هنز: هنیس تخت دز ناماس

. تفرگ ور ناماس یاه هنوش یمود رومأم و تخادنا نایک تسد رود دنبتسد درم رومام

ییاوعد هب لیدبت تشاد هداس حیرفت ،هی متخادنا هاگن دوب هداتفا نومنیب هک یا همهمه هب یبصع

. دشیم گرزب

دنب دنب زا هنیک و هدقع هک نز رومام هک دوب ییاد یشوگ نتفرگ منهذ هب هک یرکف اهنت

نک ملو یاو :یا دیشک ور وشملا تخادنا ور یشوگ متسد هب هبرض اب دشیم عطاس شدوجو

منک. یم تیاکش تزا یشحو

. نتفرگ یم ملیف و ندوب هدش عمج مدرم ام یادص رسو رطاخ هب

سرت زا هراتس ودوب هدرک داب ناماس ندرگ ویپ گر

گنر شاه کشا شراب ریز شتروص و تخیر یم کشا هدز تهب کهام و دیزرل یم

دوب. هتفرگ شدوخ هب یمولظم

. دیراب یم مارب تشاد فرط ره .زا متسب وماه مشچ

راوس روز دشوهب هقلح موزاب رود یتسد یک مدشن هجوتم هک دوب مور یبصع راشف ردقنا

میدش. داشرا تشگ نو

***

. متفرگ یم هاگساپ هراد نفلت یاه همکد راشف اب دنت دنت ور ییاد ی هرامش نازرل ییاه تسد اب

هب یناشیپ رب هتسشن قرع و هتسجرب یاه گر هکاب هراتس ردپ ،هب متخادنا یهاگن نین

دوب. هدموا رد رتخد ینابیتشپ

هداتسیا هنارصم اراس ردپ و تشاد شخبناهج یاقآ شردپ ندرک مورآ رد یعس هاگساپ رومام



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

163

هنک. تیاکش ندوب هدرک روک ور نومشیع تقامح هکاب نز رومأم نوا اتزا دوب

دوب. ام ثحب رگ هراظن رورغ اب اما ناماس

؟! رتخد وت ییاجک اراس :ولا تخادنا نینط یشوگ وت ییاد نارگن یادص و عطق قوب یادص

؟ تاناریمش هقطنم یرتن کال دیایب هشیم ییاد _

اراس؟ ارچ اجنوا _

یم شهاوخ ییاد مدب» همادا دادن هزاجا هیرگ قه قه طقف.« هدشن یزیچ دیایب ًافطل ییاد _

ایب. رتدوز منک

نایب. مگب تردام و نامیا هب رازب . مرهش جراخ متسین نارهت نماالن _اما

وت گرم سوقان لثم لا غشا قوب و شاج رس تشاذگ ور یشوگ ییاد هن نامیا مگب متفر ات

. دیچیپ مرس

. ندوب هتفر یهاوگ نداد اب ریما و دیعس و نایک و هشرتخد دزمان ناماس دوب هتفگ هراتس ردپ

. یرب ینوتیم تفگ: ناماس هب ور یهاگآ رومأم

یچ؟! نوم یجبآ سپ تفگ: و دموا فرح نیا لا بقتسا مههب رد یاه مخا اب ناماس

هدب. تیاضر و دایب نوش یلو ای نیدلا اتو ننوم یم اجنیا هدازیلع اراس و یدمتعم کهام _

زا یخملا ات نوتمدخ رد متسه نم عفًال سپ دز: هنیس هب تسد و یلدنص ور تسشن ناماس

هشب. تحار ارتخد تباب

. نتسشن شرانک مه هراتس و هراتس ردپ

متفر. ناماس یگنودرم تفایض هب هناسانش ردق یهاگن اب

دوب. یمارم اب لوپ رخ هچب

یدب. نوشتروق هتسرد یتساوخیم اههک لدم نوا زا

. دنتسه اتهت تقافر هیاپ اههک نوا زا

اههک... نوا زا

ات نوشرای تشونرس تسد و هشاب ناسکی مه اب نوش طعلا مراودیما مدز، هراتس هب یدنخبل

. نشب مه تمسق
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دندش. قاتا دراو ردام و نامیا دشو زاب قاتا رد هک دوب هتشذگ تعاس مین

یچ اجنیا تفگ: روخلد ینحل واب دموا ام یرابجا تفایض مزب هب هدز دنویپ مهب وربا ردام

اراس؟ یمینک راک

ٕوس هدازیلع موناخ دیشابن نارگن : تساخرب ردام باوج هب هناردپ ینحل اب هراتس یگنهرف ردپ

هدش. مهافت

یمهش؟! زاب سیلپ ی هرادا هب شاپ یمهافت ٕوس _هچ نامیا

اپ داشرا تشگ یاه رومأم هک یلگنج کراپ ندوب هتفر شناتسود و دزمان هارمه نم رتخد _

. هرادا نوش نرایم روز هب هدش نوش چیپ

؟! هدوب نیمه ینم همع رتخد یریگتسد تلع تفگ: یهاگآ رومأم هب وور ولج تفر نامیا

تفر. بقع یمک و دروخ اج نامیا ممصم و یدج نحل زا رومام

نایب رسپ و رتخد تشم .هی مرتحم یاقآ هراد نوناق تکلمم تفگ: دوب شرانک هک نز رومام

! بجع نصقربو ننزب کراپ طسو

میریم :ام شدوخ تمس دیشک و تفرگ ونم یوزاب هشب مومت نز فرح درواین تقاط نامیا

دینک. تبحص ملیکو اب ادرف دینوت »یم تفرگ نز سیلپ تمس یتراک » هنوخ

ابهی تشادن مه ور یسک هک ور کهام دید ور هراتس ونم ی هداوناخ تیامح هک رومام

درک. در یهاوگ

هراد. یتیصخش نینچ نیا نامیا متسنود یمن

دوب. هدرک دشر یتنس ساالرو درم یا هداوناخ وت هک دوب ییاه رسپ لدم نوا زا نامیا

لئاسم روجنیا رس و درک یم داب سومان یارب نوشتریغ گر هک ییاه لدم نوا زا

. نزادنا یم هار یزیر نوخ

هنود یم ادخ ور دوب هدرک دروخرب ارجام اب هنادرم قاعالهنو ردقنیا روط هچ سپ

زربلا نیشام دنلب.دای یساش ی هفاتناس هی میتفر نامیا نیشام لا بقتسا هب نامام یاه رشت اب

. شخلت رطع یوب و شدنلب یساش راوگج هی مداتفا
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یم رت خلت مماک هب ور تخس تاظحل نیا رشت اهو هنعط اب امتح دوب نامیا یاج زربلا هگا

درک.

هنوخ یتراپ یرب تسین لبق لثم هگید اآلن اراس تفگ: و تفرگ و متسد یروخلد اب نامام

. رتخد هطسو نم هداوناخ یوربآ . یدرگب لو غاب

مینک. حیرفت هچباه اب مکی میدوب هتفر طقف غاب. هنوخ هن مدوب یتراپ هن نم نامام _

ی هنامرش یب یاه نیتوپ ریز دوب هدش هلا چم مبلق دیزرل ما هنوچ دادو نولوج مولگ وت ضغب

هک مدوب هدرک راک یچ هگم دوب: هدرک شاه هدقع ندرک خیلا یارب یرازبا ونم هک یسک

ندز. دنبتسد متسد »هب شولج متفرگ ومتسد » هشب راتفر اه مرجم لثم ماهاب

داد. هانپ ششوغآ وت ور مرس هتفرگ مسیخ یاه مشچ زا هاگن نامام

دوب. هدرک توکس طقف دزو یمن هنعط دز یمن یفرح هک دوب روعش اب یدایز نامیا زورما و

. مدوب  هناروعش اب توکس نیا نویدم ردقچ نم

***

شاه بل تفچ دنخبل یتقو روتوم نوا یور اصوصخم درک، ینیب شیپ دش یمن ور زربلا

... هدموا رد صقر هب یراهب میسن وت شنوشیرپ یاهوم و هدش

. مدرک یم سح شاه زور کت کت وراب راهب دیون ؛ متشاد تسود ور هام دنفسا

. مدرک راوس شا هنودرم و خارف یاه هنوش یور مرس و هقلح زربلا یولهپ رود متسد

. دشیم هدرتسگ یدرمان یانهپ هب یهاگ اه هنوش نیا

فرط کی نوچ دیاش ، هشیم هلا چم هدرک مقح رد هک یرابجا یروآدای زا هتشذگ زا رتمک مبلق

. هطبار نیا یارب متشاذگ شیپ هک یاپ و مدوب نم مصرح و مدوب نم ارجام نیا

یرتخد یارب هن یلو هتخس یلیخ مه رتخد کی یارب شلمحت ، هنیگنس یلیخ زواجت ی هملک

. هدرک شاه یهاوخ هدایز ینابرق ور تباجن ایحو دوخ تسد اب شدوخ هک

هب یامدآ زا رپ مرپ ومد میتسه ناج مناخ هنوخی وت هک ازور نیا دایز یلیخ . مدوب نومیشپ

هدایز یاج هب منم شاک مگیم مدوخ اب هزریم نوشنت هب نوشرس هک هدش یباسح ارهز لوق
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هب ندرک رکف .اتحاال متفرگ یم شیپ ور یکاپ یگدنز زربلا بادرم وت نتشاذگ واپ یهاوخ

. هشابن هعونمم مارب ازور نیا باذج نامیا

هنک. یم شعمج ور مساوح و هنز یم نایاپ رهم مراکفا یور زربلا راد مخز یادص

. ومرمک بسچب تفس چن! تروپه وت ورن اراس _

ارچ؟! _ مدیسرپ گنم و جیگ

باال. هریگ یم ور روتوم رس هدادن ور مباوج

یمهنز. گنچ ور زربلا یولهپ رت مکحم متسد و هزیر یم یره مهلد

ورب. رت دنت زربلا وهوی _

. مورآ نکن ادص رسو ردقنا . رتخد نزن غیج مشوگ رپ _مد

! وهوهی هدیم حلا یلیخ _

یم کلقلق ور ما ینیب کون یدرس دنور.داب یم و تسکش یم ور اوه فاکش تعرس اب

داد.

. روتوم هب نداد زاگ و دوب نم قوذ رس زا یاه نتفر هسیر یادص

میدش. هدایپ شزا ود وره داتسیا تذل رسارس ی همتروس نوا عبر کی دودح دعب

***

ردقنا مدرک یمن ور شرکف ال صا ؟! اجنیا میرایم هرابود . زربلا تشذگ شوخ یلیخ یاو _

هدب. فیک

نومهاگن همه . رتخد نکن ادص رسو ردقنا : دنویپ مهب وربا و هفاک وت داد خرچ هاگن زربلا

ها. وتاراک نیبب « تفر مهب یا هرغ مشچ ننک.« یم

! زربلا ینزیم رغ ردقچ دش: یا هدعاق یب ینحنم مبل

درک. یم یزاب شوت زربلا هک دوب یتسیپ نوا وت ناوغرا هفاک

هدننار زا یمیدق یاه ولبات ات هتفرگ شفقس زا نوزیوآ یاه الپم ،زا صاخ نیازید اب هفاک هی

دوبن. یگنر هک شیپ دصسلا یاه
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. تساوخ یم یراوس روتوم یمک ملد

... ینکش وبات یمک

اه... هعونمم زا ندش در

. زربلا _

هیچ؟! _

هیچ؟! یگن منک تادص راب کی _دش

! مقشع مناج مگب وت هب یراد راظتنا هنکن دش: شاه فرح ینشاچ شین مه دزوزاب دنخزوپ

. دروخ لسع نم کی اب دشیمن ور زربلا ما، یتشاد تسود ِکهام لوق مدش.هب هنیس هب تسد

دش. یمن نیریش یرکش چیه هکاب خلت یاه لدم نوا زا دوب هوهق زربلا

؟! یاوخیم یچ یتفگن _

. منودرگرب ور هنیس هب تسد

؟ یراد مشکب تنم یرادن راظتنا _

شیپ اپ مدوخ نوچ ؟! مشاب هتشادن راظتنا ارچ . مدرک شا هتخورفارب تروص هب یهاگن مین

ماه. زور نیا خلت درم نتشاد یارب متشاذگ

ونم تسا هبکبک و هبدبد و بقل رتم کی اب رایهوک زربلا نوا نوچ مشاب هتشادن راظتنا ارچ

؟! ریقف و هداس ی هدازیلع اراس

. تفرگ شدوخ هب یانحنا زا یکش ومبل ممشچ دزوت شین کشا

ترس یدرک هیرگ نیبب ! نکن هیرگ اراس :چن! هرایم باال ومرس ماو هنوچ ریز هنیش یم تسد

اه! مشیم راوآ

ور یرادلد یاج هک ییاه دیدهت نیا زا مدوب زیربل ونم تساوخ یم ندیکچ شلد مکشا

دوب. هتفرگ

مهاگن و هنیش یم زربلا مرگ یاه تسد نیب متسد . مدرک بوکرس ور مکشا بل نتفرگ زاگ اب

لفق. شخلت ی هوهق نوجنف وت

. مدوب اه یا هوهق نوا یوت هت وت مدوخ یگدنز بندلافلا

؟! یشب راوس روتوم یراد تسود _
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ملد؟! زا دیشک رپ مغ دوز یلیخ و تفر جنق ملد مگب هگا دوب یگبنج یب

راوس مکی منم ؟! یدب هزاجا نوا هب هشیم هرآ دز: قرب ممشچ و مبل ور تخادنا کاچ مشین

مشب؟ تروتوم

. هشیم نوبرهم یهاگ مه درم ونیا هنزیم گنچ ور متسد زربلا

. هتسیا یم متشپ و هشیم هوک یهاگ و هشیم لیدبت ییایرد یشمارآ هب شمشخ جوم یهاگ

هکیت دایب مروتوم رس یر.بالیی یمن .دنت ینکن یراک بارخ . متبقارم ممدوخ ایب. مهارمه _

منک... هکیتتیم

مهب روتوم رس زیر کی زربلا هک کرد هب مشب راوس روتوم دوب رارق دز یم لق ملد وت قوذ

. مراکفا ی هحفص ور هزادنیم طخ و هنزیم رغ

. روتوم یور متشاذگ و درک مدنلب و مولهپ رود تخادنا تسد

. مراد ور تاوه : هگیم مشوگ ریز و مرمک رود هزادنیم تسد و هریگ یم اج متشپ شدوخ

؟! تفگ مشوگ ریز هک هملکیا ود نوا زا دش صرق ملد هت مگب هگا دوب ودب

راد. هگن ور نومرف ورس هدب زاگ مورآ _

. نکن مجیگ هشاب متفگ: و مزورما بیجع درم هب مدنوشاپ دنخبل

ور مدوخ زربلا کمک اب دوز یلیخ یلو دیزرل متسد و مدیسرت هدروخی لوا مداد زاگ مورآ

. مدنور مورآ و مدرک عمج

! ینزب خرچ کت ینکن سوه ورب.وت مورآ _

! تسه مساوح زربلا سرتن _

. دیچیپ یم دوب هتخیر نوریب هناخاتسگ شملا راصح ریز زا هک منوشیرپ و دنلب یاهوم نیب داب

ور منوشیرپ یاهوم رطع دشو قیمع شسفن مورآ مورآ و ماهوم نیب دیزغل مرن زربلا تسد

. دیشک هیر هب

. هصقر یم داب وت یتقو مراد تسود ور تاهوم _

. هشاب لدگنس هنوت یم دح هچ ات درم نیا هنک یم شومارف راگنا و هپت یب ناما یب مبلق
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الالیی ینوخیم مساو تدوخ دعب ییاهنت هجنک ینوشکیم لوا ییاج ره هیلوک ماوت اب قشع

***

دوب. هنوخ زپشآ ینادنز ی هقطنم و تشاد یروتارپما یگدنز وت یسک ره

هنوخ نیا یاه نز هیقب ای نامام ییاد نز داد یمن هزاجا هنوخ یاضف رب مکاح االیر سدرم

تخر وهی راکتمدخ زپشآ مکح ترامع نیا یوت نز و ندب نوشن یدوخ نشاب هتشاد هزاجا

. تشاد ور نک مرگ باوخ

تکرش اب هام نیا رخآ ات داد راطخا مهب یدج یلیخ نایاش ییاد هک مدیمهف ینامز ور نیا

« هرادن ندرک راک قح نز یام هداوناخ دوب«وت نیا مه شلیلد منکو هیوست نیون زربلا

. تخیر یم گرزب مناخ یولگ یوت ور قیقر پوس قشاق قشاق دیشروخ

مشب. هدامآ رتدوز مرب درک مادص رشت اب نامام

یچ هگید ندوب هدرک عنم ینومهم وت ور زاب سابل ندیشوپ نامیا و نایاش ییاد یتقو

؟!!! هشاب بشما بسانم تسنوت یم

. هروخ یم ور منوخ نوخ متفا یم نامیا بشید تکرح دای یتقو . قاتا وت متفر

یتقو مشب بیغ یتدم وهی منک مه رس یغورد هی مدش روبجم زربلا اب یراوس روتوم رس

وهب مدموا رد شولج نم مه یتقو درک متساوخزاب یلک دشو مغورد هجوتم نامیا متشگرب

و تفرگ ور اه زور نیا بلطراک نامیا فرط نم زا تیامح یاج هب ییاد مدرب هانپ ییاد

. زربلا نیون تکرش وت نم راک نایاپ دشهب متخ ثحب رخآ
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. تشاد اپ کی ییاد غرم و تشادن هدیافیا رارصا و ندرک هیرگ یچره

و مدوب هدنوم ینومهم وت روضح مدع یارب یزابجل رس ونم مسارم هب دوب هدنوم تعاس مین

دش. زاب یمکحم یادص رداب هک مدیوج یم ور مبل تسوپ هدیشک زارد تخت یور

نم هساو ور شدوخ تشاد و دوبن قحم نامیا ، مدروخ صرح شقحم هاگن نوا نامیا ندید اب

ولج. تخادنیم

؟! یدشن هدامآ زونه ارچ _

. شزا متفرگ وور مدرک کزان مشچ تشپ

و همهم ام یارب ینومهم نیا متفگن هگم : دیپاق ور متسد چم هتشادرب ماگ متمس مشخ اب

المز؟! تروضح

. تسکش نک لو ومتسد _خآ

وش. رضاح ورب : دروآ متسد هب رت مکحم یراشف

. یتسکش نک لو ور متسد !خآ ماوخ یمن :چن متخادنا ورباال مرس سخت

شاب شاب هدن راشف خآ

! مشکب ور تتنم متسین ییاد تفگ:نم هدش تفج یاه نودند واب متروص وت دش مخ نامیا

رسپ ولج» داد مله مدن.« ور تعامج نز هب هک هدوب یروط نیا متیبرت هروز نم نوبز

. نکن دروخ ور مباصعا

. مدیسرت هدش تفچ یاه نودند و یدج نحل نوا زا مدیسرت

. نامیا تمس متشگرب و مدیسوپ یگنر یا همرس نماد و تک هلجع اب

. میرب _ایب

مینک. شیارآ دیاب _

زا یربخ اماه ینومهم متمس:وت درک ترپ و تشادرب تخت یور زا یگنر یکشم شلا

. تسین بوکب و نزب و صقر

ینک. شیارآ مرادن شوخ
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هراد. روعش مدرک یم رکف قمحا ونم دوب انعم مامت هب روعش یب کی نامیا

؟! ییاد رسپ هدرک قحم ردقنا ور وت یچ _

نامیا و راوید هب مدروخ و متفر بقع بقع هدیسرت نم هک یروج ولج. دموا دزو یدنخزوپ

هنک، یم وت لوئسم ونم هک یزیچ : متروص وت دش ومخ درک لفق راوید و شدوخ نیب ور منت

. هتساوخان تبسن نیا رس منک تجرخ دیاب هک یگنودرم و یتفوک یلیماف تبسن نوا

. ِنایاش ومع منم، نوتدرم : متروص دشوت ومخ متشپ راوید هب دیبوک ور تسد

و عیطم هشیم غالفیمهنک ریشمش هنکیم درز هنیب یم ور ومع یتقو یروجچ منامام یدید

مدآ دیاب یربب باسح نم زا گس لثم دیاب مه »وت درک یا هچورق نودند نک؟!« شوگ فرح

رد سومان یب رسپ ات راهچ اب منوا غاب و هکرب زا رس هگید هک هشب تحار یخملا نم ات یشب

. یراین

نم رس وت ور بش نوا یراد :وت ممشچ وت داد نولوج کشا و مولگ هب تخادنا گنچ ضغب

؟! یبوک یم

یم دروخ ور تندرگ دوبن ینایاش ییاد مسق و دوبن یا همع هگا بش نوا مبوک یم هرا _

. یزادنن هار یبرطم و نویلق طاسب نوشاب و یدرگن سومان یل یاه رسپ رپ مد هگید ات مدرک

مشب. رضاح ات بقع ورب هسب. بخ یلیخ : مدیرغ هدرشف مهب یاه نادند اب

دوز! _

. نیمز یور مدروخ ورس نوریب مداد نیگنس ور مسفن نامیا نتفر اب

زا یروجنیا منوا هک مدیدج وهانپ تشپ هب دوب شوخ ملد هتسخ اه یمدآ همه .زا مدوب زیربل

. دموا رد بآ

راغ. ناروتسر مرب اه هچب هارمه بشما متنسنوتیم شاک

. اجنوا دوب هدرک توعد ور نوم همه هک هراد کیش و جبلا ناروتسر هی ناماس ردپ

. میدوب هدش پیکا ابمههی نایک و ناماس ، ریما ، کهام راتس،ه
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هنک. نومادج تسنوتن مه داشرا رومأم نوا رابجا یتح هک یپیکا

ور. اه هچب نیب تیمیمص افصو ور شیمهرود لدم ، متشاد تسود ور نومپیکا

و هداس نوینیش لدم کی ؛ مدرک عمج لگ هی هیبش متشپ و متفاب ور مشکرس و خاتسگ یاهوم

دوب. هنارتخد

یاهکلپ یور و مدیشوپ دوب مرپ یا همرس تک اب داضت رد هک یگنر یتروص و تام رژبل

. مدرک رپ گنر تفه هیاسی وراب تشاد ما هدیشک یاه وربا اب یرود ی هلصاف هک متشرد

مموصعم هوهقیا یاه مشچ داضتم تسرد ، مسرب رظن هب نوطیش دشیم ثعاب ماه وربا لدم

دوب. هداد یصاخ تیباذج ما هرهچ هب تنطیش نوا داضت رد هک

. مدیشک مه راد هلا بند یمشچ طخ ندرکن شیارآ تباب شیدج راطخا و نامیا ردپ روگ

متفر. هبسنلا هلجع اب هدرک ما هرهچ رد هتسشن تنطیش نوا وحهلای یجک دنخبل

یاه پیلک اهو ملیف ایوت متفر یم مقباس رسپ تسود هکاب ییاه ینومهم نوا اب ینومهم نیا

. تشاد توافت ایند کی مدید یم اتسنیا

ییاریذپ اه راکتمدخ طسوت و ندروخ یم ییاچ و ندوب هتسشن اه لبم رود بترم اه نومهم

دندش. یم

. دندوب هتسشن اه ییاد رانک هدرک رس ینومهم بسانم یگنر رداچ ییادنز و نامام

هب هنابوجحم یهاگن هاگ وهگ ندوب هتسشن اج هی تیمولظم مه نوطیش هشیمه یامین و نیما

! دندرک یم وحهلا سلجم تعامج گنر مه یاه رتخد

! نامیا جاح تکرش سیسأت نشج ای دوب متخ سلجم ؛ تخیر یم مهاگن زا یگلصوح یب

سب. و دایم یجاح بغل طقف هتسشن هدرک وغب شیر هت نوا اب نامیا هب

لوغشم ور مدوخ شاهاب یمک دوب مرانک میشوگ شاک متفرگ اج نامام و ییاد نز رانک متفر

. مدرک یم

مومغم ونم دوب شدوخ یتسد لغب اب تفگ و پگ لوغشم یسکره و دوب هتشذگ تعاس کی
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. مدوب هدرک زک یا هشوگ هدرسفا و

تفر. دیدج نومهم لا بقتسا هب راکتمدخ و دموا ردسنلا ندش زاب یادص

. رایهوک زربلا زج؛ متشاد ور یسکره ندید راظتنا

دوب هتسب شقن شبل یور هک باذج هداعلا قوف یتنعل دنخبل نوا اب زربلا

دش. سنلا دراو ریگ سفن یا هفایق و پیت و

نامز تسنوت یم هک درانرب تعاس لثم تسرد ، داتسیا مارب نامز هظحل کی یارب شندید اب

درک. کشخ ونم مه زربلا روضح ، هراد هگن ور

یتخس هب دوب هتفر ما هنیس یامغا هب هک ور مسفن و مداد تروق ادص رسو رپ ور منهد بآ

. مدنودرگرب

ریز مگب هگا دوبن قارغا منت، یور داد خرچ و تفرگ نامیا زا وش ینتساوخ هاگن زربلا

؟! مدوب ندش بوذ ردحلا شهاگن یامرگ

! همنهج اوه ردقچ نوتسمز طسو

راظتنا هدازیلع موناخ ما:سالم هرهچ وت تهب هب دنوشاپ دنخبل و متمس درک زارد تسد

! یدوب هتفگن ناج نامیا « درک شفرح قاجنس یکمشچ »! متشادن اجنیا ور نوتندید

ونم متسایب بقع درک هراشا یدج هاگن واب داد باوج ور زربلا ی هدش زارد تسد نامیا

. شیکلا یاه نداد جرخ تریغ تباب مدروخ صرح ردقچ

تکرش لیکو هکنیا ات میدوب ربخ یب مه اهزا یتدم . نتسه ینم همع رتخد ناج اراس _

ندش. ام ییانشآ ی هطساو

هنم. زیزع تسود و بوخ یشنم اراس _هچجبلا.

. نومدوخ ییانشآ ی هرابرد مدوب هتفگ ییاد رسپ _هب

یمهد؟ نوشن یشنکاو هچ هشب زربلا ینمو هطبار عون هجوتم نامیا ًاعقاو رگا مدرک رکف و
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و تواضق شنهذ هاگداد وت ونم ای هنک یم تیامح مزا و هتسیا یم نم تشپ درم کی لثم ایآ

! همکاحم

یچ هب نم تبقاع هک تسین لکشم سدح مراد نایاش ییاد و نامیا یاه پیت زا هک یتخانش اب

؟ هشیم متخ

. هندوب نز مرج نیلوا اه نوا االیر سدرم تموکح وت

هدیشک زربلا بندلا یزیرغ تروص .هب میتفر سنلا زا یتمس هب زربلا نمو نامیا فراعت اب

. مدشیم

. متفرگ اج شرانک یلدنص هتسد کی ی هلصاف اب ومنم تسشن اه لبم زا یکی یور

. منیشب اه نز شیپ مرب درک هراشا یمخز یهاگن اب نامیا

مداد. باوج مخا وراب شهاگن

رطاخ هب شیپ زور دنچ هکات یدرم ردقبلا ییوگروز و ساالیر درم ، هناروکروک بصعت

. تسا ینتشاد تسود مدرک یم نامگ شا هنابدوم راتفر

زا هریخ یهاگن دشواب ممرتحم نادنچن ییاد رسپ ونم نیب نیگنس وج هجوتم دوز اما زربلا

درک: شزاون ونم دوب هاتوک نوشرمع هک ییاه هاگن تسد نوا

. تساجنیا نم یاه  همانرب ریدم و یشنم اراس هک بوخ _هچ

. تساراس تسد ریز تکرش یاه همانرب مامت نوچ میربب رت ولج ور راک مینوت یم یروجنیا

اال متحا و نم زا زربلا عافد زا درک بضغ نامیا و درم نیا مارتحا زا مدرب ضح نم

. ساه فرح وت هتسشن تیمیمص

و زربلا تخت و قاتا ، هینارفعز نامتراپآ ، سحن زور نوا بشما طقف بشما هگا تشادن لکشا

هب یهاوخدوخ باقن هرابود یتقو ادرف و مدرپس یم یشومارف تسد هب شور هتساوخان شوغآ

؟! مدنودرگ یمرب مرطاخ هب تسشن یم زربلا تروص

یماح کی زورما یوگ روز نامیا ربارب رد هنک رکف و هروخب بیرف زاب مقمحا لد راذگب



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

175

هراد. زربلا لثم

یاه رادم رارق ی همه متفگ:هلب و هلمح هدامآی یشحو واگ نوا یور هب مداد کاچ دنخبل

هنم. تسد ریز نیون زربلا تکرش

یاه ثحب وت هداوناخ یارتخد مینود یم دب نوم هداوناخ تفگ:اموت ضبقنم یکف اب اما نامیا

. نشب نویاقآ تبحص ومه ننک تکرش هنودرم

یمندش. زاب امش تکرش هب شاپ زگره دوب اه یناریما هدشی تیبرت اراس هگا

. هبوکب ور رفن کی هنوت یم دح هچ ات درم نیا منود یم نم طقف و هنز یم دنخروپ زربلا

سلا رازه ی هدش خوسنم نیناوق اب ییاه هداوناخ نیچمه نارهت وت منوا ۲۱ نرق وت هگم _

دننک؟! یم یگدنز شیپ

دوب. هتفگن اراس ورباالیمهد»جهبلا شوربا یات »

. دیشک ور شتمحز نامیا منک: یم کزان مشچ تشپ

. نومرانک تسشن و دیشک شنهد رود ور شتسد لصأتسم نامیا

ور تکرش ی هجدوب زا یتمسق ماوخ یم و مدرک زاب باسح وت فرح یور نم نامیا : زربلا

منک. ییایمیش دوک نوا دیلوت فرص

ربتعم تکرش مسا هگا دیشاب نئمطم ناخ. زربلا مراد نامیا مهورگ راک ماکآلهب :نم نامیا

. هشیم هجاوم اببقالا هشاب ام دوک تادیلوت تشپ امش

و وراد تادراو یور شدصرد هک۹۰ زربلا ییایمیش و ییوراد تکرش هک دوب جبلا مارب

تکرش کی اب داوخب هرایم تسد هب هار نیا زا مه یتفگنه یدوس و هخرچ یم ییایمیش داوم

هنک. یراکمه یدیلوت کچوک

ینعی دینز؟! یم ور دوک تادراو دیق نوتتکارش عورش اب امش متفگ: هدیرپ زربلا فرح نیب

بیقر هنکمم ؟! هروخ یم مهب دیتسب تادراو یارب هیکرت تکرش هکاب ییاه داد رارق نوا

. نریگب تسد ور رازاب و ننک هدافتسا امش تادراو ندرک مک وزا طسو نایب نوتاه

ام هتسرد تفرح ناج اراس بخ درک: نم عقوم هب یروآدای هب زیمآ رکشت یهاگن زربلا

. میتسه هدننک دراو نومدوخ یتقو میرادن دیلوت ررض ای دوس هب یزاین
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لیدبت یدوز هب دشیم کیرش یدنمتردق بیقر اب نامیا .هگا مدوب تکرش هدنیآی رکف نم یلو

. دشیم رازاب ناطرس هب

زا تدصق ینک یم فارتعا یراد هشیمن مرواب تفگ: و درک یا هدنخ کت بجعت اب نامیا

مشن. تبیقر هک هنیا تکارش

یتقو مینک یم عورش مک زا ور دوک دیلوت .ام مقداص مفارطا یاه مدآ اب هشیمه :نم زربلا

. میدیم هعسوت ور راک دش تحار رازاب بقالا تباب نوملا یخ

طخ هی بحاص مدوخ یارب و نوریب مایب مگرزب ردپ قوی ریز زا داوخیم ملد تساه تدم

مشب. لقتسم دیلوت

داد. همتاخ ثحب هب شیدج هاگن و نایاش ییاد روضح

. رایهوک سدنهم داد:سالم تسد زربلا واب دموا ولج ییاد

. نراد یکشزپ کیتامروفنا یارتکد . ییاد دنتسه رتکد ناخ زربلا تفگ: نونز دنخبل نامیا

. دادعتسا اب ناوج امش هب نیرفآ : تخادنا زربلا رمک تشپ تسد باالباال وربا ییاد

نتفرگ یم ور امش غارس لیماف یاه موناخ زا اتدنچ مرتخد درک: نم هب یهاگن و تشگرب

ینک؟ بلص نوشزا ور تندید راختفا یاوخ یمن ییانشآ یارب

. مدرک کرت ور هنودرم نامیا لوق هب عمج و مدز یرابجا دنخبل

***

. مراکفا یور دیشک طخ ییادنز راد گنز یادص

؟! تقاتا یرب یم ور زربلا اقآ نوج اراس _

هشب؟! یچ هک مقاتا مربب و زربلا مداد؛ ورباال موربا یات

داوخیم درک: قاجنس شا هلمج ی همادا هب ییادنز هشب هدیسرپ نم بناج زا یلا وس هکنیا لبق
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. هرادن راگیس یوب تقاط هک نز ریپ نوا هراد. سارت ناج موناخ و امش قاتا هشکب راگیس

. دیایب مهارمه رایهوک یاقآ مدز: تیدج ینشاچ منحل وهب مداد نوکت یرس

هنک یفخم ور شتنطیش زا رپ دنخبل تشاد یعس هک حیلا ورد داتسرف یاباال هنوش زربلا

دش هارمه بندملا

مولهپ رود ور شتسد تشپ زا هنسرگ یچراکش هی لثم زربلا مدش قاتا دراو هکنیا ضحم هب

. تسب ور رد شاپ واب درک هقلح

. مریگب ماک تزا منوتن و مشاب ترانک هکنیا لمحت هتخس ردقچ دز: بل مشوگ ریز سح اب

زاب ور شتسد رود ی هقلح مدرک یعس نوزرل ییاه تسد واب داد نوریب نیگنس ور مسفن

منک.

درک. هقلح مرود رت مکحم ور شتسد هدش قتالینم هجوتم

دیبت. یم دنت دنت هدیسرت یرانق لثم مبلق

ندید یم ور هنحص نیا ییاد ای نامیا یمدشو زاب رد نیا هظحل کی طقف هظحل کی هگا

یمدش. هدیشک یهابت هب نم وحلا هدنیآ نمو تشونرس

ششوغآ وت ونم ابحم یب هک ارچ ، هرادن شزرا زربلا یارب یزیشپ نم یوربآ مدرک یم سح

. تفرگ یم ماک مبل وزا درشف یم

بل رود دیشک نوبز و درک ادج مبل تشاد ور رمع کی مکح نم یارب هک هقیقد دنچ زا دعب

. شبوطرم یمک

... ینومهم نیا طسو هکاآلن همک تکرش وت هگم یمینک؟! یروجنیا ارچ _

. مدادن همادا ور مفرح

. دزیم شیتآ ور شراگیس هک ردحیلا
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. مدرک دیدمت ور ما هدش کاپ ورژبل هنیآ یولج متفر

. هتخس نوشتخانش هک ییاه لدم نوا زا دوب یصاخ مدآ زربلا

درب. شراکفا و نهذ نورد هب یپ دش یمن ، زومرم رادلوپ هچب کی

یمن لو ور وت نم هدازیلع اراس تفگ: مشوگ ریز و تفرگ ور متسد قاتا زا جورخ عقوم

منک.

نک. لمحت تیگدنز وت ونم روضح ترمع رخآ نکات ملمحت

؟! هموهفم ینم قح ینم »وتملا شا هنیس یور «دز

. مدوب زیربل یفاک دح هب بشما یارب هنک ادیپ همتاخ ثحب ات مداد نوکت رس

شادیدهت و نامیا

شاه یهن و رما و ییاد

شاه ندیشک نوشن طخو و زربلا

هتسخ... ادخ مدوب هتسخ مدیشک یم دیاب رفن دنچ ؟!زا بشما یارب دوبن سب

قاتا زا زونه دوب هتخیمآ مه رد خلت رطع هکاب شروتانس راگیس یوب یلو دوب هتفر زربلا

دوب. هتفرن

. متسب وماه مشچ و تشلا ب یور متشاذگ ور مرس

. میگدنز خلت یادرم روضح نودب تساوخ یم هدوسآ باوخ کی ملد

. ندیشک نوشن طخ زربلا و هدننک دیدهت نامیا نودب
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لغآ نومه یگنب روصنم ی هبارخ هنوخ نومه هب میدرگرب شاک . متشاد ور مبلق یدازآ شاک

... مدرک یم سح شزا ور یدازآ شوخ معط شوت یگدنز یاه یتخس ی همه هکاب هبارخ

***

. هرایب ور اه شرافس ات تفر نایک

؟! ینوخ یمن سرد ارچ وت اراس : دیسرپ کهام

نیشب مرظنب راک رس ورن هتفگ تییاد حاالهک هگیم تسار تفگ: و داتسرف باال وربا ریما

. نوخب ور تسرد

زا یرود سلا راهچ دعب یمندش مه نومرواب میداد روکنک یگلا ۲۲س ناماس و نایک نمو

. میشب لوبق بوخ یاه هاگشناد سرد

تفگ: و تخادنا مدوب هتسشن تکاس هک نم راثن رهم زا ورپ هناردارب یهاگن ناماس

. نرادن تندرک دودحم یارب یا هنوهب انوا و یشاب رت دازآ ینوت یم یروجنیا

مینک. یم تکمک مهام یجآ تفگ:هرآ و تفرگ ور متسد هراتس

. مسرب موزرآ هب متسنوت یم هرخ دوبباال یبوخ رکف مدز. وحم یدنخبل نوشتبحم باوج رد

یلیخ مسرت یم نم دنتسنود یمن . دنتشادن ربخ نم یگدنز وت ششقن و زربلا روضح زا ارسپ

. هبوکب مییاوسر لبت وهب هنک جل تکرش هب نم ندموین رطاخ هب زربلا هکنیا دایز.زا

ننک. مموکحم و نشب نم یاه هابتشا هجوتم ییاد و نامیا هکنیا زا

بصعت ینابرق تریغ مسا وهب نوش مراحم تسد هکهب ییارتخد تشونرس هب ندش راچد زا

. مسرت یم دندش یم

مدش... و مشب راتفرگ شهب متشادن راظتنا تقو چیه هک یتشونرس زا

درک. عمج ور ما هدش ترپ ساوح شتسد وت یاه یفاک و ینتسب ینیس و نایک ندموا

دوب. هدش مرگ نوشروضح اب میگدنز دوب هام کی هک ییاه تسود عمج

. دندوب رت یمیدق کهام و هراتس دنچره
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وزرآ یکشاوی ونم دوب هدز خی شساسحا هک یکهام هب درک یم یکدزد یاه هاگن نایک

ولد هشب دنب نایک یدرمز قاتشم هاگن نیا رانک هشوگ ییاج کی کهام لد شاک مدرک

هدنخ. شوخ نوبرهم رسپ نیا هب هزایبب

رتفد هی ناماس ردپ ی هیامرس اب مدعب ندوب هدنوخ نارمع یسدنهم ود ره ناماس و نایک

. ندرک سیسأت یسدنهم

یور نتفر یوزرآ و تسا هدنناوخ و راتیگ سردم یمهنک راک هاگشزومآ یوت یلو ریما

هراد. راک زاوج نتفرگ و جیتسا

و یزاب راتیگ هساو داد یم نوج اجنوا رهش ماب میتفر اه هچب هارمه ینتسب ندروخ زا دعب

... یمهرود

رابجا وهن نامیا بصعت هن تفر ویم دیشک یم رپ منهذ زا هصغ مغو مدوب هچباههک رانک

.... هنزب مهب ور نوم ینومدوخ یمهرود تسنوت یمن مودک چیه زربلا یاه

نم اب کهام رت یمیمص هدروخ هی هراتس دوبن. کهام زا یربخ و میدش مدق مه هراتس نمو

. متشاد یرتشیب یتحار کهام هب تبسن نم هکنیا اب درک یم راتفر

؟! تسا هطبار وت تاهاب زونه زربلا اراس _ هراتس

رت راد نوج هتشاذگ میردام هنوخی اپهب یتقو زا هزات رابکی هتفهیا ًابیرقت متفگ:هرآ روخلد

یمهنک. مدیدهت

؟! تارب مریگب کمک اه هچب و ناماس زا یاوخ _یم هراتس

نم تسین شاه دیدهت تباب طقف سرت سح نیا مراد همهاو زربلا زا یلیخ نم هراتس _هن

. مرفنتم ندش اهر زا مسرت یم مه شدوبن زا یتح

تاهاب تنداد رجز یاج وهب دایب محر هب شلد نوا هنک ادخ تفگ: و دیشک یقیمع هآ هراتس

هشب. هطبار دراو شتسرد هار وزا هنک جاودزا

. هنشور مارب هدنیآ هراتس مراد دیما :نم متفرگ ور شتسد

***
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: زربلا

مداد. باوج حلا نیا اب دوب سانشان . مدرک بجعت مهارمه یشوگ یور ی هرامش ندید اب

؟! دییامرفب _هلب

؟! یتخانش مدنولا رسپ _سالم

دش. میسرت یاه بل یور دنخروپ شقن

! یشاب هتشاد ونم ی هرامش مدرک یمن رکف ؟! یدرک ام زا یدای ناخ دنولا بجع _هچ

یمدوخ ی ولوچوک زربلا هشیمه وت هچ هشاب تدای هشیمه ونیا . ولوچوک رسپ نزن هنعط _

لبنت. یوشاش ی هچب رسپ نومه

نوا هب شادص متشاذن دنچره . مدنخن شخوش نحل هب درم نیا زا ماه یروخلد مامت اب متسنوتن

. هسرب فرط

. تشادن اج درم نیا سوماق رد هناردپ تبحم ال صا دوبن ردپ تقو چیه دنولا

درک. یم تاهر هتسبلد هک شاه هار همین تسد نوا دوب،زا قیفر طقف وا

شردپ دیمهف دوز یلیخ اما دش قیفر دنولا دشاب اهنت یلیخ یتقو شردام گرم دعب زربلا

تس. هار همین قیفر

؟! یداتفا ترسپ دای ناخ دنولا هدش یچ _

لا وحا حلاو زا ربخ ال صا هدش؟! خلت دح هچ ات شرسپ تسنود یم دنولا ؛ تشذگ منهذ زا

؟! تشاد شا هتفشآ ناور و یگدرسفا وزربلا

! میدوب رود مه زا ردقچ

. مدوب اسوتآ یرامیب ریگرد رخاوا نیا یلو . متدای هب هشیمه هک نم ناج رسپ _

! تشادن یا هدیاف چیه هیک؟!اما اسوتآ مرایب رطاخ اتهب مدروآ راشف منهذ هب

هیک؟! اسوتآ _

یدرک شومارف ور ترهاوخ اسوتآ ؟! یدش قشاع ناج رسپ داد: ملیوحت دنخزوپ دنولا راب نیا

؟!

دعب شنز و دوب هدرک جاودزا سور رتخد کی اب شیپ سلا دنچ دنولا هک مدروآ رطاخ هب هزات
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دوب. هدرک اهر ور هچب و نوا نامیاز

... شدوب هدید راب کی مرهاوخ املآ طقف . مدوب هدیدن ور اسوتآ تقو چیه

دش وطالین هک نومنیب توکس

هتفه رخآ هرارق تفگ:ام هنم راتفر عون رطاخ هب دوب صخشم هک روخلد ییادص اب دنولا

. ناریا میایب اه رتخد هارمه

نایم. ود ره اسوتآ و املآ

یممگ؟! یچ یمهفب مراودیما ننیببب زاب یور وراب نوشردارب مراد تسود

... مهجوتم دنولا هشاب مداد: باوج ساسحا یب ییادص واب مداتسرف نوریب نیگنس ور مسفن

مداد. مل یلدنص یور و مدرک عطق ور یشوگ

اراس:

دوب... هدیرب مزا نوما لددرد حبص زا

هشن. ممحازم یسک متساوخ نامام وزا مدروخ شخب مارآ و نکسم صرق کی

. تحارتسا زور و دوب هبنشجنپ . متشادن ور یرشب ینب چیه هلصوح

میا. هیراع تخت یور مدیشک زارد هتسب لا متسد وراب مرس هدرک شوماخ ور ملیابوم

دوب. هدش یدج ندنوخ سرد یارب میمصت

. تخاس نامگ سدح و وزرآ یور ور یگدنز دش یمن

هدش. تربع مرمع کی یارب متخادنا زربلا ماد وت ومدوخ یزاورپ دنلب هکاب یراب کی نومه

. دیدزد ور میرادیب شخبمارآ صرق رس زا باوخ دشو مرگ ممشچ

. متفرگ شود و مومح تمس متفر و مدش ادج تخت زا قیمع باوخ تعاس کی زا دعب یلسک اب
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. مدیرخ یم باتک گنهرف متفر یم دیاب

دوبن. منهذ وت یصوصخب ی هتشر ینعی متشادن روکنک نداد یارب یصاخ میمصت اما

و درک مفرصنم لوا نومه زا لیاسو باالی جرخ اما متشاد عالهق کیفارگ هب یناوجون زا

. رتویپماک غارس متفر

رود اب راد یلپ شولک وتنام هی هرخ باال مدمک وت یاه سابل و مدوخ اب راجنلک یلک زا دعب

ما هدیرپ گنر تروص هب هنوگ ورژ کیکنپ واب مدیشوپ ور شتس یرسور و یتننس یزود

. مدرک رت گنر رپ یرانا مهابرژبل ور ماه مداد.بل هولج مکی

دوب. نامیا ، مدروآ ورباال مرس . مدموا رد یسک ی هنیس هب هنیس قاتا زا جورخ عقوم

نیا درک یم تقو یک نیا دوب حبص ۹ تعاس ، متخادنا شا هدیشک ووتا دراکنآ پیت هب یهاگن

؟! هسرب شدوخ هب همه

دموا مدای مزاب دشو نامیا مهرد یاه مخا مباوج و تسب شقن ماه یرانا یور لوه یدنخبل

! دوبن مه ندز دنخبل مدآ دوبن قیفر درم نیا

همع؟! رتخد یدرک شلاوکاله اجک _

: اعدا و رورغ هوک نیا هب اصوصخم مدوب دلب ندرک مخا منم و تسشن مه رانک ماه وربا

؟ هیلکشم نوریب میریم مراد

؟! یدیسرپ وت هک مسرپ یم وت زا ور وسلا نیا نم

قارب و درک کاپ وماه بل یرانا شتسش ی هشوگ اب طقف درکن ماه فرح هب یهجوت ال صا

تتیبرت تردام . میرادن یدرگ لو و هنوخ زا نوریب نتفر اه یناریما :وت متروص وت دش

؟! هدرکن

ما. هدازیلع !نم متسین یناریما نم هناتخبشوخ دش: جک دنخزوپ هب مبل

یناریما هی یدوز :هب مندرگ وت دش شخپ شا یتشادن تسود غاد سفن و متروص وت دش مخ

دوز. یلیخ یمیش

هناد. هبنپ دنیب باوخ رد رتش : مداتسیا ولهپ هب تسد و مدز بقع ور شتروص

. تمروخ یم یرادیب وت ولوچوک موناخ ورن _دنت



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

184

. شاب تراتفر بقارم : هشیم هراشا متشگنا

. هجوج مبقارم : شور راشف و شمکحم تشم ریسا متشگنا

اه! مشک یم غیج نک .لو یشحو ور متسد نک _لو

مدوخ ریز یدچز هب هجوج عفال هشاب باال: هرایم راو میلست ور شتسد یمهرو بقع بقع

هدیم. تتاجن یک منیبب ماوخیم تقو نوا یشک یم غیج

مرب و رود زاب سوه یاه درم یسحن زا تسین رارق راگنا . نیمز ور مشیم راوه شنتفر اب

مشب. اهر

نم رس قحم زربلا اب داوخیم یروجچ سومان شدوخ لوق وهب مشب یدج نامیا یارب هگا

دایب؟! رانک

یچ؟! متسین رتخد نم همهفب ألهگا صا

مدش.... قناالب نوبایخ یهار و مدرک ناهنپ یخیلا یب زا یباقن تشپ ور ما هتخیر مهب راکفا

***

. مدرک تبحص امش اب همه نیا نم نایاش ییاد _اما

هدرک یاپ هدنیآ نمو رس قحم درم دوب.نیا هداتسیا هنیس هب تسد و هدز دنویپ مهب مخا ییاد

رتخد هساو یدرگلو هک هعونمم رایهوک زربلا ندید مرن،هک مراک رس هک شفک کی وت دوب

. هعونمم ام

ندرک در ینعی زربلا مشخ ینعی نم نتفرن مدنومهف یم هدند کی درم نیا هب دیاب یروجچ

! ییاوسر لبط ینعی یزاب جل ینعی شزمرق طخ

هراظن یسنلا هشوگ هدرک توکس نامام و بل هب دنخروپ نامیا یتقو مدنومهف یم یروجچ

. ندوب ام ثحب رگ

یمن زاین و قفوم ییاد اب هشیمه دوب نیا شلیلد دیاش دزو یمن یفرح نامیا هک دوب بیجع

هنک. تلا خد دید
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فصن ود بیس لثم هیبش شردپ هب وخاالشق هشاب نیهاش ییاد رسپ هکنیا زا رتشیب نامیا

دوب. نایاش ییاد ی هدش

. روتاتکید ساالرو درم و زابجل و سخت هزادنا نومه هب

درک. لیدبت قلطم یشوماخ هب ور مدیما یوس روک و دیرپ ثحب نویم نامام

اآلنهب یلو هدوب ام هب کمک ندرک راک و تکرش هب نتفر یارب وت لیلد ناج اراس _ نامام

. میرادن یرسک اممکو نایاش ییاد فطل

هفیظو نایاش ییاد »اباب تخیر یم مهاگن زا یگف مگب؟!«کال ور فرح کی راب دنچ _نم

! هرادن هبام تبسن یا

؟! تسه رت بجاو سومان زا هگم ؟! مراد رت زیزع رهاوخ زا هگم ؟! مرادن ارچ _ نایاش ییاد

« تخادنا نامیا هب یهاگن » رهوش تسد تمراپسب هک ینامز ات یتسه مسومان وت

. نکن یزابجل سپ

ال صا مداد: تسد زا نامام یادص ندینش وراب نامیا هب ییاد ی هراشا هب ندرک رکف تصرف

یمدیآ. مدب ناخ زربلا تکرش سیئر نوا زا نم

؟!حا رتخد یرادن رورغ دز!وت یم فرح تاهاب اه بابرا لثم تهب دوب هدز گنز راب کی

ریغ. تنم هب یزاین هچ هنومتشپ ریش لثم تییاد الهک

ییاد مداد: کمایپ زربلا یارب و قاتا هب متشگرب یفرح نتفگ نودب . دروخ یم ور منوخ نوخ

. نوریب مایب هنوخ زا هراذ یمن

... دروخ کیت ممایپ یلو دادن یباوج زربلا

لقادح ییاد دوجو رطاخ هب زربلا شاک . متسب وماه مشچ و تخت یور مدیشک زارد قمر یب

هرادرب مرس زا تسد

***

. زربلا
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کیرش نینزان ردپ ینومهم هب توعد فرط کی زا اراس ندموین دوب، سحن ی هبنشکی کی

. هگید فرط شومع رسپ و گرزب ردپ یراک

حاالهک دوب رتهب ال صا ؟! مروخ یم ور اراس ندوبن صرح مراد ارچ متسنود یمن ممدوخ

. شتمس مرن هشرب و رود تفلک تریغ گنر نوا اب نامیا

ما یگلا ۱۹۱۸س نارود راگدای سوسکل روتوم تشپ یتقو هتفه رخآ منک یم فارتعا یلو

مورآ زربلا یمهگ سرت واب هنک یم هقلح مرمک تشپ ور شکیراب یاه تسد نوا و منیش یم

. هشیم ریزارس مبلق هب یگداس سنج زا یتذل رت

و یدادم کون تک . مدرک ضیوعت یسلجم راولش و تک تسد کی وراب مراک راولش و تک

. یدادم کون یرتسکاخ تاورک هی هارمه شگنر مه راولش

. نشب رهاظ رداچ اهاب نز و راولش و تک اهاب درم دوب مسر گرزب ردپ ترامع وت

و نامز رذگ هک دوب یتخس و تفس دیاقع هب دقتعم گنشوه ریما جاح ردپ و نم سکعرب

دوب. هدادن شهب یرییغت نیرت کچوک هعماج رییغت

املآهن. ردام مردپ مود رسمه یلو دوب گرزب ردپ ی هدیقع مه مزرمایب ادخ ردام

ال صا . دیشوج ماه گنر وت نوخ درک مردام نمو یگدنز هکاب یراک نزو نوا یروآدای زا

. منیبب ور اسوتآ شرتخد و ردپ موس نز متشادن تسود

ناهنپ یخیلا یب باقن تشپ ور مشوشغشم راکفا مدرک یعس و مدرک هتسب و زاب وماه مشچ

منک.

ور کالساه تعاس و هاگشناد هب مدز گنز و مدرک میظنت هیناه وراب یتکرش یاه رارق

. دنتشاد روضح مه شردارب و املآ دوب هدرک متوعد گرزب ردپ بشما مداد. رییغت

مدز. تراتسا و مدش مگنر یکشم یایک راوس

. یناوج نارود تخس یگدنز اهو هتشذگ غارس تفر منهذ دش. شخپ مالیمی گنهآ

ردقچ وت زا هنود یمن سک چیه یلو هروخب ترسح مزور هبحلا هنیبب ونم سکره دیاش
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. منوغاد

مدش. گنیکراپ دراو تعرس اب هدروآ زاگ هب یمکحم راشف و مدرک زاب تومیر وراب رد

هب ور یگرزب غاب ریوصت باال عافترا زا هک هشیشیا روسناسآ . مدوب ترامع روسناسآ لخاد

دوب. مور

ومینیب ییانشآ خلت رطع رد ندش زاب و گرزبردپ دحاو وت روسناسآ ندداتسیا ضحم هب

داد. شزاون

یکشم یاهوم نامز گنر دیفس درگ یدرم هب دش لفق مهاگن و متخادنا فارطا هب یهاگن

دوب. هدش غورف یب شقارب و باذج هاگن و دوب هدرک یمدنگ وج ور شگنر

. تفرگ شقن ماه بل یور خلت یدنخبل هتشذگ نیریش و خلت تارطاخ یروآدای اب

شتسار تمس دوب اسوتآ اال متحا هک لا سدروخ یا هچب رتخد و پچ تمس نینزان و املآ

. دندوب هداتسیا

یور قیمع یدنخبل دزو قرب یا هظحل یارب شهاگن مندید متفر.اب ولج ددرم یاه ماگ اب

درک. شوخ اج شاه بل

؟! ییوت نیا نم یادخ زربلا _

دش. بلج نم تمس هب املآ و نینزان گرزب ردپ هجوت شفرح نیا اب

ولج: هب ور درک متیاده و مرمک تشپ تشاذگ تسد هنارورغم یدنخبل اب ناخ گنشوه ریما

. شدوخ هساو هدش یدرم زربلا ، دنولا نک هاگن بوخ

نم یادخ درک: رپ ور مشوگ دنولا یادص و متفر ورف یمرگ شوغآ رد منزب یفرح هکنیا لبق

اجک؟! دیشر درم ونیا اجک لبق الرغ رسپ نوا

دوب. گنت تارب ملد ردقچ شداد یاو : تفرگ ور متسد و درک متروص راثن یدنخبل املآ

. متشادن ور ندز دنخبل وحلا سح یتح هک ینم و

؟!» مدوب اعقاو » تندید زا ملا حشوخ متفگ: یدج ییادص اب
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. رادید قاتشم ناج زربلا :سالم هنکب یهجوت بلج درک یعس نینزان

. مدرک کرت ور عمج یا هزاجا واب مداد یعونصم و کشخ دنخبل کی وراب شباوج

نمو یگدنز سوباک ینامز هک ینز دیهان دوب، مردپ رسمه شا همع لصا ربارب یپک نینزان

دوب. مردام

ینومهم وت مدیشچ مورآ و متشادرب ناویل کی . تفرگ مفرط هب ور تبرش ینیس راکتمدخ

تفر. یم شیپ نوا دیاقع وریپ زیچ همه و دوبن لکلا زا یربخ گرزب ردپ یاه

شدوخ بوخ یزاب سدقم رهاوخ روچقاچ رداچ هکاب دوب هدیمهف بوخ ور هلئسم نیا نینزان

دوب... هدرک اج ناخ گنشوه ریما و هداوناخ لد وت ور

منک کرت یقیاقد یارب ور سلجم مداد حیجرت یفنم راکفا موجح اب

شتآ هتشاذگ یبل هشوگ ور مزمرق یونگم راگیس و متفر یباال هقبط رد مقاتا سارت هب

مدز.

هنک. یم رییغت مه ما هقیاذ هخلت یلیخ مماک یتقو دوب متداع زا رت خلت راگیس زا لدم نیا

رس دوب هتفر ردپ و دوب حبص ، مقاتا وت دموا میرم مردام زور کی مدوب هچب یلیخ یلیخ یتقو

. مدوب دولآ باوخ ونم راک

زمرق و هدرک فپ شاه مشچ دوب تحاران ردپ اب شبشید یاوعد زا زونه هک ردام زور نوا

. دموا مولظم یدایز مرظنب

. دیسوب ور مینوشیپ و مرس یور دیشک یتسد

داد دشیم ثعاب هک یشیارآ نومه شا. یگشیمه تداع لثم دوب هدرک یظیلغ و دنت شیارآ

ننک. باطخ بارخ ور ردام شرطاخ وهب دایب رد گرزب ردپ و گرزب ردام

مراد تتسود درک: همزمز مشوگ ریز و دیشاپ مدولآ باوخ تروص هب نوبرهم یدنخبل

. مزربلا

مدش. هدیشک شتمس هاگآدوخان سارت بل تفر و تشذگ مرانک زا میسن لثم ادص ویب مورآ

تسب ور رد سارت بل تفر دینش یمن ور مادص و دوب هدش رک راگنا مدزیم شادص یچره
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مدز. رانک ور هرجنپ

مه نم ومه شنماد ریز تفرگ تیربک بوب ودعب درک سیخ وشاه سابل شتسد وت یرطب اب

. دنوزوس ور شدوخ

. مدیشک تسد یگدنز زا ونم دیشک رپ ایند زا نوا

دیدش. یاه یگدرسفا ات ناور و باصعا شخب وت ندش یرتسب زا

متسنوتن هگید نوریب مدیشک اجنوا وزا مغارس دموا یرسپ ی هون قشع نوجاقآ هکنیا ات

. یجاح رسپ مدش و اباب شیپ مدرگرب

. دیسر مهب رتشیب رورس همع و شدوخ رسپ وزا تشاد یباسح وماوه مه ًافاصنا

هنوخ. شدروآ و تفرگ ور شدیدج نز تسد هاتوک یراد ازع هرود کی دعب مه دنولا اباب

. هنوا گرزب ردپ و ردپ هزور ره یاه اوعد و مردام یشکدوخ تلع مدیمهف اه هدعب هک ینز

و دوب هدرک اج نوجاقآ و نوج یرپ لد وت ور شدوخ بوخ شمرن و برچ نوبز هکاب ینز

دوبن. نم یارب ناخ گنشوه ریما شیپ ییاج هگید دموا یم ایند هب رسپ املآ هگا دیاش

نشور ور یدعب راگیس ششیتآ واب مدز ور راگیس رخآ کپ و مداد نوریب مشخ وراب مسفن

مدرک

. دروآ اج رس ور مساوح لیابوم یشوگ کمایپ یادص

. دروخ کاچ مبل ور دنخبل درک یصقر شوخ لیابوم یشوگ یور هک اراس مسا

راک. رس مایب منوت یمن هگید نم سییر یاقآ _سالم

. متفرگ ور اراس ی هرامش مشخ دادواب دنویپ مهب وماه وربا مخا

. تشاد یگزات مارب هک یسح و مدنوم ونم مبلق هب تخیر مغ شراد ضغب یادص

. مرادن باصعا هک مگب ینک اوعد یدز گنز قه»هگا قه یادص » زربلا _ولا

هدش؟! یچ وگب طقف اراس. وگن ترچ _

کی یشنم هرب ما همع رتخد نأش رسک هتفگ نایاش ییاد شیپ هتفر نیریش دوخ نامیا _

. هنوخ وت هرایب لوپ و هشب تکرش
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یروجنیا مرادن تسود . نکن هیرگ اراس : متسب وماه مشچ و مداد نوریب مشخ وراب مسفن

. یشاب

! یرادن هک وماکشا رایتخا وگن روز زربلا _

هنم. اب تیچ همه رایتخا مراد مبوخ مراد _

هب هنکن داد» همادا و دیشک یدنلب عیه »! هتسب نم یاپ و تسد و قحم هدش مییاد _عفآلهک

؟! یدب ول وماه ملیف ییاد رطاخ

. متسین یروجنیا نم اراس :هن تفرگ مصرح شا هناقمحا رکف زا

. مینیبب ور هگید مه نوریب ایب یزیچ یا هنوهب هبهی ادرف

. هدیبسچ نم اههب هنک نیع نامیا نیا هشیمن ! چون _

؟! یدوب تسود کهام _اب

روط؟! هچ موها _

. هنزب تگنز مگیم شهب _

ماه. یزاب سیلپ نیا قشاع نم یاو _

. یگنخ _

اه! گنخ وگن نم هب یوه _

. مدرک عطق ور یشوگ و مدیدنخ

. مباصعا یور تخادنا شخ نینزان فیرظ یادص

؟! یتسه سارت وت ناج زربلا _

روط؟! هچ متفگ:هلب تیدج واب شتمس متشگرب

. هریگیم ور تغارس هدموا مردپ _

ریما یجاح هک فیح یلو هرادرب مرس زا تسد هکلب ات منک شراثن یلیس هی تساوخیم ملد

دوب. هتسب ور متسد یباسح ناخ گنشوه

. میرب مه قافتا هب هشاب _

زا رپ ةنطلس هزمغ نیا منک لمحت ات مدییاس مهب نودند دزونم یداش زا یقرب شاه مشچ

. شیهابور تروص یو هزیم زیر لکیه زا دروخ یم مهب هکحملا ور هدافا
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***

اراس.

. تخت هب مداد هیکت هلصوح ویب مدیشک یا هزایمخ یگتسخ اب

. موناخ مظعا ندید یمیدق هلحم دوب هتفر مه نامام رختسا ندوب هتفر ییاد نز اب ارهز

هدش تخاون کی یباسح میگدنز هک زور دنچ نیا دوب هدرک ور پوت یمه هرود هی یاوه ملد

دوب.

هلب. موه مداد: باوج هلصوح یب دوب کهام ی هرامش دش. دنلب میشوگ گنز یادص

هزو! موناخ اراس _هلبوبال

. یدرک مر زاب کهام هتچ یاو _

ملچ. لخو سیئر وتو تسد زا منوا مدرک مر نم _

؟! زربلا _

نم. هنوخ یایب یرصع هک وت هب منزب گنز هگیم شرتفد هدنوشک ونم موها _

!!! فوپ مداتفا یراتفرگ هچ هب شاه یلوصف و نامیا نیا تسد _زا

. مراک رس مرب منم نک شلح یروج هی تدوخ سپ بخ _

***

. شارب مراد شتقو هب راذب داوخ. یم یلا مشوگ وت ییاد رسپ _نیا

. یروخب ور شقح یاوخب هنکن مرس رب کاخ _

ناه؟! ؟! ینوا فرط _وت

جمس نوا ییوگروز زیم»وت یور متشاذگ ور ما هویمبآ » متسین مودک چیه فرط نم _هن

نم. یدازآ و یگدنز ور دیداتفا

شآ. زا رت غاد ی هساک هدش یچ نوا متدرم _نم

یک. هنم؟!زا درم . زربلا ندوب قحم نیا زا دیشک توس مخم

؟! تقو نوا ینم درم یک :زا مدروآ نوبز هب ور مرکف

. یتشاذگ مرایتخا رد وتدوخ و یتخیر هوشع مساو ینویلیم ۵ ماو هی رطاخ هکهب یتقو _زا
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موه؟! هتفرن هک تداس : متشپ ور دروخ رس شتسد

لچ. لخو یوت تمس دموا مدروخ یفاضا هوگ ال صا نم هسب هسب یاو _

. دیشک رس اوه یب ور شتشهب رد وخی دیدنخ

. یروخ یم امرس تا. هدور هنک یم عیه!خی _

. سرتن مرگ اوه _

. هرادن مه نوتسمز نوتسبات هب یطبر ، یشیم لا هسا هنک خی تا هدعم _

مش. یم بوخ یریذپ یم پوس مارب یایم وت مشب لا هسا بخ _

مدز. کم ور متشهب رد خی مورآ مورآ و متفر شهب یا هرغ مشچ

درک. یم مورآ ور مدوجو یامرگ مدوب منهد وت خی ندش بآ قشاع

. نومتمس ندموا ییاه ماگ اب ریما و نایک و کهام

؟! هرادن یمومت نوتافرح میتفر هار سب زا میداتفا زااپ ادخ _هب

دز. یم رغ هشیمه لثم هک دوب کهام

. نیشب فرط نوا ورب ندرکن هک تروز ناج کهام بخ _ نایک

دوب. هدیسرن شنهذ هب مدنب یم طرش _ ریما

هنک. یم ما هرخسم شنیبب نایک دش:ِاِاِا ضرتعم کهام

. هگید یگنخ تدوخ بخ کهام _

یدش. تسود نوشاب یدرک ادیپ اجک زا ور اه _نیا زربلا

. هتدوخ دنمراک هک کهام _

یمدید شوج ردقچ نیبب ندموا ماب ننک.هی حتف ور هلق نتفر مه هراتس و ناماس نیا _ نایک

. ورام

. هغولش ماجنیا نتسین هک هچب _

هبش! کی تعاس اباب هدش مرید یباسح !منم هدرواین نیشام شدوخ اب ناماس _ نایک

. منزب راتیگ هزات ماوخ یم شاداد اجک _ِا ریما

؟! دیدرک داشرا تشگ سوه _ نایک

ندرگ تخادنا تسد ام« لثم هن هراد یهجوم ی هرهچ شدوخ ، تسام اب مزربلا _اقآ ریما
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رسپ ودات هب یتهابش چیه کینوی پیت و یمسر راولش و تک نوا وت هک هدیشک وتا زربلا

« تشادن ولبات لکش ورسو هتخیر مهب یاهوم نوا اب شرانک شوخ ورس ترپسا

یا همرس تس پیت ندوب هدش قشع غرم هیبش ندموا رود زا هدش تفچ مهب هراتس و ناماس

دوب. هدرک جاودزا هزات یاه جوز هیبش نوشبترم و دراکنآ لکش ورس دیفس

. ندوب هدشن یدج دایز و ندوب لِر وت طقف هبوخ حاال کهام لوق هب

هک هراتس هبحلا شوخ . شارب نییاپ هداتفا ناماس و هدش خاروس نومسآ درک یم رکف هراتس

ی هداوناخ یراجاق تاموسر و مسر ریسا هک تخبدب نم لثم هن تشاد ور یدازآ هدروخ هی

! مدوب نامام

هکات زربلا رارق رس مرب فرط نوا اتزا کهام هنوخ مایب متساوخیم هک مداتفا رهظ دای

مههب هعفد ره هنک رداص ونم نتفر ی هزاجا و دایب راک رس زا نامیا اقآ هک مدش لتعم رصع

داد. یم ملیوحت دنوک ژ دنخبل هراد یطبر هچ نامیا هب متفگ یم ییاد

هک یروجنیمه راگنا مدروخ یم ور هتشذگ ی هطبغ هشیمه دوب هدش یروج هی میگدنز هک خآ

مدش. یم کیدزن طوقس هب رتشیب تفر یم شیپ ما یگدنز

دیدهت زا هک ییاه هروشلد االنو تراسا نیا و اجک ما هتشذگ یدازآ و هداس ی هنوخ نوا

اجک! مدیشک یم زربلا یاه

زربلا و داتفا قافتا هک دوب نم روصت زا جراخ شوخرس یدایز پیکا اب زربلا ندش یمیمص

ارچ دوب نیگنس رس ریما اب نانچمه یلو تشادرب تقافر زاف نایک ودعب ناماس اب همه لوا

دوبن. دنیاشوخ مشاب منم هک یعمج وت خوش یدایز برطم لگنیس رسپ هی دوجو شرظن هکهب

ممهم شساو نم ارچ مدیسرپ یم هداد جرخ هب تأرج دوب طسو زربلا زج یسکره یاپ وهگا

. لیمکت یدایز نم بشما یارب و ندز دضحلا داتسا و دوب زربلا یلو

. مدیسوب ور نوبرهم هراتسی و مدرک یظفاحادخ کهام اب هنوخ هنوسرب ونم زربلا دش رارق
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. مداتفا هار هجوج لثم زربلا تشپ و مدادن تسد عمج یارسپ زا مودک چیه اب زربلا سرت زا

ارچ؟! متسنود یمن ونم دوب یغرم زیچ رخآ تعاس کی نیا زربلا خاالق

؟! یتخیر مهب وهی ارچ وت زربلا _

اب دیاب هک نومرتخد تسود زا منیا هنک فیلکت نییعت مارب دیاب مگرزب ردپ نس سلا یس _دعب

. شمنیبب یزاب رتسگناگ

. رتخد تسود مدش ندوب یتسد مد زا متفرگ هجرد عیفرت بجع ور:هچ مماک درک خلت دنخزوپ

اراس. نک سب : نوریب داد یبصع ور شسفن زربلا

تدوخ ؟! یرادن منم فرح نیرت کچوک تقاط هنکن ناخ. زربلا مدرکن عورش یتح هک _نم

نم. تقو نوا یمینک نم راب داوخیم تلد یچره

هراد. شین کالتم یلیخ . یدروخ ور مخم اراس هسب _

. یدرک عورش لوا تدوخ نک شون یتبرض یتبرض یدز منز. یم شین نم هرآ _هه

درک.... یم روک ور مدآ قطن هک شاه نوا زا دیشک داد زربلا

دوب. یهاوخ دوخ و ییوگروز یادخ مزربلا نیا مدوخ وت مدش عمج تکاس

؟! تسین نادرک ی هداج نیا هنوخ یمنمیر ارچ _

ِنادرک هداجی هرآ دز» شیتآ ور شراگیس هگالیل.« یمن یسک یریگب نهد هب نوبز _

مشلا. میریم هتفه هی سولا چ میرب مه ادرف مینک رس اجنیا بشما

دوب؟! هدش لخ رسپ نیا ادخ مرس!یا قاط دیبسچ ماهوربا

مشلا؟! مایب مشاپ نمابوت زربلا _

یکهام شیپ وگب تنامام هب بشما مدرک یخوش . موناخ یلوک نزن غیج بخ بخ : دیدنخ

. منودرگ یم ترب حبص

ی هچغاب هی دوب غاب هنوخ هتبلا . میدوب نادرک یوالی دعب تعاس .مین مدیشک یا کالهف فوپ

متفگ! نیرفآ دوب هدرک شتسرد هک ینابغاب هب لوا نومه زا هک تشاد هدش یراک لگ کچوک

گنس هک دوب هقبط وود گرزب نامتخاس هی دوب هدش راصح تخرد هکاب مه رتم دص زا دعب
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هزاس. هرات یمهد نوشن شیراک

هکابمن دوب ییاج نیموس هینارفعز خاک نوا و زربلا شیرجت یوت هنوخ وت.دعب میتفر ابمه

. میدرک یم حبص و بش

رایب هدز خی یکسو هشیش ودات لا چخی وت زا ورب تفگ: و لبم یور تخادنا ور شتک زربلا

. سپیچ و کفپ اب

اه! یشوخرس : مدرک تشرد مشچ

داوخ یم حیرفت ملد االمن تحارتسا یور هدایپ ماب متفر ؟! مشابن _

. میشیم رادیب رید حبص هبش. مین _ود

شوغآ نومهم شا همع رتخد هنودب نامیا دایمن مدب دنچره کهام هب هدب کمایپ نزن شوج _

هنم.

! سیئر یاقآ ند یم عیفرت هبهب شوغآ مه مدش نک.االن مرگ تخت یتفگ _بقالیم

. همرگ مرس یباسح هک رایب ور طاسب ورب _

. شارب مدرب مدرک رپ کفپ هساک وهی متخیر ماج ودات

هداد کمایپ نامیا _

یچ؟! هب عجار _

تنماد وت هلوت هی هشاب مساوح مدب ور وت بیترت متساوخ یتقو هتفگ داد: شک ور شدنخزوپ

. مراذن

هنیبب یکره ور وت پیت نیا .خآ ینزب فرح تسرد دشن راب کی : صرح زا مدش خرس

! هتخس تلمحتردقچ منود یم نم طقف !حاال همرتحم هچ ییاقآ هچ یمهگ

شبارش ماج » هشاب متراک بحاص .حاال یراد یرسپ تسود نیچمه نک رکش ور ادخ ورب _

« دیشک رس ور

! هخرچ یم مرب و رود نامیا نوبساپ گس نوا یتقو هراد مه رکش موها _

! هکرت یم هراد ملد اراس _

. ریگب مغ زاف نک تسم دب نییاپ هرب راذب _او

مراد . لوگنخ متسین تسم : دیشک رس و تفرگ مدرک یم هزم هزم متشاد هک مه ونم ناویل مهس
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. مگیم یدج

نم. .هناب یدوبن ولد درد لها هخآ _

؟! تخت ور میرب ای منزب  ومفرح یراذیم مدش _حاالهک

! مونش یم بخ بخ _

یمن ننک. دقع مارب ور نینزان نداد چیپ هس ریگ مگیم ومیرپ نامام ناج موناخ و گرزب _اقآ

. نتشادرب مارب هک یا همقل هچ نیا منود

یچ نم فیلکت ؟!دعب هریگب نز ینعی ننک دقع نز زربلا یارب ! دروخ نوکت یزیچ هی ملد هت

؟! هشیم

هب هرارق ۳۱سهلا رایهوک زربلا سپ بخ متفگ: هدنخ واب متفرگ ور مضغب یولج روز هب یلو

. یرابجا ؟!نز هریگب نز روز

. منوغاد اراس دنخن _

؟! یدش قشاع موه ؟ هریگ ییاج تلد هگم ارچ _

هار. نوا هب نزن وتدوخ _

منود. یمن نم هک هطسو نیا یچ موه زربلا اقآ هار مودک _

شفپ رخ یادص هک دیشکن هیناث هب هجوج لثم دعب ماپ ور تشاذگ ور شرس و دیشک یقیمع هآ

دش.. دنلب

***

مدش. بشید یاه شاپ و تخیر ندرک بترم لوغشم و مدش دنلب حبص

یاه ناویل و کفپ و سپیچ لا غشآ و متشاذگ هشوگ هی بترم ور شملا وتنام و زربلا تک

. مدروا هنوخزپشآ ب ور یکسیو هتسشن

هناحبص هرفس هی ندیچ سوه گنر شوخ یابرم و هماخ و هرک و رینپ زا رپ لا چخی ندید اب

دز. مرس هب

وبملا تسد ریز هشیمه هرهش نامام و مدوبن زیمت ورت مدایز مدوبن یراد هنوخ رتخد ال وصا
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مه دیاب هک هدرگب هشب وت هدنیآ درم داوخیم هک یسک نوا ردام تفگ ویم درک یم وراج ور

. یتسین دلب ومودک چیه وت داوخیم یراد هنوخ مه یراد نز منک یراد هچب

وت دمویم شوٓج هک ییاتقو هی متشادن ار اهراک روج نیا ی هلصوح یلو مشابن دلب هکنیا هن

مدش. یم رت گنر مراد هنوخ نز ات رازه زا مدوجو

ریز متشاذگ زیم یور رینپ و هرک و ولا بلآ یابرم هارمه وم ندرک طولخم لسع وراب هماخ

مرازب ییاچ ات مدرک نشور مه ور زاگ یور یرتک

۴ تعاس هک یزربلا یارب دوب حبص هنومین متخادنا تعاس هب یهاگن و زربلا غارس متفر

. دشیم بوسحم رحس هلک ییاروج هی دوب هتفر باوخ هب

؟! یرادن یگدنز و راک هگید وش رادیب زربلا متفگ: دنلب یادص واب مداد شنوکت

. مباوخب رازب نکن تیذا یرپ نامام تفگ: هلصوح دزویب یتلغ زربلا

تشرد و زیر راک اترازه و هناخراک رهظ زا دعب رارق یلو ، لیطعت تکرش و دوب هبنشجنپ

. میسریم شهب دیاب هک هگید

. ششوغآ وت مدیشک هدش هقلح مرود شاتسد لفاغان هک مدز شادص هرابود

اباب! مدش هفخ نک ملو زربلا یاو متفگ: ومدموا مدوخ هب یلو مدوب هکش لوا

مشب. مورآ هظحل هی طقف راذب وگن یچیه سیه _

؟! یدشن مورآ متلغب وت بشید _زا

. هظحل هی راذب .حاال مدیمهف یمن هک مدوب باوخ ,_

هدیم. لکلا وب تنهد نزب کاوسم . ریگب شود ورب وشاپ وشاپ _

یمید! چیپ هس ریگ یلیخ : تسشن دشو دنلب هلصوح یب

وت دموا زیمت ورتو نیشام اب درکویش مه ور شاه شیر هت تفرگ شود دز کاوسم تفر

. هنوخزپشآ

. مدوب هدرک اهر مرغ ال یاه هنوش یور دازآ ور مدنلب یاهوم و دوب منت کراولش و پات هی

؟ یدوب دلب مه اراک نیا زا تفگ:هبهب و تخادنا هناحبص زیم هب زیگنا سوه یهاگن زربلا
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؟! یدید ور شاجک هزات متفگ:هلب هتخادنا زربلا هب رورغ زا رپ یهاگن

راب هی هتبلا یتخپ هکهن ماش راهان هگید حبص هی وشن رورغم تدوخ هب ردقنیا بوخ بوخ _

! هنزیمن لد هب یگنچ مدروخ ور تتخپ تسد

« هخآ یرغ ال ردقچ » تفگ و تخادنا ملکیه هب یهاگن متفرگ شزا ور صرح اب

مرغ؟! ال _نم

. یندرم الرغ یرادن تشوگ هرپ هی _هرآ

دوب!» دضحلا داتسا »! زربلا _

لسع و هماخ زا نومیپ ورپو تشرد همقلی «هی یشیم بوخ روخب دایز اذغ نزن شوج _

زربلا رتخد تسود ناوختسا ی هراپ نیا نگیم ادرف سپ یریگب نوج روخب داد» مهب

. هرایهوک

هخآ؟ هگیم _یم

. نکن ثحب روخب روخب _

نامیا هب مدز گنز و هنوخ هب زربلا هارمه هناخزپشآ ندرک بترم و هناحبص ندروخ زا دعب

. مدروخ شوج ردقچ هک دنامب بندملا، دایب هک

***

. تشذگ یم زربلا نمو یناهنپ یاه رادم رارق و راک رس نم نتفرن زا هتفه هس ود

شارب مداد یم کهام وهب متخپ یم ینیریش زربلا یارب و کهام ی هنوخ متفر یم یهاگ

تکرش وت دایز مدرک یم یعس یلو مدزیم رس شهب تفر یم هنوخراک هک مه ییاهزور هربب

. مدیشک یم تلا جخ زور نوا یارجام رس مزونه مشن یباتفآ

و راتیگ و هجوج طاسب اجنوا و نادرک یوالی میتفر یم زربلا ی هفاضا اههب هچب اب یهاگ

دوب. زاوآ و صقر

شدوخ هتبلا قوتاپ ندرک ونم غاب هنوخ االفوت یاتسود نیا تفگ یم دز یم رغ زربلا
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درک. یم گنهامه یوالور رارق و ناماس دزهب یم گنز دشیم هک هبنشجنپ

دوب. نوشهارمه رتخد ودات اهمه نوا دروآ ام هارمه ور شاتسود انیس و ماهرپ مراب کی

باسح هب یسک هک دوب منم دلوت زور هتبلا هار یوت راهب یوب و رطع و دوب هام دنفسا لوا

. دروآ یمن

خاش راکهاش هسات و ییاد اقآ هک مزپب راهن مرب تفگ نامام هک دوب رهظ یاه کیدزن

. راهن هتفرگ توعد ور شداشمش

کمایپ هک مدش نویزیولت لوغشم متفر و متخپ ریش پوس و شرت غرم هی هلصوح یب منم

و ماهرپ دیعس یتح و ریما و نایک و ناماس دعب و دموا هراتس شتشپ و کهام کیربت

یم ابامرُب یباسح نادرک میدوب هتفر مه هکاب شیپ هتفه ود زا هک شرتخد تسود کنشور

دشن. هک دشن زربلا زا یربخ یلو دیسر دروخ

یورپ یرسپ هتفگن کیربت هک کرد هب ویممتفگ مدرک یم زربلا راب شحف یلک ملد حاالوت

ارچ هک تسا یربک رشحم ملد وت مدیمهف یم مدوخ .حاال شاه ییوگروز نوا اب یریبکیا

! هتفگن کیربت مهب زربلا

دوب. هدش رت نووج مرظن ،هب متخادنا شا هفایق و پیت هب یهاگن هنوخزپشآ وت دموا نامام

ریز هک یا هرهش نوا زا یلک و شتسوپ ریز دوب هتفر وبآ دوب هدز نشور گنر وشاهوم

دوب. هدرک قرف دوب اراس شمد مه اهنت دشو یم هل راک راشف و اباب تسد

. میدوب هدش رود مه زا ندوب هدرک شرود لیماف یتقو زا

؟! ردام ییاجک اراس :او نامام

اه. تتسوپ ریز هتفر رکف.بآ وت متفر _

امش. ییاد رس هقدص منک یمن راک هگید بخ رتخد تتشکن ادخ : دیدنخ نامام
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. هتشاد امش یارب یعفن هی لقادح لیسف و هدیسوپ دیاقع نوا اماب نوئلپان ناج ییاد _هرآ

هراد. قح ام ندرگ تییاد اراس. نیچمه وگن درک: مخا نامام

ور نمووت یاوه هشیلا ح نایاش یلو هراد یرهاوخ تسین مشرو کی هب نک هاگن ور نیهاش

. مروخ یمن ور ارهز یوتو هدنیآ مغ تییاد دوجو اب هگید ادخ هب هراد

تییاد هرادن نابیتشپ مرتخد هک متسین هدنکفا رس نم هنزب و رد راگتساوخ هک ادرف نوسپ

تسه. نامیا تسه

هراپ نومسآ تحت .ام هنومز هربون امش شاداد أل صا ناج نامام میلست باال: مدروآ ور متسد

. نییاپ هداتفا امش شاداد نیا هدش

. ریگب نهد هب نوبز اراس! :

یاو. هشاب هشاب _

واب دوب یشوگ وت شرس ارهز . متسشن ارهز و دیشروخ رانک و نوریب مدز هنوخزپشآ زا

. یسک اب ندرک تچ لوغشم وحم یدنخبل

ابمه یتسرد طابترا تقو چیه و دوب یتکاس و مورآ رتخد ارهز کال مدرکن یتلا خد شراک وت

. میتشادن

***

!! هدرک هچ موناخ اراس :هبهب تخادنا زیم هب زیگنا نیسحت یهاگن ییادنز

. تسه مه وناب دک یموناخ و تباجن رانک نوم رتخد سپ : نیهاش ییاد

منک. کرد متسنوت یمن ور نامیا دنخ شین یلو مدرک رکشت و مدز یدنخبل یکروز

دوب. کهام درک، ترپ ور مساوح کمایپ یادص

« میراد هناتسود یمهرود هی نادرک غاب ۵ایب تعاس »

« هشاب » مداد کمایپ

؟؟! دوب :یک تشاذن بیسن یب شهاگن رهز زا ونم و درک ما وحهلا یهاگن مین نامیا

هرت. شمزیه تفگ منهج ندرب ور لوضف _

گنر بش رات رات تمس تفر منهذ و دیشک شنوشیرپ ییامرخ یاهوم نویم یتسد نامیا

؟! دوبن ام یکیدزن همه نیا ببیسن وخیلا کشخ کیربت کی یتح هک هدش یچ ینعی ؛ زربلا
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ِتدلوت زورما تفگ: و دنوبات مهب مخا نامیا

؟! هراد مخا هگم فرح نیا مدیمهفن ونم

روط؟! هچ موها _

مه وراب رصع ایب بخ : هنومب ناهنپ شهاگن هک درک گنررپ مخا و دیدزد هاگن و دیزگ بل

! مینورذگب

! تشادن ور هداتفا لیف غامد یزا هلودلا مخا ینیا هلصوح ال صا و دیشک یا کالهف فوپ

... کهام ی هنوخ مریم رصع _هن

. تسا هنورتخد عمج ؟! دیرادن یهارمه دصق انایحا هک امش

هسر... یم منم تبون نوزاتب بوخ عفال _هن

***

ور مبوبحم یرانا ورژبل مدیشوپ دوب هدش نییزت یکشم نویپاپ هکاب زمرق بش سابل هی

. مدرک مه هداس شیارآ وهی مدرک تشرد رف ور مگنر یا هوهق و دنلب یاهوم مدیشک بل یور

اب هجوت بلج نیرتمک واب متخادنا هریت و دنلب شیلا مشکرس یاهوم یور و مدیشوپ ور موتلا پ

مدش. غاب هنوخ یهار آژسنا

ًامتح مدش. ور هب ور ضحم یکیرات اب متشاد زربلا رس هقدص ور شدیلک هک غاب هب مدورو اب

... هتفرگ نوشیزاب هزمشوخ اه هچب

؟! ییاجک کهام _

؟! یتشاذگ راک رس ونم . تسین تادیپ ارچ ؟ ییاجک موه

هک اجنیا رود رود متفر یم غامد هدنگ نامیا نومه اب شاک سول ی هرتخد مدز: رغ بل ریز

. تسین یربخ ادج

. مدروخ نوکت سرت دشواب هتخود ماه بل یشوغآ مجح وت نتفر ورف اب

. زربلا منم سیه _
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بخ!  مدیسرت ؟! یدموا اه دزد لثم ارچ : شتمس متشگرب و متفرگ مورآ

ور نویزیولت دوب شتسد هک یلر تنک منک.«اب زیارپوس متساوخیم تفگ: و دیسوب ومرس

امش. زیارپوس زا منیا دش» نشور نامزمه مه فقس یزادرپ رون و درک نشور

کیک کی و بآ یوت یاه ولگ دوب گنراو و گنر کنکداب زا رپ هنوخ لک نم یادخ

دوب. زیم یور گرزب

« درک راکش وماه دشوبل «مخ کرابم تدلوت _

. مدوبن مدوخ وحلا سح ووت دیبوک یم موب موب مبلق مداد. نوریب روز هب ور مدموا دنب سفن

دوب. مرمع دلوت نیلوا

. مدنوخرچ و مرمک رود تخادنا تسد زربلا

! یدش هدز قوذ یلقسف یچ _

؟! یبوخ ردقنا ارچ وت _خآ

مدش.... ینابصع هک زور نوا تباب یهاوخ رذع باسح هب راذب تفگ: و دیدنخ

. نکن بارخ تشذگ زا فرح وراب مبوخ سح هسب سیه : شبل ور متشاذگ ور متشگنا

نم. دنوخرچ هب درک عورش و دروخ کاچ دنخ هب شبل

! زربلا یاو دش: جراخ ما هرجنح زا قوذ اب هتخیمآ یا هدنخ یادص

؟! یدوب هتفگ غورد کی مهب هتدای تفگ: و مینوشیپ یور تشاذگ ینوشیپ

؟! ممسا ی هرابرد _

یدوب هتفگ مهب تا. هتشذگ طباور ی هرابرد دز» ما هنوگ یور یزیر ی هسوب »! چون _

اتیخلا یرتخد یتفگن یشب کیدزن مهب ینوتب هکنیا یارب . یدوبن یلو یدوب یسک نماب لبق

هشب. تحار نم

روط؟! هچ موها _

یباذج ی هبرجت هنم اب تاه نیلوا هکنیا دوب. یبیجع سح ملد وت یتفگ غورد مدیمهف یتقو _

دوب!!!

عمش زربلا دعب شوت خی هکیت اتدنچ و متخیر نیاپماش گرزب ماج ودات راب تشپ میتفر مه اب

. تمنیبب ایب تفگ:ودب دزو شیتآ ور کیک یور ۲۲
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دش: ماهوم اب یزاب لوغشم نوا و متفرگ شا هنوگ زا هسوب وهی ششیپ متفر نیاپماش ماج اب

. میراد همانرب هک نک توف ور تعمش

دعب و کیک وت درک ورف ومرس مکحم هک منک توف ور عمش ات مدش مخ دزونم یکمشچ

. منداد کلقلق هب درک عورش

! یدرک یکیک وماج همه تتشکن ادخ یاو زربلا عیه! _

. ممود زیارپوس زا منیا _

هدنخ! زا مدرم یاو هدن کلقلق ادخ یاو _

مشب. راشژ نم دنخب مارب . دنخب طقف وت نوج _

متفر. زاحلا زربلا تتشکن ادخ : شلغب وت مداتفا شوه یب ًابیرقت هک داد کلقلق ردقنیا

روس. تقو _حاال

. دروخ زاب مه ونم مهس و دروخ سفن کی شتسد وت بارش ماج زا

دوب. نم مهس زربلا ._

؟! ییایح یب نیا هب رتخد « درک یعونصم مخا » تسین بوخ نوتارب سیه امش _

کیک هارمه ور موناخ اراس زورما دز: سیل ور متروص یور ی هماخ نوبز دشواب مخ

! میروخ یم شدلوت

؟ زربلا اقآ وک ینم هیده : متفرگ مکحم زاگ هی شولگ زا لفاغ وان مدز دنخبل

هرآ؟! یزاب یشحو _ِا

. هگید نک شون یتبرض یتبرض یدز _

. هپاناک یور داد ومله مدیشک و تفرگ ور متسد چم

... هرادن هلگ هراد ضوع هک یزیچ سپ _

میا. هماخ تروص ندز کم و ندروخ هب درک عورش دشو مخ

رناژی نم ندرک راهم زربلا لوق هب نتخادنا دگل هب درک عورش و مدیدنخ هناتسم جوذ زا

. متخادن یم کتفج رخ لثم نوچ تفرگ یم یدایز

نیمدنچ یارب و مدش مورآ شاه شزاون واب مدش روصحم زربلا ییوداج شوغآ وت رس رخآ

میدش. یکی ابمه راب
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. مدرک تتسم هک نم رس وت کاخ « مداد شنوکت » میدش تخبدب وش دنلب زربلا یاو _

اراس. هتچ تفگ: دزو یتلغ زربلا

. هگید وشاپ « متروص وت مدز گنچ ». هنوخ وراد مربب وشاپ زربلا : شوزاب هب مدز تشم

دش دنلب نک.« ونهلا نزب رغ رقاب جاح زینک لثم هشیمه اه یریگن مورآ راب کی اراس یاو _

؟ یاوخیم یچ مارب یتشاذن رمک « مدیلا وشاه مشچ و تسشن

. هنوخوراد مربب وشاپ وشاپ « هنیسشا وت مدز تشم » زربلا یمهفن یلیخ _

ارچ؟! هنوخوراد _

هخآ! یرخ ردقچ وت یاو . یدرک یطلغ هچ یمهف یمن ؟! زونه یتسم _

. مسناش دب هخآ ردقچ نم یادخ .یا مدشن هلماح ات وشاپ وشاپ _

. مدرک یم قه قه دنلب دنلب و هیرگ ریز مدز و تسشن کشا هب ممشچ اوه یب

؟! یدرک یطایتحا یب یروجنیا هک دوب تگرم هچ یدوب تسم دوبن تساوح زربلا _

یاو ؟! ینئمطم تفگ: دزو گنچ ور شنوشیرپ یاهوم دوب هداتفا شیزاره ود هزات هک زربلا

مشک. یم ور وت نم یشب هلماح اراس ؟! منکب یطلغ هچ ! مدرک یهابتشا هچ ادخ

یم ونم یدرک تیرخ »وت مگب شهب یچ متسنود یمن مشخ وت...«زا وت یرخ وت زربلا _

؟! یشک

؟!! دوبن تساوح وت ارچ مدوب تسم _نم

؟؟! مدرک یم راک یچ ًاقیقد _نم

: شلغب وت مدیشک و موزاب رود تخادنا تسد مدش عمج مدوخ وت سرت زا متمس تشادرب زیخ

تفر. مرس نکن هیرگ ردقنیا اراس هسب بخ

؟! یکلا هگم ؟! زربلا یچ مشب هلماح _هگا

! یشیمن هللاهک شنا مریگب تارب صرق هنوخ وراد تمربب _ایب

. متشک یم ییاد « مدوخ رس وت مدز هدش.« نموم نم یارب حاال نکن هللا شنا هللا شنا _

یمورح ی هچب هی منومیم نم یریگیم ور تنوج نینزان نوا یر یم هزگ یمن تکک هک وت

. منوزوس یم ومدوخ هرب موربآ .هگا زربلا منز یم شیتآ ومدوخ نم یاو یاو

اراس؟!«چم یدز رز یچ درک: داب شندرگ گر دشو خرس یشحو واگ لثم زربلا یاه مشچ
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اراس! نکن رت یشحو نمو اراس مگس نم نرن نم ولج یشک دوخ فرح « تفرگ ور متسد

منک. یم یرکف هی مدوخ هنم! زمرق زرم یشک دوخ فرح داد» همادا دایرف «اب

! هنوخوراد میرب شاب هدامآ وشاپ وشاپ

و ماوخب ییامنهار هدنشورف موناخ اتزا مدیشک تلا جخ ردقچ هک دنامب هناخوراد میتفر مه اب

داد. یریگولج صرق هتسب هی مهب نوا

ینکن بخ؟!جل مینک طقس نک مربخ دوز یدش هلماح هگا اراس تفگ: نارگن یهاگن اب زربلا

. ینکن مکان رطخ راک اه

. دیسوب ور مینوشیپ دشو مخ نوا و مداد نوکت دییات یانعم هب یرس

. مدرک شومارف ور تدلوت یوداک _

؟! موداک هیچ : مدرک کاپ زربلا یا همرس نهاریپ اب ومینیب و مدز یدنخبل

ینوتیمن تییاد و نامام یولج منودیم : تشاذگ متسد یوت چیوس هی شبیج وت دزوزا یدنخبل

اب تمان هب مدز مه شدنس کهام هنوخی وت مدرک شکراپ نیمه یارب ینک هدافتسا شزا

. یداد مهب هک یتلا کو نومه

تلا کو مودک _

. متفرگ تزا اه نیمز رس هک یمات تلا کو نومه _

؟! هزمرق هیچ؟! شلدم بخ : دیبوک مبلق هب ور شدوخ جوم لثم قوذ

ِییولا بلآ یابیت هی شاب مورآ بخ بخ : دیدنخ

!!! مراد تسود ؟! یدیمهف اجک زا مشقشاع نم یاو _

. شینیبب کهام نامتراپآ میرب هشیمن ترید ۹,۵هگا تعاس _

. میرب هشاب هشاب یاو _

***

ینز یمن فرح منم اب مزیزع ؟! یدرک ینادنز قاتا یوت هزور ود وتدوخ ارچ اراس _ نامام

؟!

؟! یراگتساوخ دایب هتفه رخآ یتفگ ییادنز هب ارچ _
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؟! یتساوخن رظن مزا هک متسه یسابلا ؟!نیااجج نامام مزب _نم

دایب؟ راگتساوخ شارب داوخن هرتخد نیا دیاش یتفگن بجع بجع

مرتخد متفگ . مدرک قوذ وت یارب هک نم فیح اراس تتقایل یب رس وت کاخ درک: مخا نامام

مدب! رهوش سدنهم هبهی هرارق ور

؟! یریگ یم هچاپ یراد یراگتساوخ رس یروجنیا وت هک هیچ نامیا داریا االن

یدرکن جاودزا یبوخ نوا هب نووج اب تدوخ روط .هچ تشاد شییاد هک هنومه شداریا _

ناه؟! یدش نم یگنفام یاباب نز یتفر

مراذب ؟! مدیشک رجز اباب تسد زا مک »نک درک ضغب » یشب نامیا نز مگیم هنیمه هساو _ِد

! یشکب ونم هابتشا مه وت

ینک. یم یشک رس ارچ ؟! یجوجل ردقنا ارچ رتخد ادخ یا

یگدنز رس هکنیا منک؟! یم یزابجل :نم مدمک تمس متفر و مدش دنلب تخت یور زا یبصع

؟! یزابجل مدیم رظن ما هدنیآ

؟! یرایم رد یزاب هنووید ارچ اراس؟! یریم یراد اجک دز: گنچ ور موزاب . مدیشوپ ومسابل

هبش. هد

مدوخ ما؟! هچب نم ناه ؟! یتفرگ میمصت مارب دوخ رس هک ما هچب نم هگم نامام نک _ملو

. مرادن لقع

ضغب و نامام مهرد یاه مخا ندید اب دوب انوا یاوعد دهاش رد بوچراچ وت هرهلد اب ارهز

. تخوس شارب ملد شهاگن وت

. ارهز و دوب نم تیاکح ننک یم یردپ شارب ایند همه هرادن ردپ یتقو رفن هی

ات نوریب یریم وت یتقو نامام یجآ : تفرگ ور متسد ارهز هک نوریب مرب رد زا متساوخ

. نکن شتیذا ادخ وروت یمهر زاحلا هزیر یم کشا تارب ردقنیا یدرگرب

دیشک یم سفن دنلب دنلب و دوب هتفرگ شرس نیب ور شتسد هک نامام هب یهاگن و متشگرب

. متخادنا
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،هن؟! دوبن مردام قح یتخس همه نیا

دوب. هداتفا شدنت رود ور یگدنز

. دندوب هدش تحبشوخ نومعمج نیب ودات نیا دوب ناماس و هراتس دقع دیع بش

. میشاب ششود قاس دوب هتساوخ کهام نمو زا هراتس

فافش و کاپ دوب؛ رولب سنج زا هراتس لثم ییاه مدآ سنج

و نمو مارب دوب هتخیر اه هنارهاوخ یلو دوب رتمک هسسلا ود ام ییانشآ رمع هکنیا اب

دوب. هدرک شدوخ نویدم

ونم درک گنیشارب ور شاهوم کهام . هاگشیارآ سنلا متفر کهام هارمه یسورع یارب

. مدنوچیپ

. میدرک مالمی یشیارآ ود ره

دایم؟! مه تییاد رسپ نیا اراس _ کهام

. هنامهب فالن هکانرطخ ورن تفگ یم هک شلوا منود یمن _

هراد تفگ مهب داد لیمیا هی ینسحم زورید . مرادن نتفر یسورع غامد لد هک _نم کهام

هنک. یم جاودزا

؟ تفگ تهب ارچ هیروعش یب بجع _

وانیا. مشن هتسبلد نم تساوخ یم _ثمًال کهام

. بجع _

. نوملا بند دموا نامیا هک رد یولج میتفر اه سابل ندیشوپ و نومشیارآ ندش مومت اب

دوبن رارق مگن یزیچ مدید صالح منم دایم. نومهارمه هک تفگ و درواین تقاط هرخ باال

درک... یمن نم یارب یقرف نامیا روضح مدع و روضح و هشاب فلتخم سلجم

یم عنام نامیا دوجو اما یسورع مایب زربلا یا هیده یولا بلآ ابیت اب تساوخیم ملد یلیخ .

دش.
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مایب. نامیا هارمه ونم هشب نم نیشام راوس دش رارق دوب دلب یگدننار هک کهام

اج هملک یعقاو یانعم هب ینوغارچ و تیعمج ندید واب هراتس یردپ هنوخی هب میدیسر یتقو

درک. یم ریخ هب ور یسورع ادخ ! هشاب هداس هدقع هی دوب رارق مدروخ

. نومتخاس یوت اه موناخ و طایح یوت نویاقآ ندوب مسارم وت یرفن ۱۶۰۱۵۰ کیدزن

دوب. هدرک هدنز ور یسورع یاوه حلاو یسلجم رایخ و دنفسا یوب و کیزوم دنلب یادص

ی همسجم دش ثعاب هک ندموا نم لا بقتسا هب یمرگ یسرپ لا وحا ابسالم نایک و ریما

. هشکب خر هب ور شمه رد یاه همرگس لبق زا رتشیب لوهلوبا

ساسحا هکثمًال سلجم وت شدیشک شمخت مخا هب هجوت ویب تفرگ ور نامیا تسد ریما مدعب

. هنکن ییاهنت

هراد هک وخاالیق نوشلباقم مدآ هب هجوت یب هک مدوب نایک و ریما یاه خاالق نیا قشاع

ندش. یم یمیمص شاهاب

هراتس ی وخهلا ردام اب وتسنلا مدرب و تفرگ ور متسد کهام ندرب ور نامیا هک اه هچب

اه. یلدنص زا یکی یور متسشن و مدرک یسرپ لا وحا

دنفسا ذود یوب و درک هراپ ور نومشوگ ی هدرپ یباسح کیزوم هک یا هقیقد دنچ زا دعب

ندش. بای فرش موناخ سورع هرخ باال دنزوس ور نومولگ

ینزید وتلا یاه سسنرپ هیبش هدش نوینیش یاهوم اب زمرق و دنلب نهاریپ نوا یوت هراتس

. ییایور و ابیز هزادنا نومه هب دوب

هک نم دوب هدش تسرد یعیبط یلیخ تروص و دوب هدرک شیارآ ییابیز هب ور شروب یاهوم

. ناماس هسرب هچ متفر شا هقدص نوبرق یلک ملد وت

. میدرک شیهارمه دقع ی هرفس واتمد میتفرگ ور شنماد تشپ ونم کهام

. یبوکیاپ و ندیصقر هب ندرک عورش و ندرک شا هرود لیماف نووج یارتخد نوا زا دعب

یم رس قشع یاون شارب شباذج داماد و نتخیر یم هکس لگو شرس یور شردام و خهلا

داد.

متسنوت یم منم دوب هدروآ نم رس هک وبالیی زربلا دوجو اب ینعی ... تسشن یترسح هی ملد وت
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هشب؟! مقشاع یسک یروج ونیا مشب سورع

و درم یکدزد یاه مالتاق رارق نیا یاج وهب دایب هار ماهاب شلد زربلا دوخ هنکمم أل صا

! هراذب شیپ اپ هنودرم

؟ داوخیم ونم أل صا

گنر هی هقیقد ره تسرپ باتفآ لثم هک زربلا دوب؟!هب یچ زربلا هب سح . مدیشک یقیمع هآ

دب... زور هب بوخ زور دوب؟!هی

***

متخادنا پنمس گرزب یاه گید هب یهاگن هرجنپ .زا دوب هتشادرب ور طایح لک ونمس یوب

! هراد نوزپ ونمس رذن دیع لبق ییادنز تفگ یم نامام اپرب. ییادنز یرذن و دوب دنفسا ۲۹

. ندرک یم شخپ لحم وت ونمس ینیس ینیس امین و نیما و نامیا

. میدرک یم نییزت دجنک و لیگران وراب اه ونمس یور مه دیشروخ و ارهز نمو

. ندوب هتفرگ ور گید ریز نایاش ییاد کمک اب ییادنز و نامام

نوج تردام ریگب ور گید نیا ریز ایب رسپ تفگ: نامیا هب باطخ دنلب یادص اب ییاد

. هرادن

مدوخ شاداد اسیاو تفگ: ورباالدزو شنیتسآ دوب هداتسیا نامیا رس تشپ هک نیهاش ییاد

. مدموا

دایب. ترسپ راذب شاداد هریگیم ترمک امش _ نامام

نزن. تسد امش ناخ نیهاش _هرآ ییادنز

یزورما یاه نووج نیا اب ونم تفگ: دزو یدنخزوپ دش یم شاعدا یباسح هک نیهاش ییاد

. مفیرح ور گید نیا یاتدص نم موناخ نکن هسیاقم

. هریگن هت دینزب مه ور هگید نوا ریز دیرب ودات امش تفگ: ارهز ونم هب نامام

. نومکمک نایب یتفگ یم تاتسود هب شاک تفگ: هروشلد اب دعب

! یراک تیرومام مشلا هتفر کهام _
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؟! شهب مگب یچ هسورع هزات هک مه هراتس

متخادنا مموداب هی هسورع هزات رانک متشاذگ هراتس تتسود نوا یارب هساک هی اراس _ ییادنز

. شوت

. ییادنز نکن درد تتسد _

۵ات هربخ هچ دوب هداد شروش یلیخ مه ییادنز نیا رت. گرزب گید تمس میتفر ارهز اب

. گرزب گید

دوب مک تسد مزاب ندوب گید ودات رس مه شرهاوخ رتخد و شرهاوخ

یاهراک وت دوب نیا اه هلحم روج نیا یبوخ . نتشاد دمآ و تفر اه هیاسمه و دوب زاب رد

. ندرک یم کمک مهب نداد یرذن و یعمج تسد

ور تسشن شیپ هام دنچ تارطاخ ندش هدنز رطاخ هب یدنخبل دماح و موناخ مظعا ندید اب

سالم. موناخ مظعا مبل:

«ور مرتخد تهام یور ام:سالمهب تمس دموا و تسب شرمک رود ور شرداچ موناخ مظعا

. ردام نم مدوب وت گنتلد ردقچ « درک یسوب

دایم؟! رب نم تسد زا یراک تفگ: و نایاش ییاد و نامیا تمس تفر ینتورف اب دماح

!!! متشاد هرطاخ هنوخ نوا زا ردقچ مداتفا شرانک مدوخ یاه یزاب لخ و نامیا دای

دماح. مدز:سالم داد دنلب

تفر. هرغ مشچ مهب مزاب نامیا یلو دز دنخبل و تخادنا مهب نوبرهم یهاگن دماح

دوب! پچ شاه مشچ کال رسپ نیا

متخیر یم دجنک اه ونمس یور و مدوب هتسشن ناویا وت هک نم باالیرس دموا تلا جخ اب دماح

دیدب. ور فرظ نیا موناخ اراس تفگ: و

خیلا... یاراس وگب یتبثم هچب کل وت زا ایب رد !اباب یگیم یروجنوا مزونه وت یاو _

. هرادن تیبوخ _

هللا.... رفغتسا هرآ متفگ:هرآ زیمآ رخسمت ینحل اب

هروطسا نیا نتشاذگ رس هب رس اراک.زا بندلا تفر دادو نوکت فسات یانعم هب یرس دماح

دیدش! مدش یم روفیک تباجن ی
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ونمس ور مزیرب غاد نغور ماوخیم رانک ورب تفگ: و مرس تشپ دیشک دق یسابلا ج لثم نامیا

اه.

. هنودرم یاراک یپ ورب امش ییاد رسپ نم :هدب متفرگ وشتسد یوت هملبلق

! ینوت یمن هنیگنس هملباق _

نزب مه ورب تفگ: و غاد همین گید یور تخیر ور هملباق

منیبن اراس : مدینش مشوگ خیب ور شا هدنهد رادشه یادص مدوب ندز مه لا حرد هک یروجنیمه

و یزیه زا یربخ شرب و رود هراد تمرح ونمس نیا اه! ینک شب و شوخ نووج رسپ اب

. تسین تیصعم

« متخادنا موناخ زیزع هب یهاگن «مین ینک یم رکف یمیدق یاه نزریپ یات هک ادخ هب نامیا _

هرت. زاب شزغم وت زا نوا

! هشوج یم تریغ نوخ مگر وت نم تسه هک هنیمه _

یم تفگ و پگ هکابمه نامام و دماح دشهب خیم مهاگن و مدرک کزان یمشچ تشپ

میم دماح نیا نارگن دیاب هنرگو هداد یراگتساوخ لوق ییاذنز هب نامام هبوخ حاال نپذک

. مدوب

راب ور ینیس نیا دماح متفگ:اقآ مورآ و مدش نوشکیدزن مورآ و متشادرب ونمس ینیس هی

اه. هیاسمه هساو یمیدق هلحم دیربب دینک نوتنیشام

ندش. دنلب لحم نوا زا ناخ دماح ردام تفگ: و دماح هب دنوشاپ یدنخبل نامام

؟! دیتسه رقتسم اجک حاال نوتداعس هب شوخ _ِا

یمهد« مهب یبوخ قوقح هک مدش مادختسا اج هی منم تشگرب ردپ یتقو _واالزا

هنک» یم فیرعت یرتسبش درک نسح ی هصق هراد نیبب «حاال

. میدرک ناکم لقن ِاممه یرهطم یافرط اجنوا

مه دیاب امش یگتسیاش هب ینوووج ًاعقاو دیدوب تفرشیپ القی امش تفگ: ینوبرهم اب نامام

هنک. تفرشیپ

دعب ور ییاد اجنوا زا هدوب نایاش ییاد لیکو دنمراک دماح یتسنود نم»یم تمس درک «ور

؟! دنوسر نم هب ۱۵سلا دودح
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.... متشادن تییاد زا یربخ منم تشادن نمو سردآ ییاد یلبق هنوخ زا نتفر دعب زا

منوا « دروخ هرگ نامیا هب مهاگن » دیدش ریخ ثعاب هک هنکن درد نوتتسد متفگ:ِا یروخلد اب

. یریخ هچ

!!! یریخ هچ منوا

. قاتا وت متفر و مدش در نوشرانک زا ادص یب زربلا مسا و کمایپ ندید اب

« میدوب ورابمه لیوحت سلا شاک ا«

شا هداوناخ شیپ تشادن تسود ینعی میدوب مه اب یچ ینعی دش! بجعت رکیتسا هیبش ما هفایق

! هدیعب زربلا ؟!زا هشاب

؟!» زربلا اقآ یدش ینج »

رت؟!» رود هبیرغ تشپ تفه زا اما نشاب کیدزن تهب هک یشاب یعمج وت هدش یلو «هن

« مدوخ لثماالن موها »

لیماف نیا یاتدص هب تدوخ زا رت بیرغ و بیجع یاه تسود وتو عمج نوا ... ماهنت «منم

«.. هزرا یم گنر تفه

؟!» نتسه مه نینزان و تگرزب ردپ »

یوالینم» ایب نوچیپب ور لیوحت «هرآ...سلا

هشب! نیمه هک نتسشن مه نیهاش ییاد و نامیا دوب؟! هتفرگ شیخوش

«... نامیا . ییاد ناج. زربلا یمنمنوت »

ینم .وتملا یشاب زغم لیسف ی هرسپ نوا شیپ مرادن تسود » داتسرف تینابصع رکیتسا

« یشاب نم رانک مهدیاب

! دوبن یلبق رورغم مدآ نوا زربلا نیا داتفا شپت هب مبلق

؟!» یدشن توعد . میراد نوزپ ونمس »

« مرادن ور میگدنز رایتخا زونه نس ایب.اب۳۰سلا متسنوتن مدش »

اه» ینکن تحاران وتدوخ زربلا »

یم راک یچ نم اب تشاد زربلا رازه ور تفر مبلق شپت « اراس مراد تتسود نم. لگ «هن

درک؟!
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زا هگا وزا تشذگ یندز مهب مشچ هب لیوحت وسلا دوب نارذگ حلا رد دوز یلیخ نامز

. دیبسچ یباسح زربلا اهو هچب کیربت تمسق نوا میریگب روتکاف لیماف ودمآ تفر

***

... ندوب هتفر یوالیمشلا هب زربلا هداوناخ دیع الت یطعت یادتبا زا

یلیخ . داتسرف یم اجنوا زا یوی ال منم یارب تسشن یم لحاس یاشامت هب تقو ره زربلا

... مدوب شگنتلد

؟ دییامرفب سالم :ولا مدیشک ندرک رکف زا تسد ملیابوم یشوگ یادص ندینش اب

. مدروآ لوا تسد ربخ هی تارب ییاراس _سالم کهام

مونش. یم وگب یچ _

اتزا دنچ نمو نداد بیترت یگرزب دلوت شارب نیدرورف ۵ یارب زربلا ی هداوناخ اراس _

. ندرک توعد مه ور شاه راک مه

تفگ... دزو گنز شرهاوخ ینعی

؟! هتفگن نم هب یزیچ زربلا ارچ بخ _

هشب. رازگرب شارب یریگلفاغ تروص هب هرارق مسارم نوچ _

. شینیبب ینوت یم یروجنیا اه؟! یایب نم هارمه ناونع مههب وت هروط هچ مگیم

مشلا؟! مایب یا هنوهب هچ نماب بخ _

و بآ ندش ضوع ی هنوهب هب تشگرب عقوم تحارتسا نارهت مدموا یزور دنچ هی نم _

؟! هروط هچ موه مشلا میریم ابمه اوه

؟ مشوپب یچ سابل نم طقف هشاب هشاب _

" مشوپب یچ سابل "نم شود هب هناخ لا یرس وت هرتخد نوا لثم یدش هرادن مغ هکنیا _او

 هگید یمدوخ لچ لخو تسود : تفکش هدنخ هب مبل شهیبشت زا

نامرف تشپ وت مرایم مه ور ییولا بلآ ابیت نوا یتسار . مدموا هک وشب هدامآ عیرس وت بخ _

نیشب

یش. مادف یسرم هشاب _
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! ووور ورپ تفوک : دیشک غیج کهام

... متشاد ور مشلا سرتسا مشب،زااآلن رضاح متفر عیرس و مدرک عطق ور یشوگ و مدیدنخ

. مدموا رد نامیا ی هنیس هب هنیس هک وتسنلا متفر

یاوخ یم پیت نیا :اب دیزرل ملد شوت ناهنپ مشخ زا هک درک وحهلا نم هب یدج یهاگن نامیا

؟! نوریب یرب

یاهوم یور مدنلب ریرح هیشلا متخادنا ما یکشم تروپاس و زمرق زاب ولج وتنام هب یهاگن

. مدوب هتخادنا منوشیرپ

هشچ؟! مپیت هگم _

؟! میراد وربآ یگ یمن هیچ؟! عضو رسو !نیا هشوگ تسین شچ _

؟! یدرک عورش زاب وت یاو یاو _

وت یراع و راک یب داتعم هی رتخد مزونه ینک یم رکف ربن؟!وت ور ام یوربآ مگیم _هدب

؟! نییاپ ی هلحم

دیدز! نمومهب یگدنز نمو بندلا دیدموا نوتدوخ نزن نم رس وت ردقنا هسب هسب _

وتادص ینکن تعرج هک مدرک یم تمدآ یروج یدوب نم نز ادخ هب اراس ییایح یب یلیخ _

. یربب باال

دنیب باوخ رد رتش منوج ؟!هن مشیم تنز نم هتشاد ترب وبای اه؟! یشاب یک رخ وت _هه

هناد! هبنپ

. موناخ هجوج هشوخ شرخآ همانهاش هسر یم هتفه رخآ _

. اهتشا شوخ رتش میخرچب ات خرچب سپ _

دش. یغرم زیچ یباسح مباصعا هک دز رایب رد صرح یدنخزوپ

مباوج متسین وشب وت نز نم نامیا اقآ نیبب : شولج متفرگ ور متشگنا و ولج مدموا یمدق دنچ

. نوشن نیا طخ نیا همولعم مه

تقو هشب زییاپ رخآ راذب هجوج هتنوتسم کیج کیج تفگ:االن و تفرگ ور متشگنا

. هشیم مه وت نوتسمز
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؟ ییاچن شاداد « مدروآ رد یدب یادص منهداب » تراز _

. هدشن دنلب تور متسد ات وشمگ بقع: داد مله

! هیربخ هتشاد شرب وبای مریگب دیاب یروجدب ور حشلا نوریب متفر زاسنلا مشخ اب

زیچ خاالتق یباسح موناخ اراس هوا تفگ:هوا و دیدنخ ممهد یاه همرگس ندید اب کهام

هدش! یغرم

؟! هراذگ یم باصعا مارب نامیا نیا هگم _

هزاب. تور هب ینم هنوخ رد یاوخب تقو ره .وت ملگشوخ نزن شوج _

... یراد ممشچ ور اج

رت!!! ورپ رتو قحم یکی زا یکی هک مداتفا وگروز درم ودات ریگ متفگ: و مدز یدنخزوپ

. مشب ادج ما هداوناخ زا نامیا رطاخ هب ماوخیمن یلو

. نتسه منیرت زیزع یز یز و هرهش نامام

! رتخد یراد مه هگید نیرت زیزع هی هتبلا دز: یکمشچ

نک... ایح وناب اراس نک تفگ:ایح راطخا اب کهام هک دش لش مشین

؟! میرب رارق اجک حاال کهام _

ملا. شروک _

. هناوید هنورگ یلیخ هک اجنوا _

الکژیر نم الکژیر واو « تفگ و نوریب داد ور شاه بل » الکژیر ضوع _رد

. تسود

. دنخب طقف وت نوووج : دیدنخ مه کهام هدنخ. ریز مدز دنلب

هراد. بحاص وشن زیه یوه : شوزاب وت مدز

هنم. سیئر هک خاالِق دب یومخا یاقآ مههی شبحاص _هلب

کیمتیر هتو رس یب یاه گنهآ اب شروک عمتجم واتمد میدرک نشور ور نیشام طبض

. میدیصقر

***

ات شیدنلب هک ور مدنلب یاهوم . مدیشوپ یراولش باروج اب ینبراک یبآ نماد و تک تسد هی
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یور مه کزان وهیشلا مدرک اهر ماه هنوش یور رف تروص هب ور دیسر یم منساب تشپ

. متخادنا مرس

هتبلا هک داد ماجنا متروص یور ظیلغ پاکیم هی کهام داهنشیپ هب میدوب هتفر هک یهاگشیارآ

. تفرگ مه یبوخ لوپ

. متخانشن ور مدوخ أل صا درب، متام هظحل کی یارب هنیآ وت مدوخ ندید اب

لباق ال صا ومژه تفیل سچ و زنل ظیلغ پاکیم نوا ریز هک یتروص و هدش ورف شکرس

دوبن. ییاسانش

درب متام هظحل هی یارب اه نومهم تیعمج ندید اب میتفر زربلا یوالی هب کهام هارمه

!!! ییاه هفایق و پیت هچ مهاب نوا ندوب هدموا ۳۰۰رفن کیدزن

؟! یسورع ای هدلوت اجنیا اراس _ کهام

. رتخد ریگب زاگ ور تنوبز _

! ینوغارچ و تسکرا هورگ . تیعمج نیا هخآ _

؟! هدشن هجوتم زربلا یروجچ _

. هگید یاج شنداتسرف _الدب کهام

شب و شوخ و ندروخ هویم حلا رد فلتخم یاه پیت اب مدآ هقبط ود وتسنلا میتفر مه اب

. ندوب

 ندیصقر یم مسارم طسو سنلا یوت مه نووج یارتخد رسپ

. یسورع نیا ادخ هب اراس : کهام

. نکن ورخیلا ملد وت ردقنیا یاو _

همگ. تیعمج نیا شیپ امودات یوداک : کهام

مداد... ور شلوپ نویلیم اه!ود مرخب تعاس یتفگ نم هب _وت

یچ! مدیرخ دنبرمک هکهی مدوخ : کهام

. تفویب نم دای تدز دنبرمک نیا اب تقو تفگ:ره و درک لش ور ششین دعب

! هتندرک ریخ یاعد یاج : مدرک شوزاب ی وحهلا ور متشم
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.. یجبآ نوج مدرک یخوش _ کهام

رد یوت هک زربلا ی هنوش راهچ لکیه یور داتفا رون رد ندش اهواب غارچ ندش شوماخ اب

دش. نشور اه غارچ ودعب دوب

ارتخد دنلب غیج و توس

ارسپ ندز فک یادص

. تسکرا یادص

. ندوب بیرغ و بیجع نم یارب عمج نیا ردقچ

هب هیبش یجات وراب شاهوم و دوب هدیشوپ طالیی دیفس نماد و تک هک نینزان تیعمج نیب زا

تفر دیشخرد یم یباسح یشیارآ مزاول فطل هب شتروص و دوب هدرک نییزت سورع جات

. تفرگ ور زربلا تسد و ولج

زربلا مهاب هشیمه مدید هک دوب یمدآ نیرت شدنچ نینزان نیا مدوب هدز لز نوشهب تهب اب

؟! هریگیم ور شتسد هدش روط هچ دوب رینپ و دراک

دوب. هدرب شتام مه کهام

تفر. تشاد رارق یا هقبط ود هدننام بلق کیک هک یزیم تشپ ات نینزان

درک. شهاگن ینشاچ یدنخبل و تخادنا شهب زیمآ نیسحت یهاگن زربلا

: تفرگ تسد ور وگ دنلب دوب زربلا دوخ هب هیبش و یراولش تک یدرم هک زربلا گرزب ردپ

رضاح نم رسپ یدزمان هتبلا و دلوت مسارم ورد دیتشاذگ اه مشچ رس مدق هک منونمم ناتسود

دیدش.

. دنتسه هگید یمه هدروخ ینیریش شیپ تقو یلیخ زا نینزان و ناج زربلا

. دموا شیپ زورما شتیعقوم هک ننک عاالم ور یدزمان نیا ًامسر دوب هدشن تصرف طقف

. دیراذگب مه تسد یوت ور هتفکش ون لگ ود نیا تسد نایب ناج نینزان ردپ

تفرگ ور شرتخد تسد و داتسیا زربلا رانک دموا دوب هاتوک ودق لپت یدرم هک نینزان ردپ

. تشاذگ زربلا تسد وت
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. دیزرل متسد دش. تسس .ماپ همرمک یور هوک کی ینیگنس مدرک سح

دزهن؟! یمن مبلق یچ؟! مبلق

امرس وت نتخاس حلا شیتا وت ندز خی سح

ایوروت تقیقح هی تلا یخ یرادیب وت

وت هک دوب یا هقلح نوا خیم مهاگن طقف مدینش یمن نم یلو دز ادص ور ممسا مورآ کهام

. تسشن نینزان تسد

دش. هقلح هبیرغ نوا مرمک رود تفر یم نم روپ الیرات زور هکهی ییاه تسد و

شساسحا هک هسر یم مغ زا هجرد کی هب یهاگ مدآ ینعی دوب. هدش کشخ ماه مشچ وت کشا

. مدوب هدش روج نیمه تسرد ونم هشیم هکش

دوبن. مدوخ تسد وحملا مدرک یم هیرگ کشا یب

وت ومرس و تفرگ ور ما هدز خی یاه تسد هک دیمهف ور حملا کهام مدش. دنلب اج زا

درک؟! ناهنپ ششوغآ

مداد تهب لدو هتسب مشچ قشع

مداتفا تماد هب مدوخ یاپ اب

مدآ؟! نوج زا یاوخ یم یچ هگید

سح مدوخ یور ور یهاگن ینیگنس رخآ ی هظحل . نوریب مدز سنلا زا نوزرل یاه ماگ اب

!!! مدرک

مدش. « زربلا » مشچ وت مشچ هک منک ادیپ ور هاگن بحاص ات متشگرب انشآ هاگن هی ینیگنس

دش. مه لفق نوا نمو راد انعم هاگن و داتفا قافتا هیناث دنچ یوت شا همه

. دیشک و تفرگ ور متسد کهام

اهتدم دعب یتقو بش کی و دوب تراپانب نوئلپان ی هقوشعم هک یرتخد . مداتفا هریزد نامر دای

. هشیم شقشع یدزمان دهاش و هنیب یم هگید رتخد کی رانک ور نوا هریم شقشع ندید هب

وت قرغ ور شدوخ و نوریب هنز یم ینومهم زا هک هشیم وور ریز حشلا ردقنیا هرتخد

هنک. یم هنوخدور
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هارع اهنت هنکش یم شبلق یتقو مدآ مشیم هجوتم حاال راگنا ، متشاد ور هریزد سح هظحل نوا

بلق نیا یلو منک قرغ یشومارف ی هنوخدور یوت مدوخ متسنوت یم منم شاک هگرم شج ال

. تشاذگ یمن بحاص یب

هشب. هدنک اج زا تساوخ یم مبلق و متفا یم شاه شزاون و زربلا یاه هسوب دای تقو ره

زیچ همه دیاش ! هدوب یرابجا یدزمان دیاش » تفگ یم مئاد و هدب میرادلد تشاد یعس کهام

۵ وت متسنود یم بوخ نم یلو « هدیسرن رخآ هب هک ایند مزیزع شاب مورآ تسا هتیلا مرف

. هدیسر نوزخ هب نم قشع ی هفوکش و دیسر رخآ هب نم یایند ۱۳۹۶ سلا نیدرورف

یشوخ یروجنیا وت یاوخ یم هنووید ونم قشع باذع ی هتشرف قشع بانجیلا ع یاهآ

.... قشع

***

یم قد وت تسد زا ادخ هتچ؟هب وت مزیزع ناج اراس : دیبوک رد هب راب نیمرازه یارب نامام

هن راهن هن قاتا وت یتخادنا وتدوخ یدموا مشلا زا هدرک فپ یاه مشچ هکاب زورید زا منک

! یروخ یمن یچیه ماش

مرس . مدیمهفن هک مدوب ساوح یب ردقنیا ونم دوب مدیاش ! شمدیدن زورید . دموا نامیا یادص

مرخآ باوخ نیا مدروایم سناش وهگا مدوب هدروخ مه وراب ماپزاید صرق ۴ات دوب نیگنس

؟! منزب فرح تاهاب نم هشیم اراس : گرم ییاهر ودعب دوب

دوب. نامیا نیمه منیبب متساوخ یم هک یمدآ نیرخآ . مدادن یباوج

. هتنارگن تفگ یم دوب هدز گنز کهام تتسود نوا _

؟! یدیمن باوج ارچ متسه ابوت اراس _

. نامیا اصوصخم متشادن ور یسک ی هلصوح

. قاتا وت ندموا ارهز و نامام و نامیا دشو زاب یدب یادص رداب هک مباوخب متساوخ

درک. یم مهاگن مشخ اب نامیا

؟! دیراذب اهنت ور ام هشیم ناج همع _
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! شمنیبب راذب راوید چگ لثم هدش شگنر هاگن هنوغاد ما هچب حلا نامیا _ نامام

. منزب فرح شاهاب نم دیراذب منک یم شهاوخ همع _ نامیا

تفر. قاتا زا هارکا واب تفرگ ور ارهز تسد و تخادنا نم هب ددرم یهاگن نامام

مشب. تحار ات مدوب هدروخ صرق اتدنچ . تشادن ندش زاب یان ماه مشچ

ان مدآ زا ادخ هریگ یم شرهق ادخ تفگ یم موه ؟! تفگ یم یچ  یشکدوخ ی هرابرد نامام

. هنودرگ یم رب شزا ور هریگیم شرهق دیما

هنک؟! شهل ات رورغم مدآ نوا یاپ ریز تخادنا ور مبلق هک ییادخ اه؟! ادخ مودک ال صا یلو

یهوگ »هچ تفرگ ور متسد اه؟!« هتگرم تفگ:هچ و مفرط دموا نیگنس یاه ماگ اب نامیا

اراس یدروخ

؟! قمحا ینک؟!هرآ یشکدوخ یدروخ صرق

... مرادن لمحت ادخ هب نامیا نک :ملو مدیلا ن هلصوح یب

صرق رثا روخب روخب « تخیر بآ ناویل هب تفر » یشاب هدروخ یهوگ نیچمه هگا ادخ _هب

هشب. اهمک

. نکن تمواقم ادخ رطاخ هب روخب

گرم ! مدوب هدیسرت ممدوخ مولگ وت تخیر یم بآ مه تشپ داد مدروخ هب ور بآ روز هب

! یدیما ان جوا وت اصوصخم دوب کانسرت یلیخ

. تشاد سرت گرم مریمب مدیسرت یم یلو مدوب زیربل یدایز ؛ هتسکش مبلق و دوب رپ ملد ًاعقاو

هریگ.... یم شرهق ادخ ... هکانسرت ییاهنت ... هکیرات گرم .... مسرت یم نامیا : مداتفا هیرگ هب

مدز. یم فرح هدیرب هدیرب

ات راهچ اب سرتن اراس. هک یدرک :خی ششوغآ وت دیشک ونم و مرمک تشپ تخادنا تسد نامیا

... یشیم نیگنس هدروخ هی طقف یمهر یمن یسک دصرد ۵ صرق

دوب زربلا دوبن نامیا دش یم منارگن هک یسک نیا شاک

درک یم ملغب یروج نیا نوا شاک
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. زربلا : مدیلا ن منوج یب یاه بل نیب زا اوه یب

شدوخ یور هب یلو دز ود ود شاه مشچ و تفر مه رد شاه مخا و دینش نامیا هک مدید

. درواین

دش. یتریغ هک کرد هب

. دروخ رب شهب هک کرد هب

هنک. یم جاودزا نینزان اب هراد هک زربلا مهم . تسین مهم أل صا هگید

. ییاریذپ فرط مدرب شدوخ واب مدرک دنلب نامیا

! نامیا : نتفگ بجعت اماب ندید اب نایاش ییاد و نامام

ام؟! رتخد هدش یچ ناج همع : نامام

. ینامرد مرس شمیربب ایب همع هدرک خی شاپ و تسد : نامیا

هدب! مگرم ادخ یاو : شدوخ تروص دزوت نامام

یم نامیا و حاالنم هراشف تفا هی نم رهاوخ سرتن : تفرگ ور شوزاب ریز نایاش ییاد

. هاگنامرد شمیرب

مایم. :منم نامام

مایم. اممه ییاد :هرآ ارهز

! هگید دیایب دینک! یم ثحب ردقچ یاو یاو تفگ: هدش یصاع نامیا

. هاگنامرد هب میتفر مه هارمه و نیشام یوت منتشاذگ نامیا و ییاد . مدوب رایشوه همین

دصق هب نم هگب نامام یولج رتکد تساوخ یمن ملد یلو متشاد هجیگ رس مدرک دنلب ور مرس

هب رجنم صرق زا دصرد نیا نامیا لوق هب دنچره . مدروخ ماپزاید صرق ۴_۵ات یشکدوخ

دش. یمن گرم

ادخ. هب مبوخ نم مبوخ نداتفا نم بندلا یروجچ هدنگ مدآ هسات نیبب ادخ :یا

نیا! هساو ندرک یشک نوشق تفگ:هچ هاگنامرد رد یولج نامیا

مرس طقف نم. هساو یشک نوشق نوشیا لوق هب یکلا اه مبوخ :نم مدرک هاگن شهب هناسمتلم

هریم. جیگ

. یکلا هدن وج یجبآ :هرآ نایاش ییاد
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یام هچب هک هنوشیا یمهد وج هک نوا تفگ:واال هنعط واب درک کزان یمشچ تشپ نامام

. ناتسرامیب شمیربب هگیم هدموا هدز لغب ور

منک. لغب ور ترتخد مدز کلک یدیمهف همع تفگ: و درک یا هدنخ کت نامیا

. ییاد ولج هتشز اه! یراین مک ور _زا

یم ور یجبآ منم هنزب مرس هی ربب ور نج مخت نیا ورب : نامیا رس تشپ دز یخوش هب ییاد

. هدنومن شور هب گنر دروخ ور رتخد نیا شوج سب زا مدیم شهب هویمبآ هی مرب

مشچ. : نامیا

هچ هب یدیع زور نیبب . یرخ هک سب .زا یدروخ صرق همهفب تردام یساوخ یمن مدیمهف _

. میداتفا حیلا

و تفر یم جیگ کلف و خرچ لثم مرس . شخب وت میتفر مه واب نوریب مایب درک کمک نامیا

. متشاد یدیدش عوهت حتلا

دوبن. دایز صرق رثا یلو یتشاد یبصع راشف امش مزیزع تفگ: و تفرگ ور مصبن رتکد

. سرب تموناخ هب هدروخ هی امش :اقآ نامیا تمس درک ور

طایتحا یارب هروخب بآ ناویل ات دنچ االنمه یهایگ یوراد هی هارمه متشون B نیماتیو شارب

ینانچنآ رطخ یدروخ هک ییاه صرق . هدرگرب هنوت یم دعب هنومب شخب وت یتعاس کی

... یروخب ییایمیش صرق هگید دیابن یرادراب امش نوچ یلو هتشادن

ما؟! هلماح ینعی ؟! مرادراب ؛نم تفر یهایس مه زاب ماه مشچ و دیشک توس مزغم

؟! هرادراب دیتفگ رتکد موناخ یچ تفگ: و دیرپ اج زا دوب هداتسیا مرانک یسابل اج لثم هک نامیا

؟! دیتسه نئمطم ؟! تسا هلماح ینعی

دیدب. مه شیامزآ کی هرتهب یلو هگ یم ونیا هک شضبن هتبلا _ رتکد موناخ

؟! هگید دوب هتفرگ یخوش رس نم اب ایند

دوب؟! یا هغیص هچ هگید یرادراب شیامزآ

یچ رتکد اراس : تخادنا نم هب یخزرب یهاگن راجفنا ی هدامآ یتعاس بمب لثم نامیا

یمهگ؟!
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؟! یدرک یطلغ هچ اراس

؟! یدروخ یهوگ هچ اراس ناه

نوغاد یروجچ مدید مدوب اجنوا نم . یتفر حلا زا زربلا یدزمان مسارم وت تمدید نم

! یدوب شقشاع مدرک رکف رخ »نم شدوخ رس «دزوت یدش

یا؟! هلماح « دیشک هرعن نم....«

...نم... نامیا مدز: بل یتخس هب بارخ دشابحیلا رت خی مدرس یاه تسد

؟! دیدروآ ریگ تقو مه امش هنوغاد موناخ نیا تفگ:اقاحلا تینابصع اب رتکد

. مدرکن ورحالل تنوخ ات وگب . هغورد وگب اراس. نزب فرح _

مدوب هتفر او یلدنص یور اج همه زا زیربل هک نم وحهلا هدز خی یهاگن و درک توکس دعب

ریز نم سومان « شدوخ رس وت ؟!«دز یدوب شباوخ ریز هن؟! هتسار تفگ: و تخادنا

هرآ؟! هدش نتسبآ شزا ؟! هدوب زاب سوه زربلا باوخ

ور ینابهگن و تشادرب ور یشوگ دعب ». دیشاب مورآ مرتحم یاقآ تفگ: راطخا اب رتکد

« تفرگ

. درکیم راک یچ نم محر طسو هچب نیا تاه یمدآ همه زا ادخ مدوب زیربل

حالهل تنوخ اراس. تمشک _یم

یوربآ تدایرف دادو نیا اب یلو مشکب « هیرگ ریز مدز ادخ« ور وت نامیا مدز بل تشحو اب

... زیرن ونم یوربآ مسق ارهز ی همطاف هب ور وت زیرن نمو

؟! هسرب شدوخ یاهتنا هب سوباک نیا هشب؟!ات مومت زورما ات مدرم یمن یتنعل نم ارچ

؟! تساجک هاگشیامزآ : یجورخ رد تمس مدرب نوشک نوشک و متفرگ وزاب زا نامیا

هلماح دیاش متفگ . یشک یم ور هراچیب یراد مرتحم یاقآ : تفرگ ور موزاب هلجع اب رتکد مناخ

هدب. شیامزآ دیراذب . هشاب

... یجورخ رد تمس مدرب نوشک نوشک هونش یمن یزیچ هک یشحو واگ هیبش نامیا

... دیخرچ مرس رود ایند و متسب ماهو مشچ
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کمک مه اه راتسرپ زا یکی و رتکد مناخ . نتفرگ ور نامیا و ندموا ناتسرامیب یاه نابهگن

. شخب وت مرب ندرک

دینک. لصو شارب مه دنق نودب مرس هی هنک تحارتسا شخب دیربب ور موناخ _نیا رتکد موناخ

. نوریب دیربب ور اقآ اه»نیا نابهگن تمس درک «ور هدب شیامزآ لوا دیاب

***

یوت و رهش جراخ مدوب هدروآ ما هیحور ندرک ضوع و حیرفت ی هنوهب هب رهظ زا نامیا

درک. یم دود راگیس تشپ هب تشپ نوا و میدوب هتسشن نیشام

... نامیا _

یممش گس هک نک مکحم ور تنهد تفچ طقف اراس تمشک ...یم تکاس اراس تکاس سیه _

. تنوج هب ویممتفو

داد. نوریب یبصع ور شسفن و تشاد هگن اج هی درک یگدننار هک هقیقد دنچ

یم ما هفخ هراد هدش هبملق ماجنیا تریغ « تفرگ ور شولگ »... یدنوکش ور مرمک اراس _

هنک.

دوب. هچبالیی نیا ادخ یا

لبق یامملا هطبار ... هطبار رمع ادخ »هب مدرک قه قه » منزب فرح رازب ییاد رسپ _

. تسام ییانشآ

شلوا دوب... اوه ور نوم هنوخ ... متشادن لوپ یلو منک یگزره متساوخ یمن نم هللو هب

. ششیپ داتفا ریگ »ماپ مدیزگ دعب«بل یلو شتمس متفر یروبجم

ولج دایب هک هگید حابص وت تمکش ... اراس یدوب هدرم شاک تفگ: و تسب ور شاه مشچ

. هروخ یم جارح بوچ هک هنم یوربآ

. هنکش یم شرمک نایاش ومع

نامام و ییاد هب منک یم ور تیتفلک نامیا : مدرک هاگن شهب سامتلا واب متفرگ ور شتسد

وگن. یزیچ

ناه؟! ینک راک یچ یاوخیم ور تمکش نوا مگن :ِدنم دیشک وداد نومرف یور دز مکحم

منک. راکیچ ور یرادن هک یا هدرپ
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یضار شکب ونم شکب ونم نامیا دز: گنچ ور ما هرجنح مکحم و مولگ وت داد نولج ضغب

هللو. هب متسه

هبیجع منک. هیرگ نوخ دیاب درک.نم سیخ ور متروص دشو یراج ماه هنوگ یور زا کشا

؟! درکن درک یگنودرم تخیرن وربآ دادن رج هقی نامیا هک

؟ یدوب شاهاب تقو دنچ _

هام. _جنپ

ملیف. سکع دهاش نوت هطبار زا یراد یکردم داد: نوریب نیگنس ور شسفن

هنک.... تدقع دیاب منک... تیاکش شزا ماوخ »یم مدوب هتفرگ تنکل » یچ یاوخ _یم

و هقباس وس ینعی انز مرج ینعی ! یزیر وربآ ینعی تیاکش تفگیم یچ ... دیشک توس مشوگ

!!! سبح شالقو

. نامیا یمهر موربآ _

یهوگ هچ رایهوک زربلا یوت هدرز ود همخت نیا اب سپ : دیشک وداد نومرف ور دز زاب دنچ

! مروخب

؟ هدنخب ام شیر وهب هدرگب تسار تسار مراذب

. ارهز ی همطاف هب ور »وت متفرگ ور شتسد ». نکن تیاکش مدیم تمسق نامیا _

؟ هتیلا ح ربمغیپ ادخ هگم وت وش هفخ _

؟! دموا مرس دوب هچبالیی نیا دوب هدش راد شخ مادص ضغب تدش زا

: متفرگ ور شتسد سامتلا .اب زربلا تکرش تمس داد زاگ هلجع واب نیشام وت تسشن نامیا

. دربن ور موربآ نامیا هن اجنیا

هریم. ور موربآ تقو هی میراد ابمه ملیف و سکع یلک ونم زربلا مسرتیم مدز: غیج

مشب. تحار هدب مگرم ادخ یاو : دیکرت مضغب

یم یفخم یاج هی هشاب هشاب تفگ: و تفرگ ور متسد نامیا هک متفر یم شوه زا متشاد

. سرتن . شمنیب

***

. تیاکش هب. درک دیدهت ور زربلا و تفر مشلا هب نامیا و داتفا قافتا وداب قرب لثم زیچ همه
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نمو ادص رسو یب درک لوبق یطرش هب مرادراب دیمهف یتقو یلو درک یمن لوبق لوا زربلا

. هریذپب ور هچب

متفر: زربلا ندید هب هام کی ودعب نامیا هارمه زور نوا

و ردک شگنر یا هوهق یاه مشچ و دوب هتسشن یلدنص یور یگشیمه رورغ نومه اب زربلا

دوب. بترم ان یدایز شاهوم و دوب هدنوشوپ ور شباذج تروص شیر دوب.هت تحاران

درک. یسرپلا وحا سالمو شاهاب روخلد و راد شخ ییادص اب نامیا

. هنوخراک ماپ کی هتکرش ماپ کی ادخ تفگ:هب دزو خلت یدنخبل زربلا

. هنوج نمشد یدایز صرح _ نامیا

یشوخ زور و وحلا مدوب یرادراب مود هام وت تخادنا نم هب یهاگن و دیدنخ خلت زربلا

. متشادن

اراس؟ هبوخ _حتلا

. متسین بوخ متفگ:هن. ریز هب رس

مه زا هس ره و دوب کشخ و درس یدایز نومنیب یاضف داد نوریب نیگنس ور شسفن

. میتشاد یروخلد

مه نم ومه ینک طقس ور هچب تسین رتهب مدش. هکش اعقاو نم یرادراب تفگ نامیا _ زربلا

ینک؟! تحار باذع نیا زا ور تدوخ

محازم ما هچب ونم هیچ : باوج رضاح یاراس نومه مدش هرابود درک غاد مزغم وت نوخ

میدش؟! تدزمان اب تحیرفت و شون و شیع

. نکن تواضق ینودیمن یزیچ : دیرغ یبصع زربلا

تدوخ لچم و حهلا.نم یایوگ امش راتفر : متخادنا شتسد یوت هقلح هب یهاگن دنخزوپ اب

! یخرچ یم یراد تسار تسار تدوخ حاالمه منماد وت یتخادنا ور هچب ونیا یدرک

. یشیم رایهوک نادناخ سورع یراد تتفلک ندرگ ییاد رسپ فطل دشن!هب هکدب وت یارب _

و لَوَه تدوخ ی هگنل هک تردپ مدز» دنخروپ »! هراد وربآ نادناخ نیا ردقچ هچ _هوا

هنک یم رکف هنک. یم داوخیم شلد یراک ره ادخ مسا هب هک مه تگرزب ردپ هزاب سوه

؟ دیتسه یسنج هچ زا منود یمن
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.... هگید هسب تفگ:هآ هدش لر تنک ییادص واب درک هلخادم نامیا

مدیم. ور شتراکب هید نم مدعب هنک طقس ور هچب هرب اراس مداد ور مداهنشیپ _نم زربلا

منک؟ جاودزا ما همع رتخد اب مرخ و شوخ نم مدعب _الدب نامیا

جاودزا ابوت اراس تفگ: و تخادنا مدوب هدش هلا چم مدوخ وت هک نم هب یهاگن درک مخا زربلا

هنک. یمن

هنک. یم ًامتح هزادنب ور هچب هنک لوبق _هگا نامیا

یمینک؟! تیذا یراد مراد شسود یدیمهف _ زربلا

ینک؟ یمن جاودزا شاهاب ارچ یراد شتسود _هگا نامیا

؟ یمهف یمن ارچ منوت یمن نوچ _ زربلا

. همومت اج نیمه ثحب هنرگو وگب ور تطرش _ نامیا

درک. یم مهاگن یروجنیا یتقو دمویم باال منوج ونم تخادنا نم هب توافت یب یهاگن زربلا

. نوبرهم وان نیگنس ردقچ نم درم دوب هدش خلت ردقچ

داین. ینم همانسانش وت شزا یمسا هک یطرش هب منک یم دقع ور اراس _نم زربلا

. مزادرپ یم لماک مه ور شا هقفن و هیرهم منکو یم دقع تقوم تروص هب ور نوا نم

منک. یم تیاکش تزا نم میدز فرح تفگ:ام مشخ اب نامیا

ونم وت ننک رکف ما هداوناخ طقف « هنیگنس یلیخ ضغب نیا ایادخ طقف.« هشاب متفگ: ضغب اب

؟! هشاب یدرک مئاد دقع

... هراین هن ییاد رسپ هگا مرادن یفرح باال:نم دروآ راو میلست ور شتسد زربلا

ور ششزرا اراس ترس وت کاخ : تخادنا دوب ما هقی هب هدیبسچ مرس هک نم هب یهاگن نامیا

؟! تشاد ور تراقح ونیا ندش یا هغیص نز شزرا ؟! تشاد

شاه هدنب زا مودک چیه ادخ تفگ یم هک مداتفا نامام دای درک هکچ ممشچ ی هشوگ زا کشا

. هنکن شا هگید ی هدنب جاتحم ور

ماه. یهاوخ هدایز رطاخ ؟هب یناوات هچ ؟هب یدرک مجاتحم ارچ ایادخ

مکش تسنوت یمن دوب لحم مدرم سلجم لقن شیگداوناخ تریغ ی هزاوآ یرمع هی هک نامیا
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هنک. لمحت ور شا هدش هتخیر یوربآ و همع رتخد ی هدموا ولج

درک. شور هب ور رورغ هوک شکشیپ ور تشاد شسود هک یرتخد دشو بلطواد شدوخ

؟! یشاب رورغ بسا نیا راوس یاوخیم یک ات زربلا خآ

نوا تفگ یم مشب ور هب ور زربلا اب دادن هزاجا یتح نامیا زربلا و نامیا نیب قفاوت زا دعب

ینک طقس ور اه هچب یمهنک تروبجم هرایب ریگ اهنت ور وت هگا

اه هچب یلو هشب در مور زا نیشام اب دوب رضاح زربلا دوبن نامیا تیامح هگا تفگ یم متسار

. میاین ایند هب میتسه نینزان هب شندیسر یلصا عنام هک ونم

هب هروخ لثم سرت دیسر ارف زربلا یراگتساوخ زور ؛و تشاذگ وداب قرب لثم زیچ همه

شنهد نامیا یولج زربلا هدش ثعاب یچ هک دوب بیجع مارب یلیخ تخادنا یم گنچ مدوجو

. هراین هن شفرح یور و هشاب هتسب

روط داد.هچ یتخس تازاجم وراب کچوک غورد هی ناوات هکنوا . متشاد تشحو زربلا زا

؟! هرذگب نم یرادراب رانک زا تساوخ یم

هدافتسا نیا زا متنسنوتیم و دوب هدش بوخ زربلا یمنمدش،خاالق هلماح یتنعل بش نوا شاک

. میگدنز بندلا مرب شاه دیدهت لا یخیب منکو

مهس نوا راگنا دوب هدش مک زربلا اب یگدنز هب مدیما دوب هدموا زربلا رانک نینزان مسا یتقو زا

! دوبن نم

ندش. هریخ یراگتساوخ دوب هدموا اهنت و کت هک زربلا هب بجعت اب نامیا و نایاش ییاد

دوب. شهارمه میرم لگ تسد و دوب هدیشوپ یکشم راولش و تک

رت؟! گرزب وک ناخ زربلا تفگ: بجعت اب ییاد

مگب دیاب هشاب مگزبردپ و ردپ نوتروظنم .هگا متسه مدوخ مرتگرزب تفگ:نم رورغ اب زربلا

! یراگتساوخ نایب مارب ندشن رضاح و ندوبن و نتسین یضار

. تفگن یزیچ و تخادنا اپ یور دادواپ نوکت دییات یانعم هب ور شرس ییاد

دش هریخ نم هب یخزرب یهاگن اب نامام . داتسیا یا هشوگ و درک ییاریذپ همه زا دیشروخ
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داد. نوکت ور شرسو

هروج همه نم دید زا زربلا تفگ:اقآ و درک هلخادم نامیا دوب. مکاح همه هب ینیگنس یاضف

نیااج ور هکام هدوب زربلا و اراس دوخ نیب یاه رارق و لوق ایوگ یفرط زا ناج ییاد دییأت

.. هدرک عمج

نوتدوخ ینعی حیص درک: هاگن ام یود ره هب مه رد یاه مخا واب داد نوکت یرس ییاد

؟! نیتخود و دیدیرب

رتگرزب وت هگم ؟ هیعضو هچ نیا اراس هچ ینعی تفگ: دشو دنلب اج درک.زا هلخادم نامام

؟ یراذگ یم رارق و لوق دوخ رس یرادن

یدیشخبب واب درم بترم ور شتک دزو یدنخروپ زربلا . متخادنا نییاپ ور مرس هرهلد اب

مینک؟ تبحص یناهنپ مهاب هشیم ناج ییاد تفگ: نامیا هک هشب دنلب تساوخ

تفگ:االن! یلا وس یهاگن واب دروآ ورباال شرس ییاد

ناجاآلن. ییاد درک:هلب دییأت نامیا

تفر.دعب دشو دنلب ضارتعا ی هناشن هب دوب ارجام یلصا فلا خم هک نامام نامیا نتفر اب

میدش. اهنت ابمه زربلا نمو اهتدم زا

شدقع نک شدقع نم هب هدیبسچ وت ییاد رسپ نیا اراس تفگ: و دیشک ولج ور شدوخ زربلا

هنک. یم تخبدب ونم هراد هتخادنا هار نک

هراک و سک یب یتفگ لوا اسیاو شاپ بخ متفگ: و نیمز متخادنا ور مهاگن یروخلد اب

؟ هگرزب منم یادخ یتفگن منک یم شاهاب یممنوت یراکره

دنچره مدیم لوق نکب ور هچب نیا رش اراس تفگ: و دییاس مهب ور شیاه نودند کالهف زربلا

مدب. تهب یاوخب ات

. همتسد رانک هتعاس ۲۴ نامیا مهفب. زربلا منوتیمن _

تارب صرق هی درک:نم توف ور شسفن دادو راشف ور یلدنص ی هتسد مشخ تدش زا زربلا

مبارخ هلک ینودیم اهوت متسین وشب رهوش وت هساو .نم هتفویم شدوخ هچب شروخب متسرفیم

منک. یم تراکان منزیم

هشاب هشاب متفگ: تشحو اب
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ینادنز قاتا وت تدم مامت منیبب ور یسک یور گنر نم تشاذگن یتح نامیا زربلا نتفر دعب

درک ما

... تشذگ وداب قرب لثم زیچ همه و جاودزا دشهب یضار نوا هک تفگ ییاد هب یچ منود یمن

ور هگرب ریز نوزرل یاه تسد اب دشونم هتسب زربلا و نم نیب ی۹۰سهلا هغیص هی

دوب. نتسبآ هک یسورع مدش. زربلا یا هغیص سورع هکس واب۱۴ات مدرک اضما

هکحا زربلا نمو نیب هتیلا مرف یدقع مه دوب انشآ شبحاص اب زربلا هک یرضحم یگنهامه اب

دش. هدنوخ میدوب رت هبیرغ یا هبیرغ ره الزا

***

طال یزود رود اب دیفس نماد تک .هی مدرک یم هاگن نومدقع زور یاهسکع مغهب اب متشاد

مدوب. هتخیر مدوخ رود هداس ور مدنلب یاهوم و دوب منت یی

اب شیدزمان دعب زا زربلا دوب. هدیشوپ ییومیل نهاریپ اب یرمک راولش و تک هی مه زربلا

ونم ونیا تشادن نم هب تبسن یشنکاو چیه یتکرح هن یفرح هن دوب هدش هگید یکی نینزان

درک. یم هنووید

زا میرادراب ندرک یفخم یارب یلو اه هچب و نامام شیپ مدوب نومدوخ ی هنوخ هتفهیا دنچ

. شدوخ ی هنوخ هب هربب ونم متساوخ اه زور نیا یگنس زربلا

ننوت یمن نارگید و مرود هیقب زا یروجنیا تفگ یم درک داهنشیپ ور جرک یوالی مه زربلا

. نرایب رد رس میگدنز زا

هن هک نوا هیچ؟! هرسپ نوا هنوخی هب نتفر هساو وت رارصا همه نیا رتخد هخآ _ نامام

رسومه مه شاهاب دوز لقادح راذب درک ربخ ور شا هداوناخ هن تفرگ یتسرد یسورع

هکم. یجاح یجاح و تنماد وت هزادنب هچب هی ادرف سپ یشن باوخ
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ماما درد هب هگید و هتخیر نم یوربآ تسنود یمن دز! یم ییافرح هچ منم یخلا شوخ ردام

. هروخ یمن هداز

امش. ینز یم ییافرح هچ نم ردام نک _لو

؟ یرب یاوخیم ادج تفگ: رد بوچراهچ وت دموا یمغ ابهی ییادنز

یچره هریمن هچب نیا شوگ وت فرح ادخ! ور وت ینیب یم داد: باوج نم یاج هب نامام

هدن. هرسپ نیا هب لد ردقنا مدرکن دیفس بایسآ یوت ور اهوم نیا نم ردام یممگ

وت هدروآ ور شا هداوناخ هن هراد یباسح تسرد خاالق هن هدش شیچ قشاع منود یمن واال

. یراگتساوخ

. یدرکن دیفس ییوم ۳۷سهتلا شمه وت نوج هرهش تفگ:او ییادنز

اه. یجیگ هروصنم ادخ ور وت یگیم یچ وت مگیم یچ تفگ:نم یصاع نامام

. هریمن شتک وت منم یافرح هدش دوخ رس هرتخد نیا

هنوخ وت یرب تشاد مشچ یب یروجنیا هگا هک مدرک هراپ وت رتشیب نهآریپ اتدنچ نم ردام

. هرایم رد تراگزور زا رامد و هشیم ریش تاباب لثم ادرف سپ هرسپ نیا یگدنز

. هنومدوخ هجرک نیمه هک هدنه مرب ماوخ یمن متفرگ ور ممیمصت متفگ نم نامام _

هرسپ هک هنومب اهنت میراذ یمن میراد ور نومرتخد یاوه ام نوج هرهش روخن شوج _ ینادنز

هشب. ریش شرس

. یزاسب نودمچ یرب متفگن هبوخ وت ییاجک متفگ: صرح .اب قاتا وت دموا ارهز

اه! هلیطعت باصم باصعا هدش تقو ردقچ هگم یجبآ _او ارهز

وش مدوخ سورع هگید وت نوج ارهز تفگ: و تخادنا ارهز هب زیمآ تبحم یهاگن ییادنز

؟ هشاب

هن؟ دوب دب مدرک تداسح شهب هدروخ طقف هدروخ هی دشونم خرس تلا جخ زا ارهز

. هشلا ۱۶س طقف ارهز ایراد یعقوت مه امش ناج هروصنم _ نامام

اراس. لثم یدب شرهوش مسرت یم بخ _ ییادنز

... هلقاع تسین اراس لثم ارهز تفگ:هن هنعط اب نامام

ینز. یمن هنعط یروجنیا هدموا هچبالیی ترتخد رس ینودب هگا نم ردام خآ
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اه. یریگن لد هب ناج اراس درک: ات وماه سابل و کمک دموا ییادنز

و هدرکداب تریغ نوا .زا مدوب شرسپ یگنودرم و روعش نویدم . متفگن ییادنز هب یزیچ

دوب! دیعب یگنودرم و قطنم همه نیا راظتنا نامیا روک بصعت

راظتنا روآ رجز یرهم ویب یتوافت یب نیا مه زربلا یاه نتفگ مراد تتسود همه نوا زا

تفر. یمن

تیاکح نیمز دایب ات هروخ یم خرچ ات رازه اوه یزادنا یم ور بیس هی یتقو نامام لوق هب

میروخیم ایند وت خرچ ات رازه نوچ درک دامتعا نومیدب و یبوخ هب هشیمن هنیمه اهمه مدآ ام

. میراد ور نومدوخ صاخ راتفر صاخ تیعقوم ووت

اب ونم بندملا دموا دیشک یم خر هب ور شیلا م تیعضو هک شدنلب یساش نیشام اب زربلا .

مدش. زربلا هنوخی یهار درک یم مجرخ نامیا هک ییاه هرغ مشچ و نامام روخلد یاه هاگن

دوب. مکاح نومنیب توکس هار یوت

وش. هدایپ : داتسیا یلومعم نامتراپآ هی رد یولج زربلا

نیااج؟ مایب دیاب :نم متخادنا نامتخاس هب یهاگن

هک نیااج : دوبن ومدآ هنوخ زا یربخ مدیشک کرس غاب هنوخ زا رپ هک نامتخاس فارطا هب

هترپ. یلیخ

اه وداج  هرورو لثم ردقنا اراس هسب دز: گنچ شتشپ رپ یاهوم وت ور شتسد یبصع زربلا

. میجاح هرذنیب ریز منک. هنوخ یارب یفاضا ی هنیزه منوت یمن عفآل هک متفگ ! نزن فرح

تسد دیاب وت رایتخا ادخ ی هشیمه هآ. یجاح یجاح متفگ: بل ریز و مدش هدایپ نیشام زا

هنم. هساو تمردلب مردلوا طقف ؟! هشاب یجاح

هرقاب. جاح زینک هنزب رغ دایز هک رتخد تفگ یم یرپ نامام رقاب. جاح زینک نیع یدش _

هب هراجا یداد ور تلقع !وت زربلا یاو متفر: اهباال هلپ زا مورآ مورآ و متفر یا هرغ مشچ

مایب باالو مایب ور هلپ همه نیا یروجچ ما هلماح نز اه؟!نم یرادن لقع متدوخ !زا یجاح

. نییاپ

. مساو هدنومن ادخاپ ماه»یا وناز هب متفرگ تسد »
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. هشهام ۹۸ راگنا ما هلماح هگیم یروج هی نزب رغ شمه تفگ: دزو شتآ یراگیس زربلا

؟! یدرک مچب مچب مک یتساوخ تدوخ نک عمج اباب هسب

وت ما هلماح یممگ نم زربلا مدز: رانک ور راگیس دود مداد نوکت نزب اب هیبش ور متسد

سحن مخت و مشب تحار هدب مگرم ادخ »یا دننام غیج ییادص ینک؟!«اب یم نشور راگیس

. مراین ایند هب هشیم شردپ ی هگنل یزیچ هکهی ور وت

هلوت و تدوخ نوج هب متفویب نکن گس ونم مدروخ مخز تزا دب متسین میدق زربلا نم اراس _

تاه!

یمینک؟! مراب مفرح هبارخ وت یدروآ ونم یتسپ یلیخ زربلا ؟! نتسه هلوت نم یاه هچب _

مدوب هداتسیا هدش ریمعت هزات نامتراپآ ورهار یوت هک نم وهب دیوج ور شبل مشخ اب زربلا

. لخاد ورب درک: هراشا

منک. یمن یگدنز ییاج نیچمه .نم مایمن ماوخیمن _

نیا ندینش اب هنک خیلا مرس ور نم اب یرابجا جاودزا تباب شمشخ دوب هنوهب بندلا هک زربلا

. مرادن یزاب سول ی هلصوح اراس نیبب دز: گنچ وموزاب و دروآ شوج مفرح

؟! یمهفیم داد: راشف ور مچم مکحم

مداد. نوکت سرت ابور مرس

میدش. زربلا نامتراپآ دراو ابمه

دوب. شوت مه هلیسو هکیت ات راهچ . باوخ قاتا ابهی دوب ریمعت هزات یرتم ۶۰ نامتراپآ هی

. تشاد یباسح و تسرد یشیامرس و یشیامرگ متسیس رکش ور ادخ زاب

. دیشک سفن رلوک نودب یمندش هک منهجیدرا کهام لوق هب تشهبیدرا نیا یوت

هرفنود تخت یور و باوخ قاتا وت تفر و دیشک ور شهار هلصوح ویب فرح یب زربلا

درب. مباوخ هپاناک نومه یور منم دیشک زارد

ور زربلا یرابدنچ و متخادنا فارطا هب یهاگن دوب. لماک تاملظ وت هنوخ مدش رادیب یتقو

؟ یتسه زربلا مدز: ادص

؟! یتفر اجک
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یمن هزاجا مرورغ یلو مدیسرت .یم مدیشک یقیمع سفن و مدرک هتسب و زاب وماه مشچ کالهف

. ماوخب کمک یسک زا داد

ابهی یا هوهق مرک یلگ لگ شرف ؛هی متخادنا هنوخ لک هب یهاگن و مدرک نشور ور الپم

دوب. هداد لیکشت ور حلا لک مرک تکوم

هچقاط یور و یلومعم چنیا ۴۲ نویزیولت ابهی دوب قاتا ی هشوگ مه هریاد لبم فاپ ات راهچ

دوب. لمحت لباق هنوخ نامدیچ لک رد تشاد رارق یروکد ی همسجم ات دنچ

. دمویم رد باوخ تخت هکهبحتلا دوب نویزیولت یولج مه هرفن هس کشالیت هپاناک هی

دمک. یوت مراذب ور ملیاسو ات قاتا یوت مدرب ور منودمچ

قاتا وت مه یلومعم یراوید دمک وهی بتلا اتدنچ و تفابلگ یوتپ اب هرفن ود باوخ تخت هی

دوب.

. هنوخزپشآ وت متفر مه مدیچ.دعب شوت بترم وماه سابل و دمک یوت مدرک ورخیلا نودمچ

لیاسو لک نتشاذ یم لته یوت هک اه نوا زا کچوک لا چخی وهی دوه یزیم ور زاگ

! دوبن کدب ینم هرفن کی یگدنز یارب تفگ هشیم داد؛ یم لیکشت ور هناخزپشآ

مخت ی هزم ؛زا تشاد دوجو ینیمز بیس و غرم مخت طقف لا چخی یوت یلو مدوب هنسرگ یلیخ

. مدروخ و مدرک خرس ینیمز بیس نیمه یارب مدوب رفنتم غرم

دش. دنلب میشوگ یادص

مبل. یور تسشن یدنخبل هاگآدوخان زربلا کمایپ ندید واب شتمس متفر

تهب شساوه یلا وح نوا متشاذگ ور رایماک هتفه. کی طقف یلو . تشیپ مایم بش نم »

«... هشاب

***

دوب! رپ شتسد یلو هنوخ دموا یک مدیمهفن

نوا زا نم مدب تصرف یمک نومیگدنز هب متفرگ میمصت . تفگن یچیه دزو یدنخبل مندید اب

ندز رتشین اب راب ره وهگا هشب میمرت اهمخز نیا ات دیشک یم لوط و مدوب هدروخ دایز مخز



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

235

دش. یمن تسرد یگدنز نیا مدرک یم رتشیب ور نومنیب هلصاف شهب

و درک زاب و ینیریش لا چخی وت تشاذگ نادیم دوب ینیریش و هویم تکاپ ات دنچ شتسد وت

رظتنم وم مدرک نشور و دوب زاگ یور هک کچوک یرتک ریز منم سید یوت نیچ شدوخ

منک. مد ییاچ ات دایب شوج بآ مدش

ونم دروخیم نم راد له یاچ سنوا میدوب هتسشن مه یور هبور تسرد منم دعب هقیقد دنچ

. فرظ وت یبلق کچوک یاه ینیریش زا

... متشاد یبیجع سح میدوب هبیرغ ابمه دوب دصسلا هک راگنا

! یدید نمو یگدنز هنوخ وت اراس _

مداد؟! نوکت تبثم ی هنوشن هب یرس دش. بلج شهب مهجوت

. ینود یم ور مطیارش یدید ونم یگدنز هنوخ بخ _

سپ زا نم هنک هدارا نوا یجاح رظن ریز میگدنز راز همه ماه تکرش نوا ریدم امسا نم

. مایمن رب هنوخ هرذ هی نیمه جرخ

. هششزرا یتفگ درایلیم ۷ دوب نیمز یرس _هی

وت هک مدیدج هنوخراک هی یزادنا هار بندلا نم هریمن شورف یناسآ نیا هب انوا : مفرح وت دیرپ

. مزادنب هار اه نیمز نومه

. هتفویب هار ما هنوخراک ات هنوا یاه یهن و رما ماه هتساوخ یجاح فرح مفرح همه نم

نینزان هب هراد یرارصا هچ منود یمن منک. دقع ور نینزان یجاح تساوخ رطاخ هب دیاب نم

هشب. دیاب عفال هگیم نوا یچره منودیم و نیا یلو

ربخ اب امش دوجو زا یدحا دیابن دیشاب هتشاد یا هدوسآ یگدنز تا هچب و تدوخ یاوخیم هگا

هشب.

هچبت؟! یگیم ارچ _

!!! یگیم یچ وت مگیم یچ _نم

. داوخیم همانسانش نتفر هسردم یارب هچب نیا یلو متسه تفرح هجوتم _
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. مرادن نینزان زا یسرت هگید و متفرگ یجاح زا ور مقح نم هگید سلا تفه _ات

مگب! مراد یچ نم هنوم هچب عفن هب هار نیا یگیم یتقو هشاب متفگ: و نییاپ متخادنا ور مرس

***

یم نشب ربخاب و میگدنز هنوخ اهزا هچب یقاب و کهام و هراتس و ناماس تساوخ یمن ملد

دوب هدنوسرت نینزان و یجاح زا ور نم یروج زربلا مدیسرت یم نامز و نیمز زا مدیسرت

. مراذب نوریب هنوخ زا ور ماپ مدرک یمن تعرج هک

هدافتسا هنوخ توکس و یراکیب زا تساوخیم ملد یلیخ دوب، رایماک اب ماه ودمآ تفر ی همه

زا رس مدرم هشب ثعاب عامتجا وت مدمآ و تفر هنکن یممتفگ مزاب یلو منوخب سرد و منک

. نرایب رد ما یگدنز

هب هاگ .هگ مدوب یرارف نامز و نیمز وزا مدوب هدرک سبح هنوخ وت ور مدوخ ییاروج هی

مدوب. شلا وحا یایوج و یممدز رس نامام

و تفر فلتخم یاه هناهب هب هگید دش ادیوه مهب یرادراب راثآ هک مجاودزا زا دعب هام هس

. مدوب هدرک عطق مه ور لیماف و تسود و نامام اب مدمآ

. متشاد تداع شاه ندوبن نیا یمندشهب شادیپ هنوخ وت هک دوب یبش دنچ زربلا

یم دمویمن نییاپ ی هقبط زا شقولت قلت یادص و رایماک ی هدش کراپ نیشام هگا منود یمن

ایهن؟! منک لمحت ور هنوخ زیگنا مهو ییاهنت متسنوت

یاپ زا دش ثعاب یشوگ گنز یادص . ساسح زیچ همه وهب مدوب یرادراب متفه هام وت

مدب. باوج ور یشوگ ومشب دنلب نویزیولت

. مکهام منوج یجبآ سالم _ولا

هدش؟! یچ کهام مناج _

هد یمن اه نوا هب وت زا یربخ و هدرک ناهنپ شا هداوناخ زا ور وت زربلا منود یم یجبآ _

دنولا مه مه حبص زا هدرک هتکس نوج یرپ زربلا گرزب ردام زورما مگب مدز گنز یلو
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. نتسه ناتسرامیب زربلا مه ناخ

یمن ثعاب نیا یلو دوب زربلا نمو نیب یروطق راوید هتسرد . داتفا روش هب زربلا یارب ملد

ور شگرزب ردام ردقچ متسنود یم هکنیا اصوصخم مریگب هدیدان ور شهب متاساسحا دش

هراد. تسود

منوج. کهام یتفگ مهب هک یسرم _

دوب. ما هفیظو یجبآ هشیم شهاوخ _

هلعب داد: باوج دولآ باوخ ییادص مدز. ور رایماک دحاو ورد نییاپ متفر اه هلپ زا هلجع اب

هیک؟!

اراس. منم رایماک _اقآ

؟! یجبآ هدش یچ مناج دوب: شنت یگنوخ سابل رد. تشپ دموا

؟! ششیپ یربب ونم هشیم هدرک هتکس زربلا گرزب ردام _

. هشیم هباپ قرقشق شمربب ؟!االن نیراد امش ِ یتساوخرد هچ نیا هخآ _

. هبوخ حشلا مشب نئمطم رود زا منیبب دیربب ونم طقف هشیمن یروط مشنارگن نم ادخ _هب

مایم. منم شوپب سابل ورب امش ژداد» اسام وشاه مشچ » هشاب _

مرس ور متخادنا وشلا مدرک منت یشافخ وتنام تسد مشب.هی رضاح ات قاتا وت متفر هلجع اب

. رایماک شیپ نییاپ متفر و

دوب. شنت ترش یت یلوهب راولش مههی نوا

یممدش. تییذا یباسح دوبباال هدموا ممکش منم دوب مرگ یلیخ لا ثما نوتسبات

. زربلا دزهب گنز رایماک و متسشن نیشام وت .نم ناتسرامیب میتفر رایماک نیشام راوس

. مدشیمن شفیرح ادخ »هب تفگ یبصع ینحل .«اب مدروآ ور مناخ اراس _سالماقآ.

... دیایب نوتدوخ هنیشب مگیم مشچ مشچ
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عمج شلا یخ یتقو و تخادنا فارطا هب یهاگن ام. تمس دموا هلجع اب زربلا دعب هقیقد دنچ

. تسشن نیشام ووت دموا تسین نومرب و رود یسک دش

هبباال ور هک رپ یا هوهق یاهوم . مدرک هاگن شاپ رسات هب بوخ شمدید یم هتفه ود دعب

هدش رت گنر هکحاالرپ یشیر وهت شمکحم ی هنوچ و شارت شوخ ینیب دوب هدرک هناش

دوب.

! دموا یم هتسخ رظن دوب؛هب هدروخ نیچ شا هشوگ و تشاد فپ شاه مشچ یاپ

یچ؟! هنیبب یزان اراس؟! یدموا ارچ « مفرط دش _سالم«مخ

ندوب هدش یمیمص ابمه یلیخ ؟! یزان تفگ یم نینزان .هب دنوزرل ور ما هنوچ ضغب

« مدرک شهاگن و متفرگ ور شتسد ؟!« هبوخ حشلا یرپ نامام مدش. تنارگن نم زربلا _

؟ یبوخ یچ تدوخ

مبوخ. یلیخ اراس مبوخ _ تفگ دادو ملیوحت وخیلا کشخ یدنخبل

. هدیباوخن ور بشید دوب مولعم دز یم ود ود شاه مشچ یگتسخ زا

هک ور زربلا تسد ، متخادنا دوب ترپ شساوح هک رایماک هب یهاگن نوریب مداد نیگنس ومسفن

مدوب شگنتلد یلیخ مدیشک یقیمع وهآ مدیسوب دوب متروص یولج

یم فرط تسد راک باسح هک ییاه هاگن نوا زا دیشک نوشن و طخ مارب شهاگن اب زربلا

متخادنا نییاپ ور مرس هرهلد داد.اب

یمنهنک؟! تییذا یلیخ هک هچب _

؟! تگرزب ردام رطاخ هب یدیسرت یلیخ یبوخ یچ :هن.وت متخادنا رسباال

. مسرت یم رتشیب وت ندش هدید تفگ:واالاالنزا یخلت اب

. متنارگن ادخ هب یدش نوغاد یلیخ وت یلو . مریم شابن نارگن مریم نم بخ بخ _

. دیشک هزایمخ و تخادنا مهب وطالین یهاگن

هبش ؟!االنمه هشیم یروط یباوخب هدروخ :هی مدوخ تمس شمدیشک و متفرگ ور شتسد

هنیب. یمن یسک

اب هکنیا زا ردقچ متسنودیم . تسب ور شاه مشچ و ماپ یور تشاذگ ور شرس دیدرت اب

. مدرک ششزاون و شاهوم نیب مدیشک ور متسد مورآ هرب یم تذل مرب رو شاهوم
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. هدیباوخ داد نوشن مهب شمورآ یاه سفن یادص دعب یمک

و درک دنلب ور شرس یشوگ یادص ندش دنلب دوب،اب هدیباوخ ماپ یور تعاس کی کیدزن

. تخادنا یهاگن فارطا هب جیگ

. تفرگ درد وت یاپ نم رطاخ _هب

. تسین یا هلئسم _هن

هنک ادیپ نایرج نوخ ات داد یم ژ اسام مه ور ماپ دزیم فرح یشوگ تشپ هک روط نیمه

. شلخاد

ندید شربب مه ادرف نوسرب ور اراس یماک تفگ: دزو ادص ور رایماک هقیقد جنپ زا دعب

. هدنوم هنوخ وت هتقو یلیخ شردام

هنک. یم بوکگنس هنیبب یروجنیا ونم ما هلماح هنودیمن منامام زربلا _

. ینومب اهنت اه بش تسین بوخ نکن تسد تسد سپ ، همهف یم هک هرخ _باال زربلا

! هشاب بخ یلیخ متفگ: هارکا هب

***

داد:هیک؟! باوج نوفیآ تشپ زا نامام مدز ور هنوخ رد گنز

. نامام _منم

؟!ایبباالایب. مرتخد یدوب اجک مشب وت یادف نم یهلا ؟ یوت اراس _ نامام

دوب! هداتفا نم لثم ییافو یب رتخد ریگ تفرگ مردام تیمولظم یارب ملد

مور دموا باال ممکش یتقو زا تسرد ؛ شمدوب هدیدن یمدش یهام هس باالود متفر طایتحا اب

. شغارس مرب دشن

دش. ریزارس مبلق هب شوخ تارطاخ نوا ی همه ترامع ندید اب

دوب. هنوخ نیمه وت هک مدقع بش هتبلا دیعو نوزپ ونمس ، ییادنز ینانچنآ یاه ینومهم

اب دوب هدرک رپ ور سنلا لک دیشروخ ولگ له ییاچ شوخ یوب مدش هنوخ دراو یتقو

طسو لبم فاپ یور و مدش هنوخ دراو دوب بوخ سح نوا راد ماو هک هاگآدوخان یدنخبل
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ما. هتسشن هنوخ

یروج نومه ، دروخ اج نم ندید واب دموا نییاپ اه هلپ یور زا نامارخ و شمارآ اب نامام

. مدروخ اج شندید نماب هک

ور شلکیه و دوب هدز وتات ور شگنرمک یاه وربا و دوب هدرک التی شم ور شدنلب یاهوم

دوب. هشیمه رت مرف

. نامام _سالم

! یدش ضوع ردقچ . مسفن تهام یور :سالمهب نامام

! منزب قوع دش ثعاب میرادراب رایو شدنت رطع یوب سح واب دیشک مشوغآ رد

هنوچ ریز تشاذگ ور شتسد » اراس منیبب اسیاو تفگ: و تخادنا مهب هنافاکشوم یهاگن نامام

؟! یرادراب هک وگن « شا

یرادن ینس هک وت ملد زیزع هخآ تفگ: ماو هنوچ ریز تشاذگ تسد . مدیزگ بل تلا جخ اب

دوز؟! ردقنا ارچ

امش موناخ نامام منک: ناهنپ یداش زا یباقن ریز ور ما هدیجنر و هدیکت ی هرهچ مدرک یعس

درک عورش شا هنوخ متفر هک لوا نومه .زا هردن یمود ِ ینوطیش هی دیسانش یمن ور زربلا

. هگید راوطا ادا اترازه و هروک و توس هنوخ نیا ردقچ میرادن هچب ام ارچ یاو هک هنوهب هب

منک یم فیرعت ور میرادراب تایئزج زیر نوتارب نم دینیشب امش مدز»حاال یکمشچ »

.

؟! مسفن ههام دنچ تفگ:حاال دزو موزاب هب یتشم نامام

ههام متفگ:۵ و مدش غورد ناماد هب تسد راچان تفر یم ول زیچ همه ههام ۷ متفگ یم هگا

ینامام

نم. مرب تنوبرق تفگ:خآ و دیشک مرس یور یشزاون تسد

اه! ینوم یم نم شیپ یزور دنچ . یشب تیوقت دیاب لیجآ و مرایب لهولگ یاچ تارب مرب

. تشاذگ اهنت هشیمن ور زربلا نامام _هن

؟! هشیم یچ هنوخیوت مایب نم بخ _
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. هنزیم رس مهب دایم مبش وره هتفرگ راتسرپ مارب زربلا شابن نارگن امش ناج نامام _

؟ هعوت یاوس شا هنوخ ترهوش هگم ؟! هنزب رس ارچ درک: هاگن کوکشم نامام

. مشیپ یهاگ دایم مه کهام . تسین راک رس ور یدایز تعاس هگید هنیا مروظنم _هنهن

... هبیرغ بیجع تزیچ همه هک مگب وت هب یچ تفگ:نم و تخادنا یاباال هنوش نامام

شلغب یوت ور مدوخ هظحل دنچ یارب مشیپ دموا یتقو و مدز شنوبرهم هرهچی هب یدنخبل

درک. یمن متیذا هگید و دوب هدش رت مک شرطع یوب متسب وماه مشچ و متخادنا

... هنوخ متشگرب رایماک اب هنوخ دایب نامیا اهای ییاد هکنیا زا لبق رهظ کیدزن

شیپ ارچ موناخ اراس تفگ: و درک مهاگن نیشام ی هنیآ زا رایماک میدوب هک تشگرب هار یوت

رکف هچبنوت و امش هب حبص ات بش نم هترپ یلیخ جرک هنوخیوت نوا دینوم یمن نوتردام

منک. یم

منم هرادن یتشگرب چیه منتفر ندرک یط ماهاب جاودزا زا لبق مییاد رسپ و نایاش ییاد _

ثعاب ونیا هنزیم رس نم هب هام هب هام زربلا هکنیا اصوصخم مدرگرب یمنهد هزاجا مرورغ

ننک. کش ما هداوناخ هشیم

یلو... مگب تهب و نیا دیابن نم اراس _ رایماک

. یشن هتسباو زربلا هب دایز شاک تفگ: یتخس وهب نوریب داد یبصع ور شسفن

«! هنود یم یزیچ هنکن ارچ؟!« _

ننک.زا یم جاودزا یرابجا نراد هک تسین ییاه مدآ هیبش نینزان و زربلا اقآ یاه راتفر _

... ناتسرامیب وت هک بشید

نیا ات مربب رس هب یهفن وت هرتهب دایز یلیخ میصاع یلیخ نم رایماک هسب باال: مدروآ و متسد

. کاندرد یهاگآ

ج..... ردام یوه تفگ: یبصع رایماک هک نومولج دیچیپ نیشام هی وهی

هیچ؟ اه شحف نیا رایماک اقآ یاو _

. رتشیب مباصعا . هفیعض هدروخ هی متایبدا نم دیشخبب ._

یسک اب دوز هک اه مدآ لدم نوا زا دوب یلد لها رسپ دز، هچنغ مبل ور هدنخ شفرح زا

یمدش... یمیمص
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مارب کمایپ هی یهاگ هگ طقف . متشادن زربلا زا یربخ چیه هتفه ۲ تدم هی بش نوا زا

. داتسرف یم

ور هنوخ سردآ کهام وهب دروآ راشف مهب یگنتلد تبقاع . شزا دروآ یم ربخ مارب کهام

مداد.

هکنیا زا دمویم ممرش ییاروج هگن.هی اه هچب و هراتس هب نم زا یزیچ داد لوق مه نوا

یلقسف نامتخاس یوت جرک ِترپ و هداتفا رود ی هلحم هی وت ندوب رایهوک زربلا نز دوجواب

... منکیم یگدنز مراد

یم . تسب شحف زربلا وهب دروخ شوج هنوخ ندید اب یلک مندید دموا هک لوا هعفد کهام

و یتخس االنوت زربلا هن هک مدرک یم هیجوت مئاد نم یلو هعوسورت و هرادن تریغ تفگ

.. هگید رگا و اما ات رازه و هرادن ابام یراک هشب دازآ وبشلا تسد تقوره و هداتفا راشف

***

و مخا هک دنوخ یم یشوگ نوا وت یچ منود یمن و دوب هتفر ورف هشوگ وت شرس کهام

یمدش. رت گنر رپ هظحل ره شمخت

؟! هدرک قرغ ور تاه یتشک هدش؟یک یچ یکهام _

درک: ما وحهلا ور شدوخ هب صتخم نوبرهم یاه هاگن لدم نوا وزا درک دنلب رس کهام

! شتسد زا ادخ هب مدش یصاع . مارب هتشادن باصعا نایک

. هیراد هداوناخ و بوخ رسپ منایک . دیدوب بوخ مهاب هک امش ارچ _

ور مردپ گرزب ردام نوج زیزع لوق باال:هب درب ور شاپ و هپاناک یور دیشک زارد کهام

. نتسب نمو تخب مگیم

هدش؟! یچ وگب . هگید روخن مداد:یگ نوکت فسأت ی هنوشن هب یرس

وربا مشچ نم ندید اب لوا نومه زا شردام نم راگتساوخ ندموا شردپ و ردام اب نایک _

. دموا

یدب هویم هدنوم مک یزارد وت لقاع مدآ وگب هخآ ۱۶۰ سورع ۱۷۵ نم دق ارچ تفگ هک لوا

هچ؟! نم هب
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یگنر مشچ سورع نم یکشم مشچ سورع ارچ « درک کزان یمشچ تشپ » تفگ دعب

. ماوخیم

. مدرک یم شادص هوگ هوگ یلیل نیا یلو دوب اگاگ یدل نیع شدوخ هخآ

. یبلج وت هخآ ردقچ کهام تتشکن ادخ یاو : متروص وت مدز

موصعم شمسا _ نوج یلنام متفگ و شتروص وت مدز لز منم متفگ. یم متشاد هرآ : کهام

هیچ؟! نم اب تیلصا لکشم _ هتبلا

ووت میتی سورع نم داد باوج منوا « دموا رد یخوش حتلا دشوزا نیگمغ شهاگن »

ماوخ. یمن هدش گرزب یتسیزهب

ما. هنوش یور تشاذگ ور شرس و شندرگ رود متخادنا تسد

یمهگ؟ یچ نایک _

هغیص ،ایب هگیم هتشگرب هریش. نم هساو حاال دوب هدش شوم شنامام یولج هگب؟!اقآ یچ _

مینک.

اه. شرس وت منزب هگیم هنوطیش « درک تشم ور شتسد »

نیع نیبب ونم زور »حلاو مدیشک ممکش یور یتسد اه!« ینکن لوبق هناوید نم یادخ _

مدیمهفن رخ نم هشرورغ هب نز برق و رجع تفگ یم تسار منامام . هتخادنا مرود اه هویب

. هرتدب دیزی تبقاع زا هک متبقاع دش منیا

؟! هگیم یچ رایماک ینود یم کهام

هک دوب هداتسرف مارب ادخ ور رتخد .نیا تخادنا مهب وطالین یهاگن و تفرگ ور متسد کهام

. مشاب هتشاد راوخ مغ

ندش نینزان اب هگیم تسا هچب و نم رکف هب هک یمهنک یزاب ملیف نم هساو زربلا هگیم _

نمه. کل وت یباسح و قشاع رتفک

ریدم ناونع هب نینزان یمهش هتفهیا دنچ یلو مرایب تور هب متساوخ یمن منم بخ _ کهام

هی هدرک شریدم اجنوا زربلا گرزبردپ ناخ گنشوه ریما دوخ نگیم . هتفرگ عاقترا لماع

!... نینزان هب هداد ور زربلا تسپ ییاروج

نک یگدنز ندرک نوریو ور دوب هتسب رمک زربلا لوق هب یجاح نیا دز هقلح ماشچ وت کشا
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داد. یم شارخ ور مبلق تشاد و دوب هدش خاش نینزان و

. هپاناک یور مداد هیکت ور مرس و مدیشک یقیمع هآ

***

ور مدوجو هروخ لثم یزیچ هدش، تکرش ی هراک همه نینزان تفگ کهام هک زور نوا زا

. دنوزوس یم

وداتا نیا هنکن متفگ؛ یم راهن عقوم . متفاب یم نومسیر نومسآ و مدرک یم ویخلا رکف مئاد

؟ نروخب راهن النابمه

؟! هرخیمور نینزان زان هراد هنکاالن یم هقشاعم بوخ یلیخ زربلا

یچ هب شتکرش تفر هک زور نوا نامیا هنک؟! ما هغیص درک لوبق زربلا هک دشیچ أل صا

؟! تشذگ نوشنیب یچ درک؟! شدیدهت

. یتسه یفاضا نم یگدنز یوت وت اراس هگب ؟ هنورب شدوخ زا ونم دایب ایند هب هچب هنکن

! هریگب ور ما هچب داین نینزان

نیب یچ منودب تساوخیم ملد یلیخ تفر. یم رژه مرس یوت مومسم راکفا نیا بش ات حبص

. متفرگ ور نامیا ی هرامش ۶۵هام دعب راچان هتشذگ زربلا و نامیا

. نامیا :ولا متفنش ور شیبصع و هتسخ یادص

؟! یتدوخ مسانشیم بوخ ور تادص ؟!نم یوت اراس _س... نامیا

هدب. تقو مهب هقیقد دنچ ادخ ور ؟!وت مینزب فرح مهاب هشیم نامیا : مدرک ضغب

تا؟! هنوخ مایب یچ؟! ای نفلت تشپ اراس _هرآ نامیا

؟! یایم ادرف هبوخ ادرف متسود نومه کهام نامتراپآ ایب _هن

همع! رتخد ماین ارچ مایم ییاراس _هرآ

. مدرک یظفاحادخ و نوریب مداد مکحم ور مسفن تفرگ مورآ ملد

یلعج کرادم هکاب دوب رهم واالی اقیقد مدوب متفه هام یوت منم دوب نوتسبات رخآ یاه بش

. زربلا تکرش متفر دوب یپک همه هتبلا هک هراتس

یم رکف هک وگب ونم دوب. اه راکمه زا اتدنچ اب یخوش حلا رد شمدید هک یلوا زور نوا
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نوا اب یتقو مدش شتردق و هبذج بوذجم ِو یدج ردقچ مدیمهف مک مک یلو هیخوش مدآ مدرک

و مداتفویم هار تلبت ابهی شرس تشپ ومنم درک یم یسرزاب ور اه دنمراک هنافاکشوم هاگن

متفر. یم شتشرد لکیه یدقو هقدص نوبرق تشپ وزا متشونیم ور شاه همانرب و افرح

اب هگید ی هتفه دوب رارق هرب. نوا مههب ما هچب شاک ، تشادن ییایلا تیا یاه لدم زا مک زربلا

. یفارگونس مرب رایماک

. ِمرهوش نوا ننک یم رکف همه متفر فرط نوا فرط نیا رایماک اب سب زا

یارب مسا بندلا منهذ مدش.وت هریخ درک یم یصقر شوخ نومسآ وت هک یباتهم هب هرجنپ زا

. مدوب هچبما

مه هشاب رسپ هگا رایهوک ژانی شخب یگدنز ینعی ژانی مراذیم ور شمسا هشاب رتخد هگا

. هبوخ مه رایماس هتبلا هکنشق شرایک

هشیم صخشم هتفه نوا ینعی تفر. جنق ملد یلپت یاپ و تسد اب رسپ ای رتخد هی رکف اب

هشاب رسپ هشیم تخبدب نم لثم رتخد هن ....هن هشاب رتخد هنک ادخ هیچ؟! ما هچب تیسنج

... زربلا هیبش رسپ هی هرتهب

ندنوخ هبالالیی مدرک عورش و مدرک شبترم تشگنا واب مدرک زاب ور مدنلب یاهوم تفاب

« هنوخ زور هی دایم اباب هنوپ لگ ما«الال هچب یارب

دوب. هدش نم بوکخیم هک یرایماک و داتفا طایح هب مهاگن

دب مشچ هنکن هنک! یزیه ردقنا دمویمن رایماک ،هب هنوخ وت متفر و متسب ور هرجنپ تلا جخ اب

دش. هفاضا ماه هروشلد هب منیا ادخ ؟!یا هشاب هتشاد نم هب

***

اراس. یدش لپت ردقچ تفگ: و تخادنا مهب نیگمغ یهاگن نامیا

؟! هدموا رد منوج ای متسوپ ریز هتفر مدز.بآ نوج یب یدنخبل

. مسرپب وسلا هی تزا هکنیا یارب طقف تمنیبب متساوخیم نم نامیا _

؟! مزیزع یچ _ نامیا

زا تدش هب میدید ور هگید مه هک یراب نیرخآ همدای . مزیزع هگب متشادن راظتنا مدروخ اج
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دوب. یبصع و نیگمشخ متسد

درک. یم مجرخ منوج و مزیزع امااالن

« نییاپ متخادنا ومرس » ینک شدیدهت ات زربلا تکرش یتفر هک زور نوا _

هدب. همادا بخ تفگ: راد شخ ییادص اب نامیا

منکن طقس ور هچب و هنک لوبق دش ثعاب یچ . تشذگ نوتنیب یچ منودب ماوخ یم طقف _

؟! هیفرح هچ نیا ۶هام _دعب نامیا

. منودب دیاب منک یم شهاوخ _

نم تشاذ یم ورکاله شگرزب ردپ رس یزاب ذغاک ای هراد زربلا متشاد وتآ زربلا زا _نم

ور شتسد هک مدرک شدیدهت « درک مکحم ور شتشم » هرخن ور وت یوربآ هگا مدرک دیدهت

منک. الیم مرب

ونم درک لوبق شگرزبردپ تورث و لوپ رطاخ هب طقف زربلا ینعی مداد؛ نوریب ور مسفن

هنک!. هغیص

منک. یروخ دوخ دادن هزاجا و دموا کهام

؟ هروط هچ تا هلقج !حلا نیبب ونم یبطق سرخ یاو _

. دروخ یم لوو ردقنا بشید کهام هبوخ _

. تریغ یب نوا تسد تمدرپس یمن و مدوب تبقارم مدوخ شاک تفگ: یروخلد اب نامیا

سوسفا ثعاب طقف یمنهنک ام یارجام هب یکمک چیه امش یافرح تفگ:نیا تیدج اب کهام

. دیراذگن شاخشخ ور هتم ًافطل سپ هشیم اراس

یدب. تربع سرد نم هب داوخیمن امش _ نامیا

سرد امش هب دیابن نم ناهآ تفگ: دزو شدوخ یولهپ هب تسد باالدز کهام لکلک گر خوا

هب یراذ یم ینکب یراکره یلک لقع هگید یدرم میدرک رکف امش نوچ منز نوچ ارچ مدب؟!

. هگید زیچ ات رازه و هدرک داب گر و هدموا شوج هب نوخ و بصعت و تریغ باسح

یمهفب ات نم یاج رازب وتدوخ موناخ کهام ولج:هن دشهب مخ یمک دزو یدنخزوپ نامیا

مشچ هدادن هزاجا نومتریغ و هدوب مکاح االیر سدرم ام هداوناخ وت هدوب .ات مراد هچحیلا
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هب هدز جارح بوچ یلقع یب رس وزا هتفر نم همع رتخد ؛حاال هتفیب نومسومان هب پچ

هدرک هدرز ود مخت همانسانش وت مسا نودب رهوش نودب هدش هلماح ام سومان و وربآ

؟! یمهفیم

ندروخ یم مسق نوش یراکتسرد و یمانشوخرس ، نتسه هلحم هی غارچ و مشچ ام هداوناخ

هشب. ام یوربآ ییاوسر تشت هچب فلا هی نیا یاطخ و طبخ مدب هزاجا متسنوت یمن

ادا میدلب بوخ ور شطفل طقف تریغ تفگ:امزا و داد نوکت فسات هناشن هب یرس کهام

؟!هگا یدرکن رکف اراس هب هظحل هی ارچ هسومان شمارآ یارب ندیگنج تریغ تیعقاو مینک

هیفتهلا لثم االن هشب زربلا نز یدرک یمن شروبجم و یتفرگ یم ور شتشپ ردارب لثم

دوبن. ریسا هداتفا رود و ترپ نامتراپآ یهی هشوگ

. زربلا دوب هدش شنهذ و رکف همه تساوخن ونم شدوخ تساوخن شدوخ دز: داد رتدب نامیا

دشهب نوغاد هرتخد نوا و زربلا ندید اب یروجچ مدید ؛ مدوب نینزان و زربلا یدزمان وت نم

زربلا لد دیاش مدب تصرف هی شهب هک متخادنا زربلا یگدنز طسو شمتخادنا شدوخ رطاخ

دایب. هار شاهاب

مومت مقح رد ور یگنودرم و یردارب نوا هراد قح نامیا کهام هسب : نوشثحب نیب مدیرپ

متسنوت نم نامیا نیمه کمک اب یلو هربب نامام و ییاد یولج ونم یوربآ تسنوت یم درک.

ی هطبار یام هداوناخ .وت مراد هگن ور ما هچب ادص رسو ویب مشب زربلا دقع دوز یلیخ

. نامیا رطاخ هب طقف مدروآ سناش نم یزیر نوخ شمکح رسپ رتخد

ینک؟! یم یگدنز اهنت : دیسرپ و تخادنا کهام نامتراپآ هب یهاگن نامیا

هرآ. درک دییات رس اب کهام

؟! نرادن هیضق نیا اب یلکشم تا هداوناخ _ نامیا

مدش. گرزب یتسیزهب _نم کهام

مه یلیخ اه ینوزوسن لد یوا : تفرگ دراگ عیرس کهام . دروخ دنویپ مهب نامیا یاه وربا

مدوخ مرادن ور یسک یزوسلد هلصوح مرت داش مراد هداوناخ یارتخد یاتدص زا متحار

. مفیرح و درم یاتدص
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باال: دروآ راو میلست ور شتسد نامیا

. هنوم یم یگنج سورخ لثم اباب بخ _

؟! مراد موش تین و دصق ییاهنت مدیسرپ نم یدرک رکف : دیدنخ نامیا و تفر هرغ مشچ کهام

یاه داهنشیپ هب ندیسر شهت ندرک عورش هلمج نیا هکاب ییاه مدآ ندوبن _واالمک کهام

روج. او روج

. تسین رتخد نزو البندلا صا نامیا سرتن نوج کهام _

!!! هرادن یدرم ارچ _او کهام

مدب. تنوشن نکن یراک هللا _الهللایلا نامیا

هنز. یم فرح یبرع مه ظیلغ هچ _هوا کهام

؟! هدیرخ تارب یک ور نامتراپآ _نیا نامیا

. زارد گنل _اباب کهام

. زارد گنل اباب هگیم شهب کهام یوقت یاقآ شمیق شروظنم متفگ: و مدیدنخ

؟! یراد هدنوخ ردپ _ نامیا

مادختسا شتکرش وت درک کمک نومه زربلا یاتسود هنک.زا یم یگدنز مشلا _هرآ کهام

مشب.

ینک. یگدنز شاهاب یریمن ارچ بخ ناهآ _ نامیا

؟ ینکشب ینک یم یلوضف هک یروجنیمه مرایب همخت _ کهام

. مدیسرپ وسلا درک:هی مخا نامیا

. دایمن ششوخ نم زا شنز نوچ _ کهام

دوب زربلا ی هرامش سارت وت متفر میشوگ ندروخ گنز اب

؟ ییاجک وت یتفر یروگ مودک _ زربلا

وت؟! هتچ زربلا _او

؟ یتفرن رایماک اب ارچ ؟! ییاجک مگیم _

دوبن. رایماک مکهام ی هنوخ _

. مراد تراک تلا بند مایم یدب ربخ نم هب دیابن مدش نارگن _
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_

. متسین هدید هدش نارگن هدموا زربلا هنوخ مریم مراد متفگ:نم کهام وهب ییاریذپ وت متفر

وتخ رس هنکن دوب ینابصع یلیخ زورما درک: مجرخ ینارگن کهام و دروخ صرح نامیا

هنک. یلا

مایب؟! تهارمه یاوخیم

ووت. منود یم اه!نم یاین هاتوک دز تهب یفرح هگا

. یدیم یفنم رناژی زیر هی ردقچ کهام هسب یاو مداد: باوج یصاع

مدش. تنارگن بخ یجآ هدنمرش _ کهام

. ظفاحادخ .عفآل تسین یروجنوا زربلا شابن _

؟! یرب یاوخ یمن تفگ:وت و نامیا تمس تشگرب کهام

. هتحار ماج :هن هپاناک یور داد مل نامیا

اتود. امش تسد مداد:زا نوکت فسأت ی هنوشن هب یرس و مدیدنخ

. یشن لتعم مکش نیا اب دایب ات نیشب بخ رد مد یریم هلجع اب ارچ _وت نامیا

. تیعضو نیا اب تسین بوخ یجبآ هگیم تسار _ کهام

. هپوتب شهب ام یولج زربلا هسرتیم _ نامیا

؟ یشک یم تلا جخ یجبآ _هرآ کهام

دایب. ات نیشب رد یولج ورن : تفرگ ور متسد

. مدرک لوبق رخآ هک نتفگ ردقنیا

ندز. ور هنوخ گنز هقیقد ۴۰ دودح دعب

؟! یسیاو رد یولج هقیقد ۴۰ یتساوخیم متفگ یمن ادج _ نامیا

. تسین رود یلیخ تکرش زا هخآ اجنیا دایم تکرش زا مدرک رکف _نم

رد یولج میتفر نامیا یهارمه نماب داد باوج ور نوفیآ کهام

تفر. فعض شارب دملد نومرف یور دوب هتشاذگ ور شرس یگتسخ زا هک زربلا ندید اب

مدز. هشیش یور و نیشام یولج متفر مورآ مورآ
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وش راوس ایب ودب اراس : تخادنا مهب هتسخ یهاگن و درک دنلب نومرف یور زا ور شرس زربلا

مدنب. اپ یور روز هب

تفگ: و تخادنا دوب هداتسیا رد یولج هک نامیا هب هنافاکشوم یهاگن نوا و متسشن هلجع اب

دوب؟! منامیا

هگم. روط هچ _هرآ

ورن تسه نوا هک ییاج هگید . شزا دایمن مشوخ _

.

. هشاب متفگ: و مداد نوکت یرس بجعت اب

جرک ی هنوخ میتفر دزوابمه ور نیشام تراتسا زربلا

؟! یزپب یزیچ هی ینوت یم ما هتسخ یلیخ اراس _

مایب. نکات تحارتسا ورب مزیزع موها متفگ: و متفرگ ور شتسد

متفر و مدرک هدامآ شارب عیرس نیمه یارب هراد تسود یلیخ چراق و ریش پوس متسنودیم

غاد هرابود ور پوس دشومنم رادیب تعاس کی زا .دعب مدیباوخ شرانک و باوخ قاتا یوت

. هروخب ات مدرب شارب و مدرک

. هبوخ تتخپتسد یلیخ اراس : دروخ ور پوس زا هساک هسات تذل اب زربلا

. مزیزع ناج شون _

و ممکش یور تشاذگ ور شتسد تشادن نم یرادراب هب یهیجوت چیه هک اهتدم دعب زربلا

؟! هروط هچ شاباب لد زیزع درک: ششزاون مورا

؟! هرسپ ای هرتخد ینیبب دیتفر یفارگونس

. مریم ادرف سپ _هن

. میرخب ینومسیس شارب دیاب تفگ: قوذ اب زربلا

. هنومب نوبرهم یروجنیا هشیمه زربلا شاک مدز. وحم یدنخبل

ام نیب یقافتا ره اراس : تفرگ ور متسد و درک وحهلا مهب وطالین و قیمع یهاگن زربلا

ینک. کش نم هب یا هرذ دیابن مراد ور تاوه نم هشاب تساوح دیاب وت هتفویب
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وت؟! یگیم یچ زربلا ممهف یمن _نم

رایب. لا چخی وت لگشوخ کیک نوا زا هرذ هی ورب یچیه _

. هنوخزپشآ تمس متفر و مدز یدنخبل

درک. شخپ متروص یوت ور کیک زربلا هک مداتفا مدلوت بش دای

و جاودزا مسا ینیگنس یلو میتشاد دایز مه رانک تنطیش ودات ام تفرگ ما هدنخ هاگآدوخان

هشب. رارقرب یدرس ی هطبار نومنیب هدش ثعاب هچب

. باقشب یوت متشاذگ کیک زا شارب و زربلا رانک متفر

. هدروخ هرگ هنوخراک یاراک فرط نوا زا مرس یور هتخیر راک راورخ هی یجاح _

دش؟! یچ نامیا اب تتکارش _

دیلوت طخ لک هب هتحار یخملا ییایمیش دوک تادیلوت شخب وت لقادح هیگنرز رسپ هرارقرب _

نوا. هب مداد ور

دایم رب اراک سپ زا هراد بوخ مه نوا مروصت الف خرب . نینزان هدش مه تکرش شورف ریدم

غیلبت نوم الت وصحم زا یتشادهب یشیارآ یاه چیپ یوت و تفرگ یزاجم بایرازاب اتدنچ

هنک. یم

. شورف هساو مینک یم تیوقت میراد هک هدز مه هزات جیپ هی هدرک یوق مه ور تکرش تیاس

راک نیا هک هدنوخ داصتقا داد: همادا زربلا . مدرک تداسح ردقچ هشابن مولعم ات مدز یدنخبل

. هنکب وراه

. تسین هتشذگ لثم زاباالن

یم یبرع مارب ردقچ بقًال هتدای : تخادنا درک یم شخپ یبرع گنهآ هک نویزیولت هب یهاگن

؟ یدیصقر

ولج. هدموا ایسراگ نابهورگ لثم تمکش ینوت یمن هگید االن

. هگید نکن یخوش زربلا :هع شوزاب وت مدز

. ممکش ور تشاذگ وشرس و دیدنخ
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لیم هب یچیه دوبن رارق راگنا یلو هشب یگشیمه هظحل نیا مدرک وزرآ و متسب ور ماه مشچ

هرب. شیپ نم

جل مه یتقو تشاذیم مومت گنس یلیخ دوب بوخ تاهاب یتقو ، تشاد ریغتم خاالیق زربلا

. یشب شفیرح یسنوتیمن درکیم

تمسق رثکا هشابن یگشیمه زربلا نوا دوب هدش ثعاب اه راک راشف و یگتسخ امااالن

... یدید یم ور شنشور

***

ووت مدش رادیب باوخ زامدوب اهنت هشیمه لثم دوب. هتفرگ ور منوما لددرد بش رس زا

شادیپ ونم هشب دنلب هحفص رون دش ثعاب کمایپ هک متشگ یم لیابوم یشوگ بندلا یکیرات

منک.

گرزب ردقنیا دوب منهد یوت راگنا هچب و مدوب یرادراب مهن هام وت دوب هدموا باال یلیخ ممکش

دوب.

و یرکف یب ردقنیا ارچ هک درک ماوعد مخت و مخا یلک اب رتکد یفارگونس میتفر هک زور نوا

. یگهام رس۷ یتشاذگ وت نایم یگهام زا۳ انز همه و کچ یدموا رید

ای۸اپ. دوب هدنوم بقع ای هچب شرظن هب نوچ داد یگنر یفارگونس هی مهب مدعب

یلک و زربلا مدز گنز و درب متام نم نتسه ولقود اه هچب هکنیا ندینش و یفارگونس زا دعب

. راسیب وفالنو یدرک متخب هکدب مدرک شراب راچیل

و یدنه ملیف ملا ولق ود مدرک یم رکف هشیمه رسپ. یکی نوا و دوب رتخد اه هچب زا یکی

...ِ یکبآ یاه نامر

. مدوب هدرک هدرز ود مخت اعقاو نامیا لوق هب

هدرک» توعد منم لا یور وتتاالر هنینزان و زربلا دقع بشما یجبآ دوب« هداد کمایپ کهام

دوب نیا هنک تسرد ور ارجام داوخ ویم منک دامتعا شهب تفگ یم هک زربلا نییاپ تخیر ملد

؟! شندرک تسرد

یرارق یب ممکش وت هک هربخ هچ ندوب هدیمهف مماه هچب راگنا دش. یم هکیت هکیت تشاد مبلق
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. ندرک یم

ایب. رایماک : مدرک ادص ور رایماک و نییاپ ی هقبط متفر

ناج. مناخ مناج _ رایماک

؟ هزورما نینزان اب شدقع »هرآ مولگ وت داد نولوج ضغب ؟« هزربلا یسورع زورما _

. اینکن ینابصع وتدوخ وت :هرآ شاهوم وت درک گنچ ور شتسد یبصع رایماک

یدش یچ اراس درک: هقلح موزاب رود ور شتسد رایماک . راوید هب متفرگ تسد تفر جیگ مرس

؟!

. اجنوا ربب ونم _

. یرب مراذن هتفگ اراس. منوتیمن _

؟! یتفنش شمنیبب ماوخ یم ربب ونم متفگ _

. مدوب هتفر اهاو هلپ هار یوت منم تفرگ ور کهام هرامش دنت دنت رایماک

. اجنوا ندموا نامیا اب کهام تعاس مین دعب

؟! یدش نیچمه ارچ وت اراس هدب مگرم ادخ یاو _یا کهام

. تدوخ اب یدروآ ارچ ور نامیا _

. یرایب تدوخ رس هیبالیی مدیسرت _ کهام

هراد ور دبوت حلا نیا شزرا یضوع نوا اراس ؟!هرآ هراد ور ششزرا تفگ: یصاع نامیا

دز»الهللاالهلل. گنچ ور شاهوم » چون چون ؟!

یچ همه هتفگ زربلا . نکن یروخ دوخ ردقنیا اراس وش دنلب : تفرگ ور موزاب ریز رایماک

. وشاپ یشیامن یکلا

نوا هتشاد ترب نزن.یخلا تسد نم سومان هب رانک:وت دیشک ور رایماک و درک مخا نامیا

؟ مقوب منم هفرش یب زربلا

. تسین اهفرح نیا تقو :حاال کهام

؟!اه نتسه هشیپ قشاع یلیخ یتفکن تدوخ هگم متفگ: رایماک هب مشب.ور دنلب درک کمک

. تدوخ یتفگ تدوخ

موناخ. « ثکم «اب اراس مدروخ هوگ _ رایماک
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. منیبب شدقع مرب ماوخیم ربنباالاه ونم کهام _

. کسورع ودات نوا رطاخ هب نک لمحت متفگن هگم اراس راین رد یزاب لخ _ کهام

ور نینزان مراد هلوپ رطاخ یمهگهب »دعب مدرک قه قه باالیمهر« وراپ زا شلوپ زربلا _

هگیم االن نقشع غرم لثم مه اب هگیم رایماک دعب . مرادن عالهق شهب یمهگ منک. یم دقع

. هنکیم ما هنووید هراد تاضقانت نیا موه رواب یکو فرح ! یشیامن

طقف. هربص تعفن هب نک ربص مزیزع _ کهام

صرح هراد زونه دعب تسه یدرایلیم ۷ ششزرا یمهگ هدرک نم مسا هب نیمز یلک زربلا _

. هروخ یم ور شگرزب ردپ وپالی

. مدرک هیرگ یرتشیب تدش واب دیکرت مضغب

هار وت تفر سرت اب کهام هک مدیشک غیج هشیم رجفنم هراد ملد ریز مدرک سح هعفدیا هی

. هتفرگ شدرد نامیا رایماک تفگ: هلپو

وور نیشام یوت منتشاذگ و نتفر شرس تشپ رایماک و درک مدنلب و مرس باالی دیود نامیا

دز. تراتسا

ادخ!!!! تشادن یمومت شدرد مدیشک غیج هدش زیربل هرابود و مرمک تسپ تسشن قرع

***

: زربلا

و دوب هدش مومت یلصا مسارم ، ندیصقر یم قوش اب نینزان و املآ

. ندوب هدنوم کیدزن یاه لیماف طقف

. ندوب نینزان ردپ اب تحبص قرغ مه ناخ دنولا و گرزب ردپ

دوب. رایماک . متفرگ ور هب یور هرخسم مسارم زا هاگن نفلت گنز یادص ندینش اب

« میتسه ناتسرامیب اآلن ندش قراف موناخ اراس «اقآ

مدش. دنلب اج زا درک هنخر مبلق هب ینارگن

هدش؟! یروط مرسپ تفگ: و متمس تشگرب یرپ نامام

. هدموا شیپ یراک لکشم متفگ:هی سرت اب
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دننک. یگدیسر متسرف یم ور اه هچب وت نیشب تفگ: گرزب ردپ

مرب. دیاب مدوخ یجاح هشیمن _

. مرسپ مایم _منم دنولا

. مریم مدوخ ناج متفگ:اباب هدش یصاع

مایم. تفگ:منم تیدج اب دنولا

یراکبارخ مدیسرت یم سرتسا زا مجح نیا اب هکنیا اصوصخم هشاب یکی مهارمه دموین مدب

منک.

ایب. بخ یلیخ بخ یلیخ _

مایب. منم زربلا تفگ: ینارگن اب نینزان

هگم. هیشک نوشق اباب یا _هنهن

. ناتسرامیب تمس میداتفا هار هگید وابمه تفرگ دنولا ور چووس

؟! ناتسرامیب سردآ هک درک:نیا بجعت ناتسرامیب سردآ نداد هاراب یوت

؟! ناتسرامیب هچهب ور وت

! هدرک نامیاز منز متفگ: ثکم اب

؟! زربلا یدرک یطلغ دش:هچ هریخ مهب یگدز تهب واب درک یدیدش زمرت وهی

؟!هرآ؟! یدرک یزاب نینزان یگدنز »وتاب نومرف ور «دز

دموا هک یسک میا هطبار اتاالنوت شیپ سلا کی زا اراس و :نم شاه مشچ وت مدش هریخ

دوب. نینزان نم یگدنز طسو

؟! تسا هگید یاج تلد هک هدیزرل تاپ ؟وت تسنود یم نینزان _ دنولا

؟! تسنود دز:یم دایرف دنلب ییادص واب درک ثکم

هب یلو هدب هلصیف ور ارجام نیا هفرط هی شدوخ هک هریگ هگید یاج ملد متفگ شهب هرآ _

منک. شدقع نم هک دنوسر بشما هب راک و درواین شدوخ یور

؟! تساجک هرتخد داد:االن نوریب هدرمش هدرمش ور شسفن ناخ دنولا

. ولقود هدرک نامیاز _
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. ناتسرامیب تمس تفر هلجع واب تخادنا هار ور نیشام و درک یگنر رپ مخا دنولا

مدید. یدورو رد یولج ور رایماک میدش هدایپ یتقو

. هبوخ ؟!حشلا تساجک رایماک _

شوه موناخمههب اراس هاگتسد وت نتشاذگ ور هچب یکی نوا یلو سهملا نوترسپ _اقآ رایماک

. هدموین

ور ینارگن متسنوت یم شهاگن زا دمویم مرس تشپ مه دنولا ناتسرامیب وت مدیود هلجع اب

منوخب

. تخیر مبلق دوب ندنوخ اعد لوغشم ضغب هکاب اراس ردام و کهام و نامیا ندید اب

یروگ مودک دز: گنچ ور مسابل وهقی درک دنت اپ متمس هب یگنج سورخ لثم مندید اب نامیا

داد. یم نوج تشاد اراس یتقو یدوب

. نووج شاب مورآ تفگ: ثکم واب تفرگ ور نامیا تسد دنولا

؟ یشردارب تفگ: و تخادنا دنولا هب یهاگن نامیا

هنم. هچب فلخ ان رسپ نیا _هن دنولا

رد. هب داد هیکت و تفر بقع دشو لش شتسد نامیا

یاوخیم مرسپ تفگ: و درک سالم بدا دشواب دنلب اج زا داتفا ام هب شهاگن هک اراس ردام

؟! ینیبب هچبورت

متفگ:هرا. ثکم اب

. رایهوک یاقآ دش:سالم دنولا هجوتم دعب تخادنا مهب یهاگن ینابرهم اب شردام

؟! موناخ _سالم

. میدشن انشآ هکابمه دوب اراس و زربلا اقآ یفطل مک نوتسورع اراس ردام متسه یناریما _

. نرایب ور مرسپ تفگ یراتسرپ هب تفر اراس ردام

دموا ام فرط هب دوب شلخاد هچب هک داد خرچ تخت ابهی راتسرپ دعب

درک یم هاگن مرسپ هب یصاخ ابعالهقی دوب هدش رثأتم راگنا هک دنولا
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؟! یتسه شردپ امش تفگ: یخوش هب راتسرپ

. مشیم بوسحم شگزب ردپ نم :هن دنولا

. دیشاب ۴۵۴۰ رتشیب دایمن نوتهب هللا اشام _ راتسرپ

. هجوج نیا هراد ینووج گرزب ردام ردپ تفگ:هچ و تخادنا مه اراس ردام هب یهاگن

دایم؟! شوه هب یک مرتخد راتسرپ موناخ تفگ: ینارگن اب اراسردام

شوه هکهب هشک یمن لوط یلیخ سپ هدوب یعیبط نامیاز هناتخبشوخ دیشابن نارگن : راتسرپ

دایب.

یا. هقیلس شوخ همولعم هشاب ردام هیبش مه هرتخد تفگ:هگا مشوگ ریز دنولا

متفگ: و متخادنا دوب اه ییاپورا هیبش شروب یاهوم و یبآ یاه مشچ هک اراس ردام هب یهاگن

. یقرش شا هرهچ اراس

و ثرا زا ونم االن دوب دنولا یاج یجاح هگا مدوب نئمطم یلو تفگن یزیچ و دیدنخ دنولا

درک. یم مورحم یگدنز

***

: اراس

و دوب باوخ مدش هدز قوذ مکچوک ی هتشرف تخت ندید اب مدرک زابور مکلپ الی یتخس هب

دز. یم رپ رپ شتروص سمل یارب مبلق دیشک یم سفن مورآ

دش. رادیب ولوچوک نامام وت:هبهب دموا راتسرپ دشو زاب قاتا رد

؟ هعولوچوک نم یاجک _

« دیدنخ زیر «دعب ترهوش هب تبسن مزیزع تلکیه تفگ: و دیدنخ

« متفرگ سرتسا ؟!« تساجنیا مرهوش _

؟! تساجک نوا یچ مرتخد : مدیسرپ ینارگن واب تشاذگ مشوغآ یوت طایتحا وراب هچب

منک تکمک راذب . هبوخ حشلا میشب نئمطم ات هنومب هاگتسد یوت رادقم هی دیاب نوا مزیزع _

یدب. شریش
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درک زاب ور شاهه مشچ الی مرسپ مولوچوک رسپ یاه بل نیب تشاذگ ور هنیسما کون مورآ

هزربلا هیبش . زربلا متفگ: قوذ اب

نیا یاه یگتسخ ی همه ندز. کم هب درک عورش ما هچب و داد شک ور شدنخبل راتسرپ

تفر. و دیشک رپ منت زا تدم

دش زاب قاتا .رد شاه ندز کم هساو دز یم ملدبلابلا دزونم یم کم یهام لثم ما هچب

دوب. مالتاق تعاس

دندش. قاتا دراو متخانش یمن یلو دوب زربلا هیبش هک یدرم و کهام زربلا نامام

. دیسوب ور مینوشیپ و تفرگ شلغب ور مرس و تخادنا نم هب زیمآ تبحم یهاگن زربلا

. مدیشک تلا جخ عمج یولج

دوب زربلا اب شتوافت اهنت شمشچ ی هشوگ فیفخ یاه نیچ و یمدنگ وج یاهوم هک درم

. زربلا ردپ مرتخد مدنولا تفگ:نم و تخادنا مهب تبحم زا ولمم یهاگن

ور تا هچب نگن ؟ مارب هشن دب ادخ ؟!یا ندیمهف شا هداوناخ ینعی ؛ تفرگ رگ همهیمنت یاو

ورب! ام رسپ یگدنز زا هدب

. رایهوک یاقآ متفگ:س...سالم سرت هتبلا و تلا جخ اب

. مزیزع نونمم تفگ: و دیسوب ور مینوشیپ و دیدنخ زربلا ردپ

درک. یم راتفر ینومدوخ ردقچ شردپ مدش. بآ تلا جخ زا ادخ یاو

. تسا هچب لثم شردام هساو هشاب مه سشلا رازه مدآ مدرک شمارآ ساسحا نامام ندید اب

گرزبردام دمویمن شهب افاصنا دوب هدرک مه یحیلم شیارآ و دوب هدز پیت یباسح نامام

هشب.

. دیتفرگ ور ور گنر یدید ور ترتخد همولعم گرزبردام تفگ: هدنخ اب ناخ دنولا

. گرزب ردام نگیم نم هب مرت کچوک امش زا هک نم اباب تفگ:یا تلا جخ اب نامام

مدش. گرزبردپ یلو تسین رتشیب ۴۵ مدوخ منم دیایب رانک تقیقح اب هگید ناخ_ دنولا

! نیگیم یچ هنوتلا هک۵۰س امش تفگ:اباب و تخادنا شردپ هب یهاگن بجعت اب زربلا

نم هب یهاگن دعب ربن. ور موربآ سیه تفگ: و زربلا ی هنوش یور تشاذگ تسد دنولا

؟! هتخوس ردپ نیا ای مرت نووج نم مرتخد تفگ: و تخادنا
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امش. مداد: باوج هدنخ نماب

. دنولا میت وت یتفر درمان تفگ: و تفر یا هرغ مشچ زربلا

یجبا تفگ: و دیسوب ور متروص دیشک تلا جخ یمک هدش یگداوناخ عمج دید هک کهام

هرامش راب رازه یدموا شوه هب مگب مه ییادنز و یزیز هب مرب نم هبوخ حتلا ملا حشوخ

. نتفرگ ونم ی

قوش کشا هک یلا حرد و درک شزاون ور مرسپ هنوگی مورآ ناخ دنولا و تفر یظفاحادخ اب

ینابصع یلیخ یدش مسورع یناهنپ وت مدیمهف هک شلوا تفگ: دوب هتسشن شاه مشچ یوت

واپ تسد مدید ور ولوچوک زربلا هک یا هظحل زا یلو ناتسرامیب مدموا رپ پوت اب مدش

هدش. تسس

یتشهب رطع هک یا هظحل نوا تقو چیه میدوب اهربا یور امیس نمو دموا ایند هکهب زربلا

. منکیمن شومارف ور مدوب امیس زا شندروخ ریش دهاش و مدرک سح ور مولوچوک رسپ

هب یهاگن » رسپ نیا نتفرگن مبلق وت ور زربلا یاج هک مراد هگید رتخد ودات زربلا ریغ نم

. هشردپ یایند همهی « تخادنا تفر یم رو تشاد شیشوگ هکاب زربلا

. همهفب شدوخ شاک

تفر. قاتا زا مینوشیپ ی هرابود ندیسوب زا ودعب دیشک یهآ

میدش اهنت اهتدم زا دعب زربلا حاالنمو نوریب تفر قاتا زاو درک مهب شرافس یلک مه نامام

. ندوب نوم نیب هک ییاه هچب دوجو اب

. دیشخبب نم یاراس داد: شزاون ور مرس و درک هچب راثن قشع زا ولمم یهاگن زربلا

؟! یدرک شدقع بشما متفگ: ضغب اب

اراس. نک لمحت _

هنیس وت تخادنا گنچ ضغب » شا همانسانش وت تفر تمسا تا همانسانش وت تفر شمسا _

منک؟! لمحت یچو ما»

. متشادن ور شهب ندرک هاگن تقاط . دیکچ ممشچ ی هشوگ زا کشا

. تمنیبب ماوخ یمن زربلا : متسب وماه مشچ و تخت یوت متشاذگ مورآ ور هچب

ناج. اراس _
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منک. یم شهاوخ زربلا نوریب ورب _

. مرایب تسد هب شمارآ یمک راذب ورب طقف : تفرگ جوا مقه قه

وت بلق مسا هب هرفحیا و قیمع ترسح وهی مدنوم ونم درک کرت ور قاتا فرح یب زربلا

ما. هنیس

***

یاه کمک دوجو اب یتح دوب یتخس اعقاو راک یراد هچب . تشذگ مارب سلا کی هزادنا هام هس

. نامام و کهام

یباسح و تسرد نامتراپآ هی زربلا منک شادص اباب تشاد رارصا هک ناخ دنولا یریگیپ اب

تشرد و زیر زا رازاب درب تفرگ ور نامام تسد دنولا واباب درک هیهت مارب تکرش کیدزن

. نتفرگ مساو مه ور هنوخ لیاسو بابسا

میتساوخ هک یزیچ ره هنوچ و کچ نودب تفگ دوب،یم هدنوم دنولا اباب یاراک زا هک نامام

اه هچب دوجو رطاخ هب ندیچ نامام ی هقیلس هب ور هنوخ مدعب دز نویماک وراب دیرخ ور

. هروخب نوکت ویمالد ادلی نم لد وت بآ دادن هزاجا

رپ قاتا یمالدهی هساو یا همرس یبآ لیاسو رپ قاتا دوب،هی راکهاش مه ماه هچب ینومسیس

ادلی. یارب ! لوگنیم لوگنیج یتروص لیاسو

یتح ندرک باختنا لصفم مسارم کی یط ناخ دنولا و نامام و زربلا دوخ مهور اه هچب مسا

. میتفرگ همانسانش هچباه یارب

لیماف و تسود اههب هچب یفرعم یارب یمهرود نشج هی زورما . مدوب هتسشن هنوخ یوت

. مدوب هداد بیترت مدوخ

نیا ؛نیا مدرک هربمآ مه ور مدنلب ییاهوم متفرگ کشالیت مرک نماد تک هی کهام رارصا هب

. نشور وم نییاپ تسا هریت گنر کشالیتو یوم هشیر اههک گنر لدم

دوب. گنر یریش مه ماهوم وهت یا هفاکسن دعب کشالیت هشیر زا منم یوم لدم

یمندش شادیپ مرب و رود یرادراب ی هرود سکعرب هک مه زربلا مدرک فیک یلیخ هک مدوخ

دوب. نم شیپ ور زور ۴ یا هتفه نامیاز دعب زا
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هداد ماجنا سکاتوب مه شاه وبل هنوگ یارب دوب هدرک دیدمت ور شاهوم شم دوب هتفر نامام

گنلپ نیا هیبش هک یدح رد هن شتروص یاهکورچ و نیچ عفر یارب مالمی یلیخ هتبلا دوب.

هشب. مارگاتسنیا یاه

هی هبوخ دیدرک لگشوخ ردقنیا هک امش نوج هرهش مگیم تفگ: و داتسیا نامام تشپ کهام

. دینزب اتسنیا مهوت جیپ

مدب؟! یچ ور میتریغ یاه شاداد باوج دعب هدنوم منیمه هدب مگرم ادخ _او نامام

نیا یافرح نم ردام متفگ: و مدرک کهام یوزاب ی وحهلا یتشم نم دیدنخ زیر کهام

. هزادن یم تتسد ریگن یدج ور کهام

. زادنب تسد ونم رت مک یلقسف تفگ: و تفرگ شوزاب زا ینوگشین نامام

ناج. خهلا مشچ باال: دروآ راو میلست ور شتسد کهام

نوج هرهش بخ : تفرگ ور نامام یاهوم یولج تمسق دوب کهام تسود هک یرگشیارآ

؟! یتفگ مدب شوپ ور نیااج

بشما نک هدایپ ما خهلا یاهوم ور لگشوخ نوینیش هی اریمس داد: باوج نامام یاج کهام

منک. شسورع ماوخیم

هروخ یم یسورع هب منس نم هلغج یاو تفگ: کهام یاه یخوش تسد زا یصاع نامام

.

. هشاب دنولا اقآ شدامود هگا اصوصخم تفگ:هرآ و دیدنخ کهام

اه. یدرک کتک سوه داد: نوکت یشیامن ور شراد هنشاپ شفک هگنل نامام

رژ نوا هکاب یحیلم شیارآ و یکشرز نماد و تک و دوب هدش مومت شراک هک کهام

اریمس میتفر هک :ام یجورخ رد تمس تفر بقع بقع دمویم شهب یباسح شسابل گنرمه

نوج.

. تتقو رس هدموین هرهش نامام نکات رارف :ودب اریمس

تخت دروخ فاص کهام هک دمویم شرس تشپ لغب ادلی منم نوریب تفر هلجع اب کهام

. نامیا ی هنیس

هچب؟ تساجک تساوح : تفرگ ور کهام یوزاب یبصع نامیا
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نامیا شوغآ وت شدوخ ندید اب درک یم هرخسم شدیاقع تباب ور نامیا هشیمه هک کهام

! مدروخ امش هب نم دش لزلزتم ساالم یاه هیاپ یاو هدنخ: ریز دز دنلب

. کهام نکن یخوش ازیچ نیا درک:اب مخا نامیا

. هدنامرف مشچ تفگ: داد یسیلپ سالیم کهام

. تتشکن ادخ کهام متفگ: هدنخ اب

ردقنا خهلا یتفر یک یب ور وتشز نیا منیبب :هدب تفرگ ملغب زا ور ادلی و ولج دموا کهام

امش. یدش تشز

؟! هتشز ادلی یاجک کهام یجبآ تفگ:هع ضارتعا اب ارهز

همع هب هفایقشا دوب بوخ هک دوب وت هیبش هگا نیا تفگ: و تخادنا ارهز هب یهاگن کهام

. هدیشک شا

پچ پچ شهب کهام فرح ندینش واب ندش سنلا دراو عقوم نومه زربلا و ناخ دنولا

:نم تفرگ هانپ دوب هتفرگ شا هدنخ کهام یاه راتفر زا هک نامیا تشپ تفر کهام و نتفر

هدش. تشز ادلی هک هچ نم هب دنولا ومع مریصقت یب

؟ نسر یم اه نومهم اآلن تساجک تفگ:یمالد و مدیسوب عمج یولج و متمس دموا زربلا

اه. ینک شرادیب یرن هباوخ قاتا متفگ:وت تلا جخ و دنخبل اب

. قاتا وت تفر دزو یکمشچ زربلا

یروجچ هک داد یم حیضوت دوب هدروآ شدوخ هارمه هک نز راکتمدخ هب تشاد دنولا اباب

درب. شتام هظحل کی یارب هک هنک ییاریذپ

. هرهش نامام هب مدیسر و متفرگ ور شهاگن ریسم

شوخ یاهوم نوا و التی پاکیم دوب؛ هدش یتویب و لگشوخ یلیخ دوب هدرب متام منم دوخ

دوب. هدرک شنووج یباسح شمرف و گنر

. ندوب هدموین همه زونه هتبلا متخادنا اه نومهم عمج هب یهاگن زربلا نتفر اب

نتشاد هدهع هب ور ییاریذپ تیلوئسم راکتمدخ ودات هکنیا اب ندیسر همه دعب تعاس دنچ

دز. یم روش ملد مزاب
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. ندوب ووگ تفگ مرگ نایاش ییاد و نیهاش ییاد و دنولا .اباب متخادنا یهاگن تیعمج هب

. دندزیم فرح هراتس نامام مهاب ییادنز و نامام

. ندرک یم تفگ و پگ یسایس لئاسم هرابرد مه نوماه لیماف زا اتدنچ و هراتس یاباب

. ندیدنخ ویم ندز یم فرح ییاتراهچ مه کهام و نایک و ناماس و هراتس

نیب دیاش مدرک یم رکف درک؛نم یم هاگن زربلا نمو هب تشاد رامرهز جرب لثم مه نامیا

. نشاب یداو یوت ودات نیا منکن رکف یلو هریگب واپ تسد یزیچ یا عالهق کهام و نامیا

هاگن ملیف نتشاد مرهاوخ ارهز هارمه قاتا یوت رتویپماک یاپ هشیمه لثم مه ییاد یاه ولقود

. ندرک یم

درک. یم ییاریذپ اه نومهم زا دنت دنت مه راکتمدخ

؟! ینیشب یریمن ارچ اراس : تفرگ ور متسد وچم مرس تشپ دموا زربلا

دوب! باذج یدایز راولش و تک نوا یوت ؛ متخادنا شهب یهاگن و شتمس متشگرب

. دموا مرس تشپ مزربلا . نوشقاتا وت متفر هلجع دش.اب دنلب اه هچب زا یکی ی هیرگ یادص

دایمن مشوخ تییاد رسپ نیا زا اراس _ زربلا

؟ هدرک گنت ور وت یاج ًاقیقد ارچ _

. مرادن تسود ور وت هب شهاگن خلا. طسو یدز نیرفآ _ زربلا

رد بوچ راهچ هک زربلا هب یهاگن مداد یم ریش ور هچب متشاد هک حیلا ورد مدز یدنخزوپ

ینک. یم یدوسح یروجنیا وت متمشچ ریز نم هبوخ :زاب متخادنا دوب هدرک رپ ور

؟! ینینزان وراب تبش ات حبص تکرش نوا یوت نم مشچ رود هک مگب یچ نم

هتیدقع تز منوا تمنییب یمن هک مداد:نم همادا و مدادن هزاجا هک هنرب یفرح تساوخ زربلا

هن. اراس ردپ روگ یشاب شاهاب ینوت یم افرع و اعرش

نم امود مرادن نینزان هب یرظن أل صا .واًالنم نکن هسیاقم مه وراب اهزیچ نیا اراس هسب _

. همهم مساو یلیخ متریغ مدرم

یزیچ مرادن هزاجا هنافسأتم یلو همهم مساو مرهوش منز !!!منم هگید هیجوت دش منیا ناهآ _

یا. هغیص و یفخم نز هی ونم نیتسه نوا تشپ تا هداوناخ وتو نوچ منزب یفرح مگب

؟ هیفخم وت یاجک ینم نز وت ننود یم هک نتسشن نوریب نوا ۳۰۲۰رفن نک سب اراس _
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وت. لیماف .هن نتسه نم ناتسود و لیماف اه نوا _

ننک. هیقب ردپ روگ هعوت فرط هک همردپ نم لیماف _

. هرادن یا هدیاف نمووت ندرک ثحب _

و ثحب ارچ مینک تبحم مهب هشیم یتقو « دموا ولج مدق دنچ » هرادن یلیلد ام ندرک ثحب _

؟ اوعد

یتقو درک: همزمز مشوگ ریز و دیشک مشوغآ رد تشپ زا منوا تخت وت مدوب هتشاذگ ور هچب

ناه؟! نم یاه لیماف هب یراد راک یچ ینم یایند همهی وت

گنز یادص دوب مندیسوب لوغشم داد. هسوب وراب مباوج هک متخادنا شهب نیگمغ یهاگن

. هشکب بقع ور شرس دش ثعاب نوفیآ

؟! یدرک توعد هفاضا ور یسک اراس _

هیک؟! ینعی _هن

رکف زربلا ام:اقآ تمس دموا هرهلد دادواب باوج ور رد کهام و سنلا یوت میتفر هلجع اب

. ندوب موناخ املآ و نینزان منک

و شوم نیا تباب مدروخ صرح ونم درک مگ ور شاپ و تسد و دیرپ ینآ هب زربلا گنر

. زربلا یزاب هبرگ

. داتفا هار مرس تشپ زربلا و نییاپ ی هقبط متفر کهام هارمه نوفیآ ندز یاج هب

. یرایب مک نوشولج یسرتن اه ینکن هلجع اراس _ کهام

. اراس یریم اجک : تفرگ وموزاب زربلا

! ینزیم هک وت فرح یریم میقتسم فاص اه یرایم مک شولج _ کهام

. هشیم تسرد ؟!رش هزرابم نودیم شتسرفب یاوخیم هگم _ زربلا

. هرایم مک نیا منود یم مراد نینزان زا نم هک یتخانش _اب کهام

منک. یم لصف لحو ور ارجام مریم مدوخ راذب اسیاو _ زربلا

میلا تسام تدوخ لوق وهب درک لصف لحو ار ارجام یچ ره :هسب متفگ و شتمس متشگرب

هیک! تسد ایند مدب نوشن نوا هکهب منک عافد مقح زا هک هنم تبون حاال یدرک
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. نکن رتدب رازب اراس ادخ یاضر ضحم _ زربلا

زا رتدب هگید یزیر وربآ هساو هدموا مموناخ نیا هتسشن نومهم یلک باال نوا متفگ: مشخ اب

؟؟! نیا

یوت درک ورف ور شتسد و داتسیا مرس تشپ دیزرلیم و دوب هدیرپ شگنر مشخ زا هک زربلا

مدش. ور هب ور نینزان و املآ راکبلط ی هفایق واب مدرک زاب ور رد شهب هجوت .یب شاهوم

شا همع هب ادلی تفگ یم هک مداد کهام هب ور قح لوا هاگن ووت دوب ادلی هیبش اعقاو املآ

. هدیشک

. تخادنا کهام نمو هب نییاپ زاباالهب یهاگن دزو یدنخروپ نم ندید اب نینزان

یمک نم؟!« یگدنز طسو یدموا هک یتسه یا هنتف نوا تفگ:وت و کهام تمس درک ور لوا

؟!چ هتسرد یتکرش دنمراک »زا داد همادا و درک رکف

ینک؟! راکیچ یاوخیم مشاب نم هک مریگ ؟! شیامرف تفگ: هنیس هب تسد کهام

مهب وماه مخا منم تخادنا نم یهاگن املآ دوب. هدز شکشخ جزیلا رس کسرتم لثم زربلا

. رایهوک زربلا رسمه منم هدازیلع اراس متفگ: و مداد دنویپ

هک زربلا هب باطخ ودعب تخادنا نم یاپ رسات هب یزیمآریقحت هاگن دزو یدنخزوپ نینزان

نومه هیک هرتخد نیا دموا مدای حاال زربلا ننک ترس وت کاخ تفگ: دوب نم رس تشپ

؟! زربلا یدز سپ ونم نیا هساو دزد...! یچرادبآ

نیا؟! هساو : دیشک غیج و تفرگ ور متسد چم

هکینز وت هن منم بلطراک هک یسک نوا : متفگ و نوریب مدیشک شاه هجنپ نیب زا ماتسد

. ییاجره

هشب یلیس تفر یم هک ور نینزان چم کهام یلو نزب یلیس باالهک دروآ ور شتسد نینزان

هفایق نوا نماب تسود یگدنز طسو یدموا هک ییوت ج... داد:هوا شله و تفرگ متروص وت

هراذ. یم مه هچکالیس هدیرپ گنر یرازود

. یتفرگ رسواپ التیب نز ودات یتفر هک شداد تذس وت کاخ تفگ: زربلا هب ور املآ

. هتخادنا سپ شزا مه هلوت تفگ:ودات هکرعم یاه رایب شیتآ لثم دعب

دز اضما وهی دروآ رد کچ هی شفیک وت وزا دروخ ورف قیمع یسفن وراب شمشخ نینزان
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ینک؟! یم عمج ام یگدنز زا ور وپالتس ولج مدب تهب ردقچ مولج: تفرگ و شاپ

ینحل واب شتروص وت مدرک دروخ و مدز گنچ ور کچ مشخ اب درک غاد مرس وت نوخ

متفگ: مکحم

هکاب هرتشیب سلا کی نم ییوت هگید یکی یگدنز طسو هدموا هک یسک وناب نینزان نیبب :

یکی مدآ رپ هک تسام ی هنوخ « مدحاو هب مدرک هراشا باال« نوا مراد هچب ودات شزا مزربلا

هیچ. تقیقح نیبب نک زاب وتاه مشچ بوخ سپ هدنولا اقآ مه انوا زا

؟! تساجنوا دنولا تفگ:اباب بجعت اب املآ

؟! یتسه نیا سلااب کی ؟!وت زربلا هرآ نیا هگیم تسار : زربلا تمس تفر هلجع اب دعب

. نگیم تخرد هب نیا _وه کهام

ربخ ارجام زا هک یسک راگنا : زربلا فعض هطقن ور تشاذگ تسد دزو یدنخروپ نینزان

. همهف یم نم فطل هب زورما منوا هک یجاح منمو هرادن

گنچ ور نینزان رداچ ولج تفر و دموا شدوخ هب هشاب هدش بآ شخی هک یسک لثم مزربلا

مینز. یم فرح هنوخ میرب ایب نینزان هسب دز:

هنک. نشور ور مفیلکت یجاح شیپ مریم فاص . مایمن ییاج :نم دیشک غیج نینزان

هرب. راذب نک شلو زربلا : متخادنا شسرت همه نوا و زربلا هب یهاگن

تسد نم شیپ نومب زربلا اسیاو متفگ: و متفرگ ور زربلا تک شنیشام تمس داتفا هار نینزان

. تساجنیا ام یگدنز شکب صرح زا

منک یم تسرد ور زیچ همه نک دامتعا مهب متفگ اراس هسب : دیشک بقع ور شتسد زربلا

ورن نز نوا متفگ:بندلا غیج اب

منک. یم شهاوخ اراس نک دامتعا :مهب تخادنا قیمعمهب یهاگن زربلا

. متفرگ مرس یور ور متسد و متفر او نیمز یور زربلا و نینزان نیشام نتفر اب

اه نومهم یولج هک شلا بند تفر هلجع اب کهام باال. هقبط تفر دزو یدنخروپ املآ
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. هنکن یراکبارخ

مدز. راز و متسشن نیمز یور یروج نومه منم

تسام ور شدوبن زربلا تسود فداصت ی هنوهب وامهب تشذگ ینومهم یروجچ منود یمن

. میدرک میلا

هنوخ وت هک میدوب یناسک اهنت املآ و ناخ دنولا و نامام ونم کهام دوب بش ۱۲ تعاس

. ندوب

ونم داوخب شزا هکنیا .زا متشاد همهاو زربلا گرزب ردپ اب ندش ور هب ور .زا مدوب نارگن

طالقهدب.

. زربلا ندرک رید و دوبن یاپ تشاذگ ونم ینارگن نامام دوبن. ملد وت لد

مه املآ نمو هنوخ دیرب امش هرتهب تفگ: نامام هب ور دید ونم یرارق یب یتقو ناخ دنولا

. زربلا بندلا میریم

. هشنز شیپ داوخیمن ندرک اآلنبندلا زربلا تفگ: مشخ اب املآ

؟! رتخد هیک شنز تفگ: بجعت اب نامام

. مشاداد زربلا ینوناق و یمسر رسمه ناج نینزان تفگ: دزو یدنخروپ املآ

هیک؟! نینزان تساراس نم رتخد زربلا ؟!نز هدروخ ییاج هب ترس امش : نامام

. ریگب نهد هب نوبز املآ ناخ: دنولا

؟ هدروآ راب هب دنگ نومشاداد اقآ نوچ اباب ارچ دش: دنلب مشخ اب املآ

نوا یدقع نز و هنم شاداد یا هغیص نز ترتخد موناخ هرهش تفگ: نامام هب ور دعب

. نتسه وداتابمه نوا االنمه هنینزان

. مدوب هدرک ناهنپ ماه تسد نیب ور مرس توکس وت هک مدوب زیربل ردقنا

بوخ هنک؛ نوشتکاس ات قاتا یوت تفر هلجع اب کهام دش دنلب اه هچب ی هیرگ یادص یتقو

. مرادن ور اه هچب هب یگدیسر ناوت تسنود یم

هب هدز دنگ ترتخد داد: همادا و تشادنرب تسد تشاد ونم باصعا بیرخت دصق هک املآ

نم. ردارب یگدنز
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اراس؟ هگیم یچ زربلا رهاوخ : دیسرپ نم زا مشخ اب نامام

هنوخ رتخد ی هگنل ًامتح موناخ راین رد ادا یکلا تفگ: و تخادنا مردام نمو هب یهاگن املآ

. یتسه تنک بارخ

رتدوز دیاب تفگ: زیربل یمشخ واب تخاون املآ تروص وت یمکحم یلیس اوه یب ناخ دنولا

. نوریب وشمگ مدزیم

؟ هگیم تسرد املآ اراس تفگ:هرآ و مرس باالی دموا دیزرل یم ضغب زا نامام

اراس؟! یدرک یطلغ :هچ تفرگ گنچ وت ونم یاهوم

اراس. یدرک راک یچ : مدرک هاگن دوب روخلد مزا هک ینامام ومغهب تهب اب

. درکیم شرتدب مه نامام یافرح دوب نوخ .ملد تشادن یمومت سوباک نیا ارچ ایادخ

. دیشاب مورآ مناخ هرهش بقع: شدیشک و درک ادج نم یاهوم زا ور نامام یاتسد ناخ دنولا

ندش زربلا هغیص رطاخ .هب شدوخ یگدنز هب هدز دنگ رتخد نیا : دیشک غیج ابیرقت نامام

هرا؟ نامیا ی هنیس هب یدز در تسد

هلوگ هلوگ نامام ». هرهش شاب مورآ : شلغب وت شتفرگ ًابیرقت و دیشک ور شتسد ناخ دنولا

« تخیر یم کشا

رگیج زیج ارچ رتخد ارچ هعلبب ونم هنک زاب نهد نیمز ماوخیم اراس اراس تفگ: غیج اب دعب

؟! یدش راد نز درم »نز دیشک غیج ارچ« هدز

. مدرک یم عافد مدوخ زا دیاب مداد؛ تروق ور مضغب

. مدرک عمط و مدروخ بیرف طقف نم متسین بارخ نم هللو هب نامام مدش روبجم _نم

. مدوب روبجم دوب هدرک زواجت »مهب مگب دشیمن مور » زربلا

مدیمهف یتقو دیفس. ی همانسانش اب منوا مدوب هلماح شزا :نم منزب وفرح نیا ات مدنک نوج

تفگ: نوا و هشن فیثک ماه هچب نوخ هب متسد هک هراذب اپ یولج یهار هی مدرک سامتلا متفر

. نیمه طقف هغیص

تفر. وزاحلا شرس ور تشاذگ ور شتسد نامام

مدعب هاگنامرد مربیم ور تنامام نم اراس تفگ: و تفرگ ور شلغب ریز هلجع اب ناخ دنولا
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مفلخ. ان رسپ تقو رس مریم

مایم مه متفگ:نم هیرگ اب

. هسرب اه هچب هب یک یایب وت مناج ناخ:هن دنولا

. تخادنا نامام رس یور وشیلا نوریب دموا قاتا وت زا هلجع اب کهام

. تسه اه هچب و اراس هب مساوح نم دیرب امش ناج ومع تفگ: ناخ دنولا هب باطخ دعب

. مرتخد یسرم ناخ: دنولا

دنق بآ مارب هنوخزپشآ وت تفر هلجع اب کهام رد تشپ مدروخ رس منم ناخ دنولا نتفر اب

درک. تسرد

منک. بارخ ور تنامام حلا متساوخ یمن تفگ: و تخادنا مهب دولآ کشا یهاگن املآ

. متشاد هیرگ ریس لد هی سوه متسب وماه مشچ و متفرگ شزا هاگن متشادن ور شا هلصوح

مشب. تادف روخب تفگ: و مرانک دموا دنق بآ ناویل اب کهام

تفر همه شیپ موربآ کهام _

. ندوبن هبیرغ هک تنامام و دنولا اباب مشب تادف _هن کهام

. متروص یولج متفرگ ور متسد و هیرگ ریز مدز مدروخ یم ور دنق بآ هک یروجنیمه

. هشیم مومت یک سوباک نیا ادخ یا درک ندیکچ هب عورش ماه مشچ ی هشوگ زا کشا

اه. هچب قاتا وت متفر ماه هیرگ ندش عطق زا دعب اهونم هچب قاتا وت تفر املآ

. دمویم شردپ و املآ ندز فرح یادص

تحاران ور یسک هتساوخ یمن تفگ ویم درک یم یهاوخرذع شردپ زا نفلت تشپ تشاد مئاد

هنک.

باوخ مه طقف ملد متشادن ور زربلا ای ناخ دنولا هب ندز گنز یان یتح هک مدوب هتسخ ردقنا

... نیمه تساوخیم

متفر. باوخ دشوهب مرگ مکلپ مورآ

***

قاتا یوت مدرک زاب وماه مشچ هکیتقو . مشاب هدیباوخ ور لماک زور هنابش کی دشیمن مرواب

دوبن. هچب زا یربخ مدش دنلب هدیسرت و مدیشک تسد یمالد خیلا یاج هب مدوب کیرات
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. کهام مدز:یمالد شادص و مدش دنلب اج زا سرت اب

: مدینش ور زربلا یادص ودعب دیبات ممشچ هب رون الیرد دشوزا زاب رد مشب دنلب هکنیا لبق

اراس

قاتا نوا ور اه هچب تفگ: و داد شک ور شدنخبل مدش هریخ شهب و مدرک دنلب ور مرس

. مدنوباوخ

؟! زربلا یدموا _یک

تفر. دادو مهب ور اه هچب کهام . شیپ تعاس دنچ نیمه _

؟! یدب طالمق یاوخ یم ور ام یارجام تفگ تگرزب ردپ هب نینزان ؟! هروط هچ منامام _حلا

فرح نم اب یروجنیا اراس : مرمک رود تخادنا تسد و ولج ودمآ شتروص وت تسشن مغ

. هنزیم رپ تارب ملد نزن

و مامت زربلا شاک دوبن یسوباک شاک دوبن ینینزان شاک شا هنوش یور متشاذگ ور مرس

دوب. مدوخ مکلاملا

ور مرس و شور دیشک تسد نوا و زربلا یاه هنوش یور تخیر راشبآ لثم مدنلب یاهوم

هریم. تارب زربلا لد اراس : دیسوب

... سحن ی هیاس یک سپ _

نک. دامتعا وراب نیا طقف نک دامتعا مبل:مهب یور تشاذگ ور شتشگنا

ونم هتقو دنچ تفگ: و درک مهاگن یصاخ تنطیش اب اما نوا و مدز شهب نوج یب یدنخبل

؟! یدرک میرحت

اه. مرادن هلصوح ال صا : مدرک مخا

. داوخیم ملد نم دوخ _یب

. دیسوب ور مینوشیپ یور و تفرگ لغب ور مرس و مولهپ رود تخادنا تسد

مدب. تهب دشن مدوب هدیرخ هیده هی تارب زورما تفگ: دعب

. زربلا دوب هتشون ریجنز پالک یور داد. نوکت و دروآ نوریب زیوآ و ریجنز هی شبیج وت زا

؟! مندرگ یزادنا یم وتدوخ مسا : مدیدنخ

. یراد اقآ یراد بحاص ننودب همه ماوخ یم هگید _هرآ
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هدش. یوت هناوید هک تسه یکی « دیسوب ور «مبل

مندرگ یدیفس یوت دنب ندرگ قرب ندید واب تسب ور شلفق و مندرگ وت تخادنا ور دنبندرگ

مهب. دش هریخ هدش غارچلچ یاه مشچ دزواب نتساوخ سنج زا یدنخبل

هیک؟ نم سفن _

دشونم رت هناخاتسگ و درک یورشیپ شاه اوجن و هناقشاع یاه هسوب تلا. جخ زا مدش خرس

. مدرک یم یراکمه شاهاب مه مدوخ و ییاورپ یب همه نیا زا مدرب یم تذل

مروصت خالف ورب متشاذگ شاه هنوش یور ور مرس شمارآ هب نومود ره ندیسر زا دعب

درب. مباوخ مزاب

. شرانک و نوا لغب وت شمارآ واب قیمع باوخ کی راب نیا

مور. دوب هتخادنا ور شلکیه فصن زربلا دوب، عولط یاه کیدزن ابیرقت مدش رادیب یتقو

اه. هچب قاتا وت متفر ادص رسو ویب مدز شرانک یتخس هب

درک. یم یزاب شتخت زیوآ کسورع واب دوب هدش رادیب ادلی یلو دوب باوخ باوخ یمالد

مدش هدامآ مدید ور مولوچوک یهام یاه ندز بل یتقو و متفرگ شلپت پل زا یا هسوب قشع اب

. شنداد ریش یارب

دش یضار نینزان تفگ: و تخادنا مهب تبحم رپ یهاگن مدید. رد بوچراهچ یوت ور زربلا

مدب. طالتق نم هکنیا طرش هب هگن یزیچ یجاح هب

؟ یدرک لوبق وت دش:وت راوآ مرس زربلا یافرح و تخیر ملد

هنک. مکمک متساوخ شزا و دنولا اباب شیپ متفر _

درک. یم کمک شدوخ متساوخ یمن منم هگا تفگ اراس؛ هئوت فرط یلیخ اباب

هنک. تبحص یجاح اب هرب نوا هدش رارق

نوطیش رخ اهزا هچب ندید اب تردپ لثم مه یجاح هنک ادخ مدز: شهب هناراودیما یدنخبل

هشب. هدایپ

. مراودیما هک نم هنک ادخ : مرانک دموا دادو نوکت یرس زربلا
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***

حلاو رییغت یارب مدوب هتفرگ میمصت تفر رژهیم مباصعا یور اه هچب ی هیرگ یادص

. نامام هنوخی مرب ماوه

اپ دیاب نم هتبلا هک ندرک یتشآ هب دوب زاین هک میدوب هدرک مه اب یرهق هچ مین هی بش نوا زا

متشاذگ یم شیپ

. ییاد هنوخی متفر اه هچب هارمه و متفرگ یسکات

لا. بقتسا دموا زاب یور اب ییادنز مدش هک هنوخ دراو

مرب. شنوبرق یهلا مزیزع :سالم یسرپلا وحا و ندرک یسوب ور ماهاب درک عورش

تفگ: و مهب دنوسر ور شدوخ هلجع اماب ندید مهاب ارهز . تفرگ و دیشک مشوغآ زا ور ادلی

. منیبب یمالدور هدب یجبآ سالم

. یتفوین اسیاو ارهز دش: رود اجنوا زا هلجع واب تفرگ شوغآ رپ یمالدور

. ارهز تسه شساوح ملگ رتخد شابن نارگن تفگ: هدنخ اب ییادنز

: هنوخ وت متفر ییادنز بندلا

؟ ییادنز تساجک نامام

امش. هنوخی تمس ندموا ترهوش ردپ اب یحبص هنوخیوت؟! دموین هگم رتخد _او ییادنز

. هنوخ هربب ور متشاذگ اج هک یلئاسو ممیدق ی هنوخ هتفر نامام ادوبن مساوح نم هرآ ناهآ _

هنکن . نوریب هتفر ناخ دنولا اب ارچ ال صا ؟! تساجک نامام ینعی دش، لوغشم یباسح مرکف

؟! هشاب یربخ نوشنیب ادج

ونم زربلا میت یمهروت هشب دنولا اباب نز نامام هگا مبلق وت تخیر مغعملا هظحل کی یوت

منوم. یم اهنت زاب

ی هطبار و دنولا واباب دوب هدنوم نامام شیپ منهذ و رکف مامت یلو ییادنز شیپ باال متفر

. نوشنیب

؟! هدرک لوغشم ور ترکف یچ مزیزع تفگ: بجعت دشاب نم ینارگن هجوتم هک ییادنز

. هدیمن باوج ور یشوگ مدش زربلا نارگن یچیه _
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. روطنیا هک ناهآ تفگ: دزو یعونصم یدنخبل ییادنز

مرب ات مدش دنلب اج زا منک تبحص یدج نامام اب دیاب هکنیا یخلا واب درواین تقاط رخآ ملد

. مدوخ هنوخ

. رتخد یریم اجک ناج اراس _ِا

ننک. یم تییذا ادصو رسو اه هچب یلیخ منک تمحز عفر هگید نم ناج ییادنز _

هب ورب سپ مرتخد هشاب تفگ: و درکن یرارصا تسه میروط هی نم دوب هدیمهف هک ییادنز

. نوسرب مهسالم ترهوش

. منوسر یم ور نوت یگرزب ًامتح ییادنز مشچ متفگ: و متشاذگ هکس کال یوت ویمالدور ادلی

ملد هب هروخ لثم ینارگن هنک یم مبیقعت هراد یروتوم هی مدش هجوتم هنوخ هب نتفر عقوم

. تخادنا گنچ

تسبرد یسکات یارب ور متسد و نوبایخ رس متفر تعرس واب مداد تکرح ور هسلا ک هلجع اب

مداد. ور هنوخ سردآ شهب و مدش راوس ور تشاد هگن هک ینیشام نیلوا مدرک دنلب

اه هچب تعرس دوب.اب نوملا بند هچوک رس ات یروتوم نانچمه یلو هنوخ دنوسر ونم نیشام

. متفرگ ور زربلا ی هرامش دنت ودنت تخت یور نوشمتشاذگ وتو مدرب ور

؟! مزیزع تفگ:هلب ینارگن واب تشادرب قوب اتدنچ دعب

. هنوخ ایب عیرس ًافطل زربلا : دیزرل یم ینارگن تدش زا مادص

. مزیزع هدش یچ _

زا مدرم هنوخ مدیسر ات درک یم مبیقعت تشاد اجنیا ات نوبایخ رس زا یروتوم هی زربلا _

. سرت

. منوسرب ور مدوخ دوز ات شابن نارگن مزیزع هشاب هشاب _

هنم. هب نتخیر رهز بندلا نینزان مدوب نئمطم متفر او نیمز یور ونم درک عطق ور یشوگ

واب مدیمهفن ور مدوخ حلا هگید لفق وت دیلک ندیخرچ اب هنوخ دموا زربلا دعب تعاس دنچ

. ششوغآ وت متخادنا ومدوخ رد یولج متفر هلجع

. هنینزان فرط زا متسه نئمطم درک. یم مبیقعت یروتوم هی زربلا متفگ: قه قه اب
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یچ؟! هرایب ما هچب رس »هگابالیی تفرگ جوا ما هیرگ مزاب »

. تمنیبب نکن یروجنیا مزیزع سیه تفگ: و درک هقلح موزاب رود ور شتسد زربلا

وت. میرب ایب مسفن تدوخ اب نکن یروجنیا : دیسوب ور مینوشیپ نوا . مدروآ باال ومرس

. منودیم نم هشک یم وماه هچب نینزان زربلا _

. تسین نوا راک اراس _هن

ینک؟ یم عافد شزا ارچ _

. متسشن شتشپ ونم دیشک مارب ور یلدنص . هنوخزپشآ وت میتفر ابمه

منک. یراکمه شاهاب درک دیدهت و تکرش دز گنز یراک یاه بیقر زایکی زورما نوچ _

. هریگب مزا مشچ رهز هک هداتسرف ور یروتوم نیا الدب

؟! نرایب ماه هچب رس بالیی هنکن متفگ: تشحو اب

؟ هبوخ هشاب تبقارم اجنیا هتعاس ۲۴ رایماک مراپسیم ادرف زا مسک همه _هن

. زونه هنزیم روش ملد نم زربلا یلو _هرآ

. منیبب ملغب ایب مزیزع نزن _

مدرک یم سح مدوب شرانک یتقو درک هقلح مرود ور شتسد نوا و متسشن زربلا یاپ یور

. متشاد یصاخ تینما و متشپ ایند ی همه

؟! هدرک تسرد راهن یچ نم سفن _حاال

هبلط. یم ماش تعاس متفگ:نیا و متخادنا تعاس هب یهاگن

. متخپ غرم اب سفرک شروخ متفگ: و مدیدنخ

. نرایب ازتیپ منزب گنز راذب . سفرک هخآ نم یاو تفگ:یا مخا اب زربلا

هشب. یرتشم مدیم لوق روخب _ایب

. سفرک زا مرفنتم ال صا _هنهن

... یدنخب هشیمه تاه هدنخ یادف تفگ:خآ هک مدیدنخ

هدب. ای هبوخ منود یمن هدش یزیچ هی زربلا _

یچ؟ _

! تسه ییاربخ هی وت یاباب نمو نامام نیب منم رکف _
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ووت شدوخ تمس مدیشک و تفرگ ور متسد چم .دعب دنخب یک دنخن حاال هدنخ ریز دز زربلا

. میونشب یدوز هب ور تنامام یگلماح ربخ منک رکف دش: هریخ ماه مشچ

. شیا زربلا وشن سول _

. هشیم نیمه هک هشاب نم یاباب دنولا تفگ:هگا دزو یکمشچ زربلا

. نومارب هنوم یمن وربآ یروجنیا وگن هییی _

ای رهاوخ هی نمووت نک رکف تفگ: و درک نییاپ ورباالو شمرف شوخ یاه وربا زربلا

. میشاب هتشاد کرتشم ردارب

. هشیم شیر منت شهب رکف زا زربلا وگن یاو یاو _

نوا دنچره مراد رهاوخ اتود منم یراد رهاوخ هی وت منک رکف راذب هک. هبوخ یموناخ ارچ _

. داوخیم شاداد هی یروجدب ملد یلو هرتدب هبیرغ زا املآ

هشیم تشز یلیخ هنک یراک نیچمه نامام هگا . نکن یخوش هیضق نیا رس ردقنیا زربلا _

. نومارب هنوم یمن وربآ ال صا

. ییاشامت تییادنز و ییاد ی هفایق ندید تفگ: دزو یکمشچ زربلا

هنک. یگدیسر شاه هون هب دایب هدرک داب مکش اب منز ردام نک رکف

. نگیم یچ مدرم هشیم تشز یلیخ _خآ

. شهب نک رکف طقف اراس تسا هزماب یلیخ . مدرم ردپ روگ _

. تسین مهجبلا شرکف أل صا _

. یمهف یم یسررب شهب تدوخ تسه _

... میلست ال صا هشاب متفگ: و مدیشک یا کالهف فوپ

ماوه. یور مدرک سح وهی مدز یم رغ بل ریز متشاد یروجنیمه

ینک؟ یم راک یچ ربلا : مدیشک غیج تهب اب

متخادنا باوخ قاتا تمس مدرب . باوخ قاتا یوس هب شیپ تفگ: و متشپ دز مکحم هنود هی

. تخت یور

ایند. دقهی مراد تسود ماه: مشچ دشوت هریخ منتو ور دز همیخ
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. مدیشک وب شنت رطع وزا شا هنوگ یور متشاذگ وماه وبل تفر جنق ملد

باال. تفر نوم ههقهق یادص و مداد یم شکلقلق منم منداد کلقلق هب درک عورش و دیدنخ

. میدوب هداتفا مه رانک یبحلا ود ره یدعب هقیقد دنچ

هنک. ردکم نمو زیزع رطاخ ایند نیا یوت یچیه مرادن تسود تفگ: مشوگ ریز زربلا

؟! یشاب مبقارم یدیم لوق متفگ: و مدز یدنخبل

؟! مشابن میتسه بقارم هشیم هگم یتسه مسک همه _وت

. مدرک شهاگن ووطالین شاه مشچ وت مدش هریخ

تسوت نمو نایم هچنآ یسک شاف دوشن

تسوت نمو ناسر همان رظن تاراشا ات

***

: زربلا

یاه دیدهت مدرک یزادنا هار ور هنوخراک دیدج طخ یتقو زا دوب هدش دایز مور یراک راشف

دوب. هدش رتشیب مه ماه بیقر

ناج. زربلا دش:سالم مقاتا ذراو شتسد یوت گرزب ی هدنورپ کی اب نینزان

؟! یبوخ مدز:سالم نینزان داش تروص هب یعونصم یدنخبل

عیلا مبوخ هک مولعم موها _

. یجاح ی هنوخ میشب عمج همه هرارق بشما تفگ: دزو یدنخبل هک مدرک شهاگن کوکشم

هدنورپ یور ور یفاضا تاکن هک حیلا رد مزیم تشپ متفر و متفرگ شتسد زا ور هدنورپ

اب وشدوخ یارب تخیر بآ ناویل وهی نک درس بآ تمس تفر نوا ، مدرک یم تشاددای

. دیشک رس شمارآ

هب داد یم راشف ور شتشگنا یهاگ مدرک یم هاگن شبیجع و یبصع تکرح هب مشچ هشوگ اب

درک. یم زاب ور شتشم وزاب شتسد

ومع؟! رسپ هیچ بشما تبسانم ینودب یاوخ یمن _

. جرب نایب هک ندروآ ریگ هنوهب وت ردپ و ردام زاب امتح _
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شا هرهچ یازجا زا مودک چیه ، دییاس مهب ور شا هدش تنیمل یاه نودند صرح زا نینزان

دوب.. هدرک یا هبرگ یحارج وراب شمشچ یتح یزترپ اه بل یلمع غامد ، دوبن یعیبط

.

. یدنوخ روک متشذگ تحار تتنایخ یارجام رس زا یدرک رکف هگا ناخ زربلا _

! یدید مارب یباوخ هچ منیبب مرظتنم منک. یمن یرکف نیچمه مزیزع _هن

مارب نک رپ نهد یسورع هی درک:هگا نییاپ باالو شناویل یور ور شتشگنا دزو یدنخزوپ

درک ثکم ینک.« نوم یسورع هیده ور جرب لگشوخ یاه دحاو نوا زا یکی و یدب بیترت

تتنایخ یور ور ممشچ مرتحم موناخ هی لثم مدیم لوق دش» هریخ ما یخزرب یاه مشچ وهب

ینک. یگدنز یتپاپ یچرادبآ ی هرتخد نوا رانک رمع رخآ ات مدب هزاجا و مدنبب

. هرذگب ما یگدنز اهوت هچب و اراس دوجو رانک زا یگداس نیمه هب دشیمن مرواب

رارق شرایتخا رد گرزبردپ طرش نودب هک دوب یزیچ هوکش اب یسورع وهی جرب نوا دحاو

داد. یم

؟! هرذگیم ترس وت یچ ًاقیقد وگب ور تقیقح نینزان متفگ: و مدرک زیر وماه مشچ

ونم همه زا رتشیب یچ ینودیم داد: بات ور شاه وربا دزو هناراکم یدنخبل نینزان

؟! هنوزوس یم

هطبار قیرط زا ونم ای هنیا نم یلصا طرش هن! ونم هراد هچب ودات وت زا رتخد نوا هکنیا

نوا ی همانسانش وت ردام ناونع هب ونم مسا « درک وطالین ثکم ای« یمینک تا هچب ردام

هدیم... رارق اه هچب

خاش دیاب روتینام وت مدرب ور مرس و متفرگ شزا هاگن . متشادن ور نینزان اب لکلک طیارش االن

. اجنیا هناالنوهن یلو متنسکش یم ور خاتسگ رتخد نیا

. مزیزع تمنیب یم بش سپ تفر: دزو ور شرخآ فرح دید ور ما یهجوت یب هک نینزان

. مراد ندیشک سفن یارب دازآ یاضف مدرک سح شنتفر اب

شتلع رت راکم هتبلا و هدوب رت زیزع لیماف یارتخد ی همه زا نینزان مراد دای یتقو کالزا

. هشمرن برچ نوبز و ییور ود مه
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! دییامرفب مداد:ولا باوج ور یشوگ درک. هراپ ور مراکفا هتشری نفلت. یادص

؟ رایهوک زربلا یاقآ دش: شخپ یشوگ یوت سانشان ییادص

. متسه مدوخ _هلب

ور هنوخراک دیلوت طخ یاوخب هگا ینیشام هجوج نک شوگ بوخ ! ییوت رایهوک رتکد سپ _

ور شاه موصعم لفط و لگشوخ نز نوا یام هزوک هساک وت ینزب و ینک یزادنا هار

نک. عمج ور تساوح بوخ سپ ایند نوا میتسرف یم

. تسین تراظتنا رد یشوخ تبقاع تقو نوا ینکن رت زارد تدوخ میلگ زا ور تاپ هتعفن هب

. داتفا منوج هب هروخ لثم ینارگن و مشخ یشوگ ندش عطق اب

میدق لثم ادرف .زا مگیم یچ نک شوگ بوخ رایماک :ولا متفرگ ور رایماک ی هرامش هلجع اب

نک. تقد بوخ ونرب نایب اهنت ییاج یراذب دیابن اه هچب و اراس ی هدننار یمیش

؟ هداتفا یقافتا هگم یلو اقآ مشچ _ رایماک

نک. عمج ور تساوح بوخ طقف هشابن تراک وت _هن

. هشاب تخت نوتلا یخ مشچ مشچ _ رایماک

سوباک نیا هک ارچ زیم یور متشاذگ ور مرس و متسب وماه مشچ مشخ اب یشوگ ندش عطق اب

. تشادن یمومت

***

مریگب ور اراس تسد متسنوت یم شاک دوب. یمیمص و مرگ هشیمه لثم یجاح هنوخی یاضف

عمج. وت شمرایب

اوعد نوشنیب دوب هدشن ثعاب لوپ و نتشاد یمیمص وج نارگید روصت الف خرب ام هداوناخ

دوب. هتشاذگن نوشمک یزیچ یجاح نوچ ، ندوب ریس ولد مشچ همه عقاو رد هتفویب

یم نوشهب هروج همه و تشاد یتسیزهب وت تشاد یتسرپرس و ششوپ تحت هچب یلک یجاح

ردپ نز نم یارب دوب ردام همه یارب عقاو دوب؛رد هدش تخس و تفس نم رس طقف اما دیسر

دوب. هدش

ی هداوناخ یجاح و یرپ نامام یوقت رتکد یاقآ شرهوش و هنامس شرتخد کت و همع
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هب یگمه نم ندموا هکاب ندوب هتسشن مه رود اسوتآ و املآ و شدوخ و ردپ و ردام نینزان

. ندرک یسرپلا وحا هبسالمو ندرک عورش و ندش دنلب اج زا یجاح و یرپ نامام زج

زاب ناوختسا هچ مداماد هللا شام تفگ: درک یم یسوب ور ماهاب هک یروجنیمه نینزان ردام

. هدرک

ور متروص و دموا ولج همه هاگن ربارب رد نوا و متفرن ولج نم نینزان هب دیسر هک تبون

هتقو! دنچ نیا هدش الرغ یلیخ هک زربلا نامام :او دیسوب

. مرسپ یشاب تفگ:سالتم و دیسوب ور متروص مه همع

؟! هنامس تساجک ترهوش و یلقسف متفگ: ینوبرهم واب مداد تسد طقف هنامس اب

شرانک اجنوا نتفر اریمس اب دوب لا وحا ضیرم روصنم ردام تفگ: دزو حیلم یدنخبل هنامس

. نشاب

ناج؟ اباب یتفرن ارچ تفگ:وت یدج یلیخ یجاح

. مشاب بیاغ نم هرادن تیبوخ همهم یمهرود هی بشما تفگ نامام هخآ _ هنامس

رتخد نوا حاالوت هنک یگدیسر شهب و هشاب شرهوش رانک هشیمه دیاب نز مرتخد _هن یجاح

دوش. هچ هبهب ترهوش شیپ یداتسرف مه ور نوطیش

. نشاب ما هرود بشما ماه هون راذب یجاح _ یرپ نامام

. شرهوش شیپ میرب یم ور هنامس رتکد نمو ماش دعب همع_هرآ

یداماد ؟! هروط هچ ام رسپ ماه: هنوش ور تشاذگ تسد دزو هناردپ یدنخبل مندید اب یجاح

اه. هتخاس بوخ تهب

ور املآ ادمع متسشن ی هشوگ متفر یرپ نامام تروص ندیسوب واب مدز کشخ یدنخبل

درک. کرت ور سلجم رهق دشواب هجوتم شدوخ هک متفرگ هدیدان شزور نوا راک رطاخ هب

؟! هدموین زونه دنولا تفگ: و درک تعاس هب یهاگن یجاح

. شوخ ورس اوه هب رس ۲۰سهلا نووج لثم هدش تفگ:هن یرپ نامام

. هموناخ هرهش شیپ و اراس هنوخی االن امتح ؛ مدرک یدوسح اباب هب ملد وت

جاودزا مسارم ات دیشب عمج همه میتفگ بشما بخ تفگ: دید ور عمج توکس هک یرپ نامام
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هنوخ یوت هدرک دقع نوشرتخد هکنیا زا ناج نینزان ردپ ایوگ . میزادنب ولج ور ودات نیا

. نتشادن لماک تیاضر نشاب

هب ینیهوت ات مریگب ور مدوخ نوبز یولج مدرک یعس یلیخ . دیخرچ یجاح تمس اههب هاگن

اه درایلیم تبحص منکب یراک متسنوتیمن و دوب هتسب متسد معال اما هشن نینزان ردپ ای یجاح

دوب. هدرک زیت ور شدوخ و نینزان ردپ هلمج زا ایلیخ نودند هک دوب یجاح ثرا

ور یسورع خیرات مدوب رظتنم و مدوب هتسشن مه رد یاه مخا هکاب نم هب یهاگن یجاح

؟ مرسپ هبوخ ادلی بش کیدزن هلچ یاه بش تفگ: و تخادنا ننک اهعاالم رتگرزب

هگید نیدرک مه ام نت نیتخود و دیدیرب نوتدوخ هک امش متفگ: و مداد نوریب مشخ وراب مسفن

هیچ؟! نوتندیسرپ وسلا

. هشیم تحاران نوج نینزان هیفرح هچ نیا مرسپ یاو تفگ: و شتروص دزوت یرپ نامام

. کرد متفگ:هب و مدش دنلب اج زا مشخ اب

! تشاد یمومت نینزان سوباک شاک ؛ مدرک لفق وردو قاتا یوت متفر یبصع یاه مدق اب

یور متفر مشخ واب هدش ییاهن ادلی بش رارق مدش هجوتم عمج تاولص یادص ندینش اب

. راگیس زا نتفرگ ماک هب مدرک عورش و سارت

ندینش واب متفرگ ور قافآ یاقآ ملیکو هرامش دنت .دنت دشیمن یروجنیا مدرک یم یراک دیاب

. متفرگ تقو شزا یشنم یادص

مراتفر نیا مدوب نئمطم دنچ ره مدیباوخ و مدروخ نکسم صرق ات دنچ درد رس هنوهب هب دعب

. هتسخ مدوب هدش هتسخ ندوب یجاح شوگ هب هقلح زاغالم یلو دوب یبدا یب یجاح دید زا

***

اراس:

یروجنیا میدوب توعد مه اه هچب ونمو ندوب هتفرگ هناتسود یمهرود هی هراتس و کهام

وت دازون تیسنج نییعت نشج ییاروج هی یمهرود نیا و دوب رادراب هراتس مدش هجوتم هک

دوب. شمکش
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و هدب ربخ شهب متساوخ ناخ دنولا زا راچان دادن باوج متفرگ ور زربلا ی هرامش یچره

میدش. نارهت ماب یهار رایماک هارمه

چیه تفگ هشیم هک نوم هناتسود عمج هب یدنخبل . ندوب هتسشن قیچ آال یوت اه هچب ی همه

. متسشن کهام رانک و مدز تشادن ابمه یتیخنس

ریما و هچب اتود ردام نم لهأتم مه ناماس و هراتس ندوب دزمان ییاروج هکهی نایک و کهام

عمج. درجم رسپ

دوب باوخ هکسلا یمالدوتک نتخاون هب درک عورش لوا دوب هدروآ مه ور شفورعم راتیگ ریما

هک دوب هدش هریخ ریما یاتسد هب یبجعت و قوذ ابهی دوب نم لغب هک ادلی اما شرانک رایماک و

وگن!

ریما هبور گنهآ زا ودعب مدیسوب ور شینوشیپ مورآ دوب. هدیدن هدنز یقیسوم مااتحاال هچب

ناج. ریما هدش امش قشاع نم لمخد متفگ:نیا

دش. یتریغ ترسپ هوا تفگ:هوا دیدنخ هراتس یمالد هیرگ یادص ندینش اب

هدش. تدوخ هیبش تسرد تشرد مشچ تفگ:نیا و تخادنا مرتخد هب نوبرهم یهاگن ناماس

هدش شا هتخوس هایس ی همع هیبش نیا اه! هنیبیم پچ نوتمشچ ناماس شاداد تفگ: کهام

. هلگشوخ یمالدهک نوا

. تساراس دوخ هیبش شاه مشچ یلو مدیدن ور شا همع هک _نم ناماس

. هرتخد نوا یراگنا هرت گنشق ادلی یمالدزا اراس یلو _ هراتس

هدش شا همع کهام لوق نموهب زا یبیکرت ادلی یلو منامام هیبش هیبآ مشچ و روب _یمالد

هتفر. مدوخ هب ماه مشچ طقف

. دموا نوشبل ور دنخبل نم فرح اهزا هچب

. یبوخ ومع ناج تفگ: و دیشک شوغآ رد ور ادلی نایک

وت درک شیج ترتخد مشب اباب رارق اراس یاو هدنخ: ریز دز دعب و داد شنوکت یراب دنچ

ملغب.

نایک. ومع زبس تنماد تفگ: دادو شک ور شدنخبل کهام

ندز. تسد ندرک عورش یگمه دزو اداب کرابم اداباداب راتیگ اب ریما



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

282

عمج. یوت دموا دیفس کیک ابهی نوسراگ هظحل نومه هک

دز. کرابم تدلوت گنهآ دادو تون رییغت عیرس مه ریما

یتروص کیک ندید اب ندیرب ور کیک و نتفرگ تسد یوت ور وقاچ قوذ اب ناماس و هراتس

هچب و دوب هدرک قوذ رایماک یتح دش دنلب اه هچب ندز تسد و کهام و نم توس یادص

تفگ. یم کیربت لغب

یب یلیخ یک ور ادلی هراتس و ناماس اههب هچب یاه کلتم ندینش و کیک ندروخ زا دعب

ور شفیثک کشوپ مریم نم متفگ: و کهام لغب شمداد و مدرک ضوع درک یم یرارق

رود. مزادنب

. تسه شهب مساوح یجبآ هشاب _ کهام

وهی دوب زاب شفرط هس ره تشاد یکانسرت یاضف هدروخ هفاک.هی تشپ ییوشتسد یوت متفر

. طسو نوا ییوتشسد مسا هب کقاتا

مولگ رود تخادنا تسد تشپ زا رفن هکهی عمج وت ایب متساوخ و متخادنا رود ور ادلی کشوپ

ریز تشاذگ ور ینهپ یوقاچ شا هنیس هب دیبوک ونم مشکب سفن نم هدب هزاجا هکنیا نودب و

وت مه دینیب یم دب هنرگو هنک یراکمه ابام ینک یضار ور ترهوش هتعفن تفگ:هب و مولگ

. تزیزع یاه هچب مه

ونم تشاد هک دوب یک درم ،نیا متسشن یکاخ نیمز یور دشو لش ماپ سانشان درم نتفر اب

درک؟! یم دیدهت

؟! یدش یچ اراس مریمب یهلا دش: نارگن مبارخ حلا ندید اب متمس دموا لغب هچب کهام

هنک. یم دیدهت ور منوج هراد رفن هی کهام _

؟! یتفگ زربلا هب هییی _

. هداتسرف ور رایماک منوا _هرآ

. ییاراس متنارگن مینک.؟؟! راک یچ _حاال

مسارم نکن ادص رسو کهام : راوید هب متفرگ ور متسد و مدش دنلب اج زا وحلا نوج یب

هشب. بارخ هراتس

. میرب ابمه دایب نک ادص ور رایماک طقف
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هشاب هشاب _

نیاردق بش نوا مدش.زا هنوخ یهار رایماک و کهام هارمه اه هچب دب یحلا هنوهب هب

یسک هب وهن هنوخ نادنز جنک مدوب هتخادنا ور مدوخ مدشن جراخ هنوخ زا یتح هک مدیسرت

هدش هدرسفا و نارگن ردقنیا مدوب قاتا یوت اه هچب اب طقف متفر یم نوریب هن مدز یم رس

دوب. هدموا رد کهام ضارتعا یتح هک مدوب

و متشادن ور یچیه غامد لدو دوبن شزا یربخ و دوب هتفرگن مزا یغارس زربلا تدم نیا

. مدوب اه هچب نارگن مئاد

شدوخ هکحاالهب دوب یمحازم ریگرد طقف و طقف منهذ ونم تشذگ یم مه یپ اهزا زور

دز. یم گنز منفلت یشوگ هب داد یم تعرج

تفر. یمن راب ریز هنک ربخ ور سیلپ مدرک یم رارصا هچره هک دوب زربلا نوا زا رتدب

هدز لز و مدوب هتسشن هنوخ .وت متشادن ور یچیه غامد لدو نم یلو دوب ادلی بش کیدزن

تدش زا هنوخ وت دموا یخزرب ی هرهچ هکاب نامام ندید ردو ندش زاب هکاب رد هب مدوب

. مدیرپ اج زا سرتسا

. نامام هدش یچ _

. میرب ماوخیم نک عمج ور تلیاسو وشاپ _

ور نامام تسد و هنوخ وت دموا تخادنا یم زربلا دای ونم هک ینابصع یا هفایق اب ناخ دنولا

هیچ؟! یارب اراک نیا هرهش : تفرگ

عمج ؟! دیرایم شرس داوخیم رهبالیی مدروآ هار رس زا ور مرتخد نم یدرک رکف _ نامام

اراس. نک

؟! هدرک راک یچ یک نامام هدش یچ متفگ: تهب اب

ور شا هنود هی یکی سورع ناخ زربلا رارق ادلی بش : داتسیا حلا یوت هنیس هب تسد نامام

. هلجح وت هربب

؟ نگیم تسار اباب یچ ینعی هیییی _

جاودزا نیا زا تسد متفگ یرپ نامام و یجاح هب متفر راب رازه نم ربمغیپ هب ریپ _هب دنولا
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. هریمن نوشتک وت یلو هشکب

منک. یم ورمک شرش مراد نم هک یفاضا طسو نیا نم رتخد هگید نومه بخ _ نامام

یت همه هراد هدنومن شارب کاروخ و باوخ زربلا نیا ادخ هب هرهش شاب روبص ناخ_ دنولا

هنک. یم ور ششش ال

هشب؟ یچ هک دینک یم جیگ نمرخ رس یاه هدعو وراب هچب نیا دیراد بش ات حبص _ نامام

یاوخیم اجک نمو :نز هنوخ وت دموا یخزرب یاه مشچ اب زربلا دشو زاب یدب یادص رداب

؟! یربب

هراد. قح موناخ هرهش شاب مورآ زربلا ناخ_ دنولا

. هنوم یم اجمه نیمه هنم نز اراس هرادن :هن دیشک دایرف دنلب ییادص لب زربلا

و یمالید یاه هیرگ یادص ندش. نییاپ باال همه نیا زا ششک همه نیا زا مدوب هدش هتسخ

! هربخ هچ نوشفارطا ندیمهف یم بوخ و ندوب ههام ۶ ماه هچب دوب دش دنلب مه ادلی

زربلا یاطع منک لمحت متسنوتیمن نم یلو دشیم دنولا واباب زربلا یافرح ماخ تشاد نامام

و مدموا نک بارخ هنوخ هی هیبش نم منک یم رکف یقطنم مراد حاالهک مدیشخب اقل هب ور

نم. هن هنینزان هراد تعفنم زربلا رانک شندوب هک یسک مدش. نینزان رهوش ی هغیص

. رابرس هی هیبش مرس، درد رشو نوا یارب طقف نم

منک یم شهاوخ ورن اراس تفگ: و قاتا وت دموا زربلا نودمچ وت مدنوپچ وماه سابل ی همه

منک. ور ور نینزان یعقاو ی هرهچ منوتب نکات دامتعا نم هب

. نوریب هزادنیم اپ پیت اب یجاح دوخ ادخ هب

دوب. هدنهد رازآ مولگ وت ضغب هگید هن نتخیر هساو متشاد یکشا هن مدروآ باال ومرس

هدش؟ یچ اراس تفگ: هدز تهب هک دید یچ نم یامشچ وت منود یمن

هسب زربلا بقع ربب وتتسد متفگ: و مدز سپ دوب هدش هقلح موزاب رود هک ور زربلا تسد

هرب نییاپ تولگ زا شوخ بآ هی متشاذن و مدرک تییذا یچره

مرب ماوخ یم حاالمه مدش نینزان وت یگدنز رابرس نم

هب هتم یراد ارچ مرفنتم نینزان زا ینودیم تدوخ اراس : تفرگ ور متسد مکحم زربلا

؟ یراذیم شاخشخ
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تدم هی منم راذب هدب. تصرف نوت یگدنز یدش.هب قشاع مک مک یلو یدوب رفنتم منم _زا

. سادلی یمالدو ررض امهب هزور ره یاه اوعد و گنج نیا مشاب هتشاد شمارآ یمک

ناراب * هرابب

مارائ ، مارائ هب*الم

.… نب نو اتنتاه یمرگ * همرگ *مناك”هل* هنایرگ یگن هن*اكهد*

..… یگن * هتلد مینوتۆش هكب*مهك*هت*این اورب *ات هرابب

ناراب * هرابب هل*وكێ نم یگن هت* تۆهل*وكێولد یگن * هتلد هب*الم

مارائ ، مارائ هب*الم

.… نب نو اتنتاه یمرگ * همرگ *مناك”هل* هنایرگ یگن هن*اكهد*

..… یگن * هتلد مینوتۆش هكب*مهك*هت*این اورب *ات هرابب

هل*وكێ نم یگن هت* تۆهل*وكێولد یگن * هتلد هب*الم

ناراب (راب

مارآ مارآ اما

.. هنکن مگ ونم یاه هیرگ یادص وت شراب یادص ات

.. یگنتلد وموت متسین اهنت هک منک رواب ات رابب

اجک.) نم یگنتلد اجک وت یگنتلد اما

هب مداد ور یکی و هکسلا ک یوت متشاذگ ور اه هچب و متشادرب ور منودمچ دش لش زربلا تسد

... زربلا نودب یا هدنیآ مداتفا هار هب مدیدج هدنیآی تمس وهب نامام

***

زا ربخ متفگ:هچ و متسشن شرانک درک. یم هاگن ور شلیابوم یشوگ تشاد صرح اب کهام

نایک. اقآ

یراگتساوخ دایب هنک یم یضار ور شنامام هراد بش تفگ:هس و تخادنا تعاس هب یهاگن
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نم.

زا مراد تفگ رخآ دنود رس ونم هتفه کی لا سراپ هک ینسحم شرایک هیبش یکی مه نایک نیا

. مریم ناریا

؟! یروخ یم ور شصرح یراد ردقنیا هعوت نوا یچ : متخادنا شیشوگ ی هحفص هب یهاگن

. تسین یزیچ : تفرگ مزا هاگن

. هدرک لگ میلوضف هگید منیبب کهام _

ور ششیپ ی هتفه یسورع یاه ملیف . هنینزان مارگاتسنیا ی هحفص تفگ: تلا جخ اب کهام

. نتسین ناریا االنمه هتشاذگ هدرک پیلک

. متخادنا نوشهب توافت یب یهاگن و متفرگ ور یشوگ

مه یدعب ریوصت ندموا یم هاگشیارآ رد زا نتشاد و ندوب مه تسد وت تسد نینزان و زربلا

. دیصقر یم هناقشاع نینزان اب تشاد هک دوب زربلا

الهب زا یسورع وت متفر همه مشچ زا رود هک ییادلی بش نومه تسرد دوب هدز خی متاساسحا

مدش نوشنیب قشع دهاش تیعمج الی

دوب. هتشاذگ متسپ هی زربلا رانک دوب زربلا شدوخ و سکع مدرک زاب ور نینزان یروتسا

مرح رانک راگنا هتفرگ روگیف یروج هی ناخ زربلا دوب هتشاذگ تنماک نوشتسپ ریز کهام

دوب. هتشاذگ دنخزوپ رکیتسا اتدنچ دعب دامود هاش دنخب هدروخ هی هتخادنا سکع اضر ماما

درک:هب مهاگن سوسفا اب کهام هدنخ. ریز مدز و تفرگ ما هدنخ کهام تنماک زا هاگآدوخان

نوج. یجبآ یدش لخ هنکن اراس؟! هتندرک هیرگ یاج

! یتشاذگ هیتنماک هچ _نیا

؟؟! بآ ور هزیرب ور نینزان ی هتپ هتفر یروجنیا تفگ: دزو یدنخزوپ کهام

ارچ . دایمن ما هیرگ یتح هک هنیگنس نیاردق مولگ وت ضغب کهام متفگ: و مدز یدنخزوپ

؟! نشیمن یراگیس وداتعم تقو چیه یقشع تسکش دعب ارتخد

یمهر. نوشدای نشیم دویرپ نوچ _

. یجبآ یلخ یلیخ کهام _
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. زربلا ونم نایک و نوا هنوم هنیس وت ضغب ردقچ متسنود یم بوخ ود وره دیدنخ

نیاردق ارچ متفگ:یمالد مخا واب قاتا وت متفر مباصعا ور تخادنا طخ ییمالد هیرگ یادص

؟ ردام وت یمینک تیذا

. همورآ ردقچ ترهاوخ نک هاگن

. نکن اوعد ونم رهوش یوه تفگ: مخا اب کهام

؟! ترهوش دش _یمالدیک

؟! یریگ یمن هناهب ندموا یراگتساوخ یارب نایک و شرایک نامام لثم هک وت ییاراس _

. شیراگتساوخ مریم هلک اب مرایب ریگ وت لثم سورع هی نم مزیزع متفگ:هن و مدیدنخ

؟ مدرم مدوخ هگم نم لثم ارچ یوه _

دوبن. ملد هت وزا تشادن وبآ گنر هگید دوب یتدم ماه هدنخ لد هت زا هن یلو مدیدنخ

نامیا یاه هنعط و نامیا یافرح لمحت و بات نوچ کهام هنوخی مدموا یم رتشیب ازور نیا

متفر؟ یم دیاب اجک یلو ییاد ی هنوخ مرن ال صا تساوخیم ملد یهاگ متشادن ور

. یشب ممرحم دیاب هنوخینم یایب یاوخیم هگا تفگ ویم دوب هدرک جل هک زربلا

رهق یدرک هابتشا تفگ یم دنولا اباب میت وت دوب هتفر و ادوس زازه تشاد رس هکهی مه نامام

دز. شدوخ ور شلوا ی هقرج هبوخ حاال هدش زاب نینزان یارب نودیم یروجنیا یدرک

هیاسمه فرط زا نم هب نداد هانپ رطاخ هب مه هراچیب نوا هتسرد دوب نم هانپ اهنت کهام

تفگ. یمن یزیچ مزاب یلو دوب هدینش فرح یلک هنوخشا بحاص و شاه

یروجنیمه و هنوخزپشآ یوت مدرب و مدیشک شوغآ رد درک یم یرارق یب یلیخ هک یمالدور

؟! یراگتساوخ هنوخیام دایب یگب نایک هب یاوخیم متفگ: مداد یم شنوکت هک

هنک؟! یراگتساوخ وت ییاد زا ونم ینعی _ کهام

هللا. اشام هک مشنوبز رسو هنک یم شتسرد تارب هراد یگنودرم ردقنیا منایاش ییاد موها _

هشب؟! رسپ ریپ ات هدنوم نیمز ور ههام ردقنیا رگا ارچ تنایاش ییاد _نیا

هنک. یمن تقو ناتسرامیب ریگرد ما هشیمه طقف هشلا ۳۵س مییاد دوب؟! اجک رسپ _ریپ

نیااج منیشب اهنت و کت هکنیا .زا تسین مه یدب رکف بوخ تفگ: یاباالدادو هنوش کهام

مشک. یم تلا جخ
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مگیم شهب ایب مه وت هنوخ متفر هک ادرف سپ، شاب _

متفر؟!!! ادرف یچ یچ _

اه. ینوم یم اجنیمه

متسه. اجنیا هتقو یلیخ نم اباب _هن

یچ ینومب نم شیپ ال صا هدموا هزور ود هتقو یلیخ تفگ:هرآ و موزاب وت دز یتشم کهام

؟! هشیم

. مشیم ترهوش مدوخ أل صا ! یموناخ مرخیم ور تزان مدوخ دز» یکمشچ »

. مزیزع هدب سوب : هچنغور شاه وبل درک چول وشاه مشچ

. شدنچ تمشک یم کهام هیییی _

لک ماه هجوج یادص و نداتفا هدنخ هب شا هدنخ زا مه ادلی یمالدو هدنخ ریز دزا کهام

درک. رپ ور هنوخ

***

یا هفاک میرب ات دایب ییاد میدوب رظتنم و دوب یراک تقو رخآ میدوب هتسشن ییاد بلطم وت

! مینزب فرح شاهاب ییاج

باذج یلیخ mdf, نییزت و یفخم رون هکاب تشاد راظتنا هساو گرزب قاتا هی ییاد بطم

دوب. سنلا یاهتنا مه شدوخ قاتا دوب. هدش

نایب. رتکد یاقآ ات دینومب رظتنم یمک تفگ: و تخادنا مهب نوبرهم یهاگن شیشنم

میرب اراس تسین تشز ورباالداد: شاه وربا و تخادنا ییاد کیش بطم هب یهاگن کهام

؟ یدب رهوش ونم هشیم ییاد مگب هراکی ؟!

الق خادب وریگ تخس هدروخ .هی تسین یروجنوا ییاد هن :هن مدنوخرچ هقدح وت وماه مشچ

تسا. هدنگ یلیخ شلد یلو تسه

أل صا : دشیم صخشم شاه نودند لک هک دیدنخ یم یروج هشیمه درک زاب ور ششین کهام

. ماوخیم وت ییاد نیمه نم
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مه س.ک.یس یتح هب هب زادنب هار راک رتکد یرازاب « تفگ و درک چول شاه مشچ زاب »

مایم. رانک مه شندوب رسپ ریپ ،اب هدوب رو نوا هرخ باال تسه

وت زا بجعتم یاه مشچ باالو یوربا اب هک مدش ییاد هجوتم هک مگب یزیچ متساوخ

. داتسیا نومرس تشپ و نوریب دموا ییوشتسد

؟ ییاجک دز» نکشو اتدنچ درب؟« تتام ارچ اراس _او

! ارتخد تفگ:سالم و درک یعونصم یا هفرس ییاد

؟ ییاجنیا مه امش نامیا سالماقآ هییی تفگ: و ییاد تمس تشگرب کهام

و ریپ هتشاذگ ریثات تور یقشع تسکش ردقچ دش: رت قیقد و درک زیر ور شاه مشچ دعب

دیدش. هتسکش

هبوخ یلیخ تتسود درک:نیا هاگن نم وهب هدنخ ریز دز کهام یاه یزاب لخ تسد زا ییاد

اراس.

هگم؟! یدوب هدیدن ور ییاد وت هرخ کهام _

شیر االن مدعب هشاب نامیا یولقود ردارب مدرک یم رکف ادخ ؟هب نایاش ییاد هیییی _ کهام

. متخانشن نراد

. مدرک تبحص نوتاهاب شا هرابرد هک نومه متسود کهام ناج ییاد _

یم هابتشا هدازما ردارب اب ونم دیتسین یرفن نیلوا امش تفگ: و دیشک ششیر هب یتسد ییاد

. میتسه هیبش مهب یلیخ .ام دیریگ

مایم. مرایب ور مفیک هدنب نیشام لخاد دییامرفب تفگ: تناتم اب دعب

هک ییاد نیا اب تتشکن ادخ اراس یاو : نوریب داد ور شا هدش سبح سفن کهام ییاد نتفر اب

هیدج. یلیخ سرت زا مدرم نم یراد

. نومناج ییاد ونیا میتسه ام هگید _هرآ

. یراد ییاد نیچمه هشب تتفوک _

. ارهز و نامام شیپ مدوب هتشاذگ ور اه هچب . میتسشن نم یابیت وت میتفر ابمه

دوب. هتسشن بقع رتدوز شدوخ کهام ولج تسشن و دموا نایاش ییاد

تبحص مه اب باالیی نوبایخ پاش یفاک میرب هرتهب متفگ: و متخادنا ییاد هب نوبرهم یهاگن
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مینک.

. تسامش تسد ام زورما رایتخا _ ییاد

مارب یباذج یاضف و مدموا یم پاش یفاک نیا هکاب دوب یراب نیلوا مدنگ. هفاک میتفر نه اب

. تشاد

یوت مدنگ یاه هشوخ یراکلگ یاج وهب دوب ییاتسور یاه هنوخ هیبش هفاک نویساروکد

دوب. هتفر راک هب راوید و نودلگ

هوهق نوم همه یارب ام هقیلس ندیسرپ زا دعب نملتنج هی لثم ییاد و میتسشن زیم کی تشپ

داد. شرافس کیک و تلکاچ تاه

؟! منکب نوتزا یشهاوخ هی هشیم ییاد متفگ: ییاد هب ور کهام یفرعم و یداع یافرح زا دعب

مونش. یم هتبلا دز: نوبرهم یدنخبل ییاد

***

مه شردارب و شردپ و نایک درک. یم هاگن سنلا یاضف هب بجعتم یهاگن اب نایک ردام

. ندوب هتسشن هشوگ هی بدوم

هقبط ارهز و دیشروخ و گرزب موناخ و میتشاد روضح نامام و ییاد نمو طقف سنلا یوت

. ندوب یباال

موناخ دییامرفب زیم: یور یاه ینیریش هب درک هراشا و تخادنا نایک ردام هب یهاگن ییاد

دینک. لیم هویم یربکا

تفگ: مخا اب هرادرب ور اه هویم هکنیا نودب ودعب تخادنا نم هب هنارورغم یهاگن نایک ردام

. نروخب ندش هک ییاریذپ زا دندیدنسپ ور رتخد هگا همسر یراگتساوخ وت

دیتسه نامهم امش و تسین موناخ کهام یردپ هنوخی اجنیا بخ تفگ: تناتم اب ییاد

. هرادن کمن دیرادرب

و دروخ زیم ور ییاچ وزا تشادرب یدنق دوب هدموا ششوخ ییاد راتفر زا هک نایک نامام

؟! دیتسه کهام تسود امش : تخادنا نم هب یهاگن

. تسود ات همرهاوخ کهام متفگ: و مدز یدنخبل نم

باوخ هک داوخ یم ام رسپ یگدنز زا یچ نوترهاوخ نیا بوخ تفگ: دزو یدنخزوپ شردام
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؟! شارب هتشاذگن کاروخ و

یوت متفگ: مشخ اب هتخیمآ یبجعت اب مدوب هدروخ اج یباسح کهام ردام راتفر زا هک نم

. تسین تسرد اه فرح نیا یراگتساوخ

کهام ناتسود اب ندش انشآ یارب یمهرود االنهی یلو یراگتساوخ تفگ: دزو یدنخروپ

؟! هتسرد دیشب ور هب ور نم اب رارق رت گرزب ناونع هب امش تفگ کهام . موناخ

هلب. تفگ دادو نوکت یرس هشاب ورپ ردقنیا نز نیا دشیمن شرواب هک هراچب ییاد

. دیگب کهام هب رت گرزب بانج بخ تفگ: نایک نامام

. میدوب هدز ور نومافرح ام نامام : شفرح طسو دیرپ نایک

مگیم مراد هنحاال متفگ یاوخیم ور رتخد نیا یتفگ یدموا هک لوا زا میدزن یفرح _هنواال

. مدموا یم اجنیا تسکش یم ماپ دوب وت یاه یزاب هنووید و یشکدوخ هب دیدهت هگا هن

شهب هراد یونش فرح امش زا رتخد نیا هگا اقآ جاح درک: بترم ور شرداچ دشو دنلب دعب

هراد. دزمان هک نم رسپ صوصخ هچ هخرچن مدرم یارسپ ورب رود دیگب

؟ دیگیم یچ موناخ یاو _یا

دیشخبب نتفگ اب شدوخ ادصو رسو یب نایک ردپ تفر.  اجنوا زا هلجع واب درک یمخا نز

. ندرک کرت ور سلجم

غورد ادخ تفگ:هب ییاد هب هدز تهب ابحیتلا دوب هدش خی یور گنس یباسح هک کهام

رود... نم تفگ یم

هنک. یم لمحت هراد ور یدرد االنهچ متسنود ویم دوب هدموا دنب شنوبز

اه هچب هب یریم ناج اراس تفگ: نم هب ور هنک شنز رس ور کهام داوخب هکنیا نودب ییاد

؟! ینزب س.

. میتشاذگ اهنت ور کهام و ییاد و داتفا هار نم رس تشپ دوب تکاس تدم مومت هک مه نامام

. متسشن شرانک و قاتا یوت مدرب و متخیر ییاچ نامام و مدوخ یارب و هنوخزپشآ وت متفر

یروتسا قیرط زا هکنیا زج متشادن شزا یربخ و تشذگ یم زربلا نمو ییادج زا هتفه ود

یسورع هیده مدینش نامام و دنولا اباب یافرح قرط وزا هسیراپ مدشاالن هجوتم نینزان

هنوخراک ماهس لک یراذگاو زربلا هب هیده و هدوب جرب نوا یوت نامتراپآ هی نینزان هب یجاح
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. دیسر تساوخ یم هچنوا همهی هب زربلا عقاو ،رد شهب

نینزان وتاب جل زا تفگ یم نامام دوبن کرد لباق مارب دوب نینزان اب زونه هکنیا بخ یلو

یلیخ زربلا تفگ یم کهام یلو هنینزان نیگنس ی هیرهم رطاخ هب تفگ یم دنولا اباب هدنوم

دوبن. مهم اه نیا مودک چیه نم یارب یلو هشرس وت یزیچ یراگنا و کوکشم

کی نامیا هکنیا اصوصخم مدوب هداتفا جاودزا رکف یتح هک مدوب هتفرگ جل زربلا زا ردقنیا

دوب... نم تبثم باوج رظتنم اپ هگنل

. هدموین هسنارف زا زونه زربلا تفگ: مهب ور تحاران یهاگن اب دروخ هک ور ییاچ نامام

. تسین مهم مارب یاچ: ناویل هب متخود ور مهاگن مخا اب

یتفر نوا یگدنز زا یچ یارب مسانشیم ور وت نم اراس یمیگ غورد : تفرگ ور متسد نامام

شگرزبردپ دوبن شدای درک یزراد تسد تهب و درک شوهیب ور وت هک یزور نوا هگم ؟

؟! هراد شارب یا همانرب هچ

؟! یدیمن ونم باوج ارچ اه اراس ننک راک یچ ردپ نودب اهاالن هچب نیا

مدروآ یم مک دیابن هن یلو هشب اهر راشف هتفه ود دعب ماه کشا متشاذگ و متسب ور ممشچ

. مدرک یم مومت ور ارجام نیا زورما

. منوشکب یهابت هب ور ماه هچب و مدوخ شتارطاخ و زربلا اب هگید منوت یمن نم نامام _

منک. جاودزا نامیا اب ماوخ »یم شتفگ دوب تخس ». مراد میمصت

؟! رتخد یدش هنووید یچ؟!وت تفگ: باالو دروآ ور شرس بجعت اب نامام

. ملقاع لقاع االن اقافتا متفگ:هن و مدز خلت یدنخبل

هباپ رش همهفب ییادنز ؟!!! نامیا ینزیم یراد یفرح هچ نیا اراس نکن یگناوید _ نامام

. هشیم

هدز. فرح مه شردام اب نامیا _

وشدوخ هشک یم همهفب زربلا رتخد نکن یگرس ریخ _ نامام

هشک! یم ور شدوخ سیراپ زا مدش:الدب دنلب و مدز یدنخزوپ

کمایپ یادص اه هچب قاتا وت متفر و مدش دنلب متشادن ور نامام یاه تحیصن لمحت هگید

. مینزب ور نوبایخ رود رس هی میتفر نایاش ییاد و نم یجبآ دوب« کهام دش دنلب میشوگ
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« هنوچیپب ور مشوگ داوخیم تییاد

کی مه شیگدرسفا و یتحاران جوا تفرگ یمن یدج ور یچیه رتخد نیا ! کهام تسد زا

درک. یم شومارف وزیچ همه دعب دوب تعاس

هدش نامام هگید قاتا وت متفر مشخ اب دموا یم یلغب قاتا زا نفلت اب نامام ندز فرح یادص

داد. یم نوشهب ونم شرازگ تشاد و دنولا واباب زربلا مدآ دوب

. نامام وت: متفر مشخ واب مدرک زاب ور نامام قاتا رد

؟! کهام شیپ نییاپ یتفرن هگم تفگ: سرت اب

؟! یگیم یچ نفلت تشپ یراد وت منیبب مدموا طقف متفرن _هن

. مسرپ یم ور ناخ دنولا لا وحا مراد نوج ردام مگب یچ _

هب بوخ ونیا ینک یم یسوساج نم یارب یراد متفگ:حاالهک و متسب وماه مشچ صرح اب

نم رس زا زربلا ی هیاس نشاب منارگن داوخیمن هگید و منک یم جاودزا مراد نم وگب اه نوا

مک ماه هچب و

هکنیا اب مدوخ اب یتح متشاد گنج همه ،اب متفرگ ور نامیا ی هرامش و متسب مکحم ور رد

مدوخ زا متساوخیم جاودزا اب دوب هدش که مبلق یوت نوا مسا و دوب زربلا طبلا مندب زج زج

. مریگب ماقتنا

نتشاد تسود ناوات منیا منک تهل اپ ریز ماوخ یم متفگ: ملد ووت مبلق یور متشاذگ ور متسد

. موناخ اراس رایهوک زربلا

یدب. سپ ور تقشع ناوات ات یزوسیم یشیم هل

. نامیا سالم _ولا

هدش؟! یزیچ ناج اراس دوب:سالم دولآ باوخ نامیا یادص

مدب. تبثم باوج تهب هرتهب مدرک ور مارکف نم نامیا

اراس؟!!! یگیم تسار مولگ: وت هنزب هربنچ ضغب دش ثعاب نامیا روابان یادص

. یشب منوخ موناخ یشب نم نز یاوخ یم ینعی هشیمن مرواب ادخ یاو
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. نامیا متفگ:هرا یتخس هب هنکشن مضغب ات متفرگ زاگ وت زا ور مبل

. منزب فرح نامام اب مریم ماه ربا ور راگنا اراس یاو یاو دش: هدز قوذ مه زاب نامیا

ما. هیرگ یادص عدش شخپ نمو ضغب ندیکرت دشاب فداصم یشوگ ندش عطق یادص

. مدرک زاب ور درس بآ شود و مقاتا مومح وت متفر یروج نومه

تکرش وت ندرک راک دش.زا در ماه مشچ یولج زا مارد ملیف کی لثم زربلا اب متارطاخ مامت

. شیسورع متفر هک زور نوا ات یکشاوی یاه رارق و

هک هظحل نوا مدش. نومقشع راد ازع ونم دیسوب ور نینزان یاه بل زربلا هک زور نوا

مدنوخ ور نومقشع ی هحتاف ونم شتسد یوت تخادنا جاودزا ی هقلح

هک یجرب نومه جرب هب مدیسر ات مدرک بیقعت دوب هداد هیده مهب شدوخ هک ینیشام نومه اب

درک. ضوع ور متشونرس و متشاذگ اپ شوت

و مدنوخ وههللا لق هس دمح کی ، مرادن ییاج زربلا یگدنز وت هگید مدیمهف نم هک دوب اج نوا

. هنوخ متشگرب اج نومه وزا مدرک توف

یم فیرعت کهام همدای دش، کاخ شقشع هارمه شحور هک ینز هویب منز هویب کی حاالنم

اب دندرک یم کاخ شا هدرم رهوش هارمه ور نوا یمهدش هویب ینز یتقو دنه یوت درک

یسک زا دعب یگدنز مدیمهف اهدعب یلو هشاب هناملا ظ یلیخ دیاب مرس نیا مدرک یم رکف مدوخ

. همسر نوا زا رت هناملا ظ یراد شتسود هک

مدز مکحم ی هبرض هی منوج یب یاه تسد ،اب تفرگ شوغآ رد ور یمنت همه بآ یدرس

هکحاال یدیپت شارب ارچ ؟! ماهاب یدرک جل ارچ ! بوکن مکحم ردقنیا یتنعل ما« هنیس یپت

؟!» یدب ور تاه یصقر شوخ ناوات یروجنیا

مشچ و تخت یور فاحل ریز متفر تخل ندب نومه واب مدش جراخ یتخس هب مومح وت زا

. متسب ور مزمرق و هدرک فپ یاه

. تشادن یرادیب باوخ نیا شکاخ

دزوهب یم ادص ور ممسا ینارگن اب تشاد نامام . مدینش یم بیرغ و رود ور یاهادص

؟! هدرک راک یچ شدوخ اب رتخد نیا نیبب ایب نایاش تفگ: یم ییاد

اب یدرک راک یو ییاد اراس ؟ هغاد ارچ : مینوشیپ یور تشاذگ تسد و مرس باالی دموا ییاد
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؟ تدوخ

. هتفرگ درس بآ شود هتفر نوج هرهش تفگ: نارگن کهام

. مرتخد .. کهام متفگ: و مدرک زاب ور مکلپ الی یتخس .هب دموا یم ادلی یاه هیرگ یادص

یروجنیا وت طقف ششیپ مریم االن یجبآ ناج ناج : دیسوب ور مینوشیپ و مفرط دموا کهام

. شابن

شنارگن یاه مشچ ندید درک.زا مهاگن نارگن و مرس باالی دموا زاب ییاد کهام نتفر اب

تسنود یمن یلو هشاب هتشاد ور مردام نمو یاوه دوب هدموا ثمال درم نیا مدیشک یم تلا جخ

. شیگدنز هب هنزیم دنگ شقمحا رهاوخ رتخد

دوب. هتسشن یمالدوادلی باالرس تدم مامت مه کهام . شقاتا وت تفر دزو مرس مارب ییاد

شنوبرق متفر نامام قاتا وهب مدش دنلب اج زا مدش یدب یادص هجوتم هک دوب بش یاه طسو

دوب. هتفر یزان باوخ یوت مرب

نوشرس ویمالدمهباالی ادلی ندوب باوخ مرگ کهام رانک منوا مدید هک ارهز غارس متفر

. هراوهگ وت

ور دیشروخ تشحو اب شدوبک تروص ندید هکاب گرزب موناخ قاتا غارس متفر نارگن

دادن. یباوج یلو مدز ادص

مناخ ناج موناخ مدز: شادص دوب. فیعض هک ضضبن یور متشاذگ ور متسد رت ولج متفر

دینک. زاب ور نوتاه مشچ ًافطل ناج

راگنا یلو متفرگ ور شتسد و مدز رانک ور شسابل و یرسور مورآ داد یم نوج تشاد

هب مدرک عورش و متشادرب کچوک نآرق هی شتسد رانک ی هچقات یور دوب..زا شتخس

. ندنوخ

ُهَّنِإ ًاعیِمَج َبوُنُّذلا ُرِفْغَی َهللا ِهللاَّنِإ ِةَمْحَر ْنِم اوُطَنْقَت ال ْمِهِسُفْنَأ ىلَع اوُفَرْسَأ َنیِذَّلا َیِدابِع «...ای

دیا!زا هدرک متس و فارسا دوخ رب هک نم ناگدنب وگب:ىا رمز،53) »؛( ُمیِحَّرلا ُروُفَغْلا َوُه

و هدنزرمآ رایسب وا اریز ؛ دزرمآ یم ار ناهانگ همه ادخ هک دیوشن دیمون دنوادخ تمحر

. تسا نابرهم

مک شاه تسد راشف ناهگان . مدیسرت یمن هک دوب بیجع هدش مورآ شاه سخ سخ مدرک سح
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. تسب مورآ ور شاه مشچ دشو

ردپ گرم دعب تخوس شارب ملد یلو دوب دودحم یلیخ شزا میکدوک نارود تارطاخ هکنیا اب

دش. یروجنیا و درک هتکس مگرزب

حشلا نایاش تفگ:اقآ ضغب اب دیشروخ . دوب شتشپ مه ییاد قاتا وت دموا سرت اب دیشروخ

هدب. یلیخ

دش. مومت متفگ: راد ضغب ییادص اب متشاد بت یمک زونه ییاد تمس متشگرب مورآ

ندموا همه مک .مک قاتا وت دنوشک مه ور نامام دیشروخ ی هیرگ و ییاد نتفگ یاو یا یادص

. ندرک یم هیرگ و ندوب هتسشن گرزب موناخ رود همه اه ولقود نامیا ییادنز ارهز

***

ور امرخ ینیس درک. بارخ ور حملا ییادنز و نامام یاه هیرگ و نآرق نمحرلا یادص

. مدنوخرچ سلجم یوت و متشادرب

شردپ هارمه هکنیا زا ارچ منود یمن دوبن. زربلا زا یربخ یلو مدید ور دنولا اباب کاخ رس

دموین

مشب. ریگلد دش ثعاب متخ

نیهاش ییاد هللا ای یادص ندموا .اب مزربلا هار هب مشچ مزونه هکنیا زا مروخیم صرح ردقچ

دوب یا هتفه ود مدش زربلا وحم زاباال مدش دجسم دراو ی هنودرم رد زا زربلا و ناخ دنولا

. شمدوب هدیدن

مرب درک هراشا و تفر مهب یا هرغ مشچ منک یم هاگن ور زربلا مراد هک مدید نییاپ زا نامیا

بقع.

. هنوخزپشآ وت متفر و مدیشک یا کالهف فوپ

و نامام . ندرک یم ییاریذپ دجسم وت مدرم زا ییادنز یاه لیماف زا اتدنچ و هراتس و کهام

. نتشادن نوج ندوب هدرک هیرگ سب زا ییادنز

ونیا ناتسرهش هرب دیلب دیشروخ ادرف زا مدیمهف هک یروجنیا دوب رتدب همه زا دیشروخ حلا

دوب. تخس یلیخ شارب
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نامیا نز هگا هزات لوپ. مودک اب یلو هشب ویمالد ادلی راتسرپ مگب شهب هک مدوب شرکف وت

. ماوخب کمک ماه هچب یارب شزا هریگ یمن مور أل صا مشب

سلا کی ات متنسنوتیم یفرط زا یلو مدوب نیگمغ یلیخ هدش توف گرزب موناخ هکنیا زا

. مزادنب بقع ور نامیا اب جاودزا

دجسم رد یولج متفر هاگآدوخان اه نومهم زا اتدنچ و ناخ دنولا یظفاحادخ یادص ندینش اب

اب منک شهاگن تسرد دشن تقو دش رپ شنت رطع زا ماه هیر مجح مامت هظحل کی یارب

تفر. و تشذگ مرانک زا هلجع

وت؟! ییاجک اراس : مدینش ور نامیا ینابصع یادص هک مدوب توهبم و تام یروجنیمه

. هشاب شهب تساوح ایب تسین بوخ یلیخ حشلا تنامام متفگ: و مدروآ ورباال مرس

منک. شکمک مایم تفگ:االن دیشک یا کالهف فوپ نامیا

. ندوب هتفرگ نوشلغب پت ور اه هچب زا یکی مودک ره مه هراتس و کهام

. تشادن یبوخ الحلا صا دش نیشام راوس نایاش ییاد نمو کمک اب نامام

لوپمآ شهب متساوخ ییاد .زا مدوب شنارگن یلیخ هیرگ و درک یم یرارق یب مادم هار یوت

تفر. یقیمع باوخ هب هقیقد دنچ زا دعب هنزب شخبمارآ

***

یاه هاگن زا یروج هی زور لهچ نیا مامت ونم دوب هتشاذگ ناج موناخ گرم زا زور لهچ

مدوب. یرارف نامیا

ی هتفشآ حلا هجوتم هظحل نومه . مدرکیم هاگن لا یرس متشاد و نویزیولت یولج مدوب هتسشن

رکف وت ردقنیا یلو طایح وت متفر شرس تشپ شاوی و مشب حشلا لا یخیب متسنوتن مدش نامام

دشن. نم روضح هجوتم ال صا دوب

دنولا. سالم تفگ:ولا مشخ اب نامام داد باوج یشوگ یلو تفرگ یم ور یسک هرامش دنت دنت

دنولا. میدش تخبدب هگب: مشخ دشاب ثعاب هک دینش نفلت تشپ یزیچ هی

هب تفگ نامام هک یزیچ اب یلو ننزب فرح ناوخیم زربلا و نم هرابرد مدرک رکف لوا

. مدروخ اج هملک یعقاو یانعم
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؟! یدوب ۲۰سهلا نووج هگم ؟! دنولا منک راک یچ ما. هلماح نم هتبثم شیامزآ باوج دنولا _

و مدش وت نز یناهنپ هک مرادرب کبند هریاد هدشن منامام تفگ:الدب۴۰ و درک غاد وهی نامام

ما؟! هلماح االن

! نامام هیییی متفگ: رایتخا ویب مریگب ور مبجعت یولج متسنوتن

؟! ییوت اراس تفگ: و متمس تشگرب تشحو اب نامام

شاداد هکهی هشاب نم یاباب «هگا دیچیپ مرس وت زربلا یادص راوید چگ لثم دوب هدش شگنر

هنک» یم تسرد ام یارب کرتشم

مه؟! ور یتخیر درک تخبدب ور ترتخد هک یدرم ردپ اب یتفر ؟! یدرک راک یچ وت نامام _

دوب. یراک هچ نیا نامام : متروص یوت مدز

نم. ردام هک یدرک هدرز ود مخت وت رابنیا ادخ یاو

؟! رایهوک دنولا نز دوب هدش دوب؟! هلماح ور زربلا ردارب نامام االن ینعی . متروص وت مدز

دایم تییاد .اآلن رتخد نموربن یوربآ اراس تکاس تفگ: مخا واب دموا رد تهب زا نامام

. هونشیم

نم!!! یادخ او .یا یدرک تخبدب ونم و وتدوخ یدز نامام یگیم یچ متفگ: تشحو

دش. رت بارخ دوب بارخ حملا

نینزان .االن منهذ یوت دموا زربلا و نینزان رخسمت یرپ هرهچ نیمز ور متسشن رایتخا یب

هردام ییانشآ هام اب۴۳ هنرگو ندوب رایهوک ی هداوناخ لوپ بندلا رتخد و ردام هگیم

درک. یمن ناخ دنولا دنب ور شدوخ

؟ یدرک راکیچ وت نم ردام هنک؟! یم درد ردقنیا مبلق ارچ دوب؟! یتخبدب هچ نیا ادخ یا

یسک هار یوت دیسرت یم نوچ باال مدیشک و تفرگ ور متسد نامام دمویم باال یتخس هب مسفن

هربب. هبحملا ویپ هنیبب ونم

ندش هجاوم ینعی زربلا ی هرابود ندید ینعی یام هنوخ هب شاپ ندش وزاب ناخ دنولا ندموا

. ندروخ ترسح و نینزان اب

رارق ارچ ادخ یمهنک؟!یا تلصو شرتخد نمشد اب یردام مودک ؟! مراد نم ردام نیا هخآ

. منیبب ور شمارآ گنر نم تسین
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هب متشاد توهبم و تام یروجنیمه نم یلو تفرگ ور دنولا یاباب هرامش ینارگن اب نامام

. مدرک یم رکف نامام مکش یوت هچب

یاو هنم یاخ هچب ی ایخهلا ییاد االن هچب نیا . زربلا و نم کرتشم ردارب ای رهاوخ هب

! تفرگ درد مرس

شراک دود و درک رسباال فوت نامام ! سلجم لقن مشیم هرابود ؟! نگیم یچ دنمهفب مدرم

نم. مشچ وت هریم

لگو یمهر ًامتح نوریب نتفر ناخ دنولا هارمه و نوریب تفر هلجع اب نامام دعب هقیقد دنچ

اهعاالمهنک! ییاد هب ور شدوخ رس جاودزا هریگب ینیریش

***

هک شنز و نایاش ییاد دیکرت بمب هنوخ یوت ناخ دنولا و هرهش نامام یناهنپ جاودزا ربخ اب

رایب شتآ دندوب نوشدوخ امو نیب ترودک داجیا اوعد نتخادنا ار یارب یا هنوهب بندلا

. ندرک نامام نمو راب دمورد شنهد زا یچره یزیروربآ هنوهب وهب هدش هکرعم

تحاران تهج ود زا نامیا دمویمن رد نوشنوخ یدزیم تراک مگن هک مه نایاش ییاد و نامیا

ییاد نیب ترودک داجیا و نامام یزیروربآ زا مه زربلا ونم هرابود ام ندش لیماف همه دوب

. شدوخ و نیهاش

تفگ: مه رد ییاه مخا اب ییادنز هک متخیر یم کشا هلوگ هلوگ و مدوب هتسشن هشوگ هی

. یرت هنتف همه زا تدوخ وت نکن ییامن مولظم

؟! یگیم یچ نامام تفگ: رشت اب نامیا

منوا هدش شخپ تنرتنیا یاج همه زربلا یسورع یاه سکع ؟! منود یمن یدرک رکف _

ادیپ ینم هداس رسپ رت هاتوک راوید بندلاتالیف موناخ حاال نویعا رتخد ابهی شیسورع

. درکن

. نتسه یزاب هقح هت رتخد و ردام نیا

! هروصنم نک سب تفگ: رشت و پوت اب نایاش ییاد

هک وت هگب رتخد نیا هب تسین یکی ! متخیر مدوخ وت دش یچره سب زا متفرگ قانح _واال

دنب ور تدوخ یاوخیم ارچ نوریب هدرک تترپ هنوخ اپزا پیت اب ترهوش و یراد هچب اتود
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ینک؟! نم رسپ

درک. هفخ ور ییادنز هنک دروخ باصعا یادص رد گنز

و نم عاضوا ندید اب اباب دش. نشور ملد هت هاگآدوخان رد بوچراهچ وت دنولا اباب ندید اب

؟! هربخ هچ اجنیا تفگ: و ولج دموا مخا اب میدرک یم هیرگ هشوگ هکهی نامام

؟ میسرپب امش زا دیاب تفگ:ام هنیک اب نیهاش ییاد دزو دنخزوپ ییادنز

. تکاس نیهاش دز: رشت و درک هلخادم نایاش ییاد

. تسین بوخ تارب نکن هیرگ وش دنلب تفگ: نامام هب ور دنولا اباب

. هنیمه یریگ هکرعم و یریپ رس نگیم هبوخ تفگ:واال و درک کزان مشچ تشپ ییادنز

. ندرک تسرد هک مه توبات یاپ هلوگنز

نز رس مدآ نک عمج ور تنهد امش تفگ: تخادنا یم زربلا دای ونم هک یمشخ اب ناخ دنولا

مدآ. هتبلا . هنزیمن داد هلماح

. هطوبرم مدوخ مههب ممنز نمو یگدنز نسوسلاو

. نوریب ربب هنوخینم زا ور شنک بارخ هنوخ رتخد و تنز سپ تفگ: ییورپ اب ییادنز

نیااج زا وشمگ اللنکای وتنز :ای تفرگ ور نیهاش ییاد ی وهقی درواین تقاط نایاش ییاد

. نوریب

. تسا هگید یکی هدرک ییایح یب هکنوا تفگ: و ولج تفر دوب هتفرگ رُب یباسح هک ییادنز

« درک زربلا اباب هب هراشا » هنوشیا مه یریگب دیاب ور شا هقی هکنوا « درک نامام هب یهاگن »

. تسه یاممه هنوخ اجنیا نمض رد

تمهس ورب نک فطل تسا هرهش نمو مهس فرط تفگ:نیا هدش تفچ یاه نودند اب ییاد

نک. تروپ و تراه اجنوا تدوخ

هک شآ رت غاد ی هساک . هدرکن یتمرح یب رتشیب ات ربب ور تردام »ایب نایاش هب درک «ور

. ییوت نگیم

هچ ووت نم هب نکن تلا خد ردقنا هتسب ناج نامام تفگ: و تفرگ وشنامام تسه نامیا ؛

مهاب شرایتخا وبهغلا لقاع شدوخ ! هدرکن راکیچ هدرک راک یچ همع هک هراد یطبر

. هشدوخ
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هساو هیرگت تفگ:االن و تسشن شاپ یولج دموا نامام تمس هب تینابصع اب ناخ دنولا

حا مدرک مه تجح مامتا ندز فرح تنایاش شاداداب اجنیا مایب هکنیا زا لبق ؟!نم هرهش یچ

. هنوخ میرب مهاب نک عمج وتلیاسو ورب وشاپ المه

ور تنامام نک کمک وشاپ وشاپ رتخد متسه مه تفگ:ابوت و تخادنا نم هب یهاگن دعب

. میربب

. دمویم نییاپ زا ییاد و ناخ دنولا ندز فرح یادص قاتا هب نامام نمو نتفر اب

***

نومه یاه یکیدزن و تشاد رارق نارهت فورعم یاه هلحم زا یکی وت ناخ دنولا ی هنوخ

هقبط ود هک زاس هزات هراد طایح هنوخ هی مدرکیم راک شوت زربلا یارب هکبقال دوب یتکرش

نامام مراد رس نم هکنیا ساسحا دوب هدش ثعاب هناخ یگرزب تشاد قاتا ۴ات دودح و دوب

منک. سح رتمک اه مناخ تقو ره

لثم ناخ دنولا ومنامام یگدنز ییاروج وهی مدوب ربخ یب هنوخ نیا دوجو زا زربلا و املآ

دلوتم ییاکیرما ردام زا هک ناخ دنولا یکچوک رتخد طسو دش.نیا عورش یناهنپ زربلا ونم

هک ۲سهلا اسوتآ درک یم یگدنز ام رانک مه تسنود یمن یسراف نابز زا یزیچ و دوب هدش

تلع ادلی یمالدو ینعی شدوخ یاه هدازردارب اب ادتبا نامه وزا دوب نوطیش و هزماب یلیخ

دوب. هتفرگ یبوخ طابترا

هنوخ راگنا هک دوب هدرک راتفر ماهاب یروج هنوخ یوت مروضح یادتبا نامه زا دنولا اباب

ما. هداوناخ نوا رتخد ونم همدوخ هب قلعتم

سح و دوب تحار یخملا دندوب دنولا واباب نامام یاه هون ادلی یمالدو هک ظاحل نیا زا هتبلا

. متشاد ییاد هنوخ هب تبسن یرتمک یرابرس

متسنود یمن مه مدوخ ؛ منیبب ور نامیا رتمک ات دوب هداد متسد هنوهب نامام و ییاد نز یاوعد

هی منک،زا جاودزا نامیا اب زربلا زا ماقتنا رطاخ هب متشاد تسود فرط هی زا همگرم هچ

مدوب. یرارف شندید زا هگید فرط

نوا تشاد نایاش ییاد هب هک یدایز تهابش یارب دمویمن مشوخ خاالتق الزا صا شتسار

درک. مرود لبم ارودلا طقف و تشادن و یگنودرم و تهبا
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ادص رسو یلک دشو رجفنم پوت کی هیبش دینش ور نامام دنولا اباب جاودزا ربخ هک کهام

مهدعب ، مدرک شربخ اجنیا میدموا وحاالهک متفگن شهب رتدوز هک درک هلگ لوا تخادنا هار

هشیم ادلی یمالدو ومع و همع یهار وت هچب هکنیا تباب تشاذگ ونم نامام رس هبرس یلک

شا. وخهلا ییاد داجیا

یلیخ ازور نیا ارهز . اسوتآ و ارهز مه یکی دش، هچب ونم صتخم هنوخ یاه قاتا زا یکی

ای هیضار هداد ماجنا نامام هک یراک زا ممهفب متسنوت یمن دوب، هدش تکاس و یوزنم

؟! تحاران

فرح میتسنوتن اما میشاب هتشاد اوعد هکنیا هن دوبن بوخ تقو چیه ارهز نم هطبار کال

مهب رتشیب نم زا اتقو یهاگ کهام مگب منوتیم یتح . میریگب طابترا مه اب میمهفب رگیدمه

دش. یم کیدزن

یب نیا و تشاد رارق یساسح نس وت ودوب سهلا هدزیس مدوب شنارگن یلیخ ازور نیا یلو

هبرضیا هنزب شهب یدب ی هبرض تسنوتیم دیدج هچب هی دوجو . شهب نامام یاه یهجوت

دیما. نودب کیرات هنکب نم هدنیآ هیبش ور هدنیآ هک

. دوب هدیسر یبسن یشمارآ هب زیچ همه و درکیم یط ور شدوخ ورلا تشاد یگدنز ابیرقت

طسو نینزان یاپ مدزیم سدح و مدوب هدرک شومارف لک هب ور اه تمحازم نوا یارجام

هدش،اما هتسب اهزیرگ و بیقعت اهو تمحازم نوا هدنورپ نم نتفر واب هدوب ارجام

رب ونم هتشون نتفر هار رس یدب قافتا وهچ نافوطزا لبق شمارآ هی شمارآ نیا متسنودیمن

. هتفرگ رارق ناهج

و مدیشک کالهف یسفن نامیا هرامش ندید اب دمآرد ادص ارهب لیابوم یشوگ مرازه راب یارب

! ایادخ یجمس رسپ متفگ:هچ

واب مداد باوج ور یشوگ مداد، یم سامت در یمدزونم گنز هک دوب مرازه راب یارب

؟! ینزیم گنز ردقچ هیچ متفگ: یروخلد
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! هینابصع تتادص ردقچ اراس :سالم دیچیپ یشوگ وت شمارآ یادص

! ینزیم گنز مزاب مدرک عطق نم یدز گنز هعفد _ره

مهابتشا ماوخیمن هگید مریگب تزا ور مباوج ات منومیم وت رظتنم نم هرذگب مه سلا رازه _

مدب. تتسد منکوزا رارکت ور

تسرد نمووت ی هطبار یمهنک رکف هچباه ونم ی هرابردیروطنوا تنامام ات متفگ تهب _

. تسین وشب

اب رمع هی منک راکیچ دیاب یلو اراس، هعوت اب قح تفگ: و داتسرف نوریب ور شسفن کالهف

؟! هدرکن کرد ونم منامام ارچ هک منک یگدنز ترسح

یونشب ونم یافرح دیاب مینیبب رگیدمه و میراذگب رارق ایب بشما طقف بشما منک یم شهاوخ

. یریگب میمصت دعب

. مارب نک کمایپ ور سردآ هشاب فوپ _

هیرژبل ندوبن هدیرپ گنر یارب و مدیشوپ ور مگنر یا همرس راولش و وتنام تبغر یب

. مدیلا مام هدروخ کرت یاه بل یور یتروص

رادیب ابیمالدهک مدوخ و هشاب شبقارم متفگ و مدرک ادص ور ارهز دوب یقیمع باوخ وت ادلی

. رارق رس متفر دوب

. لخاد متفر و مدز خلت یدنخبل دوب هتسشن اهنت هفاک یوت هک نامیا ندید اب

زربلا تشذگ منهذ ،زا تفرگ مفرط هب خرس یلگ هخاش دزو قیمع یدنخبل مندید اب نامیا

دوب. هتفرگن لگ مارب تقو چیه

؟ یدرواین ور ادلی ارچ تفگ: دادو شک ور شدنخبل نامیا زیم. تشپ متسشن و متفرگ ور لگ

ما. هچب دوب باوخ _

. دموا مشوخ ما هچب هب شهجوت داد.زا شزاون هنوگییمالدور مورآ نامیا

؟ یونش یم منزب فرح تاهاب ماوخیم اراس _

مدیم. شوگ موهوا متفگ: و متشاذگ شا هکسلا ک یوت ور نامیا

ور تناوج ی همه نم مردام اههب هچب هب تتیعقوم هب مدرک رکف یلیخ نم اراس نیبب _

یلو... یریگب ماقتنا نم کمک اب یاوخیم و یرادن متسود منود یم مدموا و مدیجنس
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! هدرب مفده هب یپ نامیا هکنیا زا مدیشک تلا جخ

اراس. متشادن تسود یوت هزادنا میگدنز یوت ور سک چیه نم

خالص شزا منوت ینن منود یم یلو مدوجو وت دموا سح نیا یک زا منود یمن . تهب هدنب مسفن

مشب.

زربلا مسا هک منک مدوخ ی هتفیش ور وت یروج مدیم لوق ینک دزمان نم اب نک لوبق طقف وت

هشب کاپ تنهذ زا هشیمه یارب

یچ؟! ماه هچب ؟؟! نامیا یچ تردام _

مبلق ور اپ منوت یمن نم یلو اج رس مردام مارتحا تفگ: دادو نوریب ور شسفن یبصع نامیا

! یتسه شسورع وت هنک لوبق دیاب هرخ نوا.باال رطاخ هب مرازب

ربص گرزب ردام اتسلا دیاب یلو مگب یچ منودیمن هشاب : متفگ و نوریب مداد نیگنس ومسفن

مدیم. ور یعطق باوج عقوم نوا مینک

. شگنر یکشم یاه مشچ یتح دیدنخ نامیا تروص لک

هب ور کراپ میرب میتفرگ میمصت هوهق ندروخ دعب نم داهنشیپ هب نوملا ح ندش ضوع یارب

. مینیشب هفاک یور

. نوریب منزب هفاک زا متساوخ ویم دزیم روش یروجدب ملد

مله هلجع اب نتمیا دموا متمس هب تعرس اب نیشام مشب در نوبایخ لوط زا متساوخ هک نیمه

. دروخ تلا فسآ هب یروجدب مرس بقع داد

هل نیشام یاه خرچ ریز هک دش یا هکسلا ک خیم مهاگن رخآ ی هظحل و تفر یهایس ممشچ

و مداد نوج یمالد ینوخ مسج رانک تسرد مدرم نم هشیمه یارب مدرم زور نوا دشونم

دش. مومت زیچ همه

اب نامیا هکسلا ک تمس مدیزخ نوبایخ تفس تلا فسآ یور یکاخ تروص و رس نومه اب

ندید اب مدیزخ یم رام لثم طقف مدینش یمن ور شادص تفرگ ور السن وبمآ هرامش تعرس

. مدرک شومارف ور ندیبوک هظحل کی یارب مبلق میگدنز مسفن مرسپ ی هدش تمالیش مسج

مدز:یمالمد. وبل هدش یهل هکسلا ک یور متشاذگ ور متشگنا کون

. مرسپ
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. دموا یمن رد هرجنح وت زا مادص

؟! هیلکش هچ گرم مدرک رکف و متسب وماه مشچ دیبوک یمن مبلق، و دوب هتسب خی مگر وت نوخ

ندش؟ ایهل ندیشک رپ هیبش

دش هل یگلا وت۱س هک نم موصعم لفط هیبش ای دیشک رپ یگلا وت۷۰س هک گرزب موناخ هیبش

هدنز هیبش هراد درد یلیخ ندرم هدنز ، مدرم هدنز هک ینم هنم هیبش گرم مودک چیه مدیاش ؟!

. هنتخوس

هگنشق تباوخ باوخب نک الالیی

هگنر اترازه ابش باتهم لگ

هصق باوخ زا یشن رادیب تقو هی

هصغ رهشوت ینومن اج تقو هی

***

: زربلا

متسشن هاگداد وت زورما هشیمن مرواب ممدوخ ۱۲دوب. تعاس کیدزن متخادنا تعاس هب یهاگن

دوب شسفن دنب ماه سفن یزور هک منک یم تیاکش یسک زا مراد و

ردقنیا دوب هدش دشالرغ هلا چم مبلق شندید دوب.اب رتشیب نومنیب قشع زا تینابصع مجح یلو

هدیشوپ یکشم اتاپ رس دوب کرحتم ی هدرم هیبش یمدش، بلج نوا هب همه هجوت هک دایز

یوب درک یم تهاگن یتقو و دوب هدز خی شاه مشچ دنوخ یزیچ شاه مشچ زا دشیمن و دوب

... یدرک یم سح شیا هشیش باق تشپ زا ور گرم

مشچ صرح تدش زا موناخ هرهش ی هتسجرب مکش ندید .اب ندوب شهارمه مه واباب شنامام

اه. نوا فرط دوب هتفر اباب متسب وماه

. ندرک سالم ندیسر مهب یتقو . هنوخ ندوب هتشاذگ ور هچب ینعی ونیا دوبن نوشهارمه ادلی

رس یتح دزن یفرح هک مه اراس . مدزن یفرح هرهش نامام واب مدادور سالماباب باوج طقف

هدب. یلیخ حشلا تفگ یم ،اباب شمدوب هدیدن مه هچب کاخ
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درک لح هنوخ یوت ور لئاسم نیا یمدش ناج زربلا دز: ادص ور ممسا شمارآ اب اراس نامام

یچ؟ یارب تیاکش هخآ

هشب. ادج مزا تفگ اراس هکهب دوب نوا ، متخادنا شهب راب ترفن یهاگن

. دموا هاگداد یشنم یادص

ور رایهوک ادلی نوت دنزرف تناضح تساوخرد امش تفگ: و تخادنا هدنورپ هب یهاگن یضاق

یمالد نوتدنزرف یرادهگن رد یهاتوک رطاخ هب هدازیلع اراس موناخ زا تیاکش و دیراد

ندش؟ توف فداصت ی هثداح رد شیپ ۱هام دودح هک رایهوک

یضاق بانج _هلب

مهتم. هاگیاج رد دییامرفب تفگ: و تخادنا اراس هب یهاگن یضاق

دوب هدروآ شدوخ اب مردپ و دوب هزیم زیر ینز هک اراس لیکو دادن. نوشن یشنکاو چیه اراس

یهاوگ نتسین یبوخ یحور طیارش رد هدنب لکوم یضاق بانج تفگ: دنلب و اسر ییادص اب

. مدروآ نوتمدخ « درک هراشا هدنورپ «هب اجنیا مه دییأت دروم سانشناور

ابهی رارق رس هتفر موناخ نیا بانج هیزاب شا همه متفگ: و مدییاس مهب ور ماه نودند مشخ اب

. تسین شوخ حشلا نگیم دعب هدرک رپ رپ ونم ی هچب یترپ ساوح یور وزا شل نت

هنک. یگدنز مدوخ اب مربب دیدب ونم رتخد تسین شوخ ألحاالهکحشلا صا

دایب؟! نوریب مه ما هچب نوج ی هدنوم هت نیا هک یربب ور ادلی تفگ:هرآ مشخ اب اراس نامام

. تسین اربخ نیا اقآ هن

. موناخ دینک تیاعر ور هسلج مظن داد: راطخا تیدج اب یضاق

یب تیاکش حرط و دنتسه روجحم موناخ هگرب نیا اب هجوت داد:اب همادا هگرب هعلا طم زا دعب

رد هثداح ندش صخشم زا دعب هک لتق ی هدنورپ هی امش رسپ توف هدنورپ یفرط زا تسانعم

دینوت یم موناخ نیا زور و حلا هب هجوت اب یلو هشیم یوعد حرط یا هناگادج هاگداد

دینک. یرادهگن نوتدوخ شیپ ور نوترتخد

اقآ. جاح مدرم هگم مدوخ تفگ:نم مشخ اب اراس نامام

هشب. تکاس هراشا ناخ دنولا

؟ مریگب مدوخ ور تناضح منوتیم متسه هچب یردپ گرزب ردپ نم یضاق یاقآ _
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تسه تایح دیق رد نوترسپ هک ینامز دوب:ات ینسم درم درک اج اجهب ور شکنیع یضاق

هراد. رارق ردام و ردپ زا دعب مود فیدر رد یردپ گرزبردپ ریخ.

. منیبب اسیاو زربلا متمس: دموا رپ پوت دنولااب .اباب نوریب مدز قاتا رد وزا مدز یدنخزوپ

. همرید اباب وگب : مدرک تعاس هب یهاگن و داتسیا هلصوح یب

نک. هاگن رتخد نیا هب بوخ تفگ: دادو نوکت فسات یور زا یرس اباب

یوب شهاگن دوب کانتشحو شاه مشچ . متخود مشچ تفر یم هار شردام کمک هکاب اراس هب

دش. هلا چم مبلق دز شردام هک یفرح داداب یم گرم

.... هشابن ایند هب شرمع هگید دیاش هگیم هدب یلیخ نم یاراس حلا هگیم رتکد زربلا _اقآ

؟! هدرم هصغ زا یسک هگم یچ؟! ینعی متفگ: تهب اب

ربخ هک یسک نوا . هدزن یزیچ هب بل ههام کی اراس : تشاذگ ما هنوش یور یتسد دنولا اباب

؟ هتفگن تهب هدروآ طلغ تاع طاال تارب و تساراس نیچ

هرادن یجراخ کرحم هب تبسن یشنکاو چیه ؟هک تسا هدنز مرس اب ههام کی رتخد نیا هتفگن

؟ هسانش یمن ور نمووت یتح هک

نم: فعض هطقن یور تشاذگ تسد و داد همادا .اباب مدرک یم هاگن اراس هب یگنس و درس

هدز. شیتآ ور شدوخ تنامام لثم مه اراس منیبب مشب رادیب زور کی یرتیم

تفر. یم تشاد یتقو زربلا دوب یروج نیمه تردام هاگن

هشوگ رگیج لتاق بندلا دیرب هکنیا یاج تفگ: دزو گنچ ور شفیحن یاه وزاب اراس نامام

؟ یتسرفیم ینم هچب یارب هیراضحا نوم

ریز هتشاذگ وقاچ رفن هی هشیم ممحازم رفن کی تفگ یم هچب نیا داد: همادا سوسفا اب دعب

. هتشاد هچحیلا ینم هدرم ردام رتخد وگن هنزیم مهوت شباصعا رطاخ هب یممتفگ نم مولگ

نوریب میرب ایب هقیقد دنچ هی متردپ هک نم رطاخ :هب نوریب مدیشک و تفرگ ور متسد اباب

. مراد فرح تاهای

هنوخ. نتفر مهابآژسنا اراس و اراس نامام رهش. جراخ فرط هب میتفر ابمه

ونیا تشاد شهب تبسن هک یکش ات نامام هب شا هتشذگ یگدنز زا تفگ و تفگ اباب هار یوت

. تشاد نینزان رهاوخ ی هسیسد رطاخ مههب ور کش
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. ینکن ونم هابتشا هرابود اتوت متفگ ور اهفرح نیا زربلا _

هدب! ور نم زا ییادج ناوات دیاب اراس اباب _اما

اعقاو هگا مراد راظتنا . نوختسا هکیت هی زج هدنوم شزا یزیچ یدید هک ییاراس نوا _

. تسین یمک غاد دنزرف نداد تسد زا ینک کمک شهب یتسه شقشاع

! هتسکش مرمک منم مراد غاد منم _اباب

ور شا هرامش هینادرم نسحم شمسا مدرک مادختسا یصوصخ هاگراک :هی تفرگ ور متسد

هشب. لا میاپ دیابن ینم هون هنوخ ریگب سامت شاهاب متسرفیم تارب

منک. دوبان ور تسا هیضق نیا تشپ یسکره مدروخ مسق و متسب ور ممشچ

موناخ هرهش اب شکرتشم هنوخی یهار شدایز رارصا هب دنولا اباب اب ندز فرح زا دعب

دوب. ییافص واب گنشق یاج مدش.

ابد اسوتآ ندوب ابمه یزاب لوغشم طایح یوت هک مدید ور ارهز و اسوتآ مدورو ضحم هب

! ییاباب :سالم شلغب وت تخادنا ور شدوخ و شفرط دیرپ و شفرط درک دنت اپ اباب ندی

. مرتخد تفگ:سالم ارهز هبور و دیسوب ور شا هنوگ اباب

؟ یربب ور ادلی یدموا تفگ: و تخادنا نم هب نیگمغ یهاگن ارهز

نییاپ ور شرس ارهز . شابن نارگن مرتخد تفگ:هن و ارهز ی هنوش رود تخادنا تسد اباب

... تفگن یزیچ و تخادنا

مرورغ دز هقلح ممشچ وت کشا دزیم شسابل هب هک یسای رطع و اراس یوب هنوخ وت متفر

. مشخبب ور اراس یتحار نیا هب داد یمن هزاجا

مهب نوا و مداتسرف شزا تبقارم و بیقعت یارب ور رایماک دوب هدش ادج نم زا یتقو زا

داد. یم شور یگدنز تاقافتا ی هظحل هب هظحل شرازگ

هب هجوت دزویب مرس هب نامیا اب رارق رس هتفر اراس دروآ ربخ رایماک هک موش زور نوا

مدش نارگن هاگآدوخان غولش یلیخ نوبایخ مدید کراپ نوا هب متفر یتقو نوریب مدز نینزان

و ینوخ رس اب اراس ندید اب یغولش لحم هب مدنوسر ومدوخ هلجع واب مدش هدایپ نیشام زا

ی هکسلا ک ولج متفر سرت اب تفرگارف ور مندب ی همه تشحو نوزرل یاپ و تسد اب نامیا
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ور ما هچب هزانج و ولج متفر یتقو درک هراپ ور ملد دنب السن وبمآ و سیلپ و هچب ی هتسکش

ور نامیا ی وهقی ولج متفر درک غاد مرغم وت نوخ مدید نابایخ فک هدش رپ رپ یروجنوا

؟ هداتفا یقافتا هچ یتنعل مدز: گنچ

تفگ: و درکن نومنیب ینمشد هب یهجوت هک دوب نوغاد ردقنیا یلو دروخ اج مندید زا نامیا

درم اراس زربلا « شدوخ رس «دزوت هچب زربلا زربلا

ک یور سیلپ . نتشاذگ السن وبمآ وت هک مدید ور اراس متفرگ وناز هب ور متسد تسکش مرمک

. دیشک دیفس ی هچراپ هنوخ ی هکسلا

هدش؟! یچ تفگ:اقآ و ولج دموا اه رومام زا یکی

رتخد :اب متفرگ رُگ نامیا یافرح ندینش هکاب مدوب کش وت زونه نم درک یم هیرگ نامیا

ح تفگ نومنیب یافرح زا دعب منک. یراگتساوخ شزا متساوخ یم هفاک متشاذگ رارق ما همع

. نوریب میایب هدیم شرازآ هفاک یاوه تسین بوخ شلا

. هشاب تفگ منوا ور. هب ور کراپ وت میرب متفگ

یهایس نو هی مدرک سح هک میدش یم در نوبایخ »زا داتفا سفن سفن هب شافرح ی اجنیا »

تروص هب طقف درکن راک مرغم دوب هیناث یوت زیچ همه نومتمس دایم تعرس اب هراد

. لودج نوا هب دروخ ینم هبرض تدش زا اراس بقع.رس مدیشک ور راس ومدوخ یزیرغ

مدید. ییمالدور هدش یهل هکسلا ک بقع متشگرب یتقو

مدرک یم مسجت یمالدور موصعم یاه مشچ یتقو ، مرایب لمحت متسنوتن نم شافرح یاج نیا

ور. مشیپ ۲هام رادید نوا و

دایرف هفقو یب دش وکا مشوگ یوت نیمز اب ماه وناز دروخرب یادص ، نیمز یور مدز وناز

. اااااادخ : مدیشک

؟ هروط هچ اراس اراس : مدروآ باال ومرس . داتفا شزوس هب دایرف تدش زا ما هرجنح

نوج یمالد رس باالی اراس زربلا . دزیمن فرح دوب نوخ رپ شرس دوب: نم زا رتدب نامیا

داد.

ینیشام نوا و باالهرت نابایخ اتدنچ ات تفگ . متفرگ ور رایماک ی هرامش مدش دنلب دیزرل مندب

مدید ور شنیشام یتقو متشادن یگدننار ناوت باالیی نوبایخ متفر هلجع اب هدرک بیقعت ور
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. زربلا :اقآ دزیم ود ود دوب هدیسرت شهاگن دروآ ورباال شرس . توپاک یور مدز مکحم

رایماک : نیشام یوت منسشن متشادن تقو یلو منک راوه شرس ور ممشخ ی همه متساوخ یم

. ناتسرامیب ورب طقف

مدش. تخبدب اباب :ولا تشادرب قوب اتدنچ دعب متفرگ ور یاباب هرامش دنتدنت هار یوت

هدش. یچ تفگ: ینارگن اب دنولا اباب

اباب درم مچب اباب شهب هدز نیشام ، نوریب هتفر اراس زورما زورما : مدوب هداتفا سفن سفن هب

درم مرسپ

! یگیم یچ لضفلا وبا تفگ:ای یا هدز تشحو یادص اب اباب

ایب. طقف () ناتسرامیب ایب _اباب

ی همه زا نوخ و گرم یوب دوب یموش زور هچ متسب و ممشچ و مدرک عطق ور میشوگ

. شاک مدرمیم شاک دشیم عطاس فارطا یاضف

یمکحم ی هبرض یوژه یاه تبقارم شخب ندوب هدرب ور اراس هک ناتسرامیب میدیسر یتقو

دوب هدش یبلق ی هتکس راچد یساسحا راشف رطاخ هب یفرط وزا دوب هدروخ شرس هب

دوب؟! هدرک هتکس حاال دوب نم یگدنز ی همه هک یا ۲۰سهلا رتخد نم یاراس

اراس ردام هب ور شربخ یروجچ . دنوسر ور شدوخ اباب هک تشذگ یروجچ مدیمهفن ال صا

همه نوا اب نم دوب میناوتان و زجع جوا متفرگ لیوحت هنوخ درس زا ور ما هچب یتقو . میداد

مدب!!! ماجنا ما هچب نودرگرب یارب یراک متسنوت یمن یتح تورث و ییاراد

دروخ مهاگن درک یم هیرگ و دوب قاتا یوت .ادلی مدموا مدوخ هب یادلی هیرگ یادص ندینش اب

. هتسایب مدرک هراشا هک قاتا وت هرب تساوخ هلجع هکاب اراسردام هب

هب تشاد توافت یب هک اراس درز ورغ ال مسج ندید اب مدش ادلی قاتا دراو نوزرل ییاخ ماگ اب

. شرس باالی متفر و مدیشک قیمع یهآ درک یم هاگن ادلی

دیما. و یگدنز یوب داد یم یمالدور یوب ادلی متفرگ ملغب یوت و متشادرب مورآ ور ادلی

دز. یمن مه کلپ یتح دوب توافت یب اراس
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ییاراس اراس متفگ: ضغب واب شا هتفر بآ یاه هنوگ یور متشاذگ ور متشگنا هاگآدوخان

ینک؟ لغب ور تا هچب یاوخ یمن

شبلق و دروخ یم سوسفا شندید مهاب شینوخ نمشد یتح هک دوب یروج اراس زور حلاو

. مدوب شقشاع راو هناوید هک نم هب هسرب هچ دمویم محر هب

و متفرگ ور شتسد . تشادن یریذپ کیرحت چیه اراس تمس متفر و مرایب تقاط متسنوتن

درک. یم هجروو هجرو و دوب هتسشن ماپ یور ادلی ملغب یوت متشاذگ ور شرس

ردقچ هتدای اراس ندز: فرح هب مدرک عورش نشاب مشوغآ یوت نوشود ره هک یروج

مدرک یم رکف ؟! مدرک جاودزا مدوخ نمشد اب لوپ رطاخ هب هتدای ؟! مدزیم ور لوپ صرح

یمهنک! عملا درم نیرت تخبشوخ ونم مگرزبردپ ثاریم و ثرا و هزیچ همه لوپ

؟! هنازوس یم ور ما هنیس هراد غذلا هکیت هی لثم ارچقمبلا ! متسین تخبشوخ ارچاالن سپ

؟! مرادن وتویمالدور هگید ارچ : مدیشک یقیمع هآ

. توکس همه نیا دوب سب مدرک یم یراک هی دیاب . دیکچ ممشچ ی هشوگ زا کشا

. متفرگ مشوغآ یوت ور وادلی مدش دنلب شرانک زا مورآ اراس توکس زا هتسخ

ثحب یادص مداد. سامت در نینزان ی هرامش ندید .اب دروخ گنز ملیابوم یشوگ نوریب متفر

تمحز هک نونمم مدز: اراس ردام هب یدنخبل و هنوخزپشآ وت متفر دمویم واباب اراس نامام

دوب. نوتشود یور وادلی اراس

؟! یرب یاوخ یم هیییی تفگ: و شتروص یوت دز اراس نامام

؟! هقاتا نوا یوت  اجنوا میگدنز ی همه یتقو مرب؟! اجک متفگ: و متخادنا نییاپ ور مرس

یمدید؟! ور ینادرم یاقآ نوا ی هرامش متفگ: و دنولا اباب هب مدرک ور

داد. ور هرامش دزو یدنخبل اباب

. متفرگ ور رامش و قاتا وت متفر و متفگ یا هزاجا اب

؟! ینادرم بانج سالم _ولا

؟! بانج متسه مدوخ دییامرفب تفگ: یدج و تخمز ییادص

. رایهوک زربلا متسه رایهوک _
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هب نیشام هی طسوت نوش کچوک دنزرف هک یا هداوناخ نومه مدروآ رطاخ هب هلب _هلب

؟! دیتشاد یرما رایهوک یاقآ مناج هسر. یم فداصت

مدب. رارق رایتخا رد ور مراد هک یتاع اتطاال نوتمنیبب اصخش متساوخیم _

. متسه نونضم ارجام نیا یوت یدارفا هب نم

. نوتمنیبب مشیم لا حشوخ بانج هتبلا هلب _هلب

؟! مینیب ور هگید هفاک()مه یوت هبوخ ادرف _

. هدازآ نم تقو تسین یلکشم _هلب

. مدرک عطق ور یشوگ و مدز یحطس یدنخبل

هشب! ور هب ور تقیقح هکاب دوب یجاح تبون

. مدیسر تعاس کی ودعب جرب تمس متفر تعرس اب مدشن شفرح و اباب رظتنم

یجاح اب شتفگ و پگ و یرپ نامام ولگ له یاچ یوب . دموا یم نویزیولت دنلب یادص

دوب. هدرک رت یمیمص ور هنوخ یاضف

. تشاد قرف ترامع لک اب دوب یرپ نامام و یجاح صتخم هک جرب تمسق نیا

ربخ یب زربلا اقآ تفگ:هبهب دزو هناردپ یدنخبل مندید اب یجاح ولج. متفر مکحم یاه ماگ اب

ینز! یم رس هبام

ناج ردام تفگ: و تخادنا ما یکشم رساتاپ سابل و مهرد یاه مخا هب یهاگن یرپ نامام

؟! یشوپ یم یکشم ارچ یمهرد ردقچ هدش؟! یروط

هنوخ تفر یدموین هک ردقنا درک یم زلو و زلج شیتآ ور دنفسا لثم ادخ هب تنز نینزان نیا

. شاباب ی

؟! هدرب بآ ور تاه یتشک رسپ هتچ تفگ: رشت اب یجاح

. مراد ازع یجاح متفگ:هن هبذج رپ یادص اب

یک؟! راد زع هدب مگرم ادخ هییی تفگ: سرت اب یرپ نامام

. یجاح متسه مرسپ هراد ازع متفگ: و مدز خلت یدنخبل

ای! تردپ هدش؟! یروط نینزان مرسپ یگیم یچ تفگ: بجعت اب یجاح

؟! دیدرک طقس هچب هنکن « درک توکس «دعب
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یناهنپ هچب وودات نز هی متفگ:نم و متخادنا یجاح هب یدج یهاگن مدروآ ورباال مرس

. مراد

ات دروآ ورباال شتسد یجاح هک هنزب یفرح تساوخ و دیشک یا هفخ غیج یرپ نامام

منک. توکس

چیه . متشاد شزا هچب اتود و مدرک هغیص یناهنپ ور دوب متکرش یشنم هک یرتخد مداد: همادا

هنودیمن املآ هتبلا و نینزان و دنولا اباب زج سک

شاه مدآ و یرومیت فرط زا مدرک یم یزادنا هار ور هنوخراک دیدج دیلوت طخ یتقو

. مدادن تیمها شهب هک تشاد داب مرس ردقنا یلو مدش دیدهت یرابدنچ

مسفن هک هریم رد نوشساو منوج هک مراد هچب نزو نم هتشاد ربخ هک رفن هی شیپ هام کی

. دیرب ور مسفن « تخس یلیخ دوب تخس شتتفگ مدرک ثکم ». نوشسفن هب هدنب

نیشام هی کیتس ال خرچ ریز ینم سهلا کی رسپ پاش یفاک هی یولج ینوتسبات رصع یوت

دش. هل

دوب. رظتنم ندز کلپ نودب اما یجاح دیرپ یرپ نامام گنر

هدش رپرپ نم نز یمهنک. یسررب شور هدنورپ هراد سیلپ هدش هتشک رایهوک یمالد نم رسپ

. ندرک دیما عطق شزا ارتکد

! هریگیم شیتآ هراد ما هنیس « مبلق ور مدز »

طقف دینک درط مه هداوناخ زا ونم دیاوخیم هگا یچیه هن لوپ هن ماوخیم ثرا هن هگید نم

هشب. لا میاپ ینم هچب نوخ دیراذن

مدش تفرخ و ریپ یلیخ منک یم رکف ندز: فرح هب درک عورش دینش ومافرح یتقو یجاح

هدش. دنلب مرسپ رس ریز مدشن هجوتم هک

؟! یاوخب کمک نم اتزا ییاجنیا ووت هدش هتشک ور ترسپ سپ

نوخ هب شتسد هک هدش ادیپ یکی داد: همادا مشخ اب یجاح هک نییاپ متخادنا تلا جخ وراب مرس

هنک!!! تروپ و تراه نم رسپ هساو هشب؟هک هدولآ رایهوک

منکش یم ور شخاش داد: همادا و درک مخا

نیا تقو حاال یلو یشیم هیبنت شا عقوم هب تتاهابتشا رطاخ هب یتفگ تدوخ هک یروجنیمه



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

314

. تسین اراک

. داتسیا شناشن رام یاصع کمک واب دیشک شا ینوطیق لیبیس هب یتسد

؟! یجاح یریم اجک _

هداد. بآ هب یلگ تسد هچ نوملگ ی هون مینیبب دیاب یرپ وشاپ _

. میتفر دنولا هنوخیاباب هب نوشیصخش هدننار و یرپ نامام و یجاح هارمه

یمهنک؟ یگدنز اجنیا تاباب تفگ: یروخلد اب یرپ نامام و مخا اب یجاح

مداد. نوکت دیئات ی هنوشن هب یرس

. درشف ور گنز و دیشک قیمع یسفن یجاح

زا درمریپ هنکن هک داتفا ملد هب سرت هظحل مههی لباقم یجاح و اباب ندید ردو ندش زاب اب

. هتفویب هتکس هب مردپ نمو تسد

. ادیوه شا هرهچ زا ینارگن و دوب مه رد دنولا اباب یاه مخا میدش. هنوخ دراو هس ره

میراد نومهم لزنم لها تفگ:ایهللا یراب دنچ رد یولج دنولا اباب

شگنر یرپ نامام و یجاح ندید دشواب ورهار دراو بترم رهاظ و پیت اب هرهش نامام

هب ور یسکره هرهش نامام ییابیز هشاب نم رسمه دیاب نوا مدرک رکف لوا یجاح ش دیفس

. تخادنا یم هابتشا

؟! دییامش موناخ سورع تفگ: نابرهم ینحل اب یرپ نامام

تفگ: و درک یراد نودیم عیرس دنولا اباب تخادنا نییاپ ور شرس تلا جخ اب هرهش نامام

هنم. رسمه هرهش

باال. میرب درک هراشا یجاح

نومهم تفگ: یگدنمرش اب یجاح اسوتآ و ارهز رانک اراس نایاش ییاد و کهام ندید اب

. میدموا ام سپ دیتشاد

خیلا. تسد دش تشز ردام داد:هرآ همادا هگب یزیچ عفال داوخیمن یجاح دیمهف یرپ نامام

؟! هتسرد دیشاب ناخدنولا ردپ دیاب مکیلع تفگ:سالم و داتسیا مارتحا اب نایاش ییاد

اراس. ییاد و هرهش ردارب متسه یناریما تفگ: و دروآ شیپ ور شتسد دعب

. میتسشن مه رود همه یجاح فراعت دادواب تسد شاهاب گرزب ردپ
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ناج. اباب یبوخ تفگ: دزو یدنخبل کهام ندید اب یجاح

تکرش رد راب کی طقف و متشادن ور یجاح فرط زا هنامیمص دروخرب راظتنا هک کهام

. نونمم هلب تفگ:هلب بجعت اب دوب هدید ور یجاح

شهاگن بجعتم کهام درک. یسوب هدید شاهاب و کهام فرط تفر مهابعالهق یرپ نامام

درک.. توکس مینود یمن یزیچ دشاممه هجوتم یتقو و دروخ خرچ ام نیب

ماجنا یهابتشا راک اعقاو زربلا :نمو تفگ و تسشن یجاح تسد رانک یگدنمرش دنولااب اباب

. میتفگن نوتهب یزیچ میداد

تعرج یتح هک متشاد مارسپ اب یراتفر هچ منود یمن تفگ: دزو انعم رپ یدنخبل یجاح

دنولا؟! ارچ وت یلو هصخشم زربلا هانگ ننک؟! یفرعم هب.نم ور نوشرسمه ندرکن

دنلب کهام ورهار یوت دموا یاچ ینیس ابهی هرهش نامام هک هنزب یفرح تساوخ دنولا اباب

منک. یم ییاریذپ نم دینیشب امش هرهش نامام تفگ:ِا دشو

سپ؟ تساجک دیشروخ

. هداوناخ ندید ناتسرهش هتفر تفگ: هنیشب تفر یم هک ردحیلا هرهش نامام

تساراس ردام هرهش تفگ: یجاح هب وور تفرگ ور شتسد .اباب تسشن اباب تسد رانک و

. ییورایور تباب هرهش تلا جخ هتبلا و دوب نیا نم یراک یفخم تلع زربلا قباس رسمه

یم یرظن و دموا یم اه نوا یاه فرح نیب یهاگ منایاش ییاد ندوب ثحب مرگ ردپ و یجاح

ور شا هتخیر مهب یاهوم و متشادرب یا هنوش . دیزرل ملد اراس ندید واب قاتا یوت متفر داد.

. تشادن یمرحمان هتبلا ، متخادنا شرس یور وشیلا مدز هنوش

یتات شراد هدرن تخت یوت هک ور ادلی دز. هقلح ماه مشچ یوت کشا درک؛ مهاگن توافت یب

میدش. سنلا دراو اراس تسد وت تسد و متفرگ درک یم یتات

یدق هب ادلی تسشن یلدنص ور اراس . بجعت یرپ نامام و درک یمخا ام ندید اب یجاح

درک. بلج ور همه هجوت هک دوب نیریش

دموا یصاخ ینوبز شوخ اب اسوتآ هک مدب نوشن یرپ نامام هب ور ادلی متساوخ و ولج متفر

هنم. یجا نیا یرپ نامام تفگ: و ولج

. مزیزع هنیریش ردقچ تفگ: و درک شزاون ور ادلی ابعالهق یرپ نامام
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. هرهش نامام تمس دیشک ور شدوخ هجرو هجرو اب ادلی

سکع ندید اب یرپ نامام . ندوب هدش یمالد لتق ی هرابرد ندز فرح لوغشم واباب یجاح

. تخیر یم کشا مورآ هرهش نامام یشوگ یمالدزا یاه

مدرک کرت ور عمج یدیشخبب .اب نیگمشخ و مدوب زیربل متشادن ور اباب یافرح ندینش لمحت

اراس اب راگیس ی هنوهب هکهب مداتفا یزور نوا .دای مشکب راگیس ات قاتا سارت یوت متفر و

. مدرک یم یزاب قشع

ًامتح. مدرک یم ادیپ ور یضوع لتاق نوا دیاب داد نولوج مولگ وت ضغب

***

: دیسرپ ینارگن اب یرپ نامام تفر یم رو شلیابوم یشوگ اب مئاد نینزان میدوب ماش زیم رس

؟! مزیزع یرادن تسود ور اذغ

هدش. عیلا یلیخ ًاقافتا نامام ارچ تفگ: دزو یعونصم یدنخبل نینزان

. مرتخد یروخ یمن ارچ درک: هراشا یجاح

هدش. مک اذغ هب ملیم یگزات هدید: مارب یباوخ هچ دوبن مولعم درک، هاگن مهب یدنخبل اب نینزان

؟! هیربخ هنکن _ یرپ نامام

مشب. هجوتم مدب شیامزآ دیاب منود یمن تفگ: یلا حشوخ اب نینزان

دایب هک هچب هی هشاب ریخ هللا شنا ؟ هگیم یچ نیبب نومدوخ رتکد شیپ ورب ادرف _ یرپ نامام

. هشیم مرگ هداوناخ اب یگدنز هب درم رس

زا یرپ هطبار یمنمنک رکف دش، لوغشم منهذ تدش هب یلو متفگن یزیچ و مدز خلت یدنخبل

هشب!!! رجنم یرادراب هب نینزان نمو تبقارم

هدنورپ نیا نینونضم » مزغم وت دموا ینادرم نسحم حبص یافرح مدش. دنلب اج زا اذغ زا دعب

فذح نوشفده هک ییاسک دارفا یقاب و ابقر ات نوتلوا رسمه نینزان زا ناخ زربلا بانج هدایز

« هدوب اه رایهوک یرسپ ی هون اهنت

ناج زربلا تفگ: و قاتا یوت دموا مرس تشپ نینزان

. هاگشیامزآ مریم حبص تفگ: دزو مهب یدنخبل شتمس متشگرب

ورب. هشاب متفگ: توافت یب



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

317

بندملا دایب ادرف مداد کمایپ رایماک هب شهب شهب هجوت یب درک مخا دشو یصرح نینزان

*** .

و دوب رادراب نینزان رتشیب لتاق ندشن ادیپ تباب نم ینارگن و تشذگ یم مه یپ زا ازور

دوب. هداد بیترت گرزب ینشج یجاح

هداوناخ و نینزان هب هجوت !یب هرادرب تسد هنادبتسم یاه راتفر نیا زا تساوخ یمن مه زونه

یا هرذ هک یاج متفر ندوب اجنوا مئاد و نوش یصخش هنوخی مدوب هدرک ور جرب هک شا

مشاب هتشاد شمارآ

.

۷ هام وت شردام دادن. یباوج ؟! یدش هتخیر مهب ردقچ ییاراس متفگ: و متفرگ ور اراس تسد

. هسرب شهب بوخ تسنوتیمن و دوب یرادراب

مامح. مربب ات مدرک هدامآ ور اراس مدوخ و ارهز تسد مدرپس ور ادلی

عورش دش. عمج شدوخ وت یمک مدروآ رد ور شیاه سابل یتقو یلو دوب توافت یب شلوا

ناو. لخاد شمدرب و متفرگ شلغب هاک رپ لثم دشو مورآ مک مک شندرک شزاون هب مدرک

. تخادنا ماه مشچ هب ور کشا هتشذگ یاه یزاب قشع اهو تنطیش دای

. مدرک شنت ور شاه سابل مورآ مورآ .دعب مدیچیپ هلوح والی متسش مورآ ور اراس

ینک؟! یم هاگن بجعتم موناخ اراس هیچ مدز: یدنخبل و مدش شگنگ هاگن هجوتم

عورش راوشس واب متفرگ مشوغآ یوت ور شرس ملد زیزع یارب دش هلا چم ملد تفگن یزیچ

. شدنلب یاهوم ندرک کشخ هب مدرک

مدوخ و مداد شهب روتسد قبط ور دوب هتشون شارب سانشناور رتکد هک ییاه صرق دعب

. مدرک تسرد نوجعم و هرب بابک شارب هنوخزپشآ وت متفر

مداد. شدروخ هب یتخس هب اما دروخیمن شلوا

و یزابجل دوب سب هگید مدیسر یم شهب مزاب دیاب تشوگ هکیت اتود نوجعم قشاق اتود

. یدروخ باصعا

و نایب ننوتب اراس یاتسود ات هنک میظنت ادرف یارب یروج هی متفگ و کهام هب مدز گنز
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. متشاذگ ور رهش جراخ حیرفت هی رارق

عطق نایک اب ایوگ . تسین ریما و نایک زا یربخ و هطابترا رد هراتس اب طقف تفگ کهام

یمندش. شزا یربخ هک یبد دوب هتفر مه ریما و دوب هدرک طابترا

***

. هدرک زرل اراس اوه یکنخ زا مدرک سح دوب عیلا ناتسهوک یاوه مدوب اراس تسد وت تسد

. مدیسوب ور شاه تشگنا و متفرگ ور شتسد مورآ

. متخادنا شوزاب رود ور ممرچ یوتلا دعبپ

یور یهک هنوخ هرفس فرط وهب متفرگ و شتسد دوب. هریخ ور هب ور هب توافت یب اراس

. میتفر تشاد رارق اه وکس زا یکی

. زاورپ میریم مه دعب میروخب هنوحبص اجنوا میرب نم یاراس _

هنک تیوقت ور شا هیحور هنوتب دیاش حیرفت و ناجیه تفگ ؛یم مدوب هدرک تبحص شرتکد اب

.

مدرک یسرپلا وحا سالمو یلا حشوخ اب ناماس و هراتس و ییاد و کهام ندید اب هفاک وت میتفر

. میتسشن نوشرانک و

. ییادیپ مک موناخ اراس تفگ:سالم یروش رپ یادص اب کهام

. تسشن ییاد رانک دزو خلت یدنخبل کهام دادن. نوشن یشنکاو چیه اراس

؟! دیتسه نئمطم دیدرک یفرعم اراس یارب هک یرتکد نیا زا امش ناج ییاد متفگ: ییاد هب ور

هتبلا و هناریا یاه کشزپناور نیرت قذاح زا یکی سمش رتکد ناج زربلا _هلب نایاش ییاد

هراد. یام هداوناخ هب تبسن یصاخ تدارا

یارب هک هگرزب ردقنوا هدرک هکش ور نوا و هدروخ اراس هکهب یا هبرض زربلا _اقآ کهام

درک. ربص دیاب تدماه شمخز مایتلا

قشع منئمطم دیتسه االنهک یلو متشادن اراس دوبهب یارب یدیما نم دیدوبن امش یتقو ات

هنک. یم هزجعم

؟! یدید ونم نیگن نوج اراس باال: تفرگ ور شرتخد و درک اراس هب یهاگن هراتس

هدش.هن هچب توهبم و تام اراس مراظتنا الف خرب اراس. شوغآ یوت تشاذگ ور هچب دعب



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

319

. دموا رد یتوافت یب حتلا نوا زا شاه مشچ یلو اه هدب نوشن یشنکاو هکنیا

. نشیم یبوخ یاه تسود نیگن نمو یادلی متفگ: و مدز دنخبل هراتس هب

؟! تساجک ادلی سپ تفگ: و تخادنا هبام یهاگن ناماس

. هشاب نوشودره هب مساوح متسنوت یمن اراس تیعضو رطاخ دنوم.هب مموناخ ردام شیپ _

مدش هجوتم تشگ یم یزیچ بندلا راگنا . میدرک شهاگن همه داد. نوکت ور شرس یمک اراس

دوب. ردام دوب یچره یمهد نوشن شنکاو ادلی هب تبسن هاگآدوخان

زا رادقم هی رابجا هب میدروخ مه رود هک دروآ سپیچ و کیک و یاچ ینیس هی نوسراگ

. شرپ میرب مهاب مقشع :ایب متفرگ ور شتسد و مداد اراس هب دوب فرظ یوت هک ییامرخ

هکنیا اب هشب دب حشلا مدیسرت یم ، شمربب یممنوت درک دییأت دزو یدنخبل نایاش ییاد

ینارحب عقاوم یوت متسنود یم یلو متشاد فارشا یکشزپ لیاسم وهب مدوب هدنوخ یزاسوراد

مایب... رب مدوخ سپ زا یمنمنوت

. مزیزع شاب هدامآ متفگ: و متفرگ ور شتسد

رتکد ؛ مدرک مکحم ور اراس و مدوخ رتچ  اجنوا بقارم کمک واب شرپ یوکس وت متفر

هدرگرب اراس یریذپ کیرحت مشاب مراودیما دیاب سپ هبوخ اراس یارب ناجیه و کش تفگ یم

هدب. نوشن یشنکاو و

ریز تفر داب مدیشک ور رتچ دنب هیناث ۳ زا ودعب مدیرپ وکس یور زا امنهر هس ود کی اب

. میدموا رد زاورپ هب هدنرپ ود لثم اراس ونم رتچ

؟! یراد تسود مزیزع اراس متفگ: قوذ اب مدش اراس طسوت متسد ندش هدرشف هجوتم

. کنوطیش اه یمینک فیک

. تشاد رکش یاج شدوخ دوب هدرشف ور متسد هک نیمه و متشادن شزا اروه و غیج راظتنا

دوب هدش درس یمک هک ور اراس یلا حشوخ واب میدموا دورف نیمز فرط هب مورآ شرپ زا دعب

. مدرشف مشوغآ وت

ور شتروص و منک لمحت متسنوتن مور هب ور اراس تروص و دوب زمرق اج همه رتچ ریز

یامرگ هجوتم مدیسوب یم مورآ مورآ شلوا . شاه بل یور متشاذگ وماه وبل متفرگ باق

نابهگن یادص اب ماه هسوب ریذپان یریس شطع مداد. تدش ماه هسوب وهب مدش شتروص



یتروص تشهب . نادرگ باتفآ هدنسیون

320

دش. فقوتم

ییانشآ نوشرثکا واب اجنیا مدموا یم دایز شرپ یارب ، مدرک شعمج و مدز رانک ور رتچ

. هدوب کراپ نیشام هک ییاج میتفر و میدش امنهار روتوم راوس شرپ زا .دعب متشاد

. هنوخ میریم اجنیمه وزا میایمن اتباال هگید مداد وطاالع متفرگ ور کهام ی هرامش

موش یاه سوباک نوا و هدرگ یم رب اراس حلا یدوز هب درکیم مراودیما نورد زا یزیچ

هنک... یم ادیپ یمومت

***

یتقو مدموا رد رکف زا ملا بوم یشوگ یادص ندینش اب دوب هدرک ادیپ یبوخ یاه خنرس نسحم

. رایهوک یاقآ :ولا مدینش ور یملع ناورس یادص مداد باوج

. دییامرفب _هلب

یوت هنافسأتم یلو دش ییاسانش ندرک فداصت نوتموناخ هکاب یا هدننار رایهوک یاقآ _

دش. هتشک سیلپ زیرگ و بیقعت

! هدوب شدوخ دیتسه نئمطم دش؟! هتشک یچ ینعی _

هدرک شریجا هک یسک فرط زا یلوپ کدنا اب هدوب مه داتعم اضق زا هک درف نیا بانج _هلب

. هدرک یم دینکب ور شرکف هک یراکره و لتق هب مادقا

؟! دیرادن یتاع طاال هدرک شریجا هک یسک زا زونه _

. دروآ تسد هب یتاع طاال نوا قیرط زا هشیم و سهملا هدننار لیابوم یشوگ هناتخبشوخ _

دیدب. رارق نایرج رد مه ونم ًافطل سپ نونمم هشاب _

. تشادرب قوب اتدنچ ،دعب متفرگ ور نسحم ی هرامش عیرس و مدرک عطق ور میشوگ

. نسحم سالم _ولا

؟! هداتفا یقافتا زربلا مناج _

ایوگ هک براض ی هدننار تفگ و تفرگ سامت مرسمه فداصت ی هدنورپ سیلپ یملع یاقآ _

سهملا. شلیابوم یلو هدش هتشک سیلپ زیرگ و بیقعت یوت هدوب یسک ی هدش ربجا

تسد هب جیبلا تاع طاال تمنیبب هک دش بجاو ناج زربلا دش. هتشک هک دش فیح _ نسحم

. مدروآ
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اجک؟ زا یتاع طاال _هچ

. تمنیبب یروضح امتح دیاب مگب منوتیمن نفلت تشپ زا داد باوج نسحم

مایب؟ منوتیم یک هشاب _

ایب. میتشاذیم رارق هشیم هک یپاش یفاک نومه رهظ زا دعب ادرف

. رادهگنادخ مدش هجوتم

هدش هتشک یمالد لتاق هکنیا زا فرط هی زا دوب لوغشم یباسح رکف مدرک عطق ور یشوگ

لوپ شهب هک هنک فارتعا و هنومب هدنز تسنوتن ارچ هک تحاران فرطنوا زا مدوب لا حشوخ

ور نیشام دیاش مدوب کوکشم مه هدننار نیا گرم هیضق هب یتح هدرک شریجا و هداد

. هنزب یفرح هنوتن هک یچ ره ای ندرک یراکتسد

***

درم هب تفگ:هب دزو یدنخبل مندید اب نسحم . متشاذگ مالتاق رارق نسحم اب کراپ یوت

. عاجش

ناج. نسحم اربخ متفگ:هچ و مداد تسد شاهاب

. مینزب فرح و میرب هار تفگ:ایب دزو یدنخبل نسحم

میدش. مدق مه ماهاب

متفر. ورف رکف هب رتشیب هچره ونم ندز فرح هب درک عورش نسحم

ترب و رود هک یدارفا کت کت مدش رومام تردپ فرط زا نم هک زور نوا زا زربلا نیبب

. متفرگ رظن ریز ور ندوب

. یدوب نم نومضم وت دوخ یتح داد: همادا و تخادنا مهب ددرم یهاگن

نم؟! یچ _

نودب و یشکب ور ترسنه و رسپ یتساوخ یم تگرزب ردپ ثاریم ثرا رطاخ هب هرآ _

. یسرب تفادها هب لکشم

؟! مربب عفن مدوخ هچب نزو نتشک زا نم نسحم یگیم یچ دیمهف یم _چیه

. دندوب نم نینونضم همه متفگ ، یتشک وت هچب ونز وت مگیمن هک نم ناج زربلا شاب مورآ _
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لوپ لا وقتنا زیراو یمامت تسیل مدوفن اب تسود کمک اب دوب نیا مداد ماجنا هک یراک نیلوا

. مدروآ رد ور تا هداوناخ دارفا

مدوفن اب تسود نومه کمک اب هتبلا .و ندرک جرخ لوپ هشقن نیا ندیشک یارب هک ییاسک

ور. ترب و رود دارفا لیابوم تنیریپ

. ارجام نیا درف نیرت یلصا یلو نتفرگ رارق ماهتا تسیل یوت یرفن دنچ نم تسیل قبط

هگب. ونیا مدرک یمن رواب چیه یلو تشذگ ممشچ یولج زا مسا ات رازه درک ثکم

. هتیصخش ی هدننار دنز رایماک عورش ی هطقن ای ارجام نیا درف نیرت یلصا _ نسحم

تهب !!اب دننزب هبرض مهب نتسنوت تحار ردقنیا سپ هشاب نوشوزج مه رایماک یمندش مرواب

درف هی فرط زا ایمیک شرهاوخ یلو هن شدوخ رایماک داد: همادا هک متخادنا هاگن نسحم هب

. ارجام لبق هتفه ود تسرد هدرک تفایرد نویلیم ۱۰۰ غلبم سانشان

شاهاب هک یسانشان ی هرامش هتبلا و لیلد یب منوا هتشاد مه یرگید یاه تفایرد نوا زا ادج

. هبراض ی هدننار نومه دش صخشم یملع ناورس نمو یریگیپ اب زورید و هتشاد سامت

یلو... دوب!!! ینم هچب نزو رانک تدم مامت نوا !!! هلکشم مارب شرواب _

دینک؟! یم یراکمه ابمه یملع ناورس و امش متفگ: بجعت اب ناهگان مدرک توکس

نم اب رسدرد نودب هک یدارفا دودعم وزج و نم یمیدق یاتسود زا یملع نامرد _ نسحم

مدش. لا حشوخ هنومدوخ یملع ترسپ ی هدنورپ سیلپ مدیمهف یتقو زا یمهنک یراکمه

منک؟ راک یچ دیاب _نم

و هدنوم اج هب شزا یشوگ هی یلو هدش هتشک هدننار یگب شهب و رایماک هب ینزب گنز دیاب _

. نوشیمیدق هلحم غارس هرب هرارق سیلپ

هیچ!! ششنکاو مینیبب دیاب

رایماک هب طقف و طقف متشادن ور نسحم یافرح لیلحت و هیزجت ناوت هک ردقنیا مدوب جیگ یلیخ

هدرک شریجا هک یسک وهب مدرک یم رکف

**

هدش. یچ اباب متفگ:ولا و مداد ژ اسام وماه مشچ مدیرپ باوخ زا اباب هرامش ندید اب

. هتفرگ شدرد هرهش تفگ: ینارگن یادص اب اباب
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؟! زربلا هدش یچ تفگ: دزو تلغ یمک نینزان . میدیرپ اج زا هلجع اب

. هتفرگ شدرد ماباب _نز

هچ نراد هچب ۳۲ات مودک ره نز ریپ درم ریپ درک: عمج ور شتروص مشخ زا نینزان

. ندرک شغولش

مرب. ماوخیم رانک ورب نزن فرح _

مدیشوپ و متشادرب سابل تسد هی یراوید دمک زا متفر هلجع اب تخت یور تسشن نینزان

مایم. تفگ:منم و دنولا ورم شتروص نینزان

 مرادن تقو _

مشیم. رضاح دوز _

دولآ باوخ یاه هرهچ نومه اب دش.دعب رضاح عیرس یلیخ و درکن یهجوت مافرح هب نینزان

. ناتسرامیب فرط میداتفا هار

هس دودح زا دعب درک. یم نیرازس دیاب یلبق یاه نامیاز و شنس هب هجوت اب موناخ هرهش

. دروآ ور رسپ هی نامیاز ربخ شرتکد تعاس

مدش. راد شاداد هرخ متفگ:باال و متفرگ شلغب دوب. یشوخ رد قرغ اباب شیپ متفر

نوج. اباب مگیم کیربت تفگ: و درک کزان مشچ تشپ نینزان

. توبات یاپ هلوگنز زا مه تفگ:نیا مشوگ ریز دعب

نسو هک گرم دوب. یقمحا و رگن یحطس نز دشیم شاعدا هکنیا .اب متفرگ شزا اگن مخا اب

. تسا هدنز ینم ۷۵سهلا گرزب ردپ یلو درم نم ۱سهلا رسپ هسانشیمن سلا

. متسشن ورهار یوت متفر شهب هجوت یب

یاه هدنخ و ادلی یاه هیرگ یادص اب هنوخ روصت . ندوب هنوخ ادلی و اسوتآ و اراس و ارهز

ودعب تفرگ مان ناهیآ هرهش نامام دنزرف نیموس و ردپ دنزرف نیمراهچ نیا دوب جبلا اسوتآ

. دموا هنوخ هب زور ود زا

ادخ راگنا دز. هقلح ممشچ وت کشا شمدید لوا راب یارب یتقو دوب یمالد هیبش تسرد ناهیآ

. هدرک هدنز یمالدور هرابود

. اسوتآ و وادلی هرهش و ردپ اراس ،نمو کهام ، نایاش ییاد . میدوب هتسشن مه رود همه
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درک. یم ییاریذپ دیشروخ کمک مه ارهز

یاهوم ادلی دوب. هتشادرب ور هدنوخ لک نوشغیج هدنخو یادص و دوب هتفرگ اپ هزات ادلی

درک. یم هیرگ مه اسوتآ دیشک یم ور اسوتآ

هلغج. نکن ینوطیش ردقنیا تفگ: و تفرگ لغب ور ادلی نایاش ییاد

دز. ونم ادلی اداد نم: نماد یوت تسشن نمو لغب دموا مه اسوتآ

مدش. جیگ هدروخ هی تفگ:حاالنم تنطیش اب کهام . مدیسوب ور اسوتآ و مدز یدنخبل

؟؟! کهام یچ _زا

؟! شومع ای تسادلی ییاد یلقسف ناهیآ _االننیا

هنم. شاداد هنم شاداد تفگ: و دروآ رد نوبز اسوتآ

ور؟! ناهیآ شاداد ای یراد تسود رتشیب ور زربلا شاداد اسوتآ تفگ: و دیدنخ کهام

ور. ارهز یجبآ تفگ: ارهز ندید اب دعب تفر ورف رکف وهب دنوراوخ ور شرس اسوتآ

. تسشن همه بل یور دنخبل

ندروخ ریش ندید داد،اب ریش ناهیآ هب ارهز کمک اب دوب هتسشن لبم ی هشوگ هرهش نامام

. مداتفا یمالد دای مزاب ناهیآ

اه! ننک یم تداسح ناهیآ هب نراد وادلی اسوتآ نوج هرهش _ کهام

هدش. نوشبیقر ناهیآ ننک یم رکف و نتسه یساسح نس وت ود ره _هرآ هرهش نامام

. ننوزوسن شیتآ هلغج اتود نیا بقارم هتسشن ناهیآ رانک هشیمه نابهگن لثم ما هچب ارهز

اراس. شیپ متفر و مدرک کرت ور عمج . دمویم قاتا زا اراس یاه سفن سفن یادص

ملغب. یوت تخادنا ور شدوخ هدز تشحو ودعب تخادنا فارطا هب گنگ یهاگن لوا مندید اب

. شمدیسوب ویم مداد یم شزاون ور شرس مورآ

متفر سنلا فرط وهب مدش دنلب هلجع اب تشگ یمالدیم بندلا تخادنا فارطا هب جیگ یهاگن

نم؟! هب دیدب ور ناهیا هشیم موناخ هرهش متفگ: و

؟! ردام یچ تفگ: بجعت اب موناخ هرهش

منک. یم شهاوخ هدید دب باوخ زاب هدش رادیب اراس _

هجوج لثم مه اسوتآ و .ادلی قاتا یوت دموا نم رس تشپ و تفرگ لغب ور ناهیآ موناخ هرهش
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. ندموا یم موناخ هرهش رس تشپ

. تخت یور متسشن و اراس تمس متفر مورآ مورآ و متفرگ شلغب زا ور ناهیآ

؟ یتشگ یم نومرسپ بندلا نم یاراس _

اراس یمالددوب. یاه یدازون هیبش ًاعقاو ناهیآ . تخادنا هزور ۱۰ ناهیآ هب گنگ یهاگن اراس

. ناهیآ ی هنوگ یور دز ور شتشگنا کون مورآ

. دیشک وب مورآ و شندرگ ریز تشاذگ ور شرس و تفرگ نم لغب زا ور هچب دعب

رت. لگشوخ ادلی زا لگشوخ یلیخ مدز:یمالد شهب یدنخبل

؟! ینیبب مه ور ادلی یاوخ .یم دروآ ورباال شرس

دوب یهام هس ود دیسرت یم شردام زا شلوا ولج دموا یتات یتات ادلی داد نوکت ور شرس

دوب. هدرکن شلغب

لد هت وزا شا هنیس هب دیبسچ تفس ور ادلی و متسد داد ور ناهیآ دید ور ادلی هک نیمه یلو

درک... هیرگ

***

اراس

. مدوب هتفرگ هلصاف شزا هام هس هک یزیچ مامت هب نتشگرب تخس یلیخ دوب. تخس

دش. اما ادلی هب زربلا هب یگدنز هب

هگید ما هچب دش مرواب هکنیا ات یمالدیممدید ور نوا و مدوب هتسباو ناهیآ هب مومت ی هتفه می

هتفر. دشیمالمد مرواب تسین مشیپ

یور متشاذگ ور یخرس زر ولگ مدرک توف یا هحتاف ما هنوش یور زربلا تسد نتسشن اب

مدش. دنلب و ربق

درک. یم مهاگن تنطیش اب زربلا

وت؟! هتچ _او

نم. مرب تنتفگ او نوبرق _

نم؟! یاراس یروط هچ نتفر یزابرهش دز:اب یکمشچ نوا و مدیدنخ تلا جخ اب
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؟ یزابرش میرب میشاپ هدنگ مدآ ودات _نمووت

داوخ. یم ناجیه ملد موها _

؟ هنیشب کان تشحو یاه هاگتسد نیا یوت هنوتیمن هک ما هچب مینک؟ شراکیچ ور ادلی بخ _

. هشاب شبقارم میرب یم مه ور ارهز _

یم هراپ ور شاه باتک رتفد ادلی تفگ یم دوب لا حشوخ مه یروجنیمه هراد ناحتما نوا _

. شدیربب هنک

یچ؟! کهام _

منک! رکف راذب ! مممموا _

بقارم ننزب فرح ابمه گنشق  اجنوا دایب کهام هکاب منک یم ربخ مه ور نایاش ییاد هبوخ

. حیرفت میرب هکام نشاب یاممه هچب

. میدوب هدروخ ور ایند زور یود هصغ یچره دوب سب هدنخ. ریز میدز ود ره

نرت طیلب ودات تبقاع دز. یم فص یوت طیلب نتفرگ یارب مئاد و یمدرک تنطیش زربلا

میدش. راوس ود وره تفرگ ییاوه

. مسرت یم یلیخ نم زربلا _

هراد. یمن هگن هگید هنک تکرح االنهک نوچ سرتب _

. داسیاو مبلق وگن هیییی _

دیدش. یریگیم عوهت »حتلا نرت هبباالی درک هراشا باال« نوا اجنوا سرتب _هرآ

مشب. هدایپ ماوخ یم نم یاو مدز: غیج

یدش. ریسا هگید تفگ: تنطیش اب زربلا . دموا نرت یاه هدند خرچ تکرح یادص

هگن ور مندرگ زربلا منیبب ور نییاپ ماوخب هکنیا زا لبق تفر جوا ی هطقن هب تعرس اب نرت

درک. راکش ماه وبل تشاد

هگن ومدوخ متسنوتن یدعب چیپ اب یلو مدشن نرت طوقس هجوتم هنک مدش شا هسوب قرغ ردقنیا

. مدرک طلغ ادخ یییییاو : مدیشک غیج و مراد

یم تسد مدآ هب نداتفا سح » هدب یلیخ یووو : مداتفویم سپ متشاد هجیگرس زا رخآ چیپ وت

. تمتشک نییاپ میسزب زربلا داد»
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. مشکب دعب ییوشتسد مرب راذب لوا تفگ: هدیرپ یور و گنر اب زربلا

زربلا متفگ: و متفرگ ور زربلا تسد هتخوس غیج تدش زا ما هرجنح مدرک یم سح رخآ رود

. تسین متارقف نوتس

هنم. یاه هدور تفگ:وت دوب هدروخ مهب یباسح هکحشلا زربلا

تفگ:او و هدنخ ریز دز ینم هفایق ندید اب کهام . تشاد هگن نرت نیا ات مداد نوج رخآ

ور. شتخیر رسو

دوب. دب یلیخ یضوع تمتشک « مدرک زربلا هب .«ور مینابصع یباسح وگن یچیه کهام _

نیا راوس موناخ اراس متفگ ردقچ یدب شوگ نم یاهفرح هب یشاب تفگ:اتوت و دیدنخ ییاد

؟! وشن

ندز! ملوگ افرش دز.یب ملوگ نیا ییاد _

. میشب تکاس همه دش ثعاب زربلا یشوگ یادص

هلب. هلب مایم االن نیمه رادهگنادخ مدش. هجوتم هلب .هلب یملع ناورس بانج _ولا

؟! زربلا هدش یچ _

. ندرک ریگتسد ور دوب اراس فداصت لماع هک یسک _

***

. مدوب هدز تهب تسشن ملباقم هک یسک ندید دش.زا یمن رواب

. تشادن نم زا رتمک مه زربلا

نوملباقم فرط هب هدز تهب ارجام یلصا لماع ندید اب ندرک هتکس هک ییاسک لثم ود ره

. میدوب هدش هریخ

. میدرک نوشریگتسد هاگدورف یوت _ نسحم

ننک. جراخ تکرش باسح لخاد زا درایلیم ۵۰۰ نتشاد یعس _ یملع

ارچ؟! هخآ تفگ: و درک هتسب و زاب ور شله مشچ یراب دنچ هدز تهب زربلا

و یجاح هجوت همه نوا .زا زربلا مدوب رفنتم تزا هشیمه : داتفا منت هب هزرل هک یروج دیدنخ

همه و دوب وت یارب زیچ همه هک متشاد تاهاب یقرف هچ هگم .نم دروخ یم مقع تهب هامیرپ

نم یارب یگدنز یاه یتخبدب ی
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؟! تشاد وت یارب یعفن هچ نم نداد رازآ هخآ ! هغورد وگب : زربلا

تهب یکمک هچ نم هانگ یب ی هچب گرم : مدرک یم هاگن شهب ترفن هکاب مدوب نم راب نیا

؟! یتنعل درک یم

شاب مورآ : تفرگ ور مولج زربلا هک شتمس متشادرب زیخ و منک لر تنک ور مدوخ متسنوتن

اراس.

اداناک االنزا مدرک یمن دامتعا رایماک عامط رهاوخ ایمیک هب تفگ:هگا دزو یا ههقهق املآ

. مداتسرف یم مایپ نوتارب

دوبان ور نوت رفن راهچ ره متساوخیم « تفگ دزو ثیبخ یدنخبل » مشکب یمالدور دوبن رارق

. مدرک یم دنلب ور ۵۰۰ات لوا دیاب بخ یلو منک

. متخاون شتروص یوت یمکحم یلیس و مداد تسد زا ور مرایتخا

. دیربب ور مهتم ًافطل تفگ: و درک مخا یلمع

زربلا بیقر تفگ یم ینسحم دوب. شتروص یور دنخبل هب مهاگن تدم مامت املآ نتفر عقوم

ادتبا هک هدرک کیرحت هتشاد هنیک شردارب زا تدش هب هک ور املآ دیعو و هدعو اب یرومیت

. هنزب ام هبور هبرض نیا. ودعب هرادرب تکرش باسح زا لوپ یراب دنچ

و تفر باال شراشف مشخ تدش زا هک دش رثأتم یردق هب دینش ور ربخ نیا یتقو ناخ دنولا

دش. یناتسرامیب

. نتشادن یمک تسد مه موناخ یرپ و یجاح

نیا یوت یراک ًارهاظ نینزان هکنیا ،اب تفرگ لیکو املآ یارب یناهنپ هک دوب نینزان طسو نیا

داد. نوشن ور شدوخ تسپ تاذ املآ یارب نتفرگ لیکو اب یلو تشادن ارجام

درک رظن فرص طالشق زا هدیمن هزاجا شهب نوناق و هرادراب هکنیا رطاخ هب طقف زربلا

دوبن. مهم شارب یجاح یاه دیدهت یتح هگید هنرگو

هدش یچ تفگ: و درک بجعت شندید اب یجاح . مدوب شلا بند منم جرب تفر رپ پوت اب زربلا

.؟! مرسپ

؟! تساجک نینزان تفگ: نیگمشخ ییادص اب زربلا
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اه! تسا هلماح تنز هربخ _هچ یجاح

نوا. و نیا یگدنز وت هشکب کرس هدرکن المز هنوخ وت هنیشب تسا هلماح _هگا زربلا

؟ تساج نیا یچ یارب تفگ:نیا و تخادنا نم هب یهاگن یجاح

. هشیم مه میمسر نز یدوز هب همنز _نیا زربلا

ناج؟ زربلا هدش یچ تفگ: و نییاپ دموا قرب و قرز رپ یسابل اب نینزان

؟! یتفرگ لیکو املآ هساو یتفر _وت زربلا

مداد. شوگ نوجردپ فرح هب درک:نم یجاح هب یهاگن دزو یدنخروپ نینزان

. هشیم بوسحم یام هچب هشاب یچره رتخد نوا هریگب لیکو متفگ _نم یجاح

؟! دیمهف یم هدرک لتق هتشک ونم رسپ. یضوع نوا تفگ: و درک یمخا زربلا

هک هنک بارخ هنوخ نیا لتاق هک یسک نوا تفگ: صرح واب تخادنا نم هب یهاگن نینزان

. هدرک شراوآ نمو یگدنز وت هدموا

هنوخیامو وت هنتف دش نز نیا مرتخد هگیم تسار تفگ: و تفرگ ور نینزان یتشپ یجاح

. تخیر مهب ور زیچ همه

منک یم دقع ور اراس نم هتفه نیا رخآ تفگ: و تفرگ ونم تسد دیزرل یم مشخ هکاب زربلا

تکرش هب یزاین هن دینیبب ونم باوخ یجاح امش و هشخاش یور طالق نوشیا نامیاز ودعب

. دیشاب شوخ شاب دینیشنب نوتلا وما هنملا مراد

نز نیا رطاخ هب ور ترتگرزب هب مارتحا یگیم یراد یچ زربلا تفگ: هدز تهب نینزان

؟! یدرک شومارف بارخ یا هغیص

نوریب ینم هنوخ زا وشمگ وشمگ تفگ: زربلا هب وور شبلق یور تشاذگ ور شتسد یجاح

. مرادن زربلا مسا هب یا هون هگید

. نوریب مدیشک دزو گنچ ور متسد زربلا هک منزب یفرح متساوخ

دیلوت طخ یتساوخ یم یمینک؟وت راک یچ یراد زربلا متفگ: متفر یم شلا بند هک یروجنیمه

... ثرا یزادنب هار دیدج

اب نز هی هراد هنوخ هی ینیبیم ور دنولا :اباب تخادنا مهب قیمع یهاگن پو متمس تشگرب

هراد. نوشتسود هک ییاه هچب
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راکفا اب یدرم تلا خد نودب تراسا نودب یگدنز اراس.هی ماوخ یم یگدنز نینچمه منم

. هدیسوپ و ضیرم

لتاق. ی هلا خن ،هی تفرگ همقل اباب یارب مگرزب ردپ هک ینز هدیهان ی هکرت و مخت زا املآ نوا

. مشاب هلا خن نز هی ریسا یرمع هی مردپ لثم منم داوخ یم

اراس. هزریمن تفم هریگب مزا ور وت هک یلوپ . ماوخیمن شزا یچیه یمنمنوت نم

یچ همه زا تکرش زا هنوخراک زا تورث جرب نیا زا وت رطاخ ماوخ.هب یم ور وت طقف نم

وت. طقف مرذگ یم

ما. هنیس هب دنوبسچ ور مرس و تفرگ ور متسد دعب

میتفر انیا رابجا هکهب ییازور نوا یدوبن هک یازور نوا ادخ اراس.هب نومب مرانک هشیمه _

. مدرک یم رکف وت هب ور شتاظحل و قیاقد ی همه سیراپ

یچ؟! هچبشا و نینزان زربلا _اما

. هشیم ال مرب مه نوا ی هتپ یدوز هب شابن نارگن سیه _

***

متفگ: و نامام لغب شمداد یمدش.دعب رت هزمشوخ زور ره شمدیسوب و ملغب متفرگ ور ناهیآ

؟! تساجک ارهز

میرب یگمه دیع الت یطعت یارب هگیم دنولا ردام . کهام و تییاد هنوخی هتفر _ نامام

. هشاب هدیچن یا همانرب ترهوش نیبب مینک ضوع یاوه و بآ هی مشلا

مشچ. متفگ و مدز یدنخبل

هرن. نوتدای مدرک توعد مه ور همه ِزربلا دلوت ادرف سپ هتفرن مدای ات نامام یتسار _

. هاگشناد مریم مراد دش مرید نم

. مزیزع مشب تادف هشاب _ نامام

شیپ ی هرود رابجا رسکالس.هب مسرب دوز ات مداد زاگ تعرس واب نیشام وت متفر هلجع اب

نومه نارهت دازآ هاگشناد وت روکنک نودب و مدنورذگ یبرجت ی هتشر وت منواا ور یهاگشناد

. مدرک مان تبث یمیش نومزآ نودب ی هتشر وت دوب شداتسا زربلا هک یهاگشناد
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تفگ: و دموا زور کی طقف مریگب میمصت مراد تسود هک یا هتشر رس تشاذن یتح زربلا

. هاگشناد مدرک تمان تبث

. تشادرب شدوخ وراب یصصخت یاه سرد ۳اتزا مدعب

هاگشناد و دازآ هاگشناد یوت و دوب هتشاذگ رانک ور هنوخراک وت راک کال زربلا سلا کی نیا

. درکیم یداتسا جرک و نارهت یتلود

... مینکن ساسحا یدوبمک نموادلی هک دوب یا هزادنا مههب شقوقح

. مدنوسر ور مدوخ و متفر رسکالسابود دوب هتفرن زربلا زونه مدیسر یتقو

هنرگو هدازیلع درک محر تهب ادخ تفگ: نوشیکی و هدنخ ریز ندز مندید کالساب یاه هچب

. نوریب تتخادنیم مزاب داتسا

. مدوب هدش وسژهیکالس مدوب هدیسر رید سب زا

سک چیه یلو هنک یم عیاض ونم هنوت یم وات هجل نم رسکالساب زربلا نتسنود یم همه

... نوریب هنک یم متوش زاکالس هشیمه هک متسه یداتسا نومه نز نم تسنود یمن

داتسا هک یبشید یاه هوزج وت منوج اراس تفگ: و مرانک تسشن ماه الیس کمه زا یکی راهب

؟! یدرک لح ور دوب هداد نومهب رایهوک

مسیونب نوشور زا یدب منم هب هشیم مداد: نوکت دییأت ی هنوشن هب یرس

؟

. میراد رایهوک داتسا بلا...اب اب سرد اتود هخآ یاوخ یم ور سرد مودک _

کی. تلا یس یمیش لصف _

. مزیزع نک تشاددای بوخ یلیخ _

مرس . هداتسیا مرس باالی یسک مدش هجوتم مدنوخ یم شارب وراه وسلا متشاد هک یروجنیمه

 داتسا هیییی متفگ: زربلا ندید واب مدروآ ورباال

هی دیسرت یم مدآ اعقاو هک دشیم یدج ردقنیا سرد رس زربلا دوب. هدیسرت نم نیع مه راهب

. هنزب فرح هملک

مریگب کمک هدازیلع موناخ ینعی اراس زا متساوخیم طقف داتسا تفگ: هرهلد اب راهب

شمهرد یاه مخا و راولش و تک و تشپ مک شیر و یکشم رود کنیع نوا درک. مخا زربلا
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داد. یم شنوشن هبذج واب یدج تدش هب

فذح ور سرد هرتهب هنرگو دینک لح ور اه هوزج نوا نوتدوخ دیراد تقو تعاس کی _

. دیتسین دلب روط هچ دیدوب هدنوخ لبق مرت شیپزاین یوت ور سرد نیا کی شخب هک یسک دینک

. ندرک هاگن داد یم هتکس ور هراچیب راهب تشاد هک زربلا هب توکس اب هگید یاه وجشناد

ور اه لومرف ی همه هتبلا دش. ندرک لح لوغشم و شدوخ یاج رس تسشن ضغب اب راهب

درک. یم چرس شلیابوم یشوگ یوت ای دیسرپ یم اه هچب زا یکشاوی

کالس یارخآ درک وسلا یکی زا ور سرد زا تمسق وره نداد سرد هب درک عورش زربلا

منک؟ فذح مرب داتسا تفگ: دادو زربلا لیوحت ور هگرب نوزرل یاپ و تسد اب راهب هک دوب

تصرف ور راب نیا تفگ:هن و تخادنا ورباال شرس ودعب تخادنا هگرب یور یهاگن زربلا

. تسین ییولیک ی هرمن زا یربخ اجنیا مدیم

هدب. تهب هچب هدات ادخ ینک رمع دصسلا هللا شیا داتسا یسرم تفگ: قوذ اب راهب

هللا شنا تفگ: و تخادنا مهب نوطیش یهاگن زربلا

؟! تفگ یچ راهب یدینش موناخ اراس : مفرط دموا زربلا و نوریب تفر قوذ اب راهب

هچب هدات :نم متروص یوت دش ومخ تفرگ ور متسد وچم ولج دموا نوا هک مدیدنخ زیر

اه. ماوخیم

ناج. زربلا راین رد یزاب سول _

ات. تسیب _هداتهنو

وتو دموا و درک ردوزاب کیراب راهب هک هشب ۱۸ تبثم تساوخ و متروص وت رتشیب دش مخ

اراس. داتسا هیییی تفگ: زربلا نمو ندید اب

ربب ور هلوک تفگ:نیا و تخادنا راهب یتشپ هلوک هب یهاگن زربلا . نوریب دیود تلا جخ اب دعب

یمهر. نوم وربآ هنرگو میرهوش نزو وگب مشهب شارب

... زربلا وت تسد متفگ:زا و مدیدنخ

***

ب کهام دوب. یریگلفاغ شنیرت مهم و مدیچ همانرب یلک قوذ تدش زا زربلا دلوت نشج یارب

زیم. یور تخیر هشقن هیعهملا هتفرگ ال
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. مراذب اجک ور اه عمش نیا اراس _ کهام

! هزوسب نوم هنوخ هکرتن وهی ؟! هرطخ یب هشفشف نوا ینئمطم کهام مگیم _

. هکرت یمن نم هنووید لفط سرتن _

ور زیم نییزت ریگب ور وادلی ناهیآ ایب ارهز :وه دیشک وداد نییاپ دیرپ نوبدرن یور زا دعب

ندز. مهب

صرح اب دعب تفرگ ور ۱سهلا ناهیآ ۲سهلاو یادلی تسد حلاو یوت دموا صرح اب ارهز

دروخ ور مرس قاتا نوا یوت هک مه اسوتآ منوتاه هچب هیادی نم هگم وتکالته یوه تفگ:

. تفرگ هنوهب سب زا

تسین دیشروخ هزور کی هبوخ هنک:حاال گنر ور شاهوم هاگشیارآ دوب هتفر هرهش نامام

. ینزیم رغ ردقچ اه

اباب. مراد ناحتما تفگ: دزو رمک هب تسد ارهز

نجو مخت اتود نیا .وت هدروآ رد ینوبز هچ هلوت هاگن تفگ: و داد شوربا هب ینیچ کهام

نم. نامتراپآ یایب تاتسود اب مدب هزاجا ادرف مدیم لوق نم راد هگن

؟! ییاهنت تفگ: و دیشک یلا حشوخ زا یغیج ارهز

نوطیش ی هجوج نیا طقف هرآ تفگ:هرا دوب هدش هلز شاه تنطیش و ادلی تسد زا هک کهام

نک. رود نم زا ور

مدب. هبهب قاتا نوا میرب :ایبخهلا دیشک مه ور ادلی تسد و تفرگ شوغآ رد ور ناهیآ ارهز

ماوخ. یم :منم دیشک غیج فرط نوا زا اسوتآ

هدب. مربص ادخ تفگ: نوبدرن یور تشاذگ ور شرس کهام

دوب. اجنیا یمالد متفگ:هگا و مدیشک یهآ سوسفا اب

درک. یم غولش رتشیب دوب اجنیا هگا اهرکف وت ورن هرابود داد:وه مله کهام

. موها متفگ: و مدز یدنخبل

نک هاگن ، ناهیآ مسج وت تساجنیا تفگ:یمالد و تخادنا نیگمغ یاه مشچ هب یهاگن کهام

ندش! هیبش ردقچ

و مدز یدنخبل شهب نانیمطا یارب هشب بارخ میحور حلا هرابود دیسرت یم متسنود یم
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؟! یروخب یک ور ییاد وتو ینیریش بخ بخ متفگ:

. یروخیم رتدوز ونم یاولح هریم شیپ امش ناج ییاد هک یروجنیا _ کهام

. تنوج زا رود هنکن ادخ _

. بیجع ینعی اه هریگ یلیخ منک یم قد شتسد زا مراد ادخ _هب

مدحاو درک مان تبث هاگشناد ونم دروخ رس یدیدن ور زربلا . نتسه یروج نیمه همه ادرم _

. تشادرب مارب

دش. لوغشم و دیدنخ کهام

یمهر؟! شیپ بوخ اراک ربخ هچ تکرش زا کهام : مدیسرپ یواکجنک اب

یبآریز هراد تکرش راد باسح منک یم ساسحا نم اه هریمن شیپ بوخ اه راک ًال _صا

هک مه نینزان مگیم غورد هنک رکف مسرتیم بوخ یلو مریگب یجاح هب متساوخ راب دنچ یمهر

باسح هک مدید راب دنچ مدوخ یلو یمندیآ. ششوخ نم ألزا صا میتسود وت نمووت نوچ

. دایمن رد روج بوخ ال صا تکرش یاه باتک

نک. تابثا ور تفرح ورب کردم نماب رظن _هب

زور ره تسین نینزان تتخس اراس . تسین یرکف دب هرآ تفگ: و درک رکف یمک کهام

؟ ینیب یم

. شینیب یم تکرش وت نم رتشیب هک وت یچ _وت

مدیم نوج مراد اراس؟! هشاب متخس : شتسد تشپ ودز درک تشرد ور شاه مشچ کهام

یجاح نمو یاپ رپو هب هدیچیپ مراب دنچ هنکن تروپ و تراه مناخ هک تسین یزور . اجنوا

رتشیب درمریپ هتبلا تکرش رس باالی شدوخ هدموا یجاح هبوخ ننک.حاال مجارخا هتساذن

. هنکیم راک هتیلا مرف

هدش. هدرسفا هراچیب هزات

منکباال؟! توعد مه ور نینزان . کهام نک لو ور _انیا

. هروخیم هدنز هدنز ور نومود باالره دایب نینزان اراس؟! هدز ترس _اوهب کهام

اه لبم و زیم تشپ میتفر همه ییاد نامام ؛ ندوب هدیسر همه ًابیرقت دوب زربلا ندموا کیدزن
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. میدرک شوماخ مه ور اه الپم زا اتدنچ ندش مئاق

؟! یریگلفاغ هگید همدلوت تفگ: هنیس هب تسد زربلا دشو زاب رد

یهی ترهوش نیا اب اراس ترس وت کاخ تفگ: هونشن یسک هک یروط مشوگ ریز کهام

ششیا هرادن هزم هرذ

هریخ درک یم هاگن رورغ زا رپ یدنخبل هکاب زربلا وهب ندرک نشور ور اه غارچ همه

ندش

. هشدلوت بخ تفگ: و ندز تسد هب درک عورش دنولا اب

زربلا یلو ندز تسد هب میدرک عورش و میدرک شومارف ور عوضوم عیرس نوم همه

. مدرک یم تالیف امتح دیاب و دوب هدز دضحلا یروجدب

خ متسد وت یداش فرب رس ور ممشخ مامت درک مهاگن مشچ ی هشوگ وزا دیدنخ زیر زربلا

یضوع نینزان ًامتح هریگیم ما هیرگ ات متفرگ زاگ وت زا ور مبل صرح اب دعب و مدرک یلا

. هراین شدوخ یور هب تسنوت یم لقادح هداد ربخ شهب

رورغ یور زا شتاکرح ی همه دروآ رد ندرک رکف یادا وثمال دروآ ورباال شرس زربلا

. هدیدنخ مهب یلک شلد یوت ًامتح دوب.

یممدش؟! ریگلفاغ دیاب _االننم

. یزیچ نیچمه تفگ:هی و تفر یا هرغ مشچ کهام

متفر. یم ول متسین یبوخ رگیزاب نم بخ : دیدنخ زربلا

. میتسشن شتشپ و زیم تمس داد ومله مرمک تشپ تشاذگ ور شتسد دعب

منک؟! توف عمش تسین رارق بخ _

تسود ماهرپ هتبلا و ییاد و ناماس هراتس و کهام اهو هچب ندموا هرهش نامام و دنولا اباب

. ندوب هدش عمج مه رود همه هاگشناد یاه راکمه زا اتدنچ و زربلا

زربلا دش. دنلب اه راکمه نتفگ وووه یادص دزو ما هنوگ یور یا هسوب دشو مخ زربلا

مدش. خرس تلا جخ زا مدیسوب هرابود
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منک. شسوب مراد تسود همدوخ موناخ : زربلا

؟! هشیم یچ اهدرجم ام فیلکت : کهام

صقر دینک هجوت همه بخ تفگ: و تفرگ ور وقاچ کهام . تفگن یزیچ و دیدنخ زربلا

وناب. کهام دنمرنه یوناب یوقاچ

و ندیخرچ هب درک عورش ییاد هب هجوت یب کهام تفر ورف مه رد تدش هب ییاد یاه مخا

. تفرگ ور وقاچ هدنخ اب زربلا . ندیصقر

هک یسک لثم کهام تسب شرس تشپ مکحم وردو درک کرت ور سلجم تینابصع اب ییاد

تفر ییاد رس تشپ تعرس وهب تخود مشچ نم هب ینومیشپ اب هشاب هدش شهابتشا هجوتم

. سارت وت

دیا؟! هدامآ تفگ: و کیک یور تشاذگ ور وقاچ زربلا ثحب ندش ضوع یارب

:هلب. نتفگ همه

یوت عمج . کیک یوت مدرک ورف مکحم ور شرس هک هنک توف ور کیک تساوخ دش مخ

نیا دز:ِا رانک ور شتروص یور کیک و دروآ ورباال شرس زربلا تفر ورف توکس

؟! ساه یروط

زربلا تسد زا تعرس اب دشونم دنلب همه نتفگ وه یادص نم هب ورمدیلا شیکیک تسد

. مدرک رارف

ناج. اراس میسر یم تفگ:مهب و داتسیا هنیس هب تسد زربلا

ینک. تیذا ونم دایب تلد ارمع متفگ: و مدروآ رد نوبز سارب

. تفگن یزیچ دزو هناراکم یاه دنخبل نوا زا زربلا

تحارتسا مرب متفرگ میمصت شاپ و تخیر اهو نومهم یادص رسو زا هتسخ دوب بش رخآ

یمینک؟! راک یچ اجنیا زربلا متفگ: بجعت اب شا هناراکم دنخبل و زربلا ندید هکاب منک

. متسین هتسخ ال صا نم یلو _

« متفگ صرح !«اب زربلا _
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؟! مسنجدب و وگروز یلیخ نم ینود منت:یم ور دز همیخ و درک رامخ ور شاه مشچ

منود. یم _هرآ

. مسرب ور تباسح ات شاب هدامآ سپ _

یم عورش زربلا هشب مرگ ممشچ تفر یم ات یگتسخ تدش زا ماه بل یور تشاذگ ور شبل

. مباوخب نم تشاذگن حبص یاه کیدرن وات یزاب قشع و ندیسوب هب درک

هیچ. موه متفگ: و متسشن تخت یوت مدش. هدنک اج زا زربلا یدج یادص اب حبص

؟! یراد نمکالس ۸اب تعاس ینود ورباالداد:یم شاه وربا و متخادنا تعاس هب یهاگن

زربلا متفگ: صرح اب

. یسر یمن هبکالسنم یشن رضاح هگید هقیقد اتهد تفگ:هگا و تخادنا تعاس هب یهاگن

متفر.

ربلا! : متفگ و نیمز هب مدیبوک ور ماپ

وش. هدامآ یلپه تفگ:ودب و تفرگ ور موزاب دموا

. شاوخ شهاوخ وش.. لا یخیب ور زورما ادخ ور _وت

تفگ:ها و درک کاپ ور شتروص . مدرک سوب ور شتروص رسو دنت دنت شندرک رخ یارب

دش. رید ودب ودب نزب یزیچ یکاوسم هی ورب وشاپ حبص لوا یدرک ممیلا فت هآ

!!! زربلا : مدیشک غیج

نودب و متفرگ یروش هبرگ شود وهی مدز کاوسم لوا ، ییوشور تمس متفر صرح اب دعب

. مداتفا هار زربلا بندلا کدرا هجوج لثم و مدیشک رس ریش ناویل هی عیرس ماهوم ندرک  کشخ

یور تدم مامت نم یلو دیصقر یم و دنوخ یم گنهآ یشوخ رس اب نیشام یوت زربلا

یم اه هچب بجعتم یاه مشچ یولج هاگشناد میدیسر مه یتقو مدز. یم ترچ ترووشاد

کالس. تمس میتفر

مشوگ ریز تنطیش ورپ ثیبخ ینحل واب داد له متفر یم هار باوخ یوت هک ونم زربلا
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منک! یم تجارخا رسکالس یرن نم رتولج تفگ:هگا

دایم. مباوخ تفرگ درد مرس دایم مباوخ یاو یاو یسنجدب یلیخ متفگ: صرح اب

رسکالس. ورب ودب نزن رغ ردقنیا تفگ: و ولج داد مله

. موناخ اراس یدیسر دوز بجع تفگ:هچ کالس یارتخد زا یکی مدش کالس دراو هک نیمه

درک! مرادیب و مرس باالی دموا وید هی زورما متفگ: یگتسخ اب

ااااو تفگ: بجعت اب هرتخد

یکی . نداد سرد هب درک عورش و هتخت یاپ تفر و تخادنا مهب زومرم یهاگن زربلا

زربلا ی هفایق و پیت زا شتسود شوگ ریز و درک یم شهاگن یگریخ اب هاگشناد یارتخدزا

درک. یم فیرعت

مگب و مریگب ور شولگ خیب و هرتخد فرط مرب تساوخیم .ملد مدروخ صرح ردقچ هک خآ

. مدیوج ور مبل تسوپ صرح تدش زا نینزان یروآدای وداتاب یکی هن منوا هراد نز اقآ نیا

دینک؟! لح ور هلئسم نیا دینوت یم مودک بخ تفگ: و ارتخد تمس تشگرب زربلا

منوت. یم نم داتسا تفگ: دشو دنلب تشاد وادا زان یلیخ هک هرتخد

منیبب نک لح درک:ایب هراشا ربلآ

تخس هک ییاجره دعب نداد حیضوت هب درک عورش و هتخت یاپ تفر وادا زان یلک اب هرتخد

؟ هشیم یچ هلئسم تمسق نیا داتسا تفگ: ویم زربلا فرط دشیم مخ ور دوب

یم هاگن هرتخد هب دغج لثم طقف و دوب هدیرپ مرس زا باوخ منزب داد متساوخیم صرح زا

هشتسد هقلح داتسا هنیب یمن شرس وت کاخ تفگ: مشوگ ریز راهب هک مدرک

ح نز ویب راد نز مزیزع هراد مرک : راهب فرط مدرک مخ ور مرس و مدز وحم یدنخبل

هراد. مه یرف رقو هچ هاگن ! تسین شیلا

هشب. یچ رخآ سلا نیبب هدش فورعم مود مرت وت شاهادا و زان نیا اب هیاس نیا فوا _ راهب

... هگیم هنوطیش دیفس مشچ یایح ییب هرتخد متفگ: اه نزریپ خهلا لثم و مدیدنخ زیر

رگا یوقت و هدازیلع ؟ اجنوا هربخ میدش:هچ تکاس ود ره راهب نمو زربلا دایرف یادص اب
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ناه؟ هیچ؟! یارب نوتندز فرح هنرگو دینک لح دیایب دیدلب

. میدیرپ اج زا راهب نمو هک تفگ دنلب یردق هب ور رخآ ناه

هاگشناد مایب منکیمن لوبق هک تسا راتفر زا تسد نیا رطاخ داد:هب همادا و دموین هاتوک زربلا

! دازآ

زا هک راهب هریخ. میدوب هتسشن رخآ هک ام دشوهب تکاس لککالس زربلا فرح نیا اب

مدش! خرس منم درک ضغب تلا جخ

. دنوزوس ور متحت هکاتام دز یفرح مه نیریش ییاچ یارسپ زا یکی

هک هدع هی رطاخ .هب داتسا هشیم نیمه هنک یم شریذپ ور ییوجشناد ره هاگشناد یتقو _

یرارف هاگشناد زا امش لثم یاه داتسا دیاب هاگشناد ندموا ندرک ادیپ رهوش و حیرفت یارب

. نشب

زا مندب . هشاب تکاس مدرک هراشا مشچ واب متفرگ ور شتسد هک هنزب یفرح تساوخ راهب

. مشکب تلا جخ دش ثعاب رتدب مه یلیهس فرح دیزرل یم تلا جخ تدش

هب درک عورش و هتخت تمس تشگرب و دادن همادا تسین بوخ دایز حملا دیمهف هک زربلا

. هلئسم ی همادا لح و یلوکلوم یاه لومرف نتشون

لح ور دیسرپ یم زربلا وسلا یچره لبلب لثم رهلک هیاس نوا و یلیهس و کالسدوب یارخآ

. میدروخ یم شوج راهب ونمو ندرک یم

دیدب. تسین ورالمز مرت نایم ناحتما اتود امش متفر: هتکس زرم دزات زربلا هک یفرح اب

. هلماک ۲۰ نوت هرمن هک دیتسه بوخ سلا لوط رد ردقنیا

اه! هچب هشاب نوتساوح مدیم ور مرتنایم ناحتما هدنیآ هام رخآ تفگ: اه هچب هب ور دعب

***

و نیگنس سرد هک یمیش یصصخت نابز رسکالس و مدرک رهق زربلا اب صرح تدش زا

. متفرن یمدش بوسحم مه یمهم

وجشناد تسد زا .کالنم مدروخ یم تیوکسیب ییاچ متشاد و مدوب هتسشن هاگشناد طایح یوت

. مدرک یم راتفر تحار یلیخ و تسین رفو رق لها دایز هک مدوب هاگشناد تحار یاه
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دوب. زربلا مدروآ ورباال مهاگن مرس باالی یسک ی هیاس ندید اب

؟! یاوخ یم یچ اجنیا مدش: دنلب و مفیک یوت متشاذگ ور متیوکسیب

کال یاه هچب بجعتم مشچ رباربرد دزو گنچ ور متسد چم هدب ور مباوج هکنیا نودب زربلا

یوت درب نوشک نوشک ونم ندوب هدرک عمجت یسدنهم هدکشناد یدورو رد یولج سهک

. شقاتا

نیا زا هشیمه . تخادنا یم مهب دوب مسیئر یتقو هک یاه هاگن نوا درک؛زا مهاگن مشخ اب

االن. اصوصخم مدرب یم باسح شهدرک هاگن زرط

رسک ارچ هک مارب رایب هدننک عناق لیلد تفگ:هی و درک یط ور قاتا ضرع و لوط یرابدنچ

؟! یدشن رضاح یصصخت نابز الس

ناه؟! ارچ درب: ورباال شادص

دید یتقو و درواین تقاط زربلا . مداتسیا هشوگ کی و مدز دنویپ مهب ور متسد هروشلد اب

. ملباقم تسشن و منیشب یلدنص یور درک مراداو منز یمن یفرح

یا؟!هرآ؟ هچب وت اراس _

:هن مدروآ ورباال مرس

اه؟! ینک یم یزاب جل ارچ سپ _

دوب. هدش تیمانید هیبش زربلا متفرگ زاگ ور مبل سرت اب

« نوریب دروآ شزیم یوشک یوت زا یا هگرب » ینک یم لح ور هگرب نیا ینیش یم اجنیا _

ووت. منود یم نم هشاب طلغ تلا وس کی هگا اراس هبحتلا یاو

. عیرس درک: هراشا زربلا دوب یسیلگنا نابز هب همه . متخادنا هگرب هب یهاگن هرهلد اب

. دروخ یم خرچ زربلا وساالتو نیب مهاگن

. یلیخ . زربلا مرکف یب یلیخ نم دیشخبب _

هنوگ و نییاپ دیکچ ممشچ ی هشوگ زا کشا جمس ی هرطق نییاپ متخادنا یگدنمرش وراب مرس

!!! دنوزوس ور ما

دوب. هدش رت مورآ ، تسشن مرانک دموا زربلا

ماوخیم نک لح وساالتور نیا ینک. هیرگ مارب وت هک مدزن ور اه فرح نیا نم اراس _
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. یشاب هتشادن هیاپ زا لکشم یشیم رضاح سناسیل قوف یارب یتقو

مدن. نومزآ ال صا دیاش ؟! سناسیل قوف _وک

کشا شتشگنا تشپ هکاب یروجنیمه و ماه مشچ وت دش هریخ و تفرگ ور ما هنوچ زربلا

« دیسوب ور مینوشیپ ». ماوخیمن داوس یب نز تفگ:نم درک یم کاپ ور ما هنوگ یور یاه

. هشاب داوس یب دیابن ینم هچب ردام

تسا هدند کی و سخت هک یزربلا . هزربلا هنم لباقم هک یدرم مدرک یم شومارف یهاگ

. هشیم داوخب یچره هک یربلا

هریم هن هتفرگ همانسانش شا هچب یارب .هن هشیمن نینزان طالق هب رضاح سهلا کی االن

ورطالقهدب. نینزان

یا هگرب شراهق و تسد ربز لیکو کمک اب زربلا طالق یارب تفرگ لیکو نینزان مه یتقو

. هتشاد ربخ و یضار شرهوش مود جاودزا زا شدوخ نینزان هک داد نوشن

و دشن زربلا فیرح یلو ارجا تشاذگ ور شا هیرهم یتح دروآ هنوهب کی و رازه نینزان

یام. هنوخ نییاپ هقبط دروآ ور نینزان هنک نیکمت مزا دیاب منز هکنیا نتفگ اب زربلا

هیرهم هراد هکس کی یهام واب هنکاس ام نامتراپآ نومه نییاپ ی هقبط نینزان هتقو دنچ حاال

. هریگیم زربلا زا ور شا

دادن! شوگ زربلا و ورطالقهدب نینزان مدرک سامتلا ردقچ

زربلا یادص ندینش هنک.اب هیبنت ور نینزان داوخیم املآ یارب نتفرگ لیکو رطاخ هب تفگ یم

. مرظتنم اراس : مدیشک ندرک رکف زا تسد

متشونیم طلغ ور ییاجره زربلا وساالت. ندرک لح هب مدرک عورش و متشادرب ور راکدوخ

. یمیدق الق خادب زربلا نومه دوب هدش ، دیچیپ یم ور مشوگ ای متسد یور دز یم راکدوخ ابهت

منک رهاظ ظفح زربلا یولج مدرک یعس و مداد تروق ور مضغب وساالت ندش لح زا دعب

. هیرگ ریز مدز ودعب مدرک لمحت هقیقد هد طقف یلو

هسب. اراس هسب باال: دروآ ور شتسد و تسب ور شاه مشچ یگلصوح یب اب زربلا

ینک. هیرگ و رهق داوخیم ملد طقف تفگ: و تخادنا مهب روخلد یهاگن

. مریگیم تخس تهب نومدوخ ی هدنیآ یارب مراد نم
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درک؟! ور راک فالن وجشناد ارچفالن ینیا رکف تقو نوا وت

ورطالقهدب. نینزان ینم ی هدنیآ رکف _هگا

یتاقافتا وت یهانگ چیه نینزان : منیشب درک هراشا و درک مهاگن یدج یلیخ درک مخا زربلا

زونه مه یماس دوب، یجاح رطاخ هب تفرگ یتنعل نوا یارب مه لیکو هگا تشادن لا سراپ

. هکیچوک یلیخ

. تسین وت رسپ یماس متفگ: صرح اب

یم سفن سفن یشحو واگ لثم زربلا دش. هفخ ولگ وت مفرح متروص فرط کی ندش غاد اب

یچره هراد تسود ور یماس متسنود یم بوخ یلو دوب هتفگن مور یولج تقو چیه دز.

. هشرسپ هشابن

اراس. مهفب ور تنهد فرح _

؟! یدرک یم راکیچ یمدز یوت هرابرد ور اهفرح نیا نینزان

. مدرک یم تداسح شهب زربلا مارتحا و نینزان هب تدش مشن.هب رجفنم ات مدیوج ور مبل

یجاح هب ور یام هغیص یارجام هن تشادن یهانگ چیه نینزان دوب یقطنم زربلا یاه فرح

دشیم؟ شیلا ح قطنم هگم قشع یلو تشاد املآ یاه یراک هدنگ زا یربخ هن دوب هداد ول

راتفر بدوم و نوبرهم یردق هب نینزان دوب تسرد نینزان ی هرابرد کهام فرح عقاو رد

... هشاب کانرطخ هنوت یم ردقچ نز نیا دشیمن شرواب و دشیم شدوخ هدنمرش مدآ هک درکیم

. مرادن کالیس هنوخ مریم نم زربلا ما: هلوک یور متشاذگ ور میتشپ هلوک مدش دنلب اج زا

. میرب ابمه نومب _

نم... _هن

! ینیب یم باالهکدب دایب ما هگید یور نکن یراک یلو مراد تتسود یلیخ اراس _

ولک مشکب یرادیب بش تدم مومت درک مروبجم هک شیپ ی هتفه ینعی زربلا ی هگید یور

غرم مخت اتدنچ نومکرتشم نویسناپ زا هکنیا رطاخ هب طقف منوا منک زیمت ور نینزان هنوخی

. شیگدنز هب مدوب هدز ودنگ شا هنوخ یوت مدوب هتخیر

نوریب دیشک مغامد زا ور همه زربلا و نینزان ندروخ صرح زا مدوب هدرک قوذ ردقچ
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منوم. یم رظتنم هشاب _

و ییوگروز مدوب شقشاع حلا نیع رد مدیسرت یم زربلا زا متسشن هشوگ وهی مدز یدنخبل

. تشادن وعالهق قشع هب یطبر ونیا دوب شراتفر زا یئزج . یجازم دنت

. مدوخ یلقسف اراس هبوخ مور: هب ور دموا و تشادرب ور شفیک

. دیسوب ور مینوشیپ و درک شزاون ور متروص مورآ

مه اب یثحب چیه نودب دش، بای فرش ات تشاک شراک رتفد یوت ونم مومت تعاس کی

دوب. شیپ رد هک یتلقافتا زا لفاغ هنوخ. میتشگرب

***

و نینزان هنوخی دوب هتفر زربلا ؛ نویزیولت هب مدوب هدز لز اه هنووید لثم و مدوب هنوخ یوت

! هدیشوپ شارب یسابل هچ نینزان مدید نویسناپ زا راب نیلوا یارب

مراکفا یاو ور! هکینز دادیمن طالشق ارچ ال صا ؟ نوا شیپ تفر یم زونه تشاد ینعم هچ

. ندوب شوشغشم حملا لثم

هک یدب درد رس اب حبص . مدوب نوشریگرد و مدرک یم رکف زربلا و نینزان هب حبص دوخ ات

درد. رس صرق ندرک ادیپ یارب مدش هنوخزپشآ یهار دوب بشید کیرات راکفا رطاخ هب

سح متفر.اب ورف قیمع یباوخ دشوهب مرگ مکلپ مک مک هک مدوب رادیب عولط یاه کیدزن ات

لا بقتسا وهب متسب شمارآ وراب مرامخ یاه مشچ . مدوب هتفرگ هانپ شوت هک یشوغآ یامرگ

متفر. باوخ

ادلی . هاگشناد دوب هتفر راک یارب و دوبن زربلا زا یربخ هک مدرک زاب ور ماه مشچ یتقو

شرس تشپ ممدوخ و هخرچود یور متشاذگ و متشادرب درک یم یبات یب شتخت یور زا ورهک

. مدرک یم یزاب

نینزان هنکن دش، بشید ریگرد مرکف نینزان دحاو ینعی نییاپ هقبط زا ادص رسو ندینش اب

هشب؟! رادراب مه زاب
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یمدیآ؟! شدب نم زا تقو نوا یچ؟ هشب شقشاع زربلا هگا

تسود ور شدولآ باوخ تروص و نوشیرپ یاهوم ، دیسر هار زا هتسخ زربلا هک دوب رصع

. متشاد

تشاذگ و درک زاب ور شفیک .رد متسشن شرانک و مداد شتسد ییاچ و تبرش ناویل کی

. شلخاد هراذگب ور شچیوس ات زیم یور

... هنزب ترچ ات قاتا یوت تفر هتسبن ور فیک رد هک دوب هتسخ ردقنیا دعب

غارس متفر و مدرک هدافتسا ءوس تیعقوم زا هیزجت یمیش سرد یناحتما وساالت ندید یارب

. یمرچ دلج کی هب دروخ متسد هک متشگ یم فیک یاه هگرب نیب وت شفیک

؟! مدوب هدیمهف بوخ ، ندیزرل هب درک عورش متسد زربلا مسا هب یماس ی همانسانش ندید اب

. هریگب نم زا ور زربلا تساوخ یم نینزان یمندرک هابتشا نم مشش سح

نوا ؟!زا یندشن مامت نم یاه سوباک ارچ ادخ ،یا دنوزوس ور ما هدز خی یاه هنوگ کشا

. مدوب رفنتم شردام و هچب رسپ

راک نوا هب تسد تسنوت روط هچ املآ و هشاب کانرطخ ردقچ هنوت یم رفتت ممهف یم حاال

... هنزب دیلپ

نم مه باختنا نوا هنک،هگا باختنا ور یکی ام یود ره نیب مدرک یم راداو ور زربلا دیاب

. مرادن یسپاولد و باذع یروجنیا هرت عمج یخملا مشابن

و درک بجعت مدوب هتسشن لبم یور هک نم ندید دش،اب رادیب باوخ زا زربلا دعب تعاس کی

؟! ییاج نیا ارچ تفگ:وت

؟! زربلا هیچ متفگ:نیا باالو متفرگ ور یماس ی همانسانش

ارچ ولج: دموا دادو دنویپ مهب وربا دش، نیگمشخ نافوط لثم متسد همانسانش ندید اب زربلا

مفیک؟ رس یتفر هزاجا یب

. نکن ضوع ور ثحب . مدوب یناحتما وساالت _بندلا

اراس؟هرآ؟ مدب سپ باوج وت هب دیاب _اهآ

. تهب هشاب مرگ متشپ دیاب یممنک یگدنز تاهاب مراد نم نوچ هرآ، متفگ:هرآ و مداتسیا مشخ اب

و نم نیبب نکب ور تارکف نیشب بوخ وت میریم اجنیا زا ادلی و نم هیچ ینودیم ال صا
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ور. نینزان ای یاوخ یم

نزن. مهب ور نوم شمارآ اراس تفگ: و دیپاق ور متسد چم زربلا هک. ادلی قاتا مرب متساوخ

. میریم میراد :ام مدیشک ور متسد

تهب ور مرسپ هک هعفد نوا یرب یمن ییاج تدوخ وراب ادلی تفگ: و بقع داد مله مکحم

. یفاک مدرپس

یناور لکشم یگداوناخ امش أل صا . شتشک تدوخ یا هنیک رهاوخ متفگ: و مدز یدنخروپ

. دیراد

اه؟ متسه یک نم هتفر تدای راگنا موناخ اراس تفگ: دزو متروص یوت یمکحم یلیس زربلا

؟ یدش یم گنر هب گنر مسرت زا یروجچ هتفر تدای

مشب؟! مشب؟هرآ زربلا نومه

. هسرب تا هداز مورح رسپ هب ورب وشمگ ورب متفگ: و متروص یور متشاذگ ور متسد

منک. یم تمدآ روجدب مردام کاخ حاورا هب هنرگو وش هفخ اراس دز: داد زربلا

ابوداترِقو یتسس هک مه .وت تشیر هب هسب ور هگید رفن هی رسپ نینزان هیچ ینودیم ال صا

. یتفرگ همانسانش یتفر یدش رخ هوشع

اللیممدش. شاک مدرک رکف مدوخ اب زربلا یاه مشچ منهج ندید اب

زیم یوشک وت .زا شقاتا یوت مدرب نوشک نوشک دعب تفرگ ور موزاب دشو مخ زربلا

ما هچب یدنوخ مشوگ ریز سب تفگ:زا راد رهز ییادص مولج.اب متخادنا هگرب هی رتویپماک

. منزب شتآ ور یماس و نینزان دوب هدز مرس هب تسا هداز مورح

هنووید ونم تنوبز وتو اراس دوب. قبطنم دصرد ۹۰ DNAمداد تست متفر ماهرپ رابجا هب

؟! یتسین مه رادرب تسد ینک یم

؟ یتسه یچ »بندلا دایرف هرآ؟!«اب یدرگ یم ثاریم و ثرا بندلا

ور مدرم و مریمب هظحل نومه مدرک وزرآ هک دوب ینابصع و روخلد یردق هب شهاگن

. منیبن نوغاد یروجنیا

یدعب هعفد اراس مدیم تصرف تهب راب کی تفگ:طقف و متمس تشگرب درک لفق ور قاتا رد

! یداتفا ممشچ زا
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دشن. شادیپ بش وات نوریب تفر یبصع زربلا مدرک یم هاگن شیامزآ باوج هب تهب اب

هقبط تفر مدش هجوتم هک مونشب ور شاه مدق یادص مدوب رظتنم دموا زربلا نیشام یادص

. نییاپ ی

یجاح ی هرابرد تشاد نینزان یمنگ. یچ منیبب متفرگ شوگ و نویسناپ یور متفر صرح اب

دینک. یتشآ داوخ ویم هدش زربلا گنتلد تفگ ویم دزیم فرح

دای هزات . منزب گنز زربلا هب متشادن تعرج یتح ، قاتا وت متفر و مدشن زربلا باوج هجوتم

. مداتفا ادرف ناحتما

متفر ندنوخ رود دنچ زا دعب ندنوخ هب مدرک عورش و متشادرب ور زربلا یاه وزج هلجع اب

مدش. راک لوغشم و هنوخزپشآ وت

نشور ور یقربوراج دعب . مدیباس ور نیمز مدرک کاپ ور زاگ متسش رابود ور اه فرظ

. مدیشک وراج ور هنوخ لک رود وود مدرک

فیل ور ومنت مومح متفر رود دنچ دعب دیسر ندرک اهووتا سابل تبون ندز وراج زا دعب

. هفیثک هنوخ مزاب مدرک یم سح یلو وماه مخز اصوصخم دنزوس یم ور مندب نوباص در مدز

هاگآدوخان زربلا ندید ،اب دموا رد یادص هک مدرک نشور ور یقرب وراج مزاب مومح زا دعب

متفگ:س...سالم. هرهلد اب مدیسرت

اب زربلا هب هجوت یب هچقات یور رابغ در ندید اب هنوخ یوت دنوخرچ مشچ و درک یمخا

یور دیبوک مکحم ور شفیک و تفگ یا هدیشک چن زربلا هک منک کاپ ور اجنوا متساوخ وراج

زیم.

راشژش نینزان نوا هنکن ! مدوب هدرکن یدب راک هک ؛نم مدروخ نوکت مدوخ یاج وت سرت زا

هنک. ییادج هب دیدهت ونم داوخب زورید لثم هرابود هدرک

منکب ور مراک هراذب شاک

داجیا زربلا ونم نیب هلصاف همه نیا زور کی هب دشیمن مرواب . مشیم بوذ مراد شهاگن ریز

منزب. فرح شولج منکن ور یتح هک هشب

منیبب! نیااج ایب اراس دز: مادص زربلا
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. شولج مداتسیا دوب، ما هقی وت مرس و مدوب هدرک قالب مهب ور متسد ولج متفر هرهلد اب

دوب: روخلد زونه شهاگن

. نیشب _

متروص هب یهاگن و دروآ ورباال مرس و هنوچ ریز تشاذگ ور شتسد . متسشن شرانک

دوب. هدرک زمرق یمک ور متروص یلیس .در تخادنا

ندز رسوهلک لوغشم هاگشیامزآ و هاگشناد یوت ور بورغ ۷ات۷ تعاس حبص زا _نم

ادنمراک منیشب زیم تشپ مبش ات حبص هک متسین هنودرود زیزع زربلا نوا هگید ماه وجشناد اب

. دننکب ور ماراک

هن وت هن مرادن ور هنوخ وت ثحب رجو ی هلصوح مک.حلاو ملمحت هدش فیعض مباصعا

دینک. بارخ ونم باصعا دیرادن قح مودک چیه نینزان

نیا تسادج شهار هک مه اه هنوخ رد نییاپ یریم وت باالهن دایب هراد قح نوا هن زورما زا

. دیشاب هتشادن مهب سرتسد چیه هک نریگب لگ انب اتدنچ مدیم ادرف مه ور نویسناپ

ور یا هگید فرح چیه قح سالم ریغ یدرک دروخب شهب تهار رس لا متحا بسح رب هگا

. یرادن شاهاب

چیه قح و ینکیمن تاه یزاب کنز خهلا یطاق ور ادلی و یماس یریگیم ور شمارتحا

؟! یدیمهف یرادن ور مشاب اجک نم هکنیا هرابرد یضارتعا

هشیمه یارب تفگ یم تشاد معاال زربلا ، مروخب صرح اتمکرت مدیوج یم لخاد زا ور مبل

!!! تسین راک یوت نکوطالیق لمحت ور نینزان

وت بناج زا نینزان ای مرسپ مدوخ هب تبسن یمارتحا یب هگید راب کی اراس داد: همادا زربلا

زا یرس نوا لثم هکنیا رکف واباب نامام شیپ تمتسرف یم میقتسم منزیمن تکتک هگید منیبب

ات منک تیم هزشان منک متلو نم نکن مه ور تنوج ییاد رسپ اب یرب تحار هک یشب ادج نم

ینک. جاودزا ینوتن رمع رخآ

؟! یدیمهف

مدش. هجوتم _هلب

هب یاو مریگ یم تزا هنوخ یوت ور تناحتما ادرف : ششوغآ تمس مدیشک و تفرگ ور متسد
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. یشاب هدنوخن حتلا

؟! ماباب نامام هنوخی میتسرف _یم

سرد ماوخیم رهلک و یلیهس زا تفگ:هن و درک مخا یلو دوب صخشم شاه مشچ زا هدنخ در

ندب. حیضوت تارب گنشق ور

. مدنوخرچ هقدح یوت ور ماه مشچ صرح اب

؟ میباوخب میرب ما هتسخ یلیخ تفگ: و تخادنا مهب نوبرهم یهاگن زربلا

. باوخ تخت یوت میتفر ود مداد.ره دنخبل وراب شباوج

دوب هتفرگ تروپساپ نینزان یارب زربلا دش. رتدب نوم یگدنز عاضوا زور نوا یادرف زا

. منیبب سوباک حبص ات بش زربلا نتفر سرت زا دوب هدش ثعاب ونیا شدوخ اب کرتشم منوا

... هتفویب هرارق یقافتا هچ هک مدوب نارگن مئاد و متشادن زکرمت سرد یور

ضارتعا دادیمن هزاجا یتح و نینزان شیپ تفر یم مه ماه بش رثکا دزیمن یفرح چیه زربلا

. مشاب کیرش نوا لثم ینز وراب میگدنز دیاب ارچ هک منک

راک و هاگشناد تسا رتهب یمرگرس هدوهیب ویخلا رکف زا یرود و مدوخ ندرک مارآ یارب

کالس ندش مامت زا دعب هاگشناد متفر یم روز هکهب لبق یاهزور الف خرب متشادن هنوخ یوت

دح ینعی دشاب هاگشناد رد ور زور و تعاس رتشیب مدرک یعس هنوخ متشگ یم رب رد ار

هنوخباتک وت ندنوخ سرد هناهب هب متشادن هککالس ییاهزور وداتزاکالساهای نیب هلصاف

. مدرپس یم مراچیب نامام تسد ور وادلی متفریم هاگشناد هب

زربلا اب زورما مدرک یم رورم وساالتور رخآ رود یارب متشاد و مدوب هتسشن راهب رانک

. متشادن ور شاه یکالس هلصوح ال صا میتشاد یمیش هاگشیامزآ

رهلک هیاس و یلیهس . هاگشیامزآ وت متفر اه وجشناد زا اتدنچ و راهب هارمه و مدش دنلب حلا یب

مدش. راک لوغشم و متفرگ نوشزا هاگن صرح .اب ندوب مه

شتروص وحم هظحل کی یارب درک یم لیلحت و هیزجت ور ییایمیش شنکاو هی تشاد زربلا

متسد یوت یدب یادص اب هشیش و مرادرب هلعش یور زا ور رشب ی هشیش مدرک شومارف مدش

. دیکرت
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اه هشیش دروخ . ندیسک غیج سرت زا هشیش یادص ندینش اب ندوب نوم فارطا هک ییاسک

. دشیم یراج ماه تشگنا نیب زا نوخ و دوب هدیرب ور متسد

ور متسد دعب ؟! تساجک تساوح تفگ: یبصع ییادص هتکالسواب دموا هلجع اب زربلا

بآ. ریز ریز تفرگ و دیشک

عیرس دیدب لیرتسا زاگ _هی

راچد یزیرنوخ رطاخ هب دیچیپ متسد رود ور زاگ زربلا داد لیرتسا زاگ اههی هچب زا یکی

. مدوب هدش حیلا یب

؟! داوخیمن هیخب نیا داتسا تفگ: و تخادنا متسد هب یهاگن ینارگن اب راهب

. هبوخ _هن

اراس؟! تساجک تساوح تفگ: و تخادنا نم هب یهاگن

؟! یدش هچب

! زربلا متفگ: ضغب اب

هقیقد جنپ :هی تفرگ ور متسد و تخادنا ندرک یم هاگن نومهب بجعت هبکالسهکاب یهاگن

دینک. تحارتسا

. زربلا راک قاتا وت میتفر ابمه

. متسد داد هویمبآ تکاپ هی شقاتا لا چخی وت وزا یلدنص یور مدنوشن روز هب زربلا

. مدروخ شزا یمک روز هب

؟! مزیزع یبوخ تفگ: و درک مهاگن نارگن زربلا

. موها : نییاپ متخادنا ور مرس

. یلقسف مینز یم فرح کالسابمه درک:دعب شزاون ور متروص

هب یرس

درک. کرت ار قاتا ینارگن واب درک یثکم زربلا مداد، نوکت دییات یانعم

زربلا ؛ میدوب هتسشن مه یور رد ور ناروتسر یولج هفاک یوت زربلا ونم دعب تعاس کی

یاوخیمن اراس تفگ: و دیشک ولج هب ور شدوخ و مهب دش هریخ سپس درک توکس هقیقد دنچ

هتچ؟! یگب
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؟؟ همچ نم ینودیمن یگب یاوخیم ینعی مدز: شهب یدنخ تسوپ و مدش خلت هاگآدوخان

نک دامتعا نم هب نک نانیمطا نم هب متفگ تهب راب دنچ اراس _

. مریم تیگدنز زا میفاضا تلر هگاب متفگ تهب هک نم زربلا مدش هتسخ _

تشادن دایرف زا مک هک هدش لر تنک یادص نومه اب یلو باالهرن شادص درک یعس یلیخ زربلا

یونش یم یشوخ ربخ ازور نیمه نک لمحت یدرب ور مرس اراس هسب تفگ:

... کرتشم تروپساپ مهاب نوا جراخ هب نینزان وت نتفر ربخ متفگ:ثمال و مدیدنخ

تفر. نییاپ هقبط هب شدوخ و درک یهارمه هنوخ نموات توکس رد زربلا

***

همانیهاوگ هزات نامام . رختسا میتفر اسوتآ و ارهز و نامام هارمه ما هیحور رییغت یارب

. درکیم یگدننار طایتحا واب دوب هتفرگ

؟! هشیم ناهیآ یاه تنطیش فیرح دنولا اباب نامام متفگ: بجعت اب

. هودب ناهنیا یاپ مه هنوتیمن هشابن دیشروخ هگا تفگ:هن و دیدنخ هرهش نامام

هدش. لچک ناهیآ و ادلی تسد زا هنوخ میدرگرب یتقو اباب هراچیب تفگ: و دیدنخ ارهز

؟ یدیم روکنک لا ثما وت ارهز

. هگید سلا یجبآ _هن

. یدرک یلیز و مخز متاه تسد همه ؟! یتدوخ ووت یرکپ ردقنیا ارچ وت ردام _ نامام

. متسد وت رشب ی هشیش ندش دروخ تباب مه یکی نیا هسکتیاو رطاخ اههب ممز _نیا

یمینک؟ یروخدوخ ارچ مزیزع داد: نوکت فسأت ی هنوشن هب یرس نامام

باصعا و خلت یافرح نوریب میدموا مارهاوخ نم هک زورما متفگ:ایب و مدز خلت یدنخبل

. مینزن نک دروخ

تخادنا یاباال هنوش یلیم یب اب نامام

کیدزن پاش یفاک هب میتفر نامام هارمه ارهز و اسوتآ اب یخوش و یباسح ینت بآ زا دعب

بش ات میداد حیجرت و دوب هتعاس ۱۲ رختسا میدش، راهان ندروخ لوغشم ور رختسا نومه

. مینومب اجنوا

هداد مایپ کهام مدید و مدرک کچ ور میشوگ متفر هک دوب رهظ زا ۲دعب تعاس یاه کیدزن
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بجعت زا شاه فرح زا شخب ره ندینش واب مدرک یلپ ور .لیاف هداتسرف مه یتوص لیاف

دز. مکشخ

دوب اغوغ تکرش یوت زورما ؟!!! یدیمن باوج مدز کلا سیم هعفد رازه ییاجک اراس

هار دادیب و وداد اوعد یباسح ، هکوکشم متفگیم تهب هک تکرش رادباسح اب زربلا و یجاح

. دنتخادنا

. تشادرب ور یشوگ قوب اتدنچ دعب متفرگ ور کهام ی هرامش عیرس

؟ یدیمن باوج ارچ ینعی تمتشک ییاجک اراس _ولا

. کهام مرختسا _

وپ کوکشم تکرش رادباسح متفگ ینعی دوب رشحم تکرش زورما اراس تفگ: قوذ اب کهام

. هدوب موناخ نینزان مدآ راد باسح نیا وگن هشیم. بیغ تکرش الی

دوب.نمو مه زربلا ی همع ناتسرامیب شدرب دنولا اباب درک هتکس هراچیب دیمهف یتقو یجاح

هداد. یرارف ور موناخ هدز گنز رت دوز رادباسح وگن نینزان بندلا میتفر مه زربلا

. هاگدورف میر یم میراد زربلا االنمهاب

. یجاح هراچیب . دنولا اباب شیپ دیرب دیتسنوت هگا مه امش

وگن مجل نینزان هکاب تداسح زا مدرکیم رکف هشیمه نم ینعی . هشیمن مرواب کهام یاو _

. هدوب یهاکزیزبآ هرتخد ًاعقاو

. ظفاحادخ نم زا دموا زربلا اراس هرآ _هرآ

هس دشوره هدامآ هلجع مهاب نامام متفگ. نامام هب ور ارجام و رختسا متفروت هلجع اب

میدش. ناتسرامیب یهار

موناخ همع هدش. یرتسب وی یس یس ووت هدب یلیخ حشلا نتفگ یجاح رس باال میدیسر یتقو

. تفرگ نوم لیوحت یلک و درک یلا حشوخ زاربا نامام نمو ندید اب

رامیب هداوناخ داد یمن هزاجا و دوب یصوصخ ناتسرامیب میدوب هتسشن ناتسرامیب یوت بش ات

. نشاب هتشاد روضح اج نیا داوخیم نوشلد هک تعاس ره ات

تاجن یارب ور رتکد نوا و رتکد نیا سب دوب،زا هدنومن شور هب گنر هراچیب دنولا اباب

درک. ربخ شردپ نوج
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و درک هنوهب ور وادلی ناهیآ نامام . نتخیر یم کشا زیر کی مه موناخ همع و یرپ نامام

تبقاع  متفرگ یم ور زربلا ی هرامش و مدوب هتسشن ناتسرامیب یوت نارگن .منم هنوخ تفر

« میتفرگ ور نینزان » داد کمایپ هک دوب بش ۳ تعاس

داد... شیتم ورابسال شناوات و دروخ ور نینزان انهباجهب دامتعا بوچ یجاح هرخ بال

و راشف هنوگره صیخرت زا دعب ارتکد دشو یرتسب ناتسرامیب یوت یزور دنچ یجاح

دنولا و زربلا ماکالهب ور تکرش و هناخراک راچان مه یجاح ، دندرک عنم شارب ور سرتسا

هتکس دادن؛ تسد زا ور شنوج هک دوب یقاب شرکش یاج زاب نیشن هنوخ هدرک راذگاو ناخ

. هشیم بوسحم کانرطخ یلیخ یجاح نسوسلا وت هک دوب هدرک یتخس

میق توبا یدوج نامر الف خرب دش، ادیپ کهام زارد گنل اباب هک هنیا ارجام ی هزماب تمسق

۲ زا یرپ نامام و یجاح هکلب دوبن نوتلدنپ سیورج لثم نووج و پیتشوخ رسپ هی کهام

. ندوب شیلا ومیقم ندوب هتفرگ هدهع هب ور کهام یتسرپرس یگلا س

با زربلا هدب.و طالشق یاوخیم هگا تفگ زربلا هب طقف و درکن نینزان زا یتیاکش چیه یجاح

یماس تناضح و هزاجا یلو طالقداد یتحار هب ور نینزان دشو هدایپ نوطیش رخ زا هرخ ال

. تفرگ شزا ور

هشاب هتشاد ور شرسپ تناضح هنوت یمن ارچ هک تخوس نینزان یارب ملد یلک شلوا نوا نم

هک مدروخ صرح هتفر ناریا وزا هدرک جاودزا هرابود طالشق دعب هام هس مدینش یتقو یلو

. هتخوس ملد برقع نوا هساو ارچ

. هکهام و ییاد جاودزا ربخ مونشب متسنوتیم هک یربخ نیرتهب اه ارجام ندش مامت زا دعب

؟! هبوخ ما هفایق و پیت تفگ: دشو هریخ هنیآ وت نارگن زربلا

یم بترم ور تاهوم یراد اتاالن بش رس زا وت یلو مشاب نارگن دیاب منز نم زربلا _واال

ینک.

. مسرب رظن هب شوخپیت نوتلیماف یولج ماوخ _یم

. یبوخ ادخ هب ناج اباب یبوخ متفگ یگف ابکال

باذج اعقاو یا همرس تاوارک و دیفس نهاریپ اب یتفن یبآ راولش و تک نوا یوت هک زربلا

؟! تساجنوا مه نامیا تفگ: شتعاس ندرک میظنت دنکواب لد هنیآ زا هرخ دوبباال هدش
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اه! هشومع یسورع زربلا همولعم بوخ

اه. ینک شب و شوخ شاهاب یرب نم یولج منیبن تفگ: و درک یگنررپ مخا زربلا

اماب هکنیا مود ، هرادن نم اب یراک هگید سپ درک دزمان نامیا هک نیا لوا مزیزع ناج زربلا

. میشاب هتشاد شب و شوخ هکابمه تسین یزاین سپ میرهق نیهاش ییاد ی هداوناخ

عیلا زیچ همه هدش نوینیش یاهوم و یا همرس نماد و تک متخادنا هنیآ وت مدوخ هب یهاگن

. متشاد تسود ور مپیت اعقاو دوب

؟! نتسه هدامآ اه هچب _

_هرا.

شردپ تس راولش و تک مه یماس دوب هدش کسورع هیبش سورع سابل وت ادلی نوریب میتفر

دوب.. هدیشوپ ور

یسرم : ششوغآ یوت مدنوشک و تفرگ ور متسد هنوخ زا جورخ زا لبق دزو یدنخبل زربلا

. ینکیم ملمحت و یتسه هک

. زربلا مراد تسود مدش: دنلب هجنپ کون یور و مدیدنخ

داد. یم کلقلق ور مندرگ شغاد یاه سفن تفرگ ور متسد دزو قبمع یدنخبل زربلا

؟ نیرضاح _

:هلب. نتفگ و نومفرط ندموا عیرس اه هچب

رد یولج طقف رفن هب۱۰۰ بیرغ مدروخ اج ترامع یغولش ،زا ترامع تمس می داتفا هار

مشن. هدایپ نیشام زا درک هراشا شدوخ و ارهز هب درپس ور اه هچب زربلا ندوب هداتسیا

یسورع هی :نم تخادنا ماه مشچ وتی قیمع یهاگن و ولج دموا مدرک یم شهاگن بجعت اب

. مراکهدب مموناخ هب

_یچ؟!
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رذگه؟! یم شرس وت یچ مدش یمن هجوتم

عقوم ، داتسیا فورعم یاه نوزم زا یکی رانک دز، تراتسا و نیشام یوت تسشن زربلا

روجدب ور ممشچ نوزم نیا یاه سورع سابل زا یکی کهام هارمه سورع سابل دیرخ

؟! هدیمهف اجک زا زربلا یلو دوب هتفرگ

. مموناخ وشن _یپهدا

هغیص گیدههچ یسورع یگدنز سلا دنچ دعب هخآ هشرس وت یچ ینعی مدرک شهاگن رظتنم

هیا؟!!

. تسشن نیشام یوت دموا جهبع کی اب زربلا

اه. هشیم رید یسورع زربلا _

 متفرگ رامآ ندموین هاگشیارآ زا دامود و سورع زونه سرتن _

متشاد یبیجع سح ، مدیشوپ زربلا کمک وراب سورع سابل اه، هیلتآ زا یکی هب میتفر مه اب

دوب. هدرک ما هکش قاواع زربلا

زا منهد هنیآ یولج متفر سورع سابل ندیشوپ زا دعب متشاد یبسانم شیارآ یسورع تباب

. دیشخرد ماه مشچ قوذ زا مدوب هدش لگشوخ یلیخ دنوم زاب بجعت

نینزان متسنودیم لوا نومه تفگ:زا مشوگ ریز و درک هقلح مولهپ رود ور شتسد زربلا

یم طالشق هگا متشادن نتشادهگن زج یا هراچ یلو تسین یتسرد ومدآ هراد هشیش هدروخ

درک. یم رارف دوب هدیدزد تکرش زا هک یلوپ نموت اه درایلیم اب تحار نوا مداد

تنایخ تهب تقو چیه هنرگو اراس هنم یت سم بش کی ثهرم یماس داد: همادا و دیشک یهآ

. مدرکن

یم واالن مدرکن هجوت تهب یهاوخدوخ اب یلو ینیب یم رازآ نینزا ن دوجو زا متسنود یم

اراس. مقمحا ردقچ هک ممهف

مور یگدنز ی همه زورما :زا تفرگ رگ منت همه دیسوب مورآ و مشوگ تشپ تشاذگ ور شبل

مسفن مزیر یم تلد هباپی

هدش. تفگ:عیلا ساکع مناخ دموا سکع کیچ یادص
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.. شمت شاد مدوخ رانک وحاال دوب مزیچ همه زربلا تفکش ماه بل یور یقیمع دنخبل

۱۳۹۷ ۲ید نایاپ


