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لوا لصف

1387 سلا

داوهب

هک مهاگن و مدوب هدز .باال تشگیم ورب تفر یم شندب یاج همه متسد

. متفگیم بل ریز ینووج شندب هب دروخیم

. درکیم تسار و میگنودرم مه ندب نیا ندروخ روصت یتح

شکیچوک یاه هنیس ؟ تشذگ وم نودب و یرولب ندب نیا زا دشیم هگم

تخادن یم بآ ور یسکره نهد

نیا نم، یارب اما هرت زیمآ سوه درگ و گرزب ی هنیس هی اعطق هک هتسرد

زیمآ سوه ، دوب مور هب ور رتخد غولب هنوشن هک کیچوک یاه هنیس

. دوب ایند زیچ نیرت

. دیزغل یم ش هعونمم یاهاج یور نم تسد و درکیم ماگن هدرک ضغب

هن ای هراد ور متفلک یگنودرم تقاط مولوچوک سورع هک متسنود یمن

. شتیموصعم و یکاپ ندیشچ ی هنشت .. مدوب غاد اما

!! شغاد و کیچوک ندب ی هنشت
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هن تفگیمن یچیه ، مدروآ رد شنت زا یمورآ هب ور شسورع سابل

ندوب هداد ششزومآ بوخ اه همیدن راگنا . نویش ،هن هیرگ ،هن ضارتعا

ور شاه هنیس هک یکیچوک نیتوس و تروش اب اهنت دوب ملباقم تخل

دوب هتشادهگن

رت گرزب شضغب و دیزرل شلگشوخ یامشچ مدرب شابل کیدزن ومابل

دش

ینیریش ، دوب نیریش مدیسوب قیمع وشابل ومدرک شزاون وشتروص

. شمکمب لماک داوخیم ملد هک یبیجع

. تفگ خآ هک متفرگ یکیچوک زاگ متفر شندرگ تمس

نم.. یآدیت منوج ملد.. نوج -

: تفگ و درک هاگن مامشچ وت

؟ ینک اراک نوا زا ماهاب یاوخیم -

شنیس اتباالی مدیشک شنوش یور ومبل و مدیدنخ

متفگ مورآ و مدرک ثکم شنیس یور

بال؟ نوطیش اراک مودک -

فافز بش نگیم شهب تفگ .. تفگ همیدن هک نومه -

دش، رامخ مامشچ

هزات هک مدوب هدش 15سهلا رتخد نیا ی هتفیش روجدب دوبن مدوخ تسد
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ایاالن هیچ تراکب هدرپ دروایمن رد رس نادنچ و دوب هدیسر غولب هب

! مینک راکیچ هرارق

: مدیسوب وش هنوش و مدرک زاب وشنیتوس دنب

مینک اراک نومه زا هرارق ، مزیزع هرآ -

درک. مهاگن هنامولظم

.. هراد درد تفگیم همیدن -

مدیسوب وشمرف شوخ یابل

دایب تدرد مراذیمن نم -هن.

دیشک تلا جخ و تخادنا نییاپ وشرس

کیچوک مدرک شاه هنیس ندیکم هب عورش ، دوب هدش تفس میگنودرم

. تفرگیم اج منهد یوت شلک و دوب

. مدرک منهد یوت و شلک

رادیب حبص نم،ات عضو نیا .اب درکیم منووید تشاد شدنلب یاه هآ

منک! شدراو االن متساوخیمن ، میدنومیم

شدوخ هک شمسیلب ردقنوا متساوخیم اما مدیکرتیم متشاد هک دنچره

منک. شدراو ات داوخب مزا

نوشن نیا . دیشکیم و دوب هدرک تشم ور هفحلم شولوچوک تسد اب

. هربیم تذل هراد هک دوب نیا هدنهد

رظنب و دوب ولوچوک . مدرک سمل ور شتشهب تروش یور زا تقاط یب
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. دمویم هزمشوخ یلیخ

دز یکیچوک غیج . مدیشک شفان نییاپ ات ومنوبز و مدرک لو وشاه هنیس

: دیدنخ و

دایم مکلقلق نکن -

. دموا شک مدنخبل و مدنوشن منوبز یاج یا هسوب

؟! مدیدیم یچ نم ههآ . مدروآ ورد مدیشک نودند اب وشتروش

ممهفن هک ردقنوا باال.. مدز وم. رات هی نودب ییوله و یتروص تشهب هی

. متخادنا نییاپ وشاه هکیت و مداد رج شنت یوت ور تروش . تس هچب

! دیسرت

. مدیشک ووب شتشهب یور متشذگ ومغامد . مدرک لر تنک ومدوخ یمک

! دادیم یگدنز یوب

مدرک سح ور شیسیخ . مدیشک شور مورآ ومنوبز

یسلم معط . مدیکم ور دمویم نوریب شتشهب زا تشاد هک یتاحشرت لک

. تشاد

یاه هآ یادص . مدیشک شنییاپ زاباالات ومنوبز مدرک زاب وش ال تشگنا اب

و مدیشکیم نوبز رتشیب نم یچره . درکیم منووید تشاد آدیت

. دیشکیم هآ رت دنلب نوا مدروخیم
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میگنودرم . نییاپ مدیشک ومراولش پیز . مدش دنلب و مدیسوب وشنور

. نوریب دز قش ِقش

و تفلک ردقنا ، تفرگ مدنخ . میگنودرم هب دز لز هدنگ یامشچ اب آدیت

هنک.. هاگن یروجنیا تشاد قح هک دوب هدنگ

: مدز سفن سفن درک. جک وشرس . متشادهگن شابل کیدزن ومیگنودرم

شروخب .. ادیت -

: تفگ بجعتم

؟ یچ -

وشدوخ . متفرگ شیتآ شبل یغاد ،زا شبل هب مدنوبسچ ومیگنودرم کون

ات مداد راشف شابل الی زا ومیگنودرم و متشاد شهگن تباث . دیشک رانک

. لخاد هرب

شهب تساوخیمن ملد عقاورد . مدوب انیا زا رت یا هفرح نم اما دزیم روز

. هروخب شدوخ هک متساوخیم منک، زواجت

. تس هزمشوخ مموناخ روخب -

نومه راگنا . دیشک میگنودرم یور ینوبز و درک زاب مورآ وشابل راچان هب

نیا مدیمهفیمن . هشکب هلعش منورد شیتآ ات دوب یفاک نوبز هنود هی

. درکیم منووید ردقنا شمک نس نیااب هک تشاد یچ رتخد

: مدیلا .ن مدرک جراخ مولگ زا ومنودرم هآ
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نزب شنوبز یه .. ودب -

درک. ندز نوبز هب عورش هنکن مینابصع هکنیا هساو اما دوب هدرک ضغب

. تشگیمرب و دنویم میگنودرم یاطسو ات شنوبز

وشلک تراهم و تقد اب نوچ دموا ششوخ مشدوخ راگنا دعب یمک

. دزیم سیل وشنهد وت درکیم

. تفرگیم شیتآ تشاد میگنودرم

مدرک ومیگنودرم . مداتسیا شنهد وباالی متشادهگن ماتسد اب وشاتسد

اما دوب ولوچوک شنهد . مدرک ندز هبملت هب عورش یمورآ ،هب شنهد وت

غاد! هداعلا قوف

و مدز سیل شنهد و بل رود زا ومیگنودرم زا لصاح تاحشرت مدش مخ

. متفرگ رس زا ور هبملت هرابود

رانک ومدوخ . هگید هیفاک و هدش تیذا مدیمهف درک هک یا هفرس اب

. مدیسوب وشابل و مدیشک

شلا ون هآ یتقو هش. هدامآ ات مدز سیل هگید یمک . متفر شتشهب تمس

متشاذگ مندرگ یور و مدرک دنلب وشاهاپ دش، عورش هرابود

. متشاذگ شخاروس یور ومیگنودرم کون

هک متسنودیم اما دایب شدرد تساوخیمن ملد درک. ماگن هدیسرت ادیت

! هگنت یباسح
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راشف شخاروس یوت ومیگنودرم یمورآ وهب متخادنا شتشهب یور یفت

: تفگ و دیشک یمورآ غیج . مداد

داوهب دایم مدرد ادخ... وروت نکن -

ساوح اما دزیم غیج ادیت . مداد راشف مورآ مورآ و مدرک عمج ومساوح

اما تشاد درد هتسرد . منزب شور هدرپ منوتب ات دوب شتشهب یور نم

! دشیم هدز ش هدرپ دیاب دوز ای رید

. میدوب هتفر شیپ اجنیا ات هک بشما رتهب هچ

ینوخ لا متسد رظتنم قاتا رد تشپ هک ییانومهم اهو همیدن شغیج اب

بش هک دوب هنهک مسر هی نیا . دندرکیم یداش و ندزیم تسد ندوب

. ندنومیم رظتنم رد تشپ همه دیاب فافز

.. دوب کیچوک یلیخ شتشهب . درکیم هرش مینوشیپ و رمک تشپ زا قرع

شارب هگید یمک و مدیشک یفوپ . هسرب بیسآ شهب داوخب مدیسرتیم

دامتعا مهب دیاب . مدرک شزاون متفرگ متسد یوت وشتسد . مدیسیل

. تشاذیم رانک ور سرت ودرکیم

تکرح کی اب راب نیا و مداد رارق شتشهب یور ومیگنودرم رس هرابود

یدنلب غیج ادیت . مدرک سح وش هدرپ ندش هراپ . شوت مداد راشف مکحم

همزمز و متشادهگن تلا ح نومه رد ومدوخ . دیچیپ شدوخ وهب دز

: مدرک

دش! مومت .. سیه .. شاب مورآ -

تسد زا ور شتراکب مدش نئمطم هک تفرگ نایرج شتشهب زا ینوخ

دوبن نم رشح مهم .. مدیدنخ ! دوب نم نز انوناق و اعرش هگید واالن هداد

لا متسد منک. مورآ ورادیت هک دوب نیا مهم منک. شلر تنک متسنوتیمن هک
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نوخ ندید اب ادیت . مدرک لا متسد هب هتشغآ ور شنوخ لک و متشادرب ور

: تفگ هدیسرت شتشهب

؟ یدرک مراکیچ یچ.. -

: مدیسوب وشینوشیپ

! نیمه ، یدش منز طقف .. تسین یزیچ -

ورد مدیچیپ مدوخ رود ومربماشودبر . مدرک شنت یمورآ هب وشاسابل

متفرگ نوشتمس ور لا متسد . ندرک ماگن رظتنم همه . مدرک زاب ور قاتا

! ترامع نیا کیچوک موناخ تراکب منیا -

مدوخ ردام و نتخیریم قوش کشا لا متسد ندید اب ادیت ردام و ردپ

رس زا ور یداش و یبوکیاپ مه اه نومهم هیقب . تفریم مقدص نوبرق

. نتفرگ

نامام و منک مورآ ور ادیت باالات هقبط نرب مدرک تساوخ رد نوشزا

داد. ور متساوخ بیترت

. مدرک شمکش ندیلا م هب عورش . مدرک لغب ورادیت و متشگرب قاتا یوت

شدرد رطاخب راب هی هظحل دنچ ره و تخیر یم کشا طقف ادص یب

نومه زا تسرد .. شییابیز هب مدوب هدز لز . تفریم مه وت شامخا

یتح مش شلا یخیب متسنوتیمن ! دوب هدرب وملد ، شمدوب هدید هک یزور

اب دوب نیا مهم . دوبن مهم هک نس .. دوب رتکیچوک مزا 15سلا هگا

. دوب هدش نیمات مه شدنیآ نم، اب شجاودزا

***

: ادیت

اباب هب ریقحت اب هک بابرا نامام رورغ اباب..و و نامام راسمرش تروص



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

10

.. منماد زا هدز نوریب ی هنهرب یاهاپ یور بابرا زیه هاگن .. درکیم هاگن

بابرا . هشب خرس و هزابب گنر رتشیب ماه هنوگ دشیم ثعاب همه و همه

: تفگ و درک فاص وشادص

زج نوتباوج هک منودیم .. میایب اجنیا هب ردام اب بشما دوبن یزاین -

هک مگب دیاب هنوترتخد و نم نس نوترظن زا لکشم مرگا . تسین تبثم

زیچ و هدموا مشوخ نوترتخد زا نم . تسین مهم نم یارب ال صا نس

. هرادن تیمها یا هگید

... هنکن بابرا راب یزیچ ات تفرگ وشدوخ یولج اما درک مخا اباب

دوب شدرگ رد نوشنیب طقف مهاگن ، مدیمهفیمن ونوشاراتفر لیلد

: تفگ شبذاک رورغ اب دوب ارون شمسا هک بابرا نامام

؟! تسه نم رسپ زا رتهب باالرتو یسک هگم ال صا -

مرواب اما ننکیم یراگتساوخ بابرا یارب ونم نراد هک متسنودیم

مه مومت منک. جاودزا ماوخب هک مدوبن ینس یوت زونه یفرط .زا دشیمن

.. ننکیم یزاب کسورع نماالن یاهلا وس نس

بابرا دیچیپ اتسور یوت هک دش عورش ییاذک زور نوا زا زیچ همه

.. هدش طایخ دیجم رتخد ادیت قشاع

هب شوخ نتفگیم و ندیشکیم ووه ندینشیم ور یفرح نینچ ات همه

، ندرکیمن یزاب ماهاب مه ماتسود یتح .. هدرک روت یزیچ بجع شلا ح

جاودزا تاهاب و ینزب شلوگ ات یدموا هوشع بابرا یارب وت نتفگیم

رسپ هد، گرزب بابرا .. بابرا ناخ هک تشادن بارخ محور ال صا اما هنک..
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... هدش نم قشاع ناخ اضر

مهب هدز لز هرسکی و هتسشن مور هب ور هک دشیمن مرواب مه زونه یتح

ماج... همه و مندب ،هب مفایق هب

لیدبت تقیقح هب راگنا هد یوت اندیچیپ فرح اهو ندیشک ووه همهنوا

!! دوب هدش

. دوب لا حشوخ مساو یلیخ نامام

زا رت کزان یسک ، بابرا یلگوس یشیم و نوشترامع یوت یریم تفگیم

یروجنیا هک متساوخیمن نم اما ... هزیریم وشنوخ بابرا هگب تهب لگ

. تشادن یا هدیاف مدرکیم هیرگ مه ردقچره هش.

شور هک یکیچوک هقلح و تفرگ ومتسد . دموا متمس و دش دنلب بابرا

شوت یدزمان یارب هک یتشگنا نومه یوت درک. متسد تشاد نیگن کت

شزاون وماهوم ، متخادنا نییاپ هاگادوخان ومرس ؛ نتخادنیم رتشگنا

درک..

! ینیبیم باوخ یراد وش دنلب .. ادیت .. ادیت -

و مدرک زاب ومامشچ نیمز نشاب هدرک مترپ دنلب نومتخاس هی زا هک راگنا

هظحل نومه . مدرک سح مدوخ یور ور داوهب نومه ،ای بابرا هریخ هاگن

متشاذگ ممکش یور ومتسد و مدز یغیج ملد... ریز یدیدش درد ندیچیپ

: تفگ هدزتشحو داوهب

؟ یراد درد ؟ رتخد یدشیچ .. ادیت -

شاگن هدرک ضغب ؟ مدوب هدش هناهام تداع ینعی .. دوب نوخ زا رپ مریز
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مدرک

ارچ اجنیا .. هنکیم درد ملد ؟ بابرا ماهاب یدرک راکیچ بشید .. بشید -

؟ هینوخ

واب دز رانک ور وتپ . دروآ زیمت سابل تسد هی مساو و دش دنلب بابرا

؟ دوب هدش مچ ینعی .. مدیسرت دز. شکشخ تخت یور نوخ ندید

: مدز بل نوزرل یادص اب

؟ هیچ هساو نوخ .. نیا -

: تفگ بل ریز و تسشن شتروص یور یمخا

یشاب هتشادن دایز یزیر نوخ مدرک ومیعس مومت هک نم یتنعل -

: متفگ بجعتم

؟ یچ -

. دیشک یسفن و درب شاهوم الی وشتسد کالهف

یچ ره ، تفر هشاب مومح مدزیم سدح هک قاتا لخاد دیفس رد تمس

هدرک ماهاب یراک شدوخ هک مدیسر هجیتن نیا هب مدرک رکف

متشادن یروطنیا یزیر نوخ تقوچیه نم

ماپ الی درک.زا مدنلب تکرح هی ووت متمس دموا بابرا دعب هقیقد جنپ

ماکشا . دشیم ینوخ تشاد قاتا طسو دیفس شرف و تخیریم نوخ

. داسیاو ناو رانک و درب مومح یوت ونم بابرا . تخیریم روطنیمه
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دوز .. یشیم رتهب مکی همرگ بآ ناو.. یوت ورب نک زاب وتباوخ سابل -

ومدوخ یتساوخ مکمک . نرایب هنوحبص تارب اه همیدن مگب نک مومح

نک. ادص

. قاتا تشدنارد مومح و مدنوم نم و تفر . مداد نوکت ومرس

ریت ملد ریز . متفر ناو یوت یمورآ وهب مدرک زاب ومباوخ سابل دنب

؟ دوب هدش مچ نم . نتخیر مه تشپ ماکشا هک دیشک یدیدش

نودب همیدن . درکیم رتهب ور حملا تشاد یمک مندب هب مرگ بآ دروخرب

یب ، متفرگ ومندب یولج . مسرتب دش ثعاب هک دش مومح دراو ندز رد

و درک هاگن دوب هدش نوهنپ ناو یوت یاه فک نیب هک ماپ ات رس هب توافت

. دروآ متمس هب ور شتسد یوت ِینیس

درک. مواکجنک هساک لخاد تایوتحم گنر مرک گنر

: مدز بل

؟ هیچ نیا -

داد متسد هب ور ینیس لخاد ی هساک

! هبابرا روتسد روخب ، یچاک -

تشادن یصاخ هزم .. دوب نیریش . مدروخ یمک و متفرگ شزا ور هساک

. ینیریش زج ، یلو

. مدرک شاگن بجعتم دز. وناز ناو رانک و تشاذگ نییاپ ور ینیس همیدن

دش. ممکش ژ اسام و شزاون لوغشم و ناو یوت درک وشتسد
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: تفگ هک مدوب هتخادنا نییاپ تلا جخ زا ومرس

هد.. یوت گنراو و گنر رتخد همه نیا نیب ... هشیمن مرواب مزونه نم -

مدایز هتبلا ! تخبدب هیتاهد یوت ؟ دایب ششوخ وت زا دیاب بابرا

هب دنبیاپ متخانش و مدید نم هک یزاب نز بابرا نیا ، شابن لا حشوخ

! هتلا 15س هزات هک ییوت هب هسرب هچ .. هنومیمن سکچیه

یگدنز هتسرد . مدرک ضغب ؟ مدوب یتاهد نم . مدروایمن رد شافرح زا رس

هگب نومهب یسک تشاذیمن تقوچیه ییاباب اما میتشادن الیت مجت

... یتاهد

: تفگ رت مورآ ردو تمس تشگرب

فت،وت .. هباذج یلیخ یتنعل هن؟ درک رارقرب هطبار تاهاب بوخ یلیخ -

! یرادن وشتقایل

شدنچ و دیشک وشتسد هتساوخ ادخ ...زا مدز سپ یمورآ هب وشتسد

درک. ماگن راو

نومه تنتسرفیم بابرا و گرزب موناخ تندش هلماح دعب دصرددص -

! یدرکیم یگدنز هک ینود گس

رد متسنوتیم یچ . مدش عمج مدوخ یوت و متشاذگ ینیس یوت ور هساک

ماوخب هک متشادن ترامع نیا یوت ییاج . یچیه اعطق ؟ مگب شباوج

منک! مه رظن راهظا

هک دوب ملد ریز شزاون لوغشم نوا و مدرکیم هاگن همیدن هب فرح یب

عمج ومدوخ و دش خرس ماه هنوگ . مدش ( بابرا ) داوهب هریخ هاگن هجوتم
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. مدرک

. دیسر داوهب هب درک لا بند ومهاگن در یتقو و درک ماگن بجعتم همیدن

: تفگ و دش دنلب

دش. ارجا نوتروتسد بابرا .. هزیچ -

: تفگ شباوج رد نم هب هریخ داوهب

مومح شدوخ ات نک ادیپ دمک یوت زا یکیش سابل شارب و ورب ! هبوخ -

اب نرظتنم همه ، ینک ششیارآ لکش نیرتهب هب ماوخیم ، دایب و هنک

نش. انشآ ترامع کیچوک موناخ

درک میظعت همیدن

بابرا مشچ -

. کمشچ شدنب تشپ و دز مهب یدنخبل داوهب

و متسب هشب زاب ات تفر یم هک ور مشین . تفر نوریب مومح زا دوز

. مدیشک ملد وت ینیه

و متشادرب ور وپماش . مغارس دموا ضغب زاب . دوب هدید ومتخل ندب

. مدش ندرک مومح لوغشم

یور همیدن هک یتنطلس و دنلب نهاریپ هب مدوب هدز لز ناالن یتروص اب

ورب، هار تسار . دادیم روتسد و دزیم فرح دنت دنت . دوب هتشاذگ تخت

. مدوب هتسخ نک. راصب نک، ولج،فالن هدب وتاه هنیس

نوچ مدشیم هدامآ دیاب . دوب داوهب روتسد اما تساوخیم ندیباوخ ملد

: تفگ هیانک ورپ رگشنزرس همیدن . تشاد نومهم
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ششوپب رادرب ، ینکیم هاگن یداسیاو زونه هک امش !! کیچوک موناخ -

. هرظتنم بابرا

شیسراو و متشادرب تخت یور زا ور نهاریپ . مدرک شاگن راز تلا ح اب

مداسیاو همیدن هب تشپ و شمدرک منت نییاپ .زا مدرک

افطل دیدنبب وشپیز -

ماپات رس هب یهاگن و دیشک باال مساو ور پیز تکرح هی وت همیدن

. هدنوم یلکش هچ منت وت نهاریپ متسنودیمن . تخادنا

. شیارآ زیم تمس درک متیاده و تشاذگ مرمک ور وشتسد

دز: رغ بل ریز

! تولوچوک وچلا مشچ نیا اب هخآ منک تشیارآ یروجچ وروت -

دش. نووزیوآ مبل

یم اه یردامان لثم . ندز رغ اب دنچره درک، مندرک شیارآ هب عورش

. دشیم هتسب داوهب یولج شقطن هک دوب یلا ح رد نیا ودنوم

: تفگ و درک مدنلب دش مومت هک شراک

نک هاگن تدوخ وهب هنییآ یولج ورب -

. مداتسیا یدق هنییآ یولج شفرح قبط

یتروص دنلب نهاریپ . مدوب هدرک رییغت ردقچ . دنوم او منهد بجعت زا

یاه زتورپ فطل .هب دادیم نوشن رت دنلا ورب مدق مدوب هدرک منت هک یگنر
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. دندشیم هدید رت گرزب مه ماه هنیس و نساب نهاریپ لخاد

. دوب هدرک داجیا یگنشق داضت یتروص نهاریپ اب مدیفس تسوپ

مدز یدنخبل . دمویم مهب یلیخ هک دوب هدرک یکسورع شیارآ ور متروص

: متفگ قوذ واب

اباب هب مدب ماوخیم ؟ یریگب سکع مزا هشیم ، همیدن مدش لگشوخ دقچ -

. منامام و

درک. ماگن دنخزوپ و مخا اب همیدن

. ریگب تس ،ژ یکوا -

.ژ دروآ نوریب یساکع نیبرود اهوشک زا یکی لخاد وزا تفر دمک تمس

. تفرگ سکع ات دنچ نوا و متفرگ تس

: تفگ هک دموا نییاپ هقبط زا داوهب یادص هظحل نومه

؟ آدیت ؟ هیمس -

دز: داد دوب هیمس شمسا هک همیدن

بابرا میایم میراد -

. تشادرب تخت ریز زا ور یراد هنشاپ یکشم یاشفک و دموا متمس لوه

ودب شوپب ورانیا -

درک. یلا خ ماتسد و ندرگ یور ور یرطع

. ندوب ترپسا و نتشادن یدنلب یاه هنشاپ اه شفک هناتخبشوخ

! مدش جراخ قاتا زا همیدن رانک و نوشمدیشوپ

یور وشراگیس و دیشک نوریب شتک بیج زا وشتسد مندید اب داوهب
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.هب تفرگ متمس وشتسد و دز یباذج و رورغم دنخبل درک. اج هباج شبل

. مداسیاو ششیپ و متشاذگ شتسد یوت ومتسد یمورآ

دیود هنوخزپشآ اهزا همیدن زا یکی دش. هدروخ رد گنز هظحل نومه

. هدموا یک منیبب ات مدنوخرچ ومرس واکجنک درک. زاب ور ردورد تمس

! ندوب درم دنچ

هس ره . شدوخ هب دنوبسچ ونم و تشاذگ مرمک تشپ وشتسد داوهب

وت. ندموا درم

شمه نوشهاگن ات هس نوا اما درک یسرپلا وحا سالمو هب عورش داوهب

: تفگ تشاد شیر هت هک نوشیکی وهی . دشیم نم ترپ

! رسپ هلگشوخ ردقچ هللا شام .. داوهب -

دز متسد یور یا هسوب . شتسد یوت تفرگ ومتسد و تسد وناز مولج

دز: بل . مدرک شاگن بجعتم هک

! کیچوک موناخ تییانشآ زا ملا حشوخ ، متسه دیون -

داوهب . نداد تسد ماهاب دوب رایهم و نیمرآ نوشامسا هک یدعب رفن ود

یلصا سنلا یوت و نرب ات درک نوشفراعت . دیراب یم شاه مشچ زا رورغ

: تفگ مشوگ مد و دش مخ . ننیشب

و رود یراذن نک یعس یلو نتسین یدب یامدآ . نرجات ، نماتسود انیا -

! هرادن ور تهب ندش کیدزن قح یسکره ! ینم یلگوس ،وت نکلپب ترب

یور یا هسوب . مداد نوکت ومرس دنت دنت اما مدشیمن شافرح هجوتم

لبم یور و میتفر نوششیپ . تفرگ ومتسد زاب و دنوشن مینوشیپ

. میتسشن
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: تفگ یخوش هب نیمرآ

؟ داوهب هرذگ یم روطچ یراد هچب -

: تفگ و درک نم هب یکریز ریز هاگن . درشف مه یور وشانودند داوهب

! هیلا ،ع یلا خ امش یاج -

: تفگ دیون راب نیا هک دوب توکس یا هقیقد دنچ . هدنخ ریز ندز هس ره

! هدروخ وتنوبز داوهب راگنا ؟ ولوچوک موناخ ینزب فرح مکی یاوخیمن -

. ندیکرت هدنخ زا زاب انوا هک مدرک هاگن داوهب هب بجعتم

! گرزب موناخ شیپ نییاپ هقبط ورب - داوهب

ومدوخ اما مشفک ریز هب درک ریگ منماد . مدش دنلب و مداد نوکت ومرس

دنچ . ندیدنخیم و ندرکیم ماگن روطنیمه انوا . متفین ات مدرک لر تنک

: تفگ و درک نوشراب یسومان شحف داوهب متشادرب هک مدق

هنم! نز نوا ، شور دیشابن موز -

. مونشن یا هگید فرح ات مدرک دنت ومامدق

یلومعم ، دوبن بیرغ بیجع نوشاتسود هفایق . متفر نییاپ اه هلپ زا

. مدیسرتیم منومه زا نم اما . دوب

و دز یدنخبل مندید .اب مدید و گرزب مناخ متفر نییاپ اه هلپ زا یتقو

دز شدوخ تمس هب یا هراشا باال. تخادنا وشاهوربا

! ولوچوک سورع تمنیبب اجنیا ایب -

لثم . متشاد تسود یلیخ وترامع ِیگرزب . متفر شتمس وهب مدرک دنت اپ
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مناخ ناونع ...هب مدزیم مدق شوت متشاد حاال نم اما .. دوب ایور

! شکیچوک

..و..! مرایب وماتسود ... مصقرب ... مدنخب ... منزب غیج ... مودب اجنیا

. ندشیم لا حشوخ یلک متفر ییاج هچ ندیدیم ندوب ماتسود هگا

؟ یچ ینعی موناخ ال صا ، ماجنیا موناخ نم دوب هتفگ نامام یلو

مکی ، دوب هاتوک یلیخ مدق . مدوب گرزب مناخ لباقم مدموا هک مدوخ هب

هش! مدق مه ات دش مخ

: تفگ دنخبل واب دیشک مرس هب یتسد

ویتمی یابمال هطبار نم، نشخ ِرسپ نوا اب منکرکف ؟ ادیت یرادن درد -

! یشاب هدنورذگن

مورآ هک مداتفا مرمک یور داوهب ِیشیتآ و غاد یاه هسوب دای شفرح اب

... تفریم نییاپ مورآ 

. متخادنا ریز هب یمک ومرس و دش سبح مسفن

: متفگ مورآ دوب هداتفا هتپ هتت هب تلا جخ زا هک ییادص اب

! گرزب مناخ دوب بوخ -خ..

. دیشک ومتسد هک متخود شهب ومهاگن درک، یدنلب ی هدنخ

درشف ومتسد . میدرک ترامع وت ندز مدق هب عورش مورآ شدوخ هارمه

: تفگ و

تهب یفرح هنکمم . یشاب نم ِرانک نریم داوهب یاتسود یتقو ات هرتهب -
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. ننزب

. مداد نوکت ومرس اما هیچ شروظنم مدوب هدیمهفن هکنیا اب

. ینودب هرتهب اما ، تسین منزب تهب ماوخیم هک ییاه فرح ِعقوم -االن

! مدیمهفیمن شافرح زا یچیه هک دوبن بیجع ، مدرک شهاگن بجعت اب

؟! گرزب مناخ ییافرح هچ -

هنکیم شیبصع نوچ ، ینزب شسپ نکن یعس تقوچیه هکنیا لوا -

ینک نهلا دنلب نک یعس نوتاه هطبار یوت و هدب ماجنا داوخیم راک ره

هنداد همادا هناهاوخ شلباقم فرط هک همهفب و هونشب هراد تسود

شرانک یگداوناخ یاه نشج صوصخ ،هب امسارم ی همه ...وت تسطبار

وت نس هب یا هچب رتخد یتقو منوا ، بابرا ِنز ندروآ تسدب یارب ؛ شاب

.. نریگب وشاج هدش روطره ناوخیم و نصرح ایلیخ ، هشاب

؟ نصیرح نم ندروآ تسدب یارب یچ ینعی ! مدوب هدیمهفن یچیه

. داتسیاو ولبات هی لباقم نم هب هجوت یب یلو مدرک هاگن شهب یجیگ اب

مگب تهب نومنادناخ هنیرید مسر هی زا ماوخیم هک هنیا مرخآ فرح -و

دش،هک تباث داوهب یامشچ یور و دیخرچ ولبات یوت دارفا یور مهاگن

. دیچیپ مرس یوت شادص
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نامام تسین شتقو -االن

هاگن دوب مولج حاال هک شیعقاو یامشچ وهب متفرگ ولبات زا ومهاگن

. مدرک

داد. رارق متشپ وشتسد و درک یمخا گرزب مناخ

هن؟! ای هنودب دیاب هرخ -باال

. داوهب تسام هداوناخ زا یوضع االن نوا

. تفرگ ومتسد چم و دموا رتولج داوهب

: تفگ یا هگرود یادص واب درک مترپ شدوخ لغب وت ابیرقت

! میگب شهب دوز ردقنا لئاسم نیا منیبیمن لیلد نم ، شنس نیا اب یلو -

. دینک سب هرتهب

درب. ونم گرزب موناخ ِیضاران یامشچ لباقم شفرح ندش مومت شدعب

. متتشاذگ تخت یور و درک مدنلب میدیسر شقاتا هب یتقو

داد. رارق ماهاپ یور و شتسد و تسشن ملباقم شدوخ

: تفگ ، دوب هریخ ماشچ وهب درکیم شزاون هک روطنومه

ادیت هدن تیمها شافرح هب

. تفگیم یصاخ روج و ممسا ، ادیت

... هگیم یچ مدینشیمن مه دیاش و مدوب شامشچ خسم

. ینکرکف شهب یشاب روبجم هکاالنوت تسین یزیچ هرخسم مسر نوا -
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. تفرگ باال مورآ مورآ منابرض

. داتفا مابل یور و شهاگن هک مدرک رت ومابل

دز: بل و درک تکرح ماهاپ یور راو شزاون تلا ح شاتسد

یلیخ ، ینم نز هک واالن ترامع نیا !وت ادیت یراد فیاظو یلیخ -وت

. یراد فیاظو

: متفگ مورآ شدوخ لثم

یفیاظو هچ -

. دیشک ماپ نیب و درب منماد ریز و شتسد

مدیشکیم تلا جخ مدوب شولج یروجنیا یتقو ، متفرگ زاگ ومبل

. مدرکیم ونهلا هآ هک مدوب نم نوا دمویمن مدای هگید

. دیشک شور وشتصش و درک دازآ ومبل مخا اب

، دزیم جوم نوشوت رورغ هک ییاهمشچ نوا وت مدرک ساسحا هظحل هی

. مدید تنطیش

! دوب مهوت منکرکف

؟ مگب یاوخیم وتفیاظو زا یکی -

. مداد نوکت قایتشا اب ومرس
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داوهب یافرح واالناب مدب ماجنا منوتب یراک اجنیا نم مدرکیمنرکف

. منودب مدوب قاتشم یلیخ

درک. مخ یمک وشرس و تشاذگ مندرگ تشپ وشتسد

یراد مهم یلیخ هفیظو هی -وت

! یشیم هیبنت ، ینکن لمع شهب تسرد هگا هک هفیظو هی

نوبز سح واب تفرگ نهد وهب مشوگ ی الهل هک دش سبح مسفن

یظیلغ وهآ منک لمحت و مدوخ متسنوتن مشوگ ی الهل یور شسیخ

. مدیشک

هنم! ِندرک نیکمت ، هفیظو نوا -

داوهب -

دش. خرس مات رس گرزب مناخ یادص اب

هب ماتسد ، مدیشک بقع یدنت هب ومدوخ مدرک سح هک وشهاگن ینیگنس

. دزیم یدیفس

ماهاپ ور زا داوهب یاتسد ینیگنس هک مدنوشوپ ماتسد واب متروص

دش. هتشادرب

؟! هدش یزیچ -

بش هساو ، ادیت ،اب هداوناخ ییانشآ نشج ، هیگداوناخ نشج بشما -

هش. هدامآ نک شکمک
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مرادرب ماشچ ور زا وماتسد متساوخ مدینش وهک داوهب ی هشاب یادص

. دموا پیز ندیشک یادص هک

: متفگ هتپ هتت واب دش درگ ماشچ

...با برا -

. مداد راشف رتمکحم وماشچ هک دموا یا هلیسو نتخادنا یادص

؟! دینکیم راکیچ بابرا -

! هونشیم هراد متشادن متح هک دوب دایز یدح هب مبلق نابرض یادص

ماتسد نانچمه یلو مدیرپ اج ،زا منوش یور شدرس یاتسد سح اب

. مدوب مشچ یور

مش. هجاوم همنهذ وت هک یا هنحص اب مدیسرتیم

. تشاک متسار ی هنوش ور یغاد ی هسوب و دیشک نییاپ وسابل دنب

. دشیم رتشیب تشاد هظحل ره شسوب شزوس

باال تلا جخ واب ماتسد ، هرایبرد وسابل داوخیم مدیمهف درب باالهک وسابل

. مدرکن زاب وماشچ اما متفرگ

. مداد راشف مهور وماشچ یتخبدب واب متفرگ مندب یولج و ماتسد

دش. هقلح مندب رود شغاد یاتسد رابنیا هک مدرک ادص وشمسا زاب
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؟ ملد نوج -

متشاد ، هنوزوسب ونم تسنوتیم متشادن کش هک ییاتسد سامت سح زا

. مدشیم بآ

. دوب هتفرگ ومتسد هی شگید تسد و دوب مرود شتسد هی

: تفگ مشوگ ووت درک متیاده یتمس هب مورآ

مایم ناو،االن وت ورب -

. مدرک زاب وماشچ و متفگ یا هشاب

. مدرک زاب وبآ ریش ، متسشن شوت ومتفر ناو تمس هب

. متسب وماشچ و مداد هیکت ناو ی هبل هب ومرس

سمل وشندب دوب رارق هرابود ؟ مینک مومح مهاب میتساوخیم االن ینعی

؟ منک

 نوکت ملد یوت یزیچ مرش زا رتشیب ، مهاب نومتخل یاندب سمل سح زا

. دروخیم

. مدش خرس ینآ رد یلو مدنودگرب ومرس دش زاب هک مومح رد

هکنیا سح .اب دنوم شریخ ماشچ مدید وشندب تمسق نوا هظحل نوا

. متفر ورف مدوخ وت رتشیب دایم متمس هب هراد

. ادیت رتولج ورب -

. تفرگ رارق متشپ هک متفر ولج یمک شفرح قبط
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هب ونم وتسشن مکیچوک یاه هنیس ور عقاورد دش، هقلح مرود شاتسد

. دیشک شدوخ تمس

! مدیشکیم تلا جخ مدرکیم سح هک مریز وشیتفلک

. تفرگ وموزاب هک مرب ولج متساوخ یمک ، دوب هدش ضبقنم مندب

هلجح وت بشید هک یرتخد نوا هشیمن مرواب ؟ ولوچوک موناخ اجک -

! هشکیم تلا جخ ردقنا نم ندب تمسق هی ،االنزا دوب یروطنوا

تفرگ ومتسد هک مدز بآ یور شافرح زا ضارتعا ی هنوشن هب متسد اب

دز. شور یا هسوب و

. متشاد وندیزرل سح نومه زاب شراکنیا اب

درک. هطاحا و ماه هنیس و تخادنا مرود و شتسد هک مدز یدنخبل

 وناب هینتساوخ متتلا جخ -

درک. یلا خ ناو وت ویکی دوب مومح وت هک ییاه هلیسو نیب زا

شامشچ یوت . دیشک شدوخ تمس وهب منوچ ، دموا بقع هک شتسد

مه زا هک شابل .. دموا مغارس هتخانشان سح نومه زاب و مدش هریخ

. مدرب رتولج ومابل رایتخا یب تفرگ هلصاف

مابل یور و شسیخ یابل گنرد یب هک دوب هظحل نیمه رظتنم راگنا

. تشاذگ

. دیکم دوجو ی همه واب تفرگ تدش دعب اما ، دوب یمورآ ی هسوب شلوا
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. دوب ممرش زا نیا و متشاد دیدرت

شتسد راشف اب اما ، هشیم تحاران مدیاش و هنکیم سح ونیا متسنودیم

. هشکب بقع تسین رضاح هک مدیمهف ممرمک ور

مدز هسوب شبل هب هنایشان

. درشف شتسد اب ومنساب و دیدنخ ولگ وت

بجع هچ -

دوب هدشن مرگ و دوب درس یمک هک یبآ یتح و دوب شیتآ هروک راگنا شنت

. تشادن یرثا ،

وطال کم ،اب مدز شاهوم هب یگنچ وتفر شاهوم یوت متسد هاگآدوخان

،حاالهب شدوخ تمس دنودرگ مرب هک مدیشک یا هفخ دز،هآ هک یا ین

و دوب مه یور هب ور نوماتروص ، دوب داوهب مرانک ومدوب هداد هیکت ناو

! هشاب هتشاد مهب یرتشیب یسرتسد یروجنیا تساوخیم راگنا

یور وشنوبز ، دیسوب و مندرگ گر یور و تفر رت نییاپ مندرگ زا شابل

درک. رپ ومومح یاضف مدنلب هآ هک دیشک مندرگ

. تفرگ ومنهد یولج شتسد اب

یدب نومول هکنیا زا لبق رت مورآ -

! رتمورآ تفگیم حاال دوب شدوخ شببسم ، مدرک شهاگن مخا اب

. تسشن مبل ور یدنخبل هک دز ماهوربا نیب یا هسوب
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دز. هراشا شدوخ وهب دیشک متخل یوزاب ور وشتسد

... مور ایب دش،حاال رتهب یروجنیا -

. مدشیم بوذ متشاد ، نومنت یامرگ .زا متفر شور مورآ و متفرگ یسفن

ساسحا مخاروس ور گنشق وشیگنودرم متسشن هک شاهاپ یور

زا هک ییادص ،اب تفرگ ومرمک هک مروخب نوکت یمک متساوخ . مدرکیم

: تفگ دوب هدش هگر ود توهش

منک تسح ماوخیم ، ادیت ردقنا دروخن لوو -

هراد یگزات مارب یلیخ تندب

هسوب واب درب مولگ ریز وشرس . متفرگ مورآ و متفرگ زاگ ومبل شفرح اب

. ندوب هیبش همزمز هب رتشیب اما دش. ندز فرح لوغشم مورآ یاه

هشابن نوریب تاه هنیس هک یروج ؛ ادیت شوپن زاب سابل بشما -

: متفگ یجیگ واب تفر رد منهد زا

بابرا هکیچوک هک نم یاه هنیس یلو -

دز: بل یرامخ نحل واب دیشک مندب یور و شتسد

هنم! ِیایند تکیچوک یاه هنیس نیمه -
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. تخادنا لگ ماه هنوگ شفرح زا

مهب ، هنزب مهب افرح نیا زا دوبن یسک ، مدوب هدش گرزب اتسور وت نوچ

هنک. هجوت

. دوب دیدج مساو اه، سمل نیا و افرح نیا ندینش االمن

. شخب تذل و دیدج

شهب منم ال باقتم ور هدیم مهب داوهب هک یبوخ سح نوا تساوخیم ملد

. مدب

. منکراکیچ متسنودیمن اما

یروج . ینک راتفر هکلم هی لثم ماوخیم . بابرا ِنز . ینم هکلم ،وت ادیت -

! متفرگن ییاتسور رتخد هی نم هدب نوشن تشنم و راتفر هک

. مداد نوکت ومرس

هگیم داوهب هک یروج متسنودیمن نوچ ، منکراتفر یداع دوب رتهب

! هیروجچ

دادیم مهب هک یبوخ یسح .زا نییاپ .زاباالهب دیشک مندب یور و فیل

هنک، حتف ومندب متساوخیم هنک. سمل وماج همه شتسد متساوخیم

. متشاذگ شنوش یور ومرس و مدرک رت کیدزن شهب ومدوخ

. دادیم ژ اسام یبوخ وهب دوب شدرگ لا حرد مرمک یور هنارهام شتسد

. درکیم زابرَس تشاد شدرد مک مک حاال اما ، متشادن درد



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

31

؟ یرادن درد -

مکی -

؟!! ملا مب رتشیب یاوخیم ینعی -

. دیشک شلغب وت ونم لماک هک متفگ یموها یساوح یب اب

. ولوچوک موناخ مترظتنم بش یدش بوخ سپ -

. دوب هدش مدیدج ِتداع نیا . متفرگ زاگ ومبل

! متفرگیم زاگ ومبل داوهب ِفرح ره اب

لثم تشاد مه نم و دوب دیدج شزیچ همه ، ترامع و یگدنز نیا

سح ومدرد . درکیم موداج راگنا داوهب یاه تسد . درکیم شدوخ

و غاد نم شسمل ره اب راگنا منک. سح ونوا متساوخیم اما ، مدرکیمن

. مدشیم رتغاد

رتشیب ات منزن سفن سفن مدرک یعس و تسشن مشوگ ی همرن یور شابل

! هربن میگبنج یب هب یِپ نیا زا

؟ یرتهب -

... موها -

ننکیم تکمک اه همیدن شدعب ، یشوپب سابل منکیم تکمک ؛ میرب هرتهب -

. یشوپب ور تبش سابل
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: مدیسرپ هک هرب نوریب مومح زا تساوخ دش دنلب

؟ مشوپب یچ نم هک ینک کمک یاوخیم سپ -

! تنطیش اب هتخیمآ تذل . دوب تذل شهاگن وت راگنا

. مرادرب تسد داوهب یاراتفر شاکنک زا ات مداد نوکت ومرس کالهف

؟ هشاب اه همیدن اب تاریز سابل ینکیمن رکف هک -وت

دش. خرس ماپاترس شفرح اب

منت تساوخیم داوهب واالن درکیم منت نامام هک ینیتوس و تروش ینعی

؟ هنک

. مدشیم غاد مه هنکیم دروخرب مندب هب هک شاتشگنارس هب رکف اب

. متفر نوریب ناو زا طایتحا واب مدیشک مهاتوک یاهوم وت یتسد

و مدیشک مندب یور متردق ی همه اب ور فیل اما ، متفرگ یمک شود

دش. مندب ندش خرس شجیتن

. دیزرا یم ... دنوم یقاب ماگنچ یور مهاگن

هنک، فیرعت مزا .ات مشاب لوا زور لثم داوهب یولج هشیمه متساوخیم

هنک. هاگن مهب

. دوب ینتشاد تسود اما مدیدج یاتداع هب تشگیمرب منیا دیاش

یلیخ مدوب اتسور وت هک ینم هساو ، شاهاب یگدنز و درم نیا سمل

! دوب ینتشاد تسود

. مدرکن ادیپ ییاج ای رد یور یا هلوح متفر نوریب مومح زا

. دوب داوهب هدیشوپ ندب هب مهاگن
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نم یوشک مدزیم سدح ، اهسابل ندید واب دوب اهوشک زا یکی وت شرس

. هشاب

یکشم شفنب و کیچوک ، تِس نیتوس و تروش هی اب هک مدوب ش هریخ

... متمس تشگرب

. دموا ولج مورآ مورآ و تخادنا مندب هب یلماک هاگن

... شِهاگن زا دوب یبوشآ نم نورد ، شدرسنوخ رهاظ سکع رب

: تفگ بل ریز و دیشک مندب هب یتسد

یشیم رت یسکس شاهاب ، هشاب بوخ نیا منکرکف -

. دوب هتفرگ گنر ماه هنوگ

ششوغآ یوت ابیرقت و متفر ولج هاکِرپ لثم و تفرگ شتسد یوت وموزاب

گ

. مداتفا ری

. متشاد مرش مدوب شلغب یوت سیخ یندب واب تخل ال ماک هکنیا را

. دوب هدرکن راتفر ماهاب یروجنیا یدرم چیه تقوچیه

؟! مریگیمن ، مریگیم دیدج سابل نم تسنودیمن ماباب یتح

. یچره ای

هنک... منت وماریز سابل تساوخیم مور هب ور ِدرم نیا اما

. دوب هدرک ادیپ تسد نم هب یتح و دوب هدید و نم تخل ِنت

نم. یگدنز نم،هب یاه یگنورتخد هب
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هنوشن و هشزرا اب یلیخ ارتخد هساو تفگ یم مگرزبردام هک یزیچ هب

. هنوشندوب کاپ

نم. تراکب ی هدرپ

 منت عیرس مدرکیمرکف . مدش اهر مراکفا زا دیزغل مندب یور هک شتسد

. دیخرچیم مندب یاج یاج ، تنطیش اب شتسد اما هنکیم

: متفگ مورآ و مدیزگ بل

؟ ینکیمن منت ارچ -

. درشف شتسد یوت ومنور

. تسین باذج ماردقنوا نم هساو ریز سابل ندنوشوپ -

ارچ! ، تدیفس ِندب ندیکم و ندید یلو

. شمتفرگ مانودند نیب هک سب ، دایم نوخ مبل زا مدرک سح

. نیمز وت مرب مش بآ متساوخیم مدوب شولج هک یروجنیا

یرتهب سح میدوب ناو وت یتقو . هنزن تسد مهب هگید متساوخیم

. متشاد

مورآ و مدرک هفخ مولگ وت ومهآ تفرگ رارق ماهاپ طسو هک شتسد

. دیدنخ

ایراد تسود همولعم -

متفین هکنیا یارب داد. م هیکت راوید وهب درک مدنلب هک مدزن یفرح

. مدرک هقلح شرمک رود وماهاپ

! دشیم صخشم رتشیب میدوب مه لباقم هک یروجنیا ، دوب گرزب یلیخ
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درک. رتزاب یمورآ هب وماهاپ و دش رتکیدزن مهب

. مدرک یفیفخ ی نهلا منت نییاپ ور اقیقد منوا شسح واب دموا ولج

اه. هنحص نیا و شندب زا تمسق نیا ندید یتح ، دوب دیدج اسمل نیا

هتسباو ونم شاراک اب ردقنا یتقو منک لر تنک و مدوخ متسنوتیمن

... دوب هدرک شدوخ

مدراو یروج درکیم یعس و تفرگ رارق مندرگ یور و دموا ولج شرس

. هریگن مدرد هک هنک

یسح نیرتهب ، شنوبز ندیشک و شابل نیب مندرگ کزان تسوپ نتفرگ

هنک. لقتنم مهب تسنوتیم هک دوب

فیفخ یاه غیج متشاد هک یدرد تدش زا نم اما دشیم مدراو مورآ مورآ

. مدیشکیم

منک. هفخ ومادص ات تفرگ مولج وشوزاب

. متشاد هگن مانودند نیب و متفرگ زاگ وشوزاب صرح اب هتساوخ ادخ زا

تذل زا هک ییادص واب دز هبرض مهب دنت دنت و مکحم درک زاب اج یتقو

ات تساوخیم ملد هک دیشکیم هنودرم یاه هآ مشوگ وت دوب هدش هگر ود

... مدب شوگ نوشهب هشیمه

؟ یراد تشپ زا ویدعب تقاط -

دش... غاد مه نم ندب و تفرگ مورآ هک مدرک بجعت شفرح اب

... هدشن مومت زونه مدیمهف شدعب تکرح اب یلو

. مرادن وشتقاط متسنودیم . تفر یا هظحل مسفن درد زا شراشف اب
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. مدش هریخ شرامخ و خرس یامشچ هب سمتلم و متفرگ وشوزاب

. دیسام منهد وت هدزن فرح

. درکیم موداج راگنا شامشچ

. مشب نومیشپ مفرح اتزا دوب یفاک شاشچ هب هاگن هی یتح

ایند نیا هب راگنا شراشف اب هرابود و دروخ رس شوزاب یور زا متسد

. متشگرب

. مدیشک یدنلب غیج تفر لخاد لماک یتقو

دش. مک شدرد زا درک زاب اج گنشق یتقو و درک ملخاد مورآ مورآ لوا

درک. عورش وشاه هبملت هک مدیشک یقیمع سفن

. دیشک بقع وهب درک هقلح مولگ رود وشتسد

مشیم یکی شاهاب و منکیم شسح مدنچ راب یارب مراد هکنیا سح زا

... مدوب لا حشوخ یلیخ

. دوب یبوخ سح یلیخ

، مدید اتسور وت هک ِیا هگید ِدرم ره زا رتهب اتاالن.. هک یبابرا اب ندوب

! دوب

... دادیم شمارآ مهب نوا

نیب و متفس اما کیچوک ی هنیس و نییاپ دروخ رس مولگ رود زا شتسد

. تفرگ شتسد

هب منوا و مداد نوکت رت مکحم ومدوخ مشیم غاد مراد هکنیا سح اب

. دنودرگ مرب یمورآ

درک. یلا خ ممکش یور و دیشک نوریب مزا یلو مدوب شندموا رظتنم
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. مدرک مخا

منک. سح ویشوخ ِمجح نوا تساوخیم ملد اما ارچ منودیمن

. دموا مکلقلق هک دیشک منت نییاپ یور وشتسد هدنخ اب

مومح میرب دیاب زاب منکرکف -

. مدش دنلب و مدنودرگرب ومور مخا اب

رظتنم هکنیا یاج منک مومح ییاهنت مدرک یعس و مدش مومح دراو

. مشاب شندموا

دز. مابل یور یا هسوب و دش هقلح مرود شاتسد هک دیشکن یلوط اما

؟ هجوج یرهق -

مرب و تفرگ و ماچم هک متخیر مرس یور وپماش و مدادن یباوج

. دنودرگ

. تخیر شفصن ابیرقت و داتفا نیمز یور متسد زا وپماش

. مدیسرتیم متشاد شییوهی تکرح نیا زا اما متشاد مخا نانچمه

؟ یرهق ارچ -

. مروخب نوکت متسنوتیمن ممتدوب هتفرگ تفس هکنیا ِرطاخب ، مدزن یفرح

! یدشیم هلماح اما ، متساوخیم ممدوخ -

. مدرک هاگن شهب بجعت اب

؟ یچ ینعی -
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؟ ینک سح وشیغاد یتساوخیمن هگم -

. متخادنا نییاپ متسنوتیم هک ییاج ات ومرس ، تخیر ملد شفرح اب

درک. شزاون ومتشپ و دیشک شلغب یوت ونم

یدشیم هلماح یلو ، متساوخیم ممدوخ -

. تسین شتقو االمن

؟ مدشیم هلماح ارچ -

. میدشیم راد هچب عقومنوا . دشیم هتخیر تلخاد مبآ نوچ -

: متفگ بجعت اب

؟ مدشیم هلماح تکرح نیا اب ینعی -

داد. نوکت وشرس

. نشاب هتفگ شزا اه همیدن ای تردام مدرکیم رکف ؟! یتسنودیمن هرآ، -

: متفگ گنگ تلا ح نومه اب

... نتفگن یزیچ -هن

. میدموا نوریب یرصتخم شود دعب و تفگ یمووه

. مدوب رکف وت زونه اما

مش؟ ردام متساوخیم نم
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نس؟ نیا اب

سلا دنچ دعب ور هچب اما ندرکیم جاودزا نس نیا وت اتسور وت یارتخد

. ندروایم

! دمویم رواب یا ییاوسر هچ مدادیم ور هزاجا نیا هگا

دش. لوغشم شدوخ و دنوشن تخت یور ونم درک نت وهک مریز یاسابل

. دوب شاهوزاب ِمخ و چیپ ی هریخ مهاگن

! تشاد هبذج ردقچ

. متخادنا نییاپ ومرس عیرس و دنودرگرب و شرس هظحل هی

منک. سح وشدنخبل متسنوتیم اجنیمه زا

تنطیش دح نیا هب مدرکیمن رکف ، اتسور ندموا مندید یارب هک یلوا زور

! هشاب هتشاد

ندزیم شدنت الق خا زا مد همه هک یدرم وت شنیمه اما ، همک هتسرد

! دوب یلیخ

دب یولج ومتسد

منک. مک منورد باهتلا زا ات متفرگ من

... دوب هدش گنت یلیخ اتسور یوت ماتسود هساو ، نامام هساو ملد

مریگب هزاجا متساوخیم . مگب داوهب هب ونیا یتقو هی متساوخیم

. نوشمنیبب

. دوب مولج شتسد مدموا هک مدوخ هب
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. متشاذگ شگرزب تسد وت ومکیچوک متسد و مدش دنلب یمورآ هب

! دوب نم تسد زا رت گرزب ربارب هد شتسد

۱۰ تعاس ِرس هنم. اب نوشندرک لر تنک اراک یرس ،هی مرب رتدوز دیاب نم -

یش، رضاح رید دیابن ناونع چیه .هب میرب مهاب ات مایم ، یشاب هدامآ دیاب

. ینیبب ور نشج یاه نامهم زا یکی دیابن یتح و یریمن نم زا رتدوز

ملد نم. نادناخ .اب تسا هیقب اب وت ییانشآ یارب افرص نشج نیا

گرب هی نرازب تور تاراک زا هک یبیع ره . ینک راتفر لوقعم داوخیم

. ادیت نک عمج وتساوح نم! هیلع رب هتفیم نوشتسد هدنرب

. دوب هدش کشخ شیدج ِتروص ور مهاگن یجیگ اب

. دوب تخس نم یارب شافرح ندیمهف

... مدرکیم رورم دیاب

ات مدرکیم رورم هدنوم یقاب تاعاس وت ور دوب هتفگ هک یا هملک ره دیاب

... منزن دنگ

. متشاد سرتسا ملد هت

؟ ننک ادج داوهب زا ونم هک هتفیب یقافتا هنکمم هکنیا و بشما زا

...؟ دادیم مهب هک یشمارآ زا

. متسب وماشچ و مدرک ورت مبل متسد یور شغاد هسوب اب

. مشاب شلغب وت اهتعاس تساوخیم ملد
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. ینشج چیه ... یراک چیه نودب

ور هگید اما مدرک زاب وماشچ هتفرگ قرب تشاک مبل ور هک یمرن هسوب اب

. دوبن مور هب

... دموارد تکرح هب مبل یور متسد . دوب هدش جراخ قاتا زا دنلب یامدق اب

مدز یدنخبل . دوب هدز مابل ور هک یعیرس ی هسوب زا تخوسیم مبل زونه

. دموا اه همیدن زا یکی یادص شدنب تشپ ردو یادص هک

؟ تسه هزاجا -

. مینک نوتدامآ دیاب

. متفرگ مندب یولج وماتسد هدرک لوه

هلب -

وت. ندموا نز همیدن اتراهچ دش زاب هک قاتا رد

. مدرکیم نوشهاگن و مدوب هتفرگ مندب یولج وماتسد نانچمه بجعت اب

درب. باال وماتسد و داتسیاو مولج نوشیکی . دوب سابل نوشمه تسد

رکف . داتسیاو مرانک مه یرخآ و تفرگ رارق متشپ نوشگید یکی

. هشاب رفن هس هب زاین ندیشوپ سابل هی یارب مدرکیمن

نوریب بیترت هب ندرک منت وسابل یتقو ... ترامع نیا یاسابل اصوصخم

هن یلو دوب طالیی سابل گنر . مدرک هاگن ومدوخ یدق هنییآ .وت نتفر

زا شنییاپ یتح و تشاد فپ یلیخ شنماد . هنزب قوذ وت هک یروج

. دشیم لصو سابل یاطسو وهب دمویم باال طسو
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اب ماه هنوشرس یتح . تسشن مبل ور شندوب هدیشوپ و حرط زا یدنخبل

رد هک مدوب شییابیز و سابل شاکنک لا حرد . دوب هدیشوپ مماتسد و روت

. لخاد ندموا یبوچ یافیک اب موناخ اتود راب نیا دش. زاب

درک. هراشا دوب قاتا وت هک یزیم ِیلدنص هب نوشیکی

. دینیشب نوا ور افطل -

یکی و داتسیاو متشپ یکی . متسشن یلدنص یور و مدرک عمج و منماد

درک. زاب وشفیک رد مه

هب ینیب زیر اب نوشودره هاگن و دوب هتفرگ شدوخ یور هب وور فیک

. دوب نم ِتروص

. متشادن یبوخ سح نوشهاگن زا

دش... عمج ماهوم هک مدرک زاب شاهاب و متفرگ تسد وت ومسابل نماد

. دروآ مکیدزن وشرس و تفرگ شتسد وت یدادم دوب مولج هک ینوا

: تفگ بل ریز دوب مرهچ ِیسربب لوغشم تقد اب هک روطنومه

. دیدنبب ونوتاشچ افطل -

مش دنلب تساوخیم ملد ماهوم ندش هدیشک ِراشف زا اما متسب وماشچ

منک. ش هفخ

... ننزیمن فرح یروتسد ، نگیم افطل یه ارچ متسنودیمن

! نلئاق مهب تبسن یصاخ مارتحا هی دادیم نوشن ، نیمه یلو

... مدرک رکف بشما نشج هب
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مسرپب نشج بجار و منک تبحص همیدن هی اب هدش روطره متساوخیم

و مدوب هدش هتسخ . مدب ماجنا دیاب یراک هچ یعقوم هچ وت هکنیا

... هنکیم راک متروص ور هراد مدیمهفیم ... دوب هتسب ماشچ نانچمه

. هنزیم یچ متسنودیمن اما

. دینک زاب ونوتاشچ دینوتیم -

هنییآ وت مرهچ ندید زا مامشچ . ندوبن مرانک هگید اما مدرک زاب و مامشچ

دش. درگ

یور زا هدز قوذ . دوب قیقد یلیخ اما ، تتروص وت نشاپب گنر راگنا

هاگن ومدوخ نییاپ ات رس وزا متشاذگ رانک و یلدنص . مدش دنلب یلدنص

... مدرک

ِینومراه هی سابل گنر اب متروص یور یاگنر . مدوب هدش بوخ یلیخ

. تشاد یصاخ

؟ نشج وت متفریم دیاب یروجنیا ینعی

...؟ شدوخ یتح ؟ای بابرا ِنادناخ لباقم

و یشوخ سح هی هنیبب لکش و سابل نیا اب ونم بابرا دوب رارق هکنیا زا

درک. هنول ملد وت سرتسا

. مدرک زاب وقاتا .رد مدرکیم بارخ و بشما دیابن

ناویل ِندروخ مهب و ثحب یادص فرط ره .زا دوب غولش یلیخ ترامع

. دمویم

نوشتسد هک یلا حرد دیفس یکشم مروفینوی اب اراکتمدخ زا یضعب یتح

. دوب هگید ِلیاسو و یگنر یاه هچراپ زا دوب رپ
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زاب مارب وهار و ندیشک بقع نوشمه وهی اما مش در متساوخ نوشنیب زا

... ندرک

هک یوحم مخا و ندوب هتفرگ هکباال نوشتروص اما منک رکشت متساوخ

. دادیمن مهب ور هزاجا نیا نتشاد

لوغشم زاب مرب نییاپ متساوخ اه هلپ زا یتقو و مدش در یمورآ هب

. ندش

گرزب مناخ مدیسر سنلا هب یتقو ... ندرکیم و نشج یاراک نتشاد راگنا

. دزیم فرح اراکتمدخ زا یکی اب تشاد . مدید و

هنک... مکمک هنوتب هک تخانشیم و یسک نوا دیاش ، متفر شتمس هب دنت

مگب هکنیا زا مدیشکیم تلا جخ . مگب شهب یروطچ متسنودیمن یلو

. مشاب هتشاد یراتفر هچ دیاب بش منودیمن

. تساوخیم لوقعم ِراتفر هی داوهب

عم زا نم هک یزیچ

! سب و متسنودیم و ندوب مناخ طقف شین

؛ مروخب اذغ منک، ،سالم مدب تسد دیاب یروطچ متسنودیمن ال صا

مدموا هک یلوا زور وزا متشاد لا وس نوشزا نم هک دوب ازیچ یلیخ

... مدوب هجوت یب نوشهب اجنیا

هش. مومت شفرح متشاذگ مدیسر هک گرزب مناخ هب

رس زا هک یدنخبل و تخادنا مهب نییاپ زاباالات یهاگن تشگرب یتقو

درک... تحار وملا یخ دز تیاضر

هنک. وشراک ات مداتسیا شرانک و مدرک رت ومبل
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هی لخاد زا ور مالهق دوب شتسد هملباق اتود و دوب شولج هک یدرم

. دروآرد فرظ

! دوب یتنطلس نوشاناویل یتح ، اجنیا یافرظ همه

، ندروخیم بارش نوشوت حیرفت هساو یهاگ هک نوش هداس یاناویل رود

. دوب یتمیق یاگنس

میظنت ناویل ور هک یروط و دوب صاخ یلیخ شگنر هک یتمیق یاگنس

! قیقد یلیخ ، دوب هدش

. مدرک اتراهچ اتود ود مدوخ ،اب هشچب وراهاذغ گرزب مناخ هک یتقو ات

! دوب عیاض یلیخ مسرپب مراتفر و نشج هب عجار ماوخیم هک متفگیم هگا

هش... ضوع تساوخیمن ملد هک دوب یروط شهاگن

. متفرگ متشم ووت مسابل !کالهف دزیم جوم شوت راختفا عون هی

اه،هک همیدن زا یکی فرط ...هب دوب رتهب مراد راک اه همیدن اب متفگیم

. متشادرب مدق دوب هداتسیا یا هشوگ

منک، فرط رب ور المت کشم مدوب رتهب اما متشاد ور تلا جخ سح مه زاب

! دایب راب هب ییاوسر مراتفر اب بشما هکنیا زا لبق

شبل یور وحم یدنخبل و درک لوج و عمج ور شدوخ یمک ، مندید اب

: تفگ و دنوشن

؟ وناب دیراد یرما -

شاهاب ، گرزب مناخ هب تبسن . مداد نوکت تبثم ی هنوشن هب ور مرس

مدرک یم یرتشیب یتحار ساسحا

: متفگ مورآ ییادص واب مداد ورف ور منهد بآ

؟ دینک کمک نم هب هشیم -
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: متفگ و متشاذگ رانک ور ندوب ددرم داد. نوکت ور شرس هناقاتشم

و منارگن یلیخ منک.. راتفر یروجچ دیاب بشما منود یمن اعقاو -نم

. مراد سرتسا

زا یدایز مجح مه هملک دنچ نیمه نتفگ . مداد نوریب تدش رپ ور مسفن

؛ هنکب مهب یکمک هنوتن هک مدیسرا یم عالهو، .هب دوب هتفرگ ور رناژمی

دش. رت گنررپ شدنخبل

مشچ یوت . دیروخب نوکت بابرا رانک زا دیابن ، ندموا اه نومهم یتقو -

هیناث ۳ نوا .وت دیشن هریخ هیناث هس زا رتشیب اه نومهم زا مودک چیه

یب یور زا هچ ، مارتحا ی هناشن هب هچ ، دینزب دیابن مه کشخ دنخبل هی

. یفده

داد: همادا یهاتوک ثکم دعب دش. سبح ما هنیس یوت مسفن

یارب یتقو . دیشب مخ دیابن مودکچیه لباقم ، ندش دراو هک انومهم -

درم نوا هرهچ هب دیابن ، نسوبب ات دیریگیم ولج ونوتتسد ییانشآ سالمو

هاگن هگید یاج وهب دیریگب باال ونوترس دیاب ، دینک هاگن شاهبل یتح ،ای

. دینک

: متفگ مورآ و مدرک رت ور ما هدش کشخ یاه بل

؟ تسه مهزاب -

. دیشک یقیمع سفن و داد نوکت وشرس

تشگنا . دیروخب دنت دنت دیابن . دیشکب تروه دیابن ، یاچ ندیشون عقوم -

شرتهب ! دیبسچب یتسد ود وناویل هکنیا هن هشاب اوه ور دیاب نوترخآ

. هشن مومت رخآ ات نوتییاچ هک هنیا
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... نتشاد یا هرخسم یامسر هچ

؟ هگید تشاد راک یاچ اب یک

یتقو . هشاب هگید یاج دیابن ، بابرا یامشچ زج نوتهاگن ، صقر عقوم -

. دینک لوبق وینومهم یاضعا زا مودکچیه تساوخرد دیابن ، دیتشگرب ما

. دوب هدرب متام

هتشاد تاررقم ردقنا ، نادناخ رادید و هداس هینومهم هی مدرکیمن رکف

! هشاب

... مدش رود شزا رکشت واب مداد تروق و مقازب

" داوهب "

. متفرگ متسد وت ورادیت ِیولوچوک یاه تسد و مدیشک متک هب یتسد

. دوب انشآ مساو شتسد یامرگ

راگنا ... نومندش یکی هزات و ترامع نیا هب شندموا هزات دوجو اب

مامرگ نیا رظتنم تساهلا س

هار وت انومهم االن هگا مدوب نئمطم . مدنوشن شغاد یاتسد ور یا هسوب

. متشاد نونج شرطع ندیشچ هساو مزاب ، ندوبن

بابرا -

؟ هلب -
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؟ نایم ییاسک هچ -

... دوب اجنیا ارجام تخس تمسق

هنک. راکیچ دعب هام دنچ هرارق و دایم یک هکنیا نتفگ

مسر وت هک یعضو وت ورادیت ندید تقاط ممنودیم ، مگب متسنوتیمن

. مرادن هدش نییعت

هش... ماجنا دیاب اما

. مدرک عورش ردپ وزا مدز یقمر یب دنخبل

عورش نوشنتفگ ندموا ندموا اهو همیدن یادص دیسر هک مرادرب هب

دش.

. روطنیمه ، مرادیت یاهتسد و مدرشف مهب ومابل

... دوب سحن مشمسا

! هشیمه لثم

... میدش دنلب ادیت هارمه

. ندموا ولج گرزب ردپ اب گرزب نامام لوا

هش. مخ ات متشاذگ ادیت رمک تشپ ومتسد و مدیسوب ونوشتسد

دز یدنخبل و دش زاب ادیت تروص ندید ،اب گرزب نامام ِریپ هرهچ

. دنخبل هن تشاد مخا ،هن دوب روطنومه گرزبردپ اما

! هشیمه لثم

. مدرک هراشا نوشاتسد هب هک تخود مشچ نم هب جیگ ادیت
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راتفر روطنیا ات مدادیم حیضوت شهب تاموسر و مسر زا رتدوز دیاب

. هنکن

و نامام ندموا ،اب نتفر گرزباباب و گرزب نامام و شمدیشک بقع مورآ

. دموا شوج مهب هنوخ هظحل هی زورهب هارمه اباب

. مدشیم هتسخ شولج مصیقن و دض یاراتفر نیا زا متشاد

... دوب موز زورهب ور اهنت مامشچ ندیسر نومهب یتقو

یادیت هب دزیم دایرف ور یسح یب هک ییامشچ و یلا یخیب اب هک یزورهب

! درکیم هاگن نم

. منیبب شاشچ ِهت ور یلا حشوخ متسنوتیم نم اما

نم... طقف

! دیدموا شوخ -

مدرک یعس اما هسوبب ور نوشتسد ات درک یتسد شیپ راب نیا ادیت

. مراد شهگن

. تفرگ لکش ، شیراگنا لهس و راتفر زا مینوشیپ یور یمخا

. هدیمهف اباب متسنودیم

! راکنیا هساو هش مخ نز ، هدرکن مارتحا یادا درم یتقو دوبن مسر

. مداد تسد زورهب واب مدز نوشاتسد ور یعیرس ی هسوب

. مدیشک رانک زورهب یامشچ یولج زا ورادیت

! هدن شدوخ تسد راک زورهب یاهاگن نیا بشما مراودیما
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هدموین هک ندوب هدنوم ایلیخ زونه . میدنوم رظتنم نتفر لخاد یتقو

! ندوب

. ندموا شچب اتود و شنز هارمه ییاد هقیقد ۵ دعب

. هداوناخ همه شتشپ و

. نتفرگ یاج یروخ اذغ زیم رس همه ، نداد سالم دعب

؛ هدروخن یچیه متفر هک یعقوم وزا تس هنسرگ ادیت مدوب نئمطم

دش! لیدبت نیقی هب هرفس رس ِینویرب هرب هب شهاگن ندید اب مکش

وت مشچ ، دوب هتسشن ادیت یور هب ور هک زورهب اب اما مدرک دنلب ومرس

... مدش مشچ

. روطنیمه منوا و مدنوم هریخ شهب

. دروخ رس ادیت یور یدنخشین ِیزیت اب شهاگن اما

! شتروص یور هن اقیقد

. تسشن شتخل ی هتت باال یور و تفر رت نییاپ شهاگن

منک. سح متسنوتیم و تینابصع تدش زا متروص هب نوخ ندیود

. شمدیشک مدوخ تمس وهب متشاذگ شرمک یور ور مدش تشم تسد

: مدیرغ ششوگ یوت

! ادیت باالرت شکب ور تیتفوک سابل نوا -

ب وشسابل هیناث هی ووت دروخ یدیدش نوکت هک درک لوه منحل زا منکرکف

. دیشک اال
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. ندرک عورش همه ، دوب عمج گرزب ،هک گرزبردپ هزاجا اب

. درکیم مفخ تشاد اجنوا یاضف اما

! دشیمن کاپ منهذ ،زا ادیت ِندید عقوم زورهب یاه مشچ

. مدیشک ولج و مباقشب و مدیلا م متصش اب مور هقیقش یگف ابکال

ناویل یدایز دادعت اه همیدن گرزب موناخ روتسد اذغ،هب ندش مومت دعب

. ندروآ یلصا سنلا وت

. تفرگ شتسد ناویل اتود اه همیدن زا مودک ره

... دوب اهنوا شاکنک لا حرد هک متخادنا ادیت هب یهاگن

" آدیت "

اه همیدن راک زا ور مساوح ، دروخ مشوگ ریز هک یمرگ یاسفن زا یمجح

درک. عمج هداوناخ ِنکشب و

یلا خ ملد وهت دش درگ ماشچ بابرا ِرادرب ندید اب متشگرب هک بقع هب

دش.

. متخود داوهب وهب مهاگن متسد ندش مرگ اب

! هرادن لکشم شاهاب مدیمهفیمن هگا مدوب یم رخ دیاب

... اجنیا مه ،حاال درکیم شهب یبیجع یاهاگن ندموا یتقو زا

دش: بلج نوشنیب هملا کم هب مهجوت

. یایب مدرکیمن رکف - داوهب
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نومه هساو متشاذیم و دیدزاب و دید نم هنرگو ، دوب اباب روتسد - زورهب

... دشن مدب االن اما . دوب زیارپوس منم هساو یروجنوا ! هگید هامود

یا هسوب و تفرگ شاتسد یوت ومدرس تسد . تفگن وشفرح ی همادا

: تفگ مامشچ هب هریخ دز، شور

! وناب ، دیدوبن زیارپوس زا مک بشما -

و مدنوم نم و تفر رانک ماشچ یولج زا تعرس هب شفرح نتفگ دعب

... دشیم رت تشم تشاد هظحل هب هظحل هک بابرا تسد

؛ متفرگ رارق شولج نم و تفرگ مرمک زا بابرا هظحل هی وت

اج بابرا یاتسد وت یلحم ِیقیسوم یادص اب هدشیچ ممهفب هکنیا لبق

دش... عورش نومصقر ومدش اج هب

؟ هروخب تهب شتسد یتشاذگ ارچ -

، دوب ملد وت هک یسرت دوجو اب مدیشکیم نییاپ ومسابل دنب هک یلا حرد

: متفگ مکحم

بابرا مدرکن یراک نم -

تشادن ندیرغ زا مک هک شادص .اب مدرک سح متشپ وشاسفن هظحل هی

: تفگ

؟ دیشک سفن تندرگ تشپ -

. داتفا مور ش هیاس شفرح دعب
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هب عورش دنت و متفرگ متروص یولج وماتسد ، مدرکیم هتکس متشاد

... متدنوباوخ یگس تلا ح هب نم هب هجوت یب اما مدرک سامتلا

... مدنورذگ هک دوب ییابش نیرتدب زا یکی بش، نوا

***

کمدرم تفج هی وت مهاگن . مدرک زاب ومامشچ مرمک ندش شزاون سح اب

مهب هک داوهب ووزا مدرک روج و عمج و مدوخ . دروخ هرگ گنر یا هوهق

. متفرگ هلصاف درکیم هاگن

یوت و دیشک شدوخ تمس ونم تکرح هی اب منتفرگ هلصاف هب هجوت یب

: متفگ هدرک ضغب درک. ملفق شلغب

نک! ملو -

: متفگ و مدیشک متخل ندب یور وروتپ درک. شزاون وماهوم

! مسرتیم تزا نک، ملو ؟ یدرک ملغب ارچ -

: تفگ یا هنایوجلد نحل اب

! نکن رهق .. وجوج دوبن مدوخ تسد -

: متفگ هدیرب هدیرب

وت اجنیا هک منودیم نم ؟ یدرک مراپ و تل یدز دوبن تدوخ تسد -

شاک یلو ، مدب ماجنا منوتیمن تعاطا زج یراک .. هدرب نم و یبابرا

.. لکش نوا هب منوا . یدرکیم دنلب مور تسد دعب هرذگب مکی یتشاذیم

بقع ومدوخ . مدرک سح وش هسوب یغاد دعب و دروآ کیدزن وشابل

: تفگ و درک شزاون تسد تشپ اب وم هنوگ . مدیشک

یسک ماوخیمن وت.. هب تبسن روطنیمه . مساسح یلیخ .. نوا هب تبسن -

ینتساوخ و باذج ردقنوا نس، نیا یوت یتح .وت منیبب ترب و رود ور
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. تشذگ تزا هشیمن هک یتسه

یور وشتسد و دیشک سفن مندرگ ریز . متفرگیم رگ شفرح زا متشاد

. دیشک متفس و تخل مکش

هش. نوسآ مساو شافرح رواب ات مدیشک یقیمع سفن

اما منک شومارف دوب رتهب ، مشاب شرانک ینامز هی ات دوب رارق دوب یچره

. تفریمن مدای زا شراک درد

مدای زا دنوزرلیم و منت شادایرف و دزیم شالق منساب هب روطچ هکنیا

. تفریمن

درک. ملغب تفس هک داتفا مندب هب یزرل ، شاراک دای اب

متشخبب اعقاو یکی ماوخیم هراب نیلوا -

داد: همادا یثکم اب

منکیم شهاوخ -

. دوبن ملد هت زا هک یلا حرد متفگ یمورآ ی هشاب

. دروآ مبل هب دنخبل رایتخا یب تسشن شاه بل ور هک یقیمع دنخبل

. تفرگ ماهبل زا یقیمع ماک و، مور درک مخ و شرس

رد ومندب و داد رس مرمک ات منوش یور زا وشتسد و دز همیخ مور

. تفرگرب

منک شسح طقف تساوخیم ملد . مدب نوج شریز طقف تساوخیم ملد

هنک... محتف متساوخیم

. دروا شدوخ یور ونم و دیدنخ هک متفرگ شبل زا یزیر زاگ
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شدنبرمک یور ومتسد دوب اجک شزا همشچرس منودیمن هک یتنطیش اب

. مدرک شندیشک نییاپ وت یعس و مدیشک

رت ینتساوخ مشوگریز مداوهب یاسفن ، دربیم رت نییاپ ونوا متسد یچره

. دشیم

منک. هبرجت ور بوخ سح نوا زاب دش ثعاب متشهب یوت شاه هبرض

دمویم رد تشپ زا اراکتمدخ چپ چپ یادص . مدرکیم ونهلا مدزیم غیج

. دزیم هبرض مهب و درکیمن انتعا داوهب یلو

ندب رود وماتسد مه. اب میدشیم یکی میتشاد و میدیشکیم هآ نومتفج

. دیلا م ومل وچ* شتسد واب دیسوب ومابل . مدرک هقلح شگرزب و دنمونت

متسنودیم هک ور یغاد عیام دش نوور دش. سح یب مندب ومدز غیج

. مدرکیم سح ماپ ،الی همدوخ تاحشرت

، دیشکیم سفن و مهب دزیم هبرض دنت دنت داوهب . مدش لش و مدیشک هآ

زا مرگ عیام نوا دوب کیدزن هک یا هظحل تسرد ، یدنلب ی ابنهلا وهی

ی هیام لک . دیشک نوریب وشیگنودرم هزیرب متشهب یوت شیگنودرم

. تخیر ممکش یور وشگنر دیفس

شحشرت یاه هرطق لک ات داد راشف شتسد یوت وشیگنودرم . مدش غاد

: تفگ مشوگ رانک و درک ملغب . متشاد یبوخ سح . هزیرب مور

. تسایند سح نیرتهب ، تاهاب هطبار یا.. هداعلا قوف -وت

هب شفرح باوج .رد هتخادنا لگ مپل هک متسنودیم . مدیشک تلا جخ
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: متفگ یمورآ

، ندیسرتیم شزا همه هک گرزب بابرا مدرکیمن رکف .. یبوخ یلیخ ماوت -

حلا مهب یلیخ .. ینکیم ماهاب اراک نیا زا یتح ..وت هشاب نوبرهم ردقنا

. مدوب هدرکن ش هبرجت تقوچیه نم .. هدیم

: تفگ نوطیش و دیسوب ومپل

؟ اراک مودک -

مدرک نومتخل یاندب هب هراشا و متفرگ زاگ ومبل

و... میشیم تخل ..هک نیمه -

لب ههقهق

هک شدنخ . متخادنا نییاپ ومرس هدز تلا جخ درک. ملغب مکحم و دز یدن

: تفگ دش رتمک

؟ یروخیم مساو -

: متفگ بجعتم

؟ یچ -

یلیخ . متسد یوت شتشاذگ و تفرگ ومتسد داد. نوشن مهب وشیگنودرم

: تفگ هک مداد شراشف یمک . دوب زارد و تفلک

. تنهد یوت شنکب دعب ورب، رو شاهاب .. هبوخ هرآ.. -

. هفیثک ؟ شمروخب نم دعب ، درکیم شیج نیا دش.اب عمج مفایق

، مدروآ نوبز وهب مرکف
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: تفگ

! هتابن بآ لثم روخب . تسین فیثک -هن

تخت یور و مدش دنلب منک. عورش مدرک یعس و متفگ یمورآ مشچ

.رد مدب ماجنا ومراک منوتب رت تحار ات دیشک زارد ورباال داوهب . متسشن

.اب تفر رو مکیچوک یاه هنیس واب درک زارد وشتسد حلا نومه

: متفگ ومدرک هاگن ماه هنیس هب یتحاران

دایمن تشوخ یروجنیا انز..وت لثم ، دوب گرزب منم یاه هنیس شاک -

هن؟ داوهب

: تفگ و دز یقیمع دنخبل

ماوت یاه هنیس ، ینم قشع ولوچوک یروج نیمه ..وت مرب تنوبرق -

. نشیم گرزب

: تفگ و درک دوب متسد وت تکرح یب هک شیگنودرم هب هراشا

روخب -

نوبز شور ومتشاذگ شرود ومابل . مدرک کیدزن شیگنودرم هب ومرس

. دادیمن یدب معط اما . دشیمن اج منهد .وت دوب گرزب یلیخ . مدیشک

ومرس و درک نهلا داوهب . شمدرب ورف منهد یوت رتشیب یمک . دوب نیریش

اج منهد وت هک ییاج .ات مروخب رتشیب داوخیم هک مدیمهف داد. راشف

. شمدرب ورف ، دشیم

: تفگ

! یروخیم تابن بآ یراد راگنا نک، ولج و بقع -

منودند شمه . مدوب یشان . مدرک لمع شفرح قبط ومداد نوکت ومرس

. مدش رتهب مکی هقیقد هد زا دعب اما دزیم داد و شیگنودرم هب دروخیم
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شتیذا هک متساوخیمن و دربیم تذل تشاد داوهب یلو مدوب هدش هتسخ

هنیس یور وشبآ و نوریب دیشک منهد زا وهی . مدیکم وشیگنودرم منک.

یور دنوباوخ ونم و دیدنخ هک مدرک شاگن جاو و جاه د. درک یلا خ ماه

ماپ.زا الی درب وشیگنودرم و دیسوب دوب سیخ هک ومابل . شدوخ

. متسب ومامشچ ومدیشک یهآ متشهب هب شیگنودرم یجزل دروخرب

یوت نومندید دش.اب دراو اراکتمدخ زا یکی و دش زاب رد هظحل نومه

و درک شاگن درسنوخ داوهب اما مدیسرت منم . دیشک ینیه تیعضو نوا

داوهب هک بقع هرب هنک درگ تساوخ راکتمدخ . دیلا م تشگنا اب ومتشهب

: تفگ

! وگب وتراک -

نوتاهاب منک، نوتادص نتفگ گرزب موناخ .. ماوخیم ترذعم نم .. هزیچ -

. نراد راک

. نوریب تفر عیرس یلیخ شفرح مامتا دعب

: متفگ هدز مرش

دید.. یروجنیا .. ورام نوا مش، دنلب یتشاذن ارچ داوهب -

انتعا یب داد. راشف و تشاذگ متشهب خاروس یور وشیگنودرم رس داوهب

: تفگ

! میراد وشرایتخا ، هنومدوخ قاتا ، تسین مهم -

درک. نوگرگد وملا ح شیگنودرم یغاد ومدیشک یظیلغ هآ
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*****

: داوهب

)اب گرزب موناخ ) نامام . نییاپ هقبط میتفر مه واب متفرگ ور ادیت تسد

یم همانزور و دوب هتسشن لبم یور شیگشیمه راقو ژو یتسرپ نومه

. هشابن ردپ و زورهب زا یربخ منیبب ات متخادنا فارطا هب یهاگن . دنوخ

ات درکیم هراشا ادیت وهب تشاذیم رانک وش همانزور هک یلا ح رد نامام

: تفگ ششیپ هرب

. ننزیم مدق غاب وت نراد ، نتسین اجنیا ، درگن -

. مدرک توف و مسفن کالهف

شاهوم شزاون لوغشم نامام و درک عمج نامام لغب یوت وشدوخ ادیت

. تشاد شتسود و دوب هدش بوخ ادیت اب نامام هک دوب بیجع دش.

ینابصع یلیخ منک جاودزا ادیت اب ماوخیم دوب هدیمهف هک یلوا یازور

.. هدش ادیت ی هتفیش مه نوا یتح االن اما . درکیم ریقحت ورادیت و دش

: تفگ همدقم یب نامام هک مدوب رکف وت

لماع نیدش باال. دیربن ردقنوا ور نوتادص هطبار عقوم هگید ی هعفد -

. اراکتمدخ هدنخ

: مدیرغ ومدرک تشم ومتسد

وگب هدز فرح یسکره . مراد ومطبار و نز رایتخا ، همدوخ ی هنوخ -

منک. شجارخا

: تفگ نم هب هش.ور مرگرس ات شهب داد و دنک تسوپ ادیت یارب یلا قترپ

هک؟! ینودیم . هرذگب نوتفافز زا یدایز نامز دیابن -
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دش. بارخ مباصعا و دموا مدای مزاب .. یتنعل مسر نوا مزاب

: متفگ ومدیشک یفوپ

؟ دینکن شیروآدای هشیم ! منودیم -

. تسب یمن لد دوز ردقنا مدرک گرزب و مدروآ ایند هب نم هک یدرم ریش -

! هچب رتخد هی هب اصوصخ

مدز دنخزوپ

. تریغ نگیم ، نتسب لد نگیمن نیا -هب

: دیرغ شانودند نیب وزا درک مخا نامام

یلیخ . یدب نوشن تریغ هدرکن المز هشب ماجنا دیاب هک یزیچ هساو -

. ندش یتریغ هساو تسه تقو

منک. لر تنک ومدوخ منوتب ات مدرک جراخ ناهد زا یبصع ومسفن

: مدرک یلا خ ادیت رس ، ندز داد اب ومصرح

قاتا باالوت ورب وشاپ -

شساو تفر فعض ملد . دیزرل ش هنوچ دش. دنلب و درک ماگن هدیسرت

اه هلپ تمس مورآ مورآ تشاد ادیت . دوب رتشیب متینابصع تدش یلو

. ندش دراو ردپ و زورهب و دش زاب رد هظحل نومه هک تفریم

درک. هاگن ردپ و زورهب ،هب داسیاو ادیت . دروخ یم ومنوخ تشاد نوخ

: متفگ ومدرک ادیت یارب یمخا . مدید حوضو هب ور زورهب زیه هاگن

. ورب -

. دموا متمس و دیشک شبل رود وشتسد زورهب . تفر اهباال هلپ وزا دیود

: تفگ . تشاد هدنخ تلا ح شامشچ
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یدیم یرارف مزا وتنز ارچ -

داد: همادا و درک یا هرخسم هدنخ کت

! متسین ولول هک نم -

شاگن دنخزوپ اب ومتخیر مامشچ یوت ومتشاد شهب هک یترفن جوا

لبم یور . ردام و نم تمس دموا نوا و تفر هنوخزپشآ تمس ردپ . مدرک

درکیم نشور ور شتمیق نورگ و کیش پیپ هک روطنومه و تسشن

: تفگ

ت هقیلس ردقنا مدرکیمن رکف تقوچیه منک. یفارتعا هی مراد تسود -

تسرد نز هی مساو ماوخب تزا هشاب مدای . هشاب بوخ رتخد باختنا وت

! ینک باختنا ادیت لثم

اب ضوع رد اما ، شنهد وت مدیبوکن و متفرن شتمس ردام مارتحا هب طقف

: متفگ یدنلب اتبسن یادص

؟ هنم نز ندب ور مئاد تهاگن نوویح یوت -

: تفگ ردام هک تخادنا باال یا هنوش

. مینزیم فرح نیشب ریگب . داوهب هیفاک -

مبیج زا ومراگیس . متسشن زورهب هب لبم نیرت رود یور ومدیشک یفوپ

. مدرک نشور ومدروآ رد

دیاب مسر نیا دیاوخن هچ و دیاوخب هچ هک دینودیم نوتتفج - ردام

دینک رکشورادخ دیاب . مینک رظن فرص شزا هک تسین یزیچ هش. ماجنا

نرادن ردارب هک ، اتسور نیا یوت هییانوا حلا هب دب هنرگو ، دیمه ردارب هک

تردارب ملا یارب ؛ زورهب . ننک هبیرغ درم باوخمه ور نوشنز نروبجم و

دیاب وت یباوخمه نیا دعب ،و تسداوناخ نیا سورع نوا . زودن هسیک
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یتح یش، کیدزن شهب دیابن . ینک ظفح نوا اب تور هلصاف لقادح

؛ داوهب .ووت یسوبب یصاخ سح اب دیابن یسوب یم وشتسد یراد یتقو

س مسر نیا یلو . یتشاد تریغ تدوخ ملا یور و یدوب سخت یگچب زا

زورهب اب بش ادرف هرب. رد شزا هنوتیمن یسک و تساج رب اپ هک تساهلا

. هنودیمن زونه هک منودیم نک. هدامآ ور ادیت ، نوتقاتا مایم

.. نامام اما -

مفرح طسو دیرپ

حاال. یرب ینوتیم . هشیمن ات ود مفرح . میرادن نامام نامام -

دنلب . مدادن ور زورهب رخسمت رپ هاگن باوج ومداد نوکت فسات زا ومرس

تمس متفر . مدش جراخ هنوخ .زا متشادرب مدق یجورخ رد تمس ومدش

، هرخسم مسر نیا زا مدوب رفنتم . دروخیم مهب دازآ یاوه یمک دیاب . غاب

. رفنتم

ود دعب . مدز گنز اراکتمدخ زا یکی هارمه نفلت هب ومدروآ رد ومیشوگ

داد: باوج قوب

؟ بابرا هلب -

. نوریب دیتسرفب و دینک هدامآ ورادیت -

. مشچ بابرا هلب -

غاب تشپ هک منیشام تمس . متشاذگ مبیج یوت ومدرک عطق ویشوگ

مدرب یم ورادیت دیاب . مدرک شنشور و شوت متسشن . متفر دوب کراپ

یفرط .زا هتفر رس یباسح شلصوح امتح ، مدنودرگ یم و نوریب

. هنومب اهنت زورهب اب هنوخ وت ماوخیمن

. ندموا ادیت دوخ هارمه ادیت صوصخم همیدن هک دوب هتشذگ یعبر هی

یدنخبل درک. ماگن هناموصعم ش هدنگ یامشچ .اب مدرک زاب شساو ورد

. تسشن ولج یلدنص .ور مدز شهب
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. یرب ینوتیم -

. متسشن نومرف تشپ مدوخ و تفر همیدن

: متفگ ومتسد وت متفرگ وشتسد . دوب هدرک ضغب راگنا ادیت

؟ مموناخ هتچ -

. تخادنا نییاپ وشرس

. مدش جراخ غاب زا ومدرک نشور ونیشام

؟ یگب یاوخیمن -

. مدیدنخ داد. نوکت هن یانعم هب هناجوجل وشرس

وشدوخ اه هبرگ لثم . مدیسوب مرن وش هنوگ و شتروص ور مدش مخ

: مدرک همزمز بل ریز . شارب تفر فعض ملد . دیشک تلا جخ و درک عمج

نم.. مرب تنوبرق -

. نتخادنا لگ شاپل رتشیب

ع یاردام و اهچب هاگن مدرکیم جراخ ور نیشام متشاد هک هچوک یوت زا

تقو دنچ نیا اعطق . ادیت یور مه دعب و دش موز منیشام یور نوشف ال

. ننزب هک نتشادن ادیت اب نم جاودزا بجار ثحب زج یفرح ریخا

: تفگ قوذ اب وهی ادیت

.. اسیرپ -
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: تفگ و تسشن هدرک غب هرابود . شتمس متشگرب

. منزب فرح شاهاب مرب یتشاذن ارچ .. دوب متسود -

. تسب شقن مینوشیپ ور یفیرظ مخا

نیا کیچوک موناخ .وتاالن ادیت ینک شومارف تور هتشذگ دیاب -وت

. نراذیم مارتحا شهب همه و هبابرا نز هک یسک . ییاتسور

.. بابرا یلو -

: شفرح طسو مدیرپ

ارچ و اما و یلو ًایناث ، بابرا وگب مهب رتمک سپ ، ینم نز وت -واالهک

. هروتسد هی نیا . میرادن

: مدرک همزمز . مدیسوب و متفرگ وشتسد . نییاپ تخادنا وشرس هرابود

شومارف وتاتسود کال هک هرذگب شوخ تهب ردقنا نم شیپ مدیم لوق -

.. ینک

ردام هگا . متشادن یا هراچ اما هدش روخلد متسنودیم دز. یگنرمک دنخبل

هک یسک هساو . دزیم رغ یلک هنیبب وشاتسود داوخیم ادیت هک دیمهف یم

و تفر و ندز فرح هناش رسک هشکیم شود هب ور کیچوک موناخ ماقم

. اتسور ِیتاهد یارتخد اب دمآ

. مدنور اه پاش یفاک نیرت فورعم زا یکی تمس و مدش رهش دراو

بوخ ردقنوا نومیلا م عضو اما ، میدرک یم یگدنز اتسور یوت هک هتسرد
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نیا . میشاب هتشاد ور روشک زا یا هطقن ره یوت یگدنز ییاناوت هک دوب

سلا یلیخ زا تیبابرا ماقم و دوب نومیدادجا و ابآ یاتسور ، اتسور

هب ور شماقم اباب ،هک شیپ سلا ود .ات دوب هدش لقتنم ملسن زا شیپ

. مدش اتسور بابرا نم و داد نم ینعی شگرزب رسپ

رد رس هب هلصوح یب ادیت . مدش هدایپ و متشادهگن پاش یفاک یولج

نم تقو نوا تس، هچب هی نوا یتنعل . مدیدنخ درک. هاگن پاش یفاک

ملد مدوخ هتبلا . پاش یفاک شمدروآ هنک، یزاب اج هی شمربب هکنیا یاج

پاش یفاکدراو منک. سح ور ادیت نس ندوب مک یا هرذ تساوخیمن

: تفگ همدقم یب ادیت . میتسشن اه زیم زا یکی یور و میدش

؟ یشیم ینابصع ردقنوا ینیب یم وتشاداد یتقو ارچ -

دش. تشم متسد

منک. مورآ ومدوخ مدرک یعس ؟ دیسرپ یم مزا ور لا وس نیا دیاب ارچ

نوا . ترامع یوت هدموا هک هزور دنچ تس،و هچب هی طقف نوا داوهب

هسرب هچ تسنودیمن یزیچ مه فافز .زا مسر زا یتح ، هنودیمن یچیه

افو. ای تنایخ ِیتنعل مسر نیا هب

: مدرک همزمز ومدز یدنخزوپ

؟ یتخاب یکی ،زا یدرک هک یاه یز اب حاالوت -ات

: مداد همادا داد. نوکت هنامولظم وشرس

یرکرک تساو یلک فرط و یزاب یم یتقو هراد یدرد هچ یدید -

. متخاب زورهب زا اهاج یلیخ نم .. هنوخیم

: تفگ بجعتم
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یا؟ یزاب هچ ؟ نیدرک یزاب مه اب ینعی -

قشع اب ومتسد وت متفرگ وشاتسد . تفرگ مدنخ تینابصع نویم

زاگ وش هتخادنا لگ یاپل تساوخ یم ملد . دیشک تلا جخ . مدیسوب

. مریگب

یترابع ،هب هنزب ولج نم اتزا درک یم اجتالش همه نوا . میدرکن یزاب -

اب بخ یلو منک. یدوسح هکنیا هش.هن قفوم شدوخ و هنزب نیمز ونم

. هنومیم ینوخ نمشد لثم مارب ردارب یاج نوا . میراد لکشم مه

. بیجع ردقچ یاو -

تشاذگ هک ور ینتسب . دموا نوسراگ . مدرک دییات ومداد نوکت ومرس

یاه کشالت و زیترامسا ، یگنر یاه بوکسا همهنوا ندید اب ادیت شولج

و نوریب دیشک متسد زا وشتسد دز. قرب شامشچ ینتسب یور لگشوخ

صخشم ال ماک و تسب یم وشامشچ ندروخ نویم دش. ندروخ لوغشم

هدز لز . دوب هدش فیثک یمک مه شبل ورب رود . هروخیم تذل اب هراد دوب

وشبل هشوگ ومدرب شیپ ومتسد . مدرکیم شاگن دنخبل واب شهب مدوب

ومتسد . تخادنا نییاپ وشرس و درک ماگن ش هدنگ یامشچ .اب مدرک کاپ

. مدرک دنلب وشرس ومتشاذگ شنوچ ریز

: مدز بل

؟ اجنیا دعب تمربب اجک یراد سود -

: تفگ قوذ اب

. میتفرن مشهت یلو متربب راب هی دوب هداد لوق مهب اباب.. هخآ .. یزابرهش -

: متفگ ومدیسوب وشتسد . شارب تفر فعض ملد

. هرادن هصغ هک نیا منود هی یکی تمرب یم مدوخ -

. مدب ماجنا شساو یراکره تساوخیم ملد یلو .. دوب هدش مچ منودیمن
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و همه .. شتیموصعم .. شیگداس .. شنوبرهم لد .. شلگشوخ تروص

تدم نیا .وت ننک ادیت هنووید ونم ات ندوب هداد مه تسد هب تسد همه

. درکیم منووید شندوبن رکف هک مدوب هدش دنمق عال شهب ردقنوا مک

درک: همزمز و درک ماگن نادردق

داوهب .. هزیچ .. برا یسرم -

. مدز دنخبل

زا شندرک باسح دعب ومدروخ هوهق هی منم دروخ هک وشینتسب ادیت

فیرعت شزا همه هک یگرزب یزابرهش یولج . میدش جراخ پاش یفاک

ییاه هلیسو هب ناجیه ،اب دزیم قرب شامشچ ادیت . متشادهگن ندرکیم

. تخوس یم شارب ملد . درکیم هاگن ندوب صخشم مه نوبایخ زا هک

. اجنیا دوب هدموا راب تسیب ،اتاالن دوبن ریقف هداوناخ هی زا هگا نوا

دش. هدایپ تلا جخ و زان .اب مدرک زاب شساو ورد ومدرک کراپ و نیشام

. متفرگ متسد یوت وشولوچوک تسد .. دوب ینتساوخ رتخد نیا ردقچ

هب شهاگن اما یچ، هب متسنودیمن ؛ دیدنخیم زیر زیر شدوخ هساو

. تسانوا هساو هک درکیم صخشم یزابرهش یاه هلیسو

. میدش یزابرهش دراو و نومتفج هساو متفرگ طیلب

: متفگ ششوگ رانک مدش مخ

؟ یشیم راوس یچ لوا -

تفرگ ندرک رکف تلا ح دنخبل اب وشبل ور تشاذگ وشتشگنا

! کلف و خرچ .. موووا -

، مدیدنخ
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سپ میرب ودب -

نس یدب . مدییودیم شلا بند منم هگا دوب تشز اما ، دییود هدز ناجیه

.. دوب ناجیه و یزاب لا بند هکنیا ، دوب نیمه شمک

ات میداتسیا رانک و متفرگ طیلب نومودره هساو . متفر شرس تشپ مورآ

. هشب نومتبون

اب هرتخد و ندرک هاگن نومهب ، ندوب هداسیاو مه رانک هک یرتخد و رسپ

: دیسرپ بجعت

ال! صا هروخیمن نوتهب ؟ هنوترتخد -

، متفرگ زاگ ومبل

. دیدنخ زیر زیر ادیت

: متفگ یدج

! همنز -هن،

و درک ماگن زیمآ رخسمت دوب شهارمه هک هرسپ . دیشک ینیه هرتخد

: تفگ

هنک جاودزا دوب دوز شارب مکی -

؟ ینم نز روخ هوگ -وت

.. داوهب -

.. سیه -

ترس یتخادنا وتادص هتچ اقآ -

دنخشین اب هک مدرک شیریبکیا رهوش هب هراشا و مدز شهب یدنخزوپ

. درکیم ماگن
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. مدنودرگرب نوشزا ومور ومدیشک یفوپ

نوچ . انگاو زا یکی تمس دییود هک مدش ادیت وحم زاب دش، هک نومتبون

لا دتعا ات شمنوشنب مدوخ شیپ متسنوتیمن ، دادیم ریگ یلیخ هدرم

ومتسشن شور هب .ور تشادن مه ینزو ادیت هتبلا هش، ظفح نگاو

. رانک مدز شتروص یوت دوب هتخیر هک وشاهوم

و هدیسرت ادیت دش. نشور کلف و خرچ و دروخ نوکت نگاو هظحل نومه

: تفگ راز تلا ح اب

. مسرتیم ییاو -

مدیدنخ دنلب

باالهک هتفرن زونه -

باالهن؟ هریم یلیخ -

موهوا -

؟ هرن باال دایز ام نگاو هشیم -

نریم نوش همه مزیزع -هن

هدایپ ایب داوهب ال صا اه.. هراد سرت مکی مدوب هدینش اه هچب ..زا یییآ -

. میش

باال. هریم مورآ مورآ . هرادن یسرت چیه نیبب مموناخ هک هشیمن -

نومسآ .هب منیس ور تشاذگ وشرس . ملغب وت شمدیشک ومتفرگ وشاتسد

: متفگ ومدرک هراشا

ونییاپ نوا . میشیم کیدزن رتشیب نومسآ هب باالرت میریم یچره .. نیبب -

نوا . نشیم رت ولوچوک و ولوچوک نراد ردقچ امدآ نیبب نک، هاگن

؟ ینک ادیپ ونومدوخ نیشام ینوتیم ؟ ینیبیم ورانیشام
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مکی . دادیم شوگ مفرح هب توکس ورد مندرگ هب دروخیم شمرگ یاسفن

وشدازآ یاهوم دش. هریخ نییاپ وهب درک دنلب وشندرگ تخیر شسرت هک

. مدرک شزاون

هدید زیر همه .. ادنمتورث نوا همه اه.. هدنگ مدآ نوا همه باال نیا -زا

نوا هک ادخ ینعی نیا . هدنمتورث هک یسک هچ ، هریقف هک ینوا هچ ، نشیم

،هن هراد یرت باال ماقم شارب دنمتورث ،هن هنیبیم مه لثم ور همه تس باال

. یرت نییاپ ماقم ریقف

هک دوب ییازیچ نیرت گنشق زا یکی شفرح . مدرکیم هاگن شهب تذل اب

.. دوب لقاع یلیخ نم یادیت . مدوب هدینش

*

داوهب تس هزمشوخ یلیخ موووووا -

یروخب وتدوخ هدنوم مک نوچ تس هزمشوخ هصخشم ال ماک -

رود لا متسد واب شاپ یولج مدز وناز . تفگ یشیا و درک یعونصم مخا

. مدرک کاپ دوب هدش فیثک ینتسب طسوت هک وشبل

هنک راتفر وناب هی لثم ات ندادیم شهب ور المز یاشزومآ اه همیدن دیاب

: تفگ دروخ هک وشینتسب . شلا وس نس مه یارتخد هن

؟ هنوخ میرب شدعب و میش راوس مه هرسرس هی میرب -حاال

ینابصع نامام هنوخ میسرب دوز میرب ، هدش بش هگید هسب مموناخ -

. هشن
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: تفگ یا هنوگچب نحل واب درک هنامولظم وش هفایق

ادخولوت .. داوهب -

تفرگ مدنخ

؟ هرسرس مودک بخ، لیخ -

هدنلب نوا .. نوا -

هک ، فورعم راشبآ هرسرس هب مدیسر و مدرک هاگن شتشگنا در هب

: مدرک همزمز ومتفرگ وشتسد . هزیگنا ناجیه یلیخ نتفگیم

. میریم ییاتود یش، راوس ینوتیمن اهنت هک ونوا -

اه هلپ وزا متفرگ طیلب نومود ره هساو . دیرپ نییاپ باالو قوذ زا

و مدرک منت ور ندوب هتشاذگ هک یصوصخم یاه هسیک یکی باال. میتفر

. مدرک در هسیک زا مه ورادیت یاهاپ و

. نییاپ میشن ترپ هرسرس زا باتش اب وهی هک دوب نیا یارب اه هسیک

رادیب ومنودرم یاه سح تشاد . دوب میگنودرم یور تسرد ادیت نساب

: تفگ ومتمس تشگرب ادیت . درکیم

؟ داوهب میرب -

: متفگ ومدیسوب وشابل هنایشحو

. میریم -االن
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نساب باالات مداد یمک وشنماد ومدرک شاهر . دزیم سفن سفن تشاد

درکیم هاگن متاکرح هب بجعت .اب هریگب رارق میگنودرم یور لماک شتخل

. دشیم رادیب تشاد یتنعل نوا اما ،

: مدرک همزمز ششوگ رانک

یا؟ هدامآ -

: تفگ هدز ناجیه

هرآ -

افتکا دنخبل هب نم اما دز غیج ادیت ، مداد رس ونومدوخ هظحل نومه

. مدرک

نماد . میدموا دورف مرن کشت یور و نییاپ میدموا دعب هیناث دنچ

روج و عمج ومدوخ ، نوریب شمتشاذگ هسیک زا ومدرک تسرد ورادیت

درک: جل ادیت . میدرک تکرح یجورخ تمس و مدرک

. دوب بوخ یلیخ میتفر یم هگید راب هی شاک -

. هنوخ میرب دیاب ،االن تمرایم مزاب -

متساوخیم ، میرب متشاد رارصا هک دوب مدوخ رطاخب رتشیب عقاو رد

منک. سمل وشندب

، یعرف نوبایخ تمس مدرب ومداد تکرح ونیشام ؛ میتسشن نیشام یوت

. متشادهگن یکیرات یوت و هچوک هی یوت مدیچیپ

: تفگ و درک ماگن ادیت

؟ دشیچ -
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مینک اراک نوا زا دیاب ؛ هدب -حملا

؟ اراک مودک -

، مدوخ تمس شمدیشک . مدز وناز شولج ومدرک زاب ورادیت تمس رد

دیمهف یتقو . نییاپ مدیشک تکرح هی اب وشتروش باالو مدز وشنماد

هک متسنودیم درک. ماگن هدز تلا جخ هدوب یچ اراک نوا زا مروظنم

هراد تسود مشدوخ

. مدز یقیمع کیم وشغاد تشهب یور متشاذگ ومنوبز

ادیت بقع میرب وشاپ -

پیز هب ومدز همیخ شور . دیشک زارد بقع تفر و نییاپ دیشک وشنماد

و ولوچوک تشهب ور متشاذگ ومیگنودرم رس . نییاپ مدیشک ومراولش

هک وماه هبملت . دوب گنت یلیخ یتنعل ، مدرب ورف مورآ . دیشک هآ هک شگنت

یاضف یوت شنتفگ خآ اتقو یضعب و ادیت یاه ونهلا هآ مدرک عورش

. دیچیپ نیشام

ومدرک شلغب ور یا هقیقد دنچ . میدش اضرا نومود ره دعب یمک

. مدنور ترامع تمس و نومرف تشپ متسشن دعب ، شمدیسوب

**

. ننوترظتنم گرزب مناخ ، بابرا ماش زیم رس دییامرفب -

زیم یلدنص یور هک متفر ادیت تمس هرب. مدرک هراشا ومداد نوکت ومرس

هتبلا . دوبن دلب بوخ زونه . درکیم شیارآ هنایشان و دوب هتسشن شیارآ

. هشاب هتشادن شیارآ هب زاین هک دوب ابیز ردقنوا شتروص نم، رظن زا
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و درک عمج وشدوخ اه هبرگ لثم . مدیسوب وشندرگ ومدرک شلغب تشپ زا

. دیشک تلا جخ

: متفگ ومدرک شزاون وشاهوم

میرب نک مومت دوز -

دش. دنلب گنرمک رژ نومه ،اب شندز زا لا یخیب و زیم یور تشاذگ ولمیر

موزاب یوت تخادنا وشتسد

میرب -

شاهاپ . دوب هنورتخد هاتوک نهاریپ . متخادنا شاسابل هب یقیمع هاگن

: متفگ و مدرک یگتخاس مخا . دوبن بوخ ال صا نیا و دوب صخشم

نوریب هتخیر تاهاپ هیچ نیا -

؟ هتشز ؟ اعقاو -

. مدروآ شارب یترشیت و نیج راولش و متفر شاسابل دمک تمس

و شکیچوک نیتوس . مدروآ رد شنت زا یمورآ هب ومتفرگ وشنهاریپ باالی

ومتفرگ ومدوخ یولج . درکیم مییاوه تشاد زاب شرت کیچوک یاه همم

. مدنوشوپ شهب وسابل

.االن مییاهنت نومدوخ هک هبوخ ییاتقو هساو یلو ، تسین تشز -

. هنزب دید ور تاه ییابیز یسک دایمن مشوخ ، نتسه اباب و زورهب

. متشاد شور هک یتریغ زا دوب هدموا ششوخ راگنا دز، یبیجع دنخبل

بخ... یلو هیچ. تریغ دیمهف یم دیابن اعطق و دوب هچب زونه نوا
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. میدش یروخ اذغ سنلا دراو . نییاپ هقبط میتفر مه تسد وت تسد

نومرظتنم مدایز هک دوب نیا زا یکاح فورظ و فرظ و قشاق یادص

واگ نیع ، دشیمن شرس ازیچ روجنیا زورهب هک لومعم قبط . ندنومن

مرظتنم اباب و نامام اما . دروخیم وشاذغ و نییاپ دوب هتخادنا وشرس

متسشن ممدوخ و مدنوشن زورهب زا رود ،و نامام کیدزن ورادیت . ندوب

. شرانک

لا حشوخ درک، شزاون وشاهوم وشتسد وت تفرگ ورادیت تسد نامام

. نوشنیب بوخ ی هطبار زا مدوب

؟ ملدزیزع تشذگ شوخ -

دز.. یداشگ و لگ دنخبل و داد نوکت دنت دنت وشرس ادیت

ماپ .اب هنکیم شهاگن هریخ هریخ هراد زورهب مدید هک متفرگ شزا وماگن

مدرک شاگن یشیتآ و مدز شاپ هب زیم ریز زا یدگل

؟ تارب ننکیم شخپ نراد ییامنیس ملیف -

دیدنخ

داد: باوج یدرسنوخ ورد

. نوا زا رت نفخ یزیچ -هی

. درکیم منووید رتدب و مشیم یبصع دوب هدیمهف یتنعل

* ادیت *

ال صا ، دوب مخم یور داوهب و زورهب تنطیش ورپ هریخ یاه هاگن
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ادص رسو یب هککال داوهب ردام و ردپ . مدروخ اذغ یروطچ مدیمهفن

درم دوب صخشم ، داوهب ردپ اصوصخ ، نتفگیم یزیچ مک یلیخ . ندوب

هاگن نوا یاج و دوب هتفر شردپ هب زورهب مکی شاک . هیراد ووت نیتم

متساوخیم . دوب هتفرگ مصرح . نییاپ تخادنیم وشرس ش هرخسم یاه

. دوب تشز اعطق یلو ؟ یدز لز زب لثم هتچ مگب منزب داد

: دیرغ مشوگ لغب داوهب

باال میرب رتعیرس روخب -

. مدرک همزمز یمشچ ومدیزگ ومبل

: تفگ یدج و دیبوک شباقشب یوت وشقشاق ینابصع گرزب مناخ

نک! شتیذا رتمک ، زورهب . ینک میاق زورهب زا وتنز ینوتیمن دبا -ات

درسنوخ ردقنا مه، نوج هب دیداتفا هبرگ و شوم لثم منیبب هگید هعفد

. مدیمن ونوتباوج

دنخبل اب داوهب ردپ . نتخادنا نییاپ ونوشرس ود ره زورهب و داوهب

زا رتشیب اما . درکیم هاگن گرزب مناخ نومه ،ای شنز هب یزیمآ نیسحت

ربارب رد ندوب عیطم ردقنا . مدوب هدش بجعتم هک مدوب نم همه

اهچب زا اهراب هک گرزب موناخ ی هبذج نیا ..و دوب بیجع مارب نوشردام

. مدوب هدرکن رواب یلو وشفرح مدوب هدینش

درک: همزمز و دیدنخ داتفا مهب )هک داوهب ردپ ) نوجردپ هاگن

. مییوت ونم نوشمولظم اجنیا ، سرتن -
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. مداد نوکت دییات هب یرس و مدز یداشگ دنخبل

. تشذگ زورهب و داوهب یارب ندش تفوک هتبلا و توکس رد ماش همادا

، تفرگ ومتسد و دش دنلب عیرس مه داوهب ، مدش دنلب دش مومت هک ماذغ

: تفگ گرزب مناخ

رکف هش رید نوت هشقاعم هقیقد ود ، دیرب دعب دیروخب هوهق دینیشب -

. دایب شیپ یلکشم منکن

. دوب وررپ ردقچ . دنخزوپ اب زورهب و درک نوماگن توافت یب نوجردپ

. تخادنا لگ مپل و متخادنا نییاپ ومرس

. میروخیم باال میریم - داوهب

. دینیشب متفگ -

ییاتود لبم یور . ییاریذپ تمس دیشک ومتسد و دیشک یفوپ داوهب

: مدرک همزمز وشنوش ور متشاذگ ومرس .کالهف میتسشن

. تساوعد و گنج شمه هک ماجنیا -

دیدنخ و درک شزاون وماهوم

. هموس یناهج گنج هرآ.. -

داوهب دایم مباوخ -

نیمه هشیم ش هجیتن یزابرهش یوت تاندییود همهنوا ، یراد قح -

: متفگ قوذ دش،اب زاب مشین . مداتفا یزابرهش دای زاب

! دوب بوخ یلیخ -
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قایتشا اب دقنا ؟هک کیچوک موناخ نیتفر اجک ینک فیرعت یاوخیمن -

. یگیم شزا

الرپ ماک نحل واب کیچوک موناخ . مدروخ ینوکت زورهب یادص اب

. دوب هتفگ یرخسمت

: متسد وت متفرگ وش هدش تشم تسد و مدش رت کیدزن داوهب هب

. یزابرهش میتفر -

دیدنخ دنلب

؟ اعقاو تشاد هدنخ نم فرح یاجک

راد هچب زونه راگنا ، دمویم شدب یزابرهش زا داوهب میدوب هچب همدای -

. شاه هچب یاج یزابرهش هربب وشنز هروبجم ، هدشن

: تفگ یمورآ هب داوهب . مدشیمن شفرح هجوتم

. زورهب وش هفخ -

: مدیسرپ و مداد تعرج مدوخ هب

؟ دینکیم اوعد مه اب ردقنا ارچ ... بخ -

: تفگ زورهب اما درک ماگن طقف داوهب

،هن هیداع نومنیب مه اه رطن الف تخا نیا ، میراد تسود ومه هک سب -

؟! مزیزع شاداد هگم

داد. نوکت فسات زا وشرس و دز یدنخزوپ داوهب
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: مدیسرپ

؟ دیدرجم امش -

: تفگ بجعت و کش اب زورهب

؟ ینزب باال نیتسآ مارب یاوخیم ؟ روطچ -

دموا دورف مولهپ وت داوهب تسد هبرض هظحل نومه دز، دنخبل ، مدیدنخ

نک عمج وتشین -

؟ درکیم یروجنیا ارچ ، متخادنا نییاپ ومرس

. نتسشن لبم یور مه رانک و ندموا نوجردپ و گرزب مناخ

مناخ زا لوا بیترت وهب دموا هنوخزپشآ زا هوهق ینیس اب راکتمدخ

درک. شخپ گرزب

: تفگ زورهب هک دوب توکس

؟ یدیسرپ ارچ ! ادیت یتفگن -

: مدرک نم و نم

! یروطنیمه -

روحم و لوه نوشثحب دعب هقیقد دنچ . تفگن یزیچ و داد نوکت وشرس

هلصوح یب و مدروخ وم هوهق . درکیمن نم هب یهجوت یسک و دیخرچ راک

هلصوح ادیدش یلو ، دوب هناهاش زیچ همه اجنیا هتسرد . نیمز هب مدز لز

. تفر یم رس مدآ

. تکرش مرب دیاب دوز حبص ، مینک تحارتسا مکی باال میرب -
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باال هقبط تمس و مدش دنلب دوب هدز وفرح نیا هک داوهب باوج رد

. میتفر

ومدرک سول ومدوخ . شلغب مرب درک هراشا و دیشک زارد تخت یور داوهب

؛ مدرک عمج ومدوخ . مدیشک زارد شلغب وت

: تفگ و درک شزاون وماهوم

؟ بخ ریگن مرگ زورهب اب هگید -

؟! ندوب یلدم نیا ارچ ردارب اتود نیا اباب، یا

***

داوهب هک مدرک زاب ومامشچ . دروخ نوکت تخت مدرک سح باوخ نویم

: تفگ

؟ مدرک ترادیب -

: متفگ و مداد مندب هب یسوق و شک

؟ هدنچ تعاس -

. تکرش مرب دیاب نم وت، باوخب ، راهچ -

هنک. یهن و رما مهب شمه متشادن تسود . متسشن تخت یور هناجوجل

تسشن و دز وناز مولج

؟ کشوم شوم نیا همه وت شاه همرگس ارچ -

. یچیه -
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. هنیآ یولج تفر و دز مینوشیپ یور یا هسوب

. یدرک مخا ارچ مدیمهفیم هنرگو هدش مرید فیح -

. هریگرد شاهاب مدید هک تسبیم وشتاورک تشاد

تارب مدنبیم اسیاو -

تخادنا باال ییوربا

؟ هگم ندلب ماراکنیا زا ولوچوک مناخ -

تفرگ مصرح

. ولوچوک ولوچوک دیگیم مهب یه نوتمه ، ولوچوک مناخ وگن ردقنا -

؟ تشاد هدنخ مفرح یاجک بخ ، شمنزب تساوخیم ملد ، دیدنخ دنلب

هش! تادف داوهب هگید ییولوچوک -

ح نومهرد ، مدش شتاورک نتسب لوغشم و دش مخ هش. مخ مدرک هراشا

همزمز لا

: مدرک

. متسین ولوچوک مه ال صا -

تشاذگ ییوهی یلیخ و درک کیدزن مهب وشابل ، مامشچ هب دوب هدش هریخ

، تخادنا لگ مپل ؛ تفرگ یزاگ . مدنوم تکرح یب و مدیشک ینیه . مابل ور

متفرگ هلصاف روز وهب وشابل مدیسوب هنایشان . مدوب هدرکن تداع زونه
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! هدرک منووید هک هتتلا جخ نیمه -

هشن ترید شوپب داوهب دش تسرد تتاورک -

مشچ -

. تشادرب وشتنوسماس فیک و دیشوپ وشتک

هک دوب زارد شدق ردقنا بصم ،ال دیسوب ومنوگ دش مخ ، متمس دموا

هش. مخ دوب روبجم مندیسوب هساو شمه

هگید تعاسود یکی ! درگن زورهب ورب رود یتفر مه هگا ورن، نییاپ -

هدب راشف تسه گنز هی تتخت لغب یتشاد المز یزیچ ، منزیم گنز تهب

شاب تدوخ بظاوم باال. دایم راکتمدخ

مداد نوکت ومرس دنت دنت

: تفگ هدنخ اب

ولوچوک مناخ ظفادخ -

: متفگ مخا اب

. گرزب اقآ ظفادخ -

. تفر و دش نیشام راوس ، مدز شدید و نکلا وتب متفر ، تفر هک داوهب

اعقاو ترامع نیا . مدرک هاگن یلا خ قاتا هب هلصوح یب ومدرک یفوپ

. دوب رب رس هلصوح

***
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وماهوم ومدرک ضوع یا هدیشوپ زولب و نیج راولش اب ومباوخ سابل

ور دوب هتفرگ مارب داوهب هک یا یشوگ . مدرک اهر م هنوش یور دازآ

هتفر ورف قلطم توکس یوت ترامع . مدش جراخ قاتا زا ومتسد متفرگ

تمس ومهار . دوبن یزیچ یلا خ قاتا زج باال هقبط لومعم قبط . دوب

: تفگ اراکتمدخ زا یکی متفر نییاپ هک اه هلپ .زا مدرک جک نییاپ هقبط

؟ کیچوک مناخ نیاوخیم یزیچ -

. مارب دوب یبیرغ روج ،هی متشادن تداع کیچوک مناخ ظفل هب زونه

یولج مدید ور زورهب هک متفر ییاریذپ تمس . مدرک رکشت ومدز یدنخبل

. تسه اج همه هک منیا فوپ . دیدیم ملیف راگنا و دوب هتسشن نویزیولت

ملیف .هی مدش ندرک هاگن لوغشم و متسشن یراچان . دشن مهجوتم لوا

. دمویمن مشوخ ال صا ، دوب یگنج

: تفگ و دش مهجوتم هزات زورهب

؟ ادیت یایم نج لثم ارچ -

. دوب هدروخرب مهب مه دوب هتفرگ مدنخ مه

. هتمع نج -

. هدنخن ات دیزگ وشبل

؟ هنکیم راکیچ تاهاب هونشب وتفرح نیا ردپ ینودیم -

: متفگ و تخادنا لگ تلا جخ زا مپل . مرس وت کاخ یاو

. متشادن یروظنم -
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: تفگ و درک ماگن یحیلم دنخبل اب

. تلا جخ زا یشن بآ حاال، هبوخ -

درک ادص وراکتمدخ و دز داد زورهب . مدنودرگرب ومور و متفگن یزیچ

اقآ هلب -

کشالیت. کیک اب رایب هوهق ات ود -

. مشچ -

: تفگ زورهب و تفر راکتمدخ

. مراذب هگا ال صا هک نوتراک وگن افطل طقف ؟ ینیبب مراذب یچ -

. مهب دش نیهوت مدرک سح . هدنخ ریز دز شفرح دنب تشپ

هبوخ نیمه ، داوخیمن -

؟! هتفرن رس ت هلصوح هگم ، عوهوا -

. تسین مهم -

رد درک نییاپ باال وراه هکبش و شتسد تفرگ لر تنک نداد باوج نودب

تشادهگن درکیم شخپ یا هیکرت لا یرس هک هکبش هی ور تیاهن

. هزیچ نیرتهب نیا -

و ندرک هاگن ومه رامخ شاتیصخش ، هظحل نومه هملیف وت بصم ال

ملیف . مدیشک یا کالهف فوپ . نریگب بل ات ندشیم مه کیدزن نتشاد
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درک. هاگن مهب دیدنخیم هک ییامشچ .اب دوبن دازیمدآ نیع مشندرک هاگن

یظیلغ هرغ مشچ درک. هراشا نویزیولت هب هک مداد نوکت رگشسرپ ومرس

. وررپ ی هرسپ . متفگن یزیچ و متفر

؟ یدید وداوهب اجک -

: متفگ شیناهگان لا وس زا بجعتم

؟ ناه -

درک یهاتوک ثکم

یروجنیا هک تدید اجک . مگب یروجنیا هرتهب ال صا ؟ شیدید اجک مگیم -

، تسب یمن لد ایگداس نیمه هب داوهب دش؟ تقشاع لد دص هن لد هی

!! هرتکیچوک شزا 15سلا هک یکی هب منوا

: متفگ اگنخ لثم

. یراگتساوخ ناهآ ؟ شمسا هیچ زیچ.. دموا بخ -

دز. دنخزوپ زورهب

،هن ندیسر شرع هب شرف زا هبش ،هی دوب نوشادخ زا هک متردام و ردپ -

؟! هگم

مدرک مخا

. ندوب جاودزا نیا فلا خم انوا ، نزب فرح تسرد مردام و ردپ بجار -

. ننزب یفرح شفرح ور نتسنوتن مانوا ، دوب ممصم هک دوب داوهب

شتسد راشف ردقنوا . تفرگ ومتسد چم هک مرب متساوخ مدش دنلب

: دیرغ ، متفگ یخآ . تفرگیم مدرد تشاد هک دوب مکحم
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. دایم مدب یلیخ یزان زان یارتخد ،زا تاج رس نیشب -

: متفگ هناراکبلط هک درک لو ومتسد

؟ یگیم یچ وت هدیدنسپ هدنسپب داوخب هک ینوا -

دز یدنخشین

. یرادن ربخ ارجام زا زونه هک ییوت راگنا منم، یراک لصا -

لبم ور تسشن هرابود

: مدیسرپ واکجنک

؟! ارجام مودک -

کیک و هوهق نومساو . دموا شتسد یوت ینیس اب راکتمدخ هظحل نومه

: تفگ زورهب . تفر و تشاذگ

! نوتهب نگیم ننودب صالح نوتناناج ِناج رهوش عقوم ره راذب -

یروج هی تشاد تسود طقف منک. ش هفخ مریگب تساوخیم ملد

: تفگ توافت یب و درک هوهق هب هراشا هنک. م هرخسم

. مینک یزاب ، درایلیب قاتا میرب شدعب ، روخب نیشب -

منشگ و دوب هتفر رس م هلصوح نوچ اما هیچ، درایلیب متسنودیمن ال صا

. مدرک ندروخ هب عورش و متسشن ، دوب

هدینش ملیف یاه تیصخش یادص طقف و دوب توکس یا هقیقد دنچ

: تفگ زورهب هک دشیم

؟ یمدنچ -کالس
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مدروخ تذل اب ومنهد متشاذگ ور کیک زا شرب هی

! ناتسریبد لوا مرب دیاب -

نشور یپیپ . دوبن دنخشین ای دنخزوپ زا یا هنوشن شوت هک دز یدنخبل

پیپ هب نتشاد تداع نتداوناخ راگنا دش. ندیشک لوغشم و درک

و نوجردپ یابل ور یلو . دیشکیم رتشیب راگیس داوهب هتبلا . ندیشک

! شتمیق نورگ عون زا منوا . دشیم هدید پیپ عقاوم رثکا زورهب

: تفگ مدروخ هک وم هوهق

! میرب وشاپ -

روآ شیپ وشتسد ، مدش دنلب

دنت یامدق واب دیشک یفوپ . مدرک شاگن بجعتم هک هریگب ومتسد د

شزا هگب تشاد قح داوهب ! اعقاو تشاد ور ردقچ . تفر نم زا رتولج

. متفرگ زاگ ومبل هنک! متفخ هریگب هدنوم مک . ریگب هلصاف

وت میتفر یتقو و درک زاب ورد . دیفس رد هی هب میدیسر متفر هک شلا بند

قاتا هت رخآ ورد یشزرو لیاسو یلک . میدش هاگشاب هی دراو مدرک سح

! شور پوت ات دنچ و دوب گرزب گنر زبس زیم هی

دوب هدنوم زاب منهد

هرن! سگم دنبب -

: متفگ بجعتم و متسب ومنهد

؟ هنوتهاگشاب اجنیا -

دیدنخ
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! هاگشاب یاه هیام وت یزیچ هی هرآ -

؟ شوت دیایم نوتدوخ طقف دعب -

؟ دایب دیاب مگید سک هگم هرآ، -

؟ تسین دایز ... هلیسو همه نیا بخ -

تفر گنر زبس زیم نومه تمس و تخادنا باال هنوش توافت یب

نیمه طسوت نوتزیزع رهوش . نشیم هدافتسا نوشمه عقاو -هن،رد

! هتخاس ور کپ سکیس و لکیه نوا لیاسو

اجنیا ور سلا فصن هک زورهب نوچ ؟ دوب داوهب هساو قاتا نیا ینعی سپ

هنک، شزرو دایمن شهب هک مه گرزب مناخ . روطنیمه مه نوجردپ ، تسین

! لیاسو نیا اب اصوصخ

: متفگ گنگ داد. متسد هب ور یزارد بوچ و دموا متمس زورهب

؟! هیچ نیا -

دیشک زیم تمس و تفرگ ومتسد

! یمهفیم -

مه رانک یلکش ثلثم بلا ابق ور دوب زیم یور هک یگنر یگنر یاه پوت

. داتسیا مرانک دموا و داد نوشرارق

دای تهب هداس ماوخب یلو . یشب هجوتم ینوتیم دح هچ ات منودیمن -

فارطا هک ییاه هرفح یوت وراه پوت و ینزب هبرض تبوچ اب دیاب ، مدب

وراپوت دادعت ، دعب و ینک عورش دیاب پوت هی .زا یزادنب هشیم هدید زیم

نامزمه هرفح هس یوت ور پوت هس ،ثمال هبرض هی واب ینک رتشیب

! یتسرفب
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: متفگ جیگ

؟ یروطچ بخ -

. تشاد یصوصخم تس دش.ژ مخ یمک و تفرگ شتسد یوت ور بوچ

هب مودکره اه پوت دز. هبرض اه پوت هب بوچ رس اب وهی و درک زکرمت

. نتفر ورف اه هرفح یوت نوشات دنچ و ندش هدنکارپ یفرط

مدیشک یفوپ

مریگب دای منوتب هگا ارمع نم -

. هنوسآ ، ادیت هرادن یراک -

مه مساو دوب دنلب مه اما . مرادهگن ور بوچ یروطچ داد دای مهب

نوم هلصاف داد. رارق متسد ور وشتسد وهی تفرگ ور بوچ ریز . نیگنس

درک: همزمز مشوگ ریز و درک هراشا اپوت .هب دوب مک یلیخ

! نزب هبرض نوشهب طقف -

. دادیم مکلقلق مشوگ ریز شاسفن . دوب هدش تسس متسد

! هبوخ ردقچ ترطع . هرفح وت یزادنب ویکی نک یعس و نزب هبرض -

: متفگ بجعتم

؟ موه -

نک زکرمت -

هروخب بوچ کون دش ثعاب هک درک دراو متسد هب یراشف هظحل نومه

هب هیقب اما نتفر ورف هرفح یوت نوشاتود نش. هدیشاپ مه وزا اپوت هب

. ندش شخپ یفرط
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!! دوب هدش ضوع شامشچ تلا .ح متفرگ هلصاف شزا

؟ یتفرگ دای -

: تفگ . مداد نوکت دنت دنت ومرس

. نزب هنود هی ایب -

، مبیج یوت یشوگ هربیو ساسحا .اب مدرشف متسد یوت ور بوچ

! دوب داوهب . نوریب شمدیشک

! داوهب -

؟ ییاجک ادیت -

.. بخ نم... -

دز: بل هک متخادنا زورهب هب یهاگن

! تقاتا -وت

: متفگ هاگآدوخان

! تخت -وت

: تفگ و دیشک یقیمع سفن راگنا

. یروخب هرایب یزیچ هی راکتمدخ وگب ؟ تسین ت هنشگ ! هبوخ -

؟ هنوخ یایم یک ، شابن نارگن ..وت هشاب -

بش! -

هشاب -

هرن! تدای تمدرک هک ییاشرافس ، شاب تدوخ بظاوم -

زا ور شپیپ مه یهاگ . دادیم شوگ تقد اب هک متخادنا زورهب هب یهاگن
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. مدرک عطق و متفگ مشچ دنت دنت . درکیم اهر وشدود و دروایم رد شنهد

. مقاتا مرب دیاب نم نم.. -

. تفرگ ومتسد چم هک منکدرگ بقع متساوخ

درک: همزمز مشوگ ریز و درک مخ یمک وشدوخ . دوب دنلب یلیخ شدق

؟! یتفگ غورد شهب ارچ -

نک ملو -

دیکم و تفرگ شبل نیب ومشوگ الهل

؟ هرآ ، یشاب نم شیپ یراد تسود تدوخ -

. تفرگ درد متسد نک، ملو ، وگن ترچ -

: تفگ و درک ملو . مدیزرل هک دنوشن مبل رانک ، منوگ یور یا هسوب

! مرایم تریگ هرخ ،بال سرتن -

.. دیسوب وششاداد نز .. نوا ... دیسوب ونم نوا رد.. تمس مدییود

***

و مدییود . مدیمهفیمن ور سرتسا نیا لیلد مه مدوخ و متشاد سرتسا

داوهب هگا . مدیزخ تخت یور ومدرک لفق ور قاتا باال.رد هقبط متفر

یفوپ ...کالهف دشیم گرزب یاوعد هی اعطق هدیسوب ونم زورهب دیمهفیم

! مدیشک

وت. هن دیسوب هک دوب نوا . ادیت هچ وت ؟هب یچ هگب شهب زورهب دوخ هگا
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. داوهب رکذت ور نتشاذگ اپ ینعی نیا ..و نییاپ هقبط متفر نم اما

درب. مباوخ یروطچ مدیمهفن هک مدرک رکف ردقنا

. مدرک زاب ومامشچ متروص و ندرگ ندش هدیسوب و داوهب یاهاوجن اب

: تفگ و درک ماگن نوبرهم داوهب

؟ هشیم گنت تارب ملد یگیمن یباوخیم یروطنیا -

. تفرگ رارق مور لماک نوا و مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد هاگآدوخان

: متفگ ومدز یدنخبل . هنکن متیذا شنزو هک دوب هدرک کبس وشدوخ اما

؟ یدموا یک -

هشیم یعبر -هی

نیب زا یهآ درک. سمل وماه هنیس و داد رس مسابل ریز زا وشغاد تسد

. دوب ساسح مندب هطقن هطقن . متسب ومامشچ و دش جراخ مابل

زورهب ی هسوب دای درک. نوشراکش تکرح هی ووت دز لز مابل هب رامخ

. مدش تذل قرغ مبل زا داوهب زاگ اب اما متفرگ هروشلد زاب و مداتفا

رت عیرس یلیخ نوا ، مسوبب مدوبن دلب بوخ زونه . مدرک یهارمه شاهاب

هسوب وای منزب نوبز متسنوتیم طقف نم و دیکم یم ومابل نم زا

. ولوچوک

. درکیم تکرح ماه هنیس یور دنت دنت شتسد

ونلا مدرک سح ور متشهب ندش سیخ
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: مدی

نکن داوهب -

نییاپ دیشک تکرح هی اب ومنیج راولش بیز نوچ هدش مچ دیمهف راگنا

هک منئمطم . متشهب هب دنوسر و درک در متروش زا وشگرزب تسد و

شتسد

: تفگ و دز یرادشک دنخبل نوچ دش سیخ

! تسدامآ هچ ممناخ -

متشهب ور شاتشگنا تکرح تذل عنام متسنوتیمن اما مدیشک تلا جخ

. مشب

هدش تفس و هدمآرب هک شیگ . نودرم ور تشاذگ و تفرگ ونم تسد

. دوب

شیگن . نودرم مجح ابیرقت ، مدرک ندیلا م هب عورش ومداد تکرح ومتسد

. مرب رو شاهاب متسنوتیم اما دوب نم تسد زا رتگرزب

: تفگ . نییاپ دیشک وشراولش پیز و دش دنلب وهی

. مایم رد تتمدخ زا ماش دعب ماش، میرب دایب بآ.م روخب مساو مکی -

بآ معط شدوخ لوق وهب دوب دیفس . دروآ رد شراولش زا شور هنودرم

. دادیم یبوچ تابن

. دیشک یا هنودرم .هآ مدز شهب یسیل و منهد وت شمتشاذگ
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. مدز سیل ومدز لز شرامخ یامشچ وت

. متسنوتیمن اما منزب سیل رت دنت تساوخ مزا و داد راشف مکحم ومرس

دوب هدش نکمم دح زا رت تفلک ش هنودرم هک دوب هتشذگ یا هقیقد هد

لا. متسد یوت تخیر شور ــ. بآ و نوریب شدیشک وهی

. متسش ومنهد متفر مدشاپ

، راوید هب متدنوبسچ ومتمس دموا داوهب مدموا نوریب هک ییوشتسد زا

دیسوب ومابل و مور دش مخ

مدز یدنخبل

... دوب بوخ شروضح

: تفگ و درک شزاون ومندرگ

جوا هب ونم بوخ ردقنا هنوتب هچب رتخد هی مدرکیمن رکف تقوچیه -

! هنوسرب

؟ یچ ینعی -

دیدنخ دنلب

منکیم حلا تاهاب یلیخ ینعی -

: متفگ هدز قوذ

منم -

تفر هسیر تشاد هدنخ زا

ایراد سود -

متفگ هنامولظم
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هرآ -

درک فقوتم وش هدنخ و دنوشن مابل ور یا هسوب

مدادن تتروق ات میرب نک ضوع وتسابل -

یدنخشین . نومهب داتفا زورهب هاگن همه زا لوا نییاپ هقبط میتفر یتقو

درک. موز نم وور دز

سح نم وور زورهب هریخ هاگن هک داوهب . نییاپ متخادنا ومرس برطضم

زیم. تمس متدیشک و داد راشف ومتسد درک

شساوح همه اما دش گرزب مناخ اب ندز فرح لوغشم داوهب و میتسشن

. دوب زورهب و نم هب

: تفگ داوهب هب ور وهی ، دوب یبصع یلیخ گرزب مناخ

مراد راک تاهاب نیشب ماش زا دعب -

نامام مشچ -

. میدش ندروخ لوغشم همه و دروآ ور ماش راکتمدخ

***

: داوهب

شیپ تعاسمین تذل یتح دش. متفوک عقاو ،رد مدروخ یچ مدیمهفن

هلا وح راد ینعم یاه هاگن هرسکی زورهب . تفر مدای لک هب ادیت ماب هطبار

. درکیم ادیت ونم

. منکیم دروخ ونیا نهد نم شرخآ
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. تسشن نامام سنلا. یوت میتفر . مدش دنلب شلا بند دش دنلب هک نامام

: تفگ هک مدرک شاگن رظتنم

وت میریم مه اب دروخ هک وشماش ادیت ! هنوتتصرف نیرخآ بشما -

! هباوخیم ادیت اب زورهب ، نوتقاتا

: متفگ روابان

هن... نامام -

دیرغ یبصع

؟ مسر زا هربخ اب ادیت . نزن فرح مفرح -ور

ممصم ؟ مریگب میمصت میگدنز بجار متشادن قح . تفر مه وت مامخا

: متفگ

! منیبب مه اب ورانوا منوتیمن ! نامام مدیمن ومسر نیا یارجا هزاجا -

؟ هنودیم ادیت متفگ -

-هن!

مگیم شهب مدوخ دایب دروخ وشماش نک شادص -

رد یتنعل مسر منیا زا دشیمن یروج چیه راگنا زیم. ور مدیبوک ومتشم

. تفر

هشیمه لومعم قبط هک ردپ . یدیدش تینابصع اب اما ، مدز ادص ورادیت

: تفگ و دز منوش یور یتسد ، دوب تکاس

سح مردارب ریز تردام ندید زا منم ! همسر هی نیا نکن شومارف -

!! دوبن مه یا هراچ اما ، متشادن یبوخ
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. دوب هدرکن مهب یصاخ کمک میگدنز یاج چیه . مدز سپ وشتسد کالهف

!! تحیصن و تحیصن زا دوب هدش لکشتم شدوجو لک

ومتسد وت متفرگ وشتسد . دموا متمس و دش دنلب زیمرس زا هدیسرت ادیت

. میتفر نامام شیپ مهاب

مرتخد اجنیا ایب - نامام

: تفگ نامام هک تفر شتمس یعونصم دنخبل اب ادیت

! یدن نوشن یدب لمعلا سکع مگیم تهب هک ییازیچ هب تبسن ماوخیم -

. دیسرت یباسح ادیت منئمطم هک دوب هدز وفرح نیا مکحم یروج

؟ گرزب موناخ هدشیچ - ادیت

: تفگ و دیشک یقیمع سفن نامام

یب مسر نوا ندرکن تیاعر .و تسه هنیرید مسر ام،هی نادناخ یوت -

نوتفافز بش و جاودزا زا زور راهچ ! هراد یپ رد ور یگرزب یاه ییوربآ

تس!! هعجاف شدوخ نیا . هدشن ماجنا مسر زونه و هرذگیم

؟ یمسر هچ بخ -

ردپ رانک و درک مراب یدنخشین . مدرک سح ور مرانک زورهب نتفرگ رارق

. تسشن

: تفگ و درک شزاون ورادیت یاهوم نامام

شرهوش ردارب اب فافز بش یادرف دیاب هداوناخ سورع ، مسر قبط -

! شرهوش ردام و رهوش مشچ یولج هش، باوخمه
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تروص نیا ریغ ورد هدش بوسحم راکتنایخ هربب تذل هطبار نیا زا هگا

تعاسکی رثکادح ات هک ماوخیم . هشیم تابثا شرهوش هب شیرادافو

دیاب شدعب ، مرایب ور داوهب و زورهب نم ،ات یشاب هدامآ تقاتا یوت هگید

بوسحم راکتنایخ تندرب تذل تروص یش،ورد باوخمه زورهب اب

!! یشیم

شتمس . مدشیم هنووید متشاد . دیرپ شخر زا گنر درک. پک امسر ادیت

مدیرغ . متفرگ وشتسد و متفر

! قاتا شمربیم ، نامام یتفگ ومز ال یازیچ -

باال! هقبط تمس شمدیشک مدوخ لا بند

متسد زا وشتسد مکحم ادیت متسب نومرس تشپ وقاتا رد هک نیمه

: تفگ و نوریب دیشک

؟؟ داوهب هگیم یچ تنامام -

مدرب ماهوم وت یتسد یبصع

مدیم حیضوت تهب شاب مورا -

بقع تفر و دز یغیج

یتریغ یب ردقنا ؟وت یدوب دب زورهب اب نیمه هساو ؟ یدب حیضوت ویچ -

.. ماهاب نوا .. نوا یراذب

لیس شتروص هب مکحم و دشیچ مدیمهفن وهی

: مدیرغ . داتفا زگزگ هب یلیس ندوب مکحم زا متسد . مدز ی

مسر نوا . تریغ یب یگیم مهب هترخآ راب . ادیت متسین تریغ یب نم -

! هریم نومداوناخ یوربآ هنرگو هش. ماجنا دیاب .. یتنعل
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: تفگ هیرگ اب

؟ هرت مهم تنز زا توربآ ینعی -

ملغب .وت دوبن متینابصع زا یربخ . ملغب وت مدرک شراهم ومتفر شتمس

: متفگ و مدنوشن ش هنوگ یور یا هسوب ، دیزرل یم

مومت دوز یلیخ یربن تذل هگا یلو . هئوت زا رت تخس مدوخ هساو -

چیه .ات ینک تفس وتاه هچیهام و یشاب مورآ دیاب طقف ؟ بخ هشیم

! یربن شاهاب هطبار زا یتذل

: تفگ روابان

؟ ینیبب تردارب ریز ونم ینوتیم وت ینعی -

وتسابل وشاپ . تسین تحار ممدوخ هساو !! مهفب هن. یتنعل -هن!!هن

. هشیم ینابصع یدشن هدامآ زونه هنیبب نامام نک، ضوع

شهب هراد هک دنومیم نیا لثم دش. دنلب یزیچره زا یلا خ ییامشچ اب

.. نوش هرخسم مسر نیا و نادناخ نیا هب تنعل .. تنعل .. هشیم زواجت

درک. هاگن نیمز وهب تخت ور تسشن درک. شنت و تشادرب ینهاریپ

. تفگیمن یچیه

. نایب زورهب و نامام هگب ات مدز ادص وراکتمدخ ، مدرک زاب ورد

***

: ادیت
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هی رطاخب دشیمن مرواب . نیمز هب مدوب هدز لز و مدوب هتسشن تخت یور

مشچ یولج منوا ، مدشیم باوخمه مرهوش ردارب اب دیاب هرخسم مسر

ور هنحص نیا هنوتیم روطچ داوهب . مرهوش رتمهم همه وزا رهوش ردام

؟ هنزن مد و هنیبب

مزا وشهاگن ثکم اب داوهب . مدرک دنلب ومرس دروخ رد هب هک یا هقت اب

و درک ماگن دنخزوپ اب زورهب . قاتا وت ندموا زورهب و گرزب موناخ . تفرگ

لثم ، دیمهف دشیمن یزیچ شهاگن ،زا سح یب و حور یب گرزب مناخ

!! هشیمه

: تفگ و تسشن یلدنص ور گرزب مناخ

زورهب -

دنلب متساوخ ، مدیسرت . متمس دموا نوچ دیمهف وشروظنم راگنا زورهب

: تفگ و دیمهف گرزب مناخ هک بقع مرب و مش

نک. عورش زورهب ! منیبب تزا ینامرفان ماوخیمن ، ادیت تاجرس نیشب -

مهب وشابل داد. رانک متروص یولج زا وماهوم و دز وناز مولج زورهب

درک... کیدزن

مدیشک بقع روابان

!! متشاداد نز نم ؟ ینکیم راکیچ زورهب -
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ات منک رارقرب هطبار تاهاب دیاب نم ! همسر هی نیا ... شاب مورآ ادیت -

؟ یهجوتم هش، ظفح نومیگداوناخ یوربآ

یروج . دیسوب شطع .رپ مابل ور تشاذگ وشابل و مدب باوج تشاذن

. دوب هدش عطق مسفن هک دادیمن مهب تردق و دیکم یم ومابل

سفن یادص داد. همادا مندرگ یور ات وشاه هسوب و تخت ور داد ملوه

و تسد متساوخ . دمویم راوید هب شندیبوک تشم و داوهب یبصع یاه

: تفگ گرزب مناخ هک منزب اپ

! ریگب مورآ ، مگیم تهب مراد هرخآ راب ادیت -

هدب همادا زورهب ات مسیاو مدش روبجم و دیکرت مضغب

درک: همزمز دش. مندرگ و هنوش ندیسوب لوغشم و درک زاب ومسابل پیز

هتعفن ایب،هب هار ماهاب -

: تفگ و تخادنا منیتوس هب وشرامخ هاگن . دیشک نییاپ لماک ومنهاریپ

هکیچوک ردقچ -

زورهب وش هفخ -

دوب هتفگ ونیا یبصع هک مدرک هاگن داوهب هب

ماه. هنیس هب دش هریخ و درک زاب ومنیتوس دنب . متخادنا نییاپ ومرس

اب شتسد یغاد دروخرب زا متشادن یسح چیه درک. نوشسمل تسد اب

. منیس تسوپ

. دمویم دورف مامشچ زا هک دوب کشا طقف
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مناخ زا تشاد هک دموا داوهب یادص م. هنیس یور دیشک وشنوبز زورهب

. هدن شمادا دایز ات درکیم شهاوخ گرزب

هرآ، ! ادیت ربن تذل . مداتفا داوهب فرح دای . دادیمن شوگ گرزب مناخ اما

. هنیمه شهار

هنیس کون یور زیمآ کیرحت وشنوبز . متسب ومامشچ و مدز سپ وماکشا

. مدرکن انتعا اما هنک مکیرحت ات دز کیم و دیشک ماه

هتشاذگ تسد نوا و دوب یساسح هطقن م هنیس . مدشیم تیذا متشاد

. شور دوب

شنهاریپ یاه همکد درک زاب هب عورش و شاه همکد تمس درب تسد وهی

درک.

... تنعل . منیبب ور داوهب ی هدش تشم یاتسد ماکشا نیب زا منسنوتیم

؟ هیسنج هطبار هب نم یرادافو هگم . هناقمحا مسر نیا هب تنعل

و درب تسد مدعب . رانک تخادنا و درک جراخ نت زا لماک وشنهاریپ زورهب

تخل شردام یولج دیشکیمن تلا جخ ینعی . نییاپ دیشک وشراولش پیز

هش؟

وماشچ و مدز قه دش. هراپ منت وت هک دیشک ومنهاریپ تخادنا گنچ

. متسب

: مدز راز . تشاد مهگن شاتسد اب یلو . مدرک قتال نییاپ دیشک هک ومتروش

... متشاداد نز نم زورهب ... یمرهوش ردارب ..وت نکن ... زورهب ادخوروت -

ادخوروت
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... درکیمن هجوت ماه هجز هب یلو

دش. ندیس یل* لوغشم مشخ واب متشهب یور تشاذگ وشنوبز

هک دوب نیا همه زا رتدب . دیسریمن مروز مدادیم شلوه متسد اب یچره

منوتن هک دوب زیمآ کیرحت یردق هب شنوبز تکرح ، مدشیم لش متشاد

هنوتن ات مداد راشف وماهاپ . مدرک تفس ومدوخ اما . مشاب هجوت یب

موناخ هک نییاپ هشکب وشراولش درب تسد و دش دنلب .کالهف هدب ماجنا

: تفگ گرزب

هیفاک ، زورهب هسب -

دش؟ مومت ینعی دش، سبح مسفن

عمج کشا شامشچوت . رونوا درک ترپ و زورهب و درک زاورپ متمس داوهب

ور وتپ و تفر مقدص نوبرق بل ریز . هتسجرب شندرگ گر و دوب هدش

زا متشاد راگنا . مرادهگن زاب ومامشچ متشادن .ان متخل ندب ور تخادنا

. دوب هدش زواجت مهب امسر . متفریم شوه

دز: داد زورهب تمس داوهب

! نوریب وشمگ -

: تفگ و تخادنا مهب یزیمآ نیسحت هاگن دش، دنلب گرزب مناخ

! هدرکن هابتشا رسمه یارب وت باختنا وت مرسپ متسنودیم -

رب وشنهاریپ مشخ اب زورهب

.. هباوخب ماهاب دوب شادخ زا راگنا . تفر نوریب قاتا وزا تشاد
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: دیرغ داوهب

. دیدرک دوبان وشحور ، دیدیسر نوتفده ،هب نوریب دیرب افطل .. نامام -

متشاذن هک هترکشت یاج . دشیم ماجنا دیاب مسر نیا . داوهب وگن ترچ -

لوخد هنحص ندید هنرگو . تارب تخوس ملد ؟ هرب شیپ رتشیب زورهب

تاباب لثم میدق یادرم نوا . تسانیا زا رت کاندرد یلیخ تردارب اب تنز

. دیلوسوس امش ، ننک لمحت نتسنوت هک ندوب

داد: همادا و درک نم هب ور

دیاب و دوب یرابجا زیچ هی نیا هک نک عناق وتدوخ ، ادیت تسین یزیچ -

باال! یدرب یلیخ وتشزرا تندشن کیرحت اب ووت دشیم ماجنا

! سح یب .. تام .. مدرک شاگن طقف

درک. شزاون وماهوم داوهب . تسب مکحم ورد و نوریب تفر قاتا زا

: تفگ درکیم ماگن یتحاران اب هک روطنومه و دیسوب ومینوشیپ

یشیم بوخ نم. دیشروخ یشیم بوخ -

رتخد دشیم ممسا ینعم ... دیشروخ تفگیم مهب هک دوب یراب نیلوا

... دوب نومه شروظنم اعطق و دیشروخ

! مدیمهفن یزیچ هگید متسب هک ومامشچ

***

هاگن مفارطا هب گنگ . مدرک زاب ومامشچ یدنلب یلیخ کیزوم یادص اب

؟ دوب یچ هساو ادص نیا .ها مدرک
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: مدرک همزمز بل ریز . مدنبب ومامشچ دش ثعاب قاتا نشور قرب

داوهب -

یوب و راخب و دوب زاب همین هک مدش مومح رد هجوتم ؛ مدش زیخ مین

. دمویم وپماش

ومدیزگ ومبل ؟ مدوب تخل ارچ نم . متخادنا رانک ور وتپ و مدش دنلب لماک

. مداتفا هرخسم مسر نوا دای هزات . متفرگ وماه هنیس یولج

! دوب هدش سجن زورهب طسوت منت ، مدرکیم مومح دیاب

: متفگ و مدرک هاگن لخاد هب مومح رد زاب ی هبل زا

؟ داوهب -

ور داوهب . مدوب هتشادهگن وماه هنیس نانچمه اما وت متفر ومدرک زاب ورد

. دوب هدز وپماش وشرس و دوب هداسیاو شود ریز تخل هک مدید

: تفگ و دز یدنخبل . متمس تشگرب و دش مهجوتم ، مدیشک ینیه

! مناخ باوخ تعاس -

درک زارد وشتسد و دنورذگ رظن زا ور ملکیه زیگنا توهش

. میریگب شود ایب !! یتسه هک متخل ایب، -

و درک ملغب تشپ بآ.زا ریز متفر و متخادنا نییاپ ومرس هدز تلا جخ

. مهب دیبسچ

: تفگ و دیسوب ومشوگ الهل

؟ مزیزع یبوخ -

تروص مقح رد هک یزواجت زا تحاران و مدرک یفخم شندرگ وت ومرس
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: متفگ دوب هتفرگ

! هدب -هن،حملا

ارچ؟ -

داوهب درک زواجت مهب نوا -

: تفگ نامزمه هش. رپ ناو ات درک زاب و بآ ریش و درک زارد وشتسد

تخس منم هساو نک رواب اما ، ینک شومارف ات هشکیم لوط منودیم -

کاپ ِنز زونه وت سپ ، درکن تدراو هکنیا ،و هنحص نوا ندید دوب

! یمدوخ

: مدیسرپ واکجنک ، مداتفا کیزوم یادص دای وهی . مدرک ضغب

؟ هیچ هساو ادص نیا داوهب -

شود دوز دیاب وت.االمن یرادافو رطاخب ، هداد بیترت ینومهم نامام -

. میش رضاح میرب میریگب

. تفرگ ینومهم عیرس ردقچ ؟ دوب هتشذگ تعاس دنچ هگم . مدرک بجعت

: تفگ دید هک ومفایق داوهب

رادیب ، دوب هدش دراو تهب کوش ! موناخ یدوب باوخ مین و زور -هی

! یدیباوخیم زاب یدزیم غیج یدشیم

؟ دمویمن مدای ارچ . فلگ پوت دق دش مامشچ

: تفگ و شوت تسشن . تفر ناو تمس و تسب ور شود

. ملغب وت نیشب ایب -

. تفرگ رارق .من ساب الی شتفلک ی هنودرم . متسشن و مداد ماجنا
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: تفگ نوطیش هک منک اج هباج ومدوخ متساوخ

هبوخ تاج نیشب -

! داوهب -

دیدنخ

تارب مروخب مکی نیشب ناو هبل وشاپ ، مرادن یراک سرتن -

: متفگ روخلد . مداتفا متشهب ور زورهب نوبز دای دش. دیدشت مضغب

. نوریب میرب مینک مومح ، ماوخیمن -

دش. ماهوم نتسش لوغشم ، تشادرب ور وپماش و دیشک یا کالهف فوپ

. میدش جراخ مومح ،زا دعب تعاسمین

. مشاب ینومهم نیا یوت متشادن یلیامت ال صا و مباوخب تساوخیم ملد

دایم مباوخ ؟ ماین نم هشیمن داوهب -

ور یگنر زمرق دنلب نهاریپ هرخ بال تشگ ماسابل نیب و تفر دمک تمس

نوریب تشاذگ شتس شفک واب درک ادیپ

ننک تشیارآ نایب منک ادص وراه همیدن شوپب ایب ال. صا -هن

؟ شتنیبب یروجنیا دایب همیدن تساوخیم و دوب تخل . تفرگ مصرح

: متفگ هجوت یب اما ، مدرکیم تداسح دوب یلوا راب . مدرک بجعت ممدوخ

یه ماوت ، ننیبب تخل وروت نراد تسود هک مانوا ، شوپب وتسابل لوا -

. نومب تخل
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متمس دموا و دیدنخ دنلب

مور دش مخ و درک متفخ راوید هشوگ هک مدرک رارف متساوخ

اه! وتاندرک یدوسح نیا مروخیم نم -

. دیزرلیم هدنخ زا شاه هنوش ، مدرک هقلح شرود ومتسد

یتدوخ دوسح -

ای مراد هدنخ اعقاو نم منودیمن . مدز شسپ هککالهف دیدنخ رت دنلب

! ندنخب مهب نراد تداع زورهب و داوهب

داوهب هریخ هاگن . متخادنا رانک ور هلوح . متشادرب تخت ور زا ومنهاریپ

و تروش عیرس یلو مدرکیم سح ـ*من ساب اصوصخ ، مندب یور ور

. مدرک منت ونهاریپ مه شور و مدیشوپ ینیتوس

، دوب همیدن نومه درک. ادص ور همیدن دعب و دیشوپ سابل مه داوهب

تسد مد رابره راگنا یلو هنم یصاصتخا همیدن نیا مدرکیم رکف ! هیمس

. دایم هشاب

درک ماگن راکشآ صرح واب متمس دموا

هکنیا زا هنکیم تداسح و هراد تسود و داوهب اعطق ، شزا دمویم مدب

. مشنز نم

دش. متروص ندرک شیارآ لوغشم و تشادرب وشیارآ مزاول هلصوح یب

تعاسمین ات درک دیکات و دیشوپ وشتک داوهب . شامخا هب مدوب هدز لز

. مشاب نییاپ هگید
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ور منس یمک ، دمویم مهب شیارآ ادج . مدرک هاگن هنییآ یوت مدوخ هب

: متفگ هیمس هب وور مدز یدنخبل باالرت. دربیم

! منونمم -

تفر رد تمس و دروآ رد ومادا

! دوب مک ش هتخت هی منیا ، مدرک شهاگن بجعتم

نوریب دز مدیفس یاپ چم زا یتمسق هک متسد وت متفرگ ومنهاریپ هشوگ

درک. نایامن و مدنلب هنشاپ یاشفک و

. متفر اه هلپ تمس . مدش جراخ قاتا وزا نییاپ مدیشک ورد هریگتسد

. دوب هدش رت دنلب ادص

مدوخ یور همه هاگن هجوتم هک متفین ات متفریم نییاپ اه هلپ زا مورآ

. مدش

، دوب هتسشن نز دنچ رانک یکشم سابل و نیگنس شیارآ اب گرزب مناخ

. دوب درم دنچ رانک مه ( داوهب ردپ ) ناخ اضر

دوب هدز لز شنیگمشخ هاگن ،اب دیشکیم راگیس و دوب هداتسیا اهنت زورهب

. نییاپ مدوب هدیسر ، متفرگ ومهاگن . مدیزرل و دموا مدای شراک مزاب . مهب

و تفرگ ومتسد دنخبل اب متمس دموا داوهب و ندز تسد مساو همه

. تیعمج نیب دیشک

نوجردپ رانک هک ینسم درم . مدرک نوشکت کت اب کیلع سالم هب عورش

: تفگ مندید اب دوب

هللا شام هللا، شام -
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داوهب . ندرک فیرعت مزا مه هیقب . مدیسوب وشتسد و مدرک یهاتوک رکشت

نم

و ندوب هداسیاو یزیم رانک هک نووج رسپ و رتخد ات دنچ تمس دیشک و

. ندزیم فرح

نوشاهاب و مدرب ولج ومتسد ، ندش تکاس نوشعمج هب نومدورو اب

: تفگ هوشع یلک اب تشاد یدنولب یاهوم هک نوشیکی . مداد تسد

! نوج داوهب ییاد رتخد متسه هدیپس . تییانشآ زا متخبشوخ ، مزیزع -

مشوخ ندروایم رد وراه دنول یادا هک ییارتخد ،زا مدز یروز دنخبل

. دمویمن

! هدیپس شاداد ، داوهب ییاد رسپ ، مرایماس نم -

هدروخ 20و دروخیم شهب دز. ینوبرهم دنخبل . دیسوب و تفرگ ومتسد

. هشاب هتشاد یا

داوهب . ندوب داوهب یاه همع اهو ومع رسپ ، میدش انشآ مه نوشیقب اب

دش. نوشاهاب ندز فرح لوغشم

، ندوب ندیصقر حلا رد طسو اه یضعب . دوب هتفر رس یباسح م هلصوح

هب یسک و دوب نم راختفا هب ینومهم .ثمال ندزیم فرح مه اه یضعب

. درکیمن هجوت نم

سنلا هرجنپ شیپ هشوگ نومه زونه هک زورهب یامشچ وت داتفا ممشچ

. متفرگ .رگ مهب دوب هدز لز و دوب هداسیاو

؟ درکیم ماگن یروطنیا ارچ ، متخادنا نییاپ ومرس
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هک مریگب شتسد زا متساوخ . دوب راکتمدخ دش، هتفرگ مولج یناویل

: تفگ و داد راکتمدخ تسد وناویل مخا اب داوهب

ممشچ یولج زا وشمگ -

بابرا مشچ -

: متفگ بجعتم

؟ داوهب دشیچ -

: تفگ کالهف

؟ یریگب دیاب ننکیم فراعت تهب یچره .وت دوب بورشم -

نیا اب شرخآ هش. ینابصع تشاد قح درک یهاوخ ترذعم و مدیزگ بل

! مدیم مدوخ تسد راک مایزاب گنخ

***

همه وهی مدید هک صقر حلا رد تیعمح هب مدوب هدز لز و مدوب رکف وت

: تفگ یگدول اب داوهب یومع رسپ دش. ضوع مه گنهآ و دش کیرات اج

افطل هیقب ! هنومنشج یراختفا رهوش و نز صقر تبون هشاب مه یتبون -

. دینک یلا خ ور صقر تسیپ

س زا یتمسق عقاو رد هک صقر نس هیناث زا یرسک ووت ندز تسد همه

تفرگ ومتسد داوهب هک مدرکیم هاگن متشاد اگنخ لثم دش. یلا خ دوب نلا

. شتسد وت

: مدز بل . طسو میتفر و میدش دنلب

دیصقر هشیمن هک گنهآ نیا ؟اب داوهب میصقرب دیاب یروطچ -االن



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

112

دز: بل مدوخ لثم ، دوب هتفرگ شدنخ

؟ هشیم یردنب اب طقف -

ینوزرلب وتدوخ ینوتب هشاب زیچ هی هگید هرآ -

: تفگ و مرمک رود تشاذگ وشتسد

. یصقرب مدوخ هساو یصاصتخا دیاب یلو مراذیم تارب ادعب منوا -

مندرگ رود نک هقلح وتتسد

: متفگ هناضارتعا

هسریمن متسد بخ، یزارد داوهب -

شندرگ هب مدنوسر ومتسد روز هب هتبلا و راچان .هب هدنخن هک دیزگ وشبل

. دوب مک یلیخ مه هب نوم هلصاف . مدرک هقلح شرود و

ی هنیس .ات مدیسر یم 150 هب روز هب نم و دوب 180 شدق یدج یلو

: تفگ مشوگ .رد ابیرقت مدوب داوهب

هدب نوکت وتدوخ ماهاب مورآ -

یلدم نیا نوشایسورع و نشج وت هک مداتفا یا هیکرت یاملیف دای هزات

. دمویمن مشوخ ال صا هتبلا ، ندیصقریم

یور یا هسوب یهاگزاره داوهب و مدادیم نوکت ومدوخ شاهاب مدق مه

. دنوشن یم ماهوم

چیه . مدز لز شامشچ .وت دادیم مکلقلق مندرگ هب دروخیم هک شاسفن

منک... جاودزا نس نیا یوت مدرکیمن رکف تقو

داوهب لوق هب ماوخب نس نیا یوت ...و مباوخب یسک اب نس نیا یوت

. دوب بیجع مساو مش. اضرا
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منوماه هسردم وت یتح هک مدوب ییاتسور ی 15سهلا رتخد هی نم

. دوبن ازیچ روج نیا و هطبار فرح

. مینکیم جاودزا یگلا س دنچ ثمال میتفگیم میدزیم فرح یتقو طقف

،ای25. یگلا 20س متفگیم مدوخ اب هشیمه منم

درم مه داوهب . هشیمن میاوخیم ام هک یروجنوا هشیمه اعطق بخ هتبلا

مادخ زا دیاب ، یراگتساوخ زور گرزب مناخ لوق ؛هب یناث .رد دوبن یدب

! ندش بابرا نز هشاب

غیج یادص هک مدز داوهب ندرگ یور یا هسوب هاگآدوخان و مدز یدنخبل

دش. دنلب انومهم

نودب داوهب دش مومت هک گنهآ مگب دیاب هتبلا دش، مومت هک نومصقر

مابل یور مکحم وشابل میقاتا وت هک راگنا و هشکب تلا جخ یسک زا هکنیا

. دیسوب توهش ورپ تشاذگ

هک دیسوب یم هنایشحو ردقنوا یلو نکن مگب مشکب غیج متساوخیم

ملو . تفریم یلیو یلیق تشاد ملد . مدب وشاه هسوب باوج مدش روبجم

. میتفر یلدنص تمس دنخبل واب درک

همه ، گرزب مناخ روتسد هب دعب و تشاد همادا بش 2 تعاس ات ینومهم

. ندرک نتفر مزع

. دنتشادن روضح ینومهم نیا یوت نم ردام و ردپ مدش هجوتم هزات

دوب هدش هتفرگ نم رطاخب هک ینومهم یوت و ندوب نم ردام و ردپ اهنوا

دش. رپ مامشچ هیناث زا یرسک ووت دیزرل م هنوچ . ندوبن

: متفگ و مدیشک دزیم فرح یدرم اب تشاد هک ور داوهب تسد

. مراد تراک -
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اتبسن هک اه هلپ شیپ میتفر ، دموا ملا بند و تفگ یهاتوک دیشخبب

مریگب ومضغب ندیکرت یولج متشاد یعس هک روطنومه . دوب تولخ

: متفگ

؟ اجنیا نتسین ارچ نم ردام و ردپ داوهب -

همادا . تشادن مزا ور یلا وس نینچ ندیسرپ راظتنا راگنا درک، گنه

: مداد

؟ هتسرد ندشن توعد مردام و ردپ ! داوهب ونیا مهفب . متسین هچب نم -

... ندمویم هنرگو

یتح ورانوا دشیمن مرواب . دیکچ ممشچ هشوگ زا یجمس کشا هرطق

. ندوب هتسنودن مه اه نومهم وزج

درک: نتفگ غورد هب عورش عیاض یلیخ داوهب

منم . هتفر شدای امتح ، هدوب غولش یلیخ شرس نامام ... مزیزع ... بخ -

. هتفرگ ینومهم مدیمهف همه زا رخآ هک

! وگب غورد شهب رتمک -

داوهب هب دنخزوپ .اب شتمس متشگرب بجعت ،اب متشپ زا زورهب یادص اب

؟ غورد ؟ تفگ یچ دش. کشخ مکشا ؛ درکیم هاگن

: متفگ روابان

؟ داوهب -

ما

االن متفگ هک دوب هدش یبصع زورهب ماگنه هب ان دورو زا ردقنوا داوهب ا
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. هنکیم شهل هنزیم

وتردام و ردپ ! ینکیم یگدنز یراد وگغورد هی هن،اب ای ینک رواب - زورهب

نوچ . تفر یم نومیگداوناخ یوربآ نوچ نا. یتاهد نوچ ندرکن توعد

رخسمت زج تردام و ردپ ندید اب اعطق هک ندوب ییاسک ، نشج نیا یوت

نومتشپ هک ییاه هحفص هب دشیم متخ مشهت ، ندرکیمن یراک دنخزوپ و

. دشیم هدیچ

: تفگ مشخ واب راوید هب دیبوک ور شدش تشم تسد داوهب

. شاب زور نوا رظتنم . منکیم دروخ وتانودند مومت منزیم زور -هی

. تفر انومهم تمس و دز یدنخشین ، دوب دز هک یشین زا لا حشوخ زورهب

ینعی ... دوب هدرکن توعد ورانیا اباب نیا هساو گرزب مناخ دشیمن مرواب

؟ دشن نوشمرش انومهم هب نم نداد نوشن زا ارچ سپ ؟ هدش نوشمرش

. مدیم حیضوت تارب نتفر انومهم -

مهب تحار ردقنا یراک لوا نیمه . مدرکن یهجوت و متفرگ شزا ومهاگن

. دوب هتفگ غورد

. هدوب غورد هباالن ات شگید یافرح مودک هنودیم ادخ

اپ رب ینیشن بش هزات نتساوخیم و ندوب هدنوم هک ییاسک زا روز هب

. مدرک یظفادخ ننک

مدرک درگ بقع و متفگ نوج ردپ و گرزب مناخ هب مه یدرس ریخب بش

. ننک مبجار یرکف هچ دوبن مهم مارب . قاتا مرب هک

***
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ور دوب هداتفا میقتسم باتفآ رون . مدرک زاب ومامشچ یدیدش شزوس اب

؛ داوهب لغب وت متفر هک مدز یتلغ . مامشچ

؟ مینزب فرح دوبن رارق هگم ؟ دموا یک داوهب ، شهب مدز لز اگنخ لثم

سابل عقاو ،رد دوب داشگ کزان نهاریپ هی هک منت یوت سابل هب داتفا ماگن

! دوب هدرک ضوع ومسابل داوهب سپ . دوب باوخ

یوت ندیباوخ هتبلا . متسنودیمن مدوخ دوب هدش نیگنس مباوخ ادیدج

نوچ . هنکیم نیگنس ور مدآ باوخ هک همولعم یمرن و مرگ تخت نینچ

! مدیباوخیم نیمز یور مدوب هک نومدوخ هنوخ یوت

هب نتفر زا دعب . دوب منشگ یباسح ؛ مدش دنلب و مدیشک ینیگمغ هآ

و مدرک ضوع یل راولش و یبآ ترشیت اب ور مباوخ سابل ، ییوشتسد

. مدرک ماپ مه یکشم یاه لدنص

مدز مابل هب مه یگنرمک یتروص .رژ متخادنا جک و مدرک سیگ ور ماهوم

؛

دوب باوخ قرغ تخل هنیس واب نهاریپ نودب هک داوهب هب یا هگید هاگن

. مدش جراخ قاتا زا یمورآ .هب مدرک زاب ورد و متخادنا

، متخادنا هنوخرپشآ هب یهاگن . دوب هتشادرب ور ترامع لک توکس

: تفگ دش مهجوتم هک نوشیکی . ندرکیم یزپشآ نتشاد اهراکتمدخ

؟ نیراد المز یزیچ ؟ کیچوک مناخ -

. نونمم هن... -هن
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ترامع گرزب سنلا یوت نتفر هار هب عورش نونز مدق و مدیشک یفوپ

. مدرک

شوت زورهب و داوهب هک ینومه . شزرو قاتا هب مدیسر دشیچ مدیمهفن

رد هجوتم اما رتولج متفر دنخبل .اب تساوخ شزرو ملد . ندرکیم شزرو

؛ مدرک ثکم یمک . مدش قاتا زاب

: تفگ هک دموا زورهب یادص

! ادیت وت ایب -

! هگید مدش هتسخ . هشاب مه زورهب نیا دیاب مریم اج ره . یتنعل

هلوح . دزیم هنزو و دوب هتسشن اه هلیسو زا یکی یور وت. متفر راچان هب

. دوب یشزرو سابل مه شنت یوت و دوب شندرگ رود یا

. نییاپ متخادنا ومرس ومداسیاو یا هشوگ

: تفگ وهی هک دوب توکس یا هقیقد دنچ

! هبسانم تساو نیا ایب -

: متفگ ددرم داد. منوشن وراه هلیسو زا یکی و

. تسین -هن...المز

: تفگ ممصم

ایب! -

و متشاذگ هاگتسد یاه لا دپ یور وماهاپ ولج. متفر و مدیشک یفوپ
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. مداد تکرح وماهاپ یمورآ .هب مدرک لفق ش هتسد یور مه وماتسد

! دوب لا حاب هچ ، دموا شک دنخبل هب مبل . بقع یکی ولج، یکی

ور یتسد شزاون هک مدوبن مفارطا هجوتم و دوب هتشذگ یا هقیقد دنچ

باالوهب تفر مبلق نابرض دش. کشخ مندب . مدرک سح مندرگ یور

هلت. وت دوب هتخادنا ونم راگنا هک مدرک هاگن یزورهب

و متشادهگن تکرح یب وماهاپ . مندرگ هب دنوبسچ وشابل و دیبسچ مهب

و تشادهگن ومندب شتسد اب اما هاگتسد ور زا نییاپ مایب متساوخ

. مهب دیبسچ

تیمها اما مدرک .قتال دیسوب وم هنوش رس و داد رانک ومترشیت زا یمک

: متفگ ضغب .اب دادیمن

نک ملو زورهب -

مدرد ، تفرگ زاگ و درک ندز سیل هب عورش . دیسوب یم ومندرگ هناصیرح

! دوب هدیاف یب یلو هنک ملو مدز روز . تفرگ

دز: داد هک داوهب یادص شدنب تشپ ردو یادص اب

زویفپ ینکیم یطلغ هچ یراد -

درک. هاگن داوهب هب شدش رامخ یامشچ واب درک ملو زورهب

. راوید هب مدیبسچ هک متفر بقع بقع ! دوب هدموا دنب منوبز سرت زا

زا یرسک وت زورهب دش. هریخ زورهب شهب هتفرگ نوخ یامشچ اب داوهب
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: تفگ هناراکبلط و مه وت تفر شامخا هیناث

! هتدابآ و دج زویفپ -

وت؟ یدروخ یهوگ هچ -

مه زورهب . دیبوک زورهب تروص یوت ور لوا تشم و زورهب تمس دیود

درک: نداد شحف هب عورش داوهب . نیمز دنوبوک و تفرگ ور داوهب

؟ یشِفک وت یک ؟زا هدیسر نم نز هب تروز ! تفاثک -

: تفگ و دیدنخ داوهب یاتسد زا ندروخ تشم طسو زورهب

زا منکن قش تسار و پچ نم هک ینکن جاودزا وله نیا اب یتساوخیم -

! شندید

مدوخ هب دیشک داوهب هک یداد ؟اب تفگیم تشاد یچ زورهب . مدرک گنه

زورهب تشاد داوهب ، مرایب کمک ات مدیود رد تمس و مدز یغیج . مدموا

! تشکیم ور

: مدز داد نوزرل ینحل و دیدش سرتسا واب مدش سنلا دراو

.. ومه نتشک انیا دیایب ادخوروت ... ناخاضر ! گرزب مناخ ! گرزب مناخ -

: تفگ هدیسرت و متمس دموا اراکتمدخ زا یکی

؟ هدشیچ -

بل روز هب

: مدز
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نک ادص و ناخاضر و گرزب مناخ ورب ، ننزیم ومه نراد -

زا هک ینوخ ندید .اب مدییود یشزرو سنلا تمس . تفر و تفگ یمشچ

تشحو دوب هداتفا حلا یب هک شدوخ و دوب هتفرگ نایرج زورهب رس

. مدرک

: مدز غیج مناوت مومت اب

! شیتشک نک... لو داوهب -

. درکیم شراب دگل و تشم هجوت یب اما

باوخ سابل شنت . دموا ناساره گرزب مناخ هک دوب هتشذگ هقیقد دنچ

و دیرپ زورهب و داوهب ندید اب شگنر . هدیرپ باوخ زا دوب مولعم و دوب

دز: داد

؟ هربخ هچ اجنیا ... زورهب ... دااوهب -

تفرگ وشوزاب و داوهب تمس دیود

داوهب نک شلو -

تسد ، شحف یلک اب هارمه داوهب هک دوب مکحم و یبصع شنحل ردقنوا

. تشادرب زورهب رس زا

داوهب ... دیزرل یم سرت زا مندب . درکیم ونهلا دوب هتسب وشامشچ زورهب

! دوب هدش کانتشحو یلیخ

داد: شنوکت و شتسد وت تفرگ و داوهب هنوش گرزب مناخ

؟ هدشیچ داوهب . یدرک شنوغاد یدز نک، شاگن ؟ یدرک مر زاب هتچ -
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. هنکن دنلب مه شنامام یور تسد ات درک جراخ وشیبصع یاسفن داوهب

: دیرغ دعب هیناث دنچ . هیبصع یباسح دوب مولعم

؟ نامام یمهفیم . درکیم یلا م تسد ونم نز تشاد تسومان یب رسپ -

هنک. شیلا م تسد هک درک شتفخ اجنیا ونم! سومان ونم! نز

مدروخ ینوکت دوب هدیرپ حوضو هب مگنر . داتفا نم هب گرزب موناخ هاگن

. مدش هریخ نوشهب و

: تفگ گرزب مناخ وهی

وت؟ یدرکیم راکیچ اجنیا ادیت -

: مدرک هتپ هتت

هک مدعب وت، ایب تفگ و دید ونم زورهب ... مدشیم در اجنیا نم...زا -

اما... نک شزرو ایب تفگ مدموا

. شینوشیپ ور تشاذگ وشاتسد ات ود و دیشک یفوپ گرزب مناخ

دز: داد داوهب

؟ یدرکیم عافد شزا یکلا یدید ؟ یدید -حاال

: تفگ داوهب فرح هب هجوت یب گرزب مناخ

. نوتقاتا دیرب وش؛ هفخ -

. درکیم نهلا طقف زورهب هنک. شدنلب ات تفرگ ور زورهب یوزاب و دش مخ

هن! ای هونشیم ونومادص ال صا متسنودیمن

: دیرغ دیشک وموزاب و دموا متمس داوهب
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! میرب -

: متفگ هدیسرت . لبم یور دنوشن داد، ملوه و سنلا تمس دیشک ونم

داوهب -

، دیلا م وشامشچ شتسد واب تسب وشامشچ تینابصع و صرح زا

: تفگ و دیشک یبصع یاسفن

قح هشاب اجنیا زورهب یتقو ؟ات نییاپ این نم نودب مگب تهب راب دنچ -

؟ یدیمهف ! یکلپب شرب و رود یرادن

: مدیلا ن روابان

نم... داوهب -

دز: داد

؟ یدرکیم راکیچ یتنعل یشزرو سنلا نوا یولج ،وت نکن مرت گس ادیت -

: تفگ و دیشک یفوپ . مدادن یباوج و متخادنا نییاپ ومرس

. روخب وت هنوحبص نیشب ورب -

لوا دشیمن مرواب . نوریب تفر دعب رد،و تمس تفر و درک درگ بقع

! دوب هدش اپ هب موس یناهج گنج یحبص

مناخ دعب هظحل دنچ . نیمز هب مدش هریخ ومتفرگ ملغب وت وماهوناز

دز: داد و نوریب دموا یشزرو سنلا زا گرزب

! راکتمدخ -

، دوب هابتشا اعقاو زورهب راک . هگن مهب یزیچ هک مدرکن هاگن شهب سرت زا
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. مهب ندش کیدزن هساو هنکیم ادیپ ور یهار ره نوا و مششاداد نز نم

هک نوشفرخزم مسر .حاال زورما زا منیا .. شزور نوا هسوب زا نوا

تشاد راگنا زورهب اما ، دوبن یناهنپ روط نیا و دوب هیقب مشچ یولج

. دشیم مروصت زا رت کانرطخ

: تفگ گرزب مناخ هک نوریب ندموا هنوخزپشآ زا راکتمدخ اتود

. شقاتا شدیربب زورهب کمک دیایب مدعب ، دایب یفوتصم رتکد دینزب گنز -

: نتفگ نامزمه ود ره

گرزب مناخ مشچ -

هجوتم هزات ، متفر گرزب موناخ تمس و مدش دنلب ییوجلد هساو

دش. مروضح

نییاپ متخادنا ومرس و مداسیاو شیمدق هی

مدشیمن در اجنوا زا نم هگا دیاش . ماوخیم ترذعم ... گرزب مناخ -

. دشیمن یروجنیا

: تفگ هلصوح یب و یرسرس

. تفر دنت یلیخ داوهب هتبلا دص ،و هزورهب ریصقت . تسین وت ریصقت -هن

. نوشاه قاتا هب دشیم متخ هک سنلا زا یتمس تفر شفرح مامتا دعب

رد تمس . دوب هتفر مدای مه میگنسرگ یتح . مدرک هاگن مفارطا هب کالهف

ترامع گرزب غاب دراو مدش جراخ هک رد وزا متشادرب مدق یجورخ

. مدش
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لگ غاب رود ات رود ، یمظنم روط وهب دوب نمچ زا یشرف گنس نیمز

. دوب ییابیز هرظنم . دوب هدش رپ دیفس و زمرق زر یاه

شتمس دوب شنت راک سابل و دادیم بآ اهلگ هب هک ینسم درم ندید اب

. متفر

ینوبرهم درم دروخیم شفایق .هب هشاب نوبغاب دیاب هک مدزیم سدح

متمس تشگرب ثکماب . مدرک یمورآ وسالم مداتسیا شیمدق دنچ . هشاب

دز. ینوبرهم دنخبل ، مسدح قبط و

کیچوک مناخ -سالم

هک دیمهف راگنا . مدش ماتشگنا اب یزاب لوغشم و مدز لباقتم یدنخبل

: تفگ و درک ندز فرح هب عورش نوچ منوتیمن یلو منزب فرح ماوخیم

انیا ، وشن تحاران . ماجنیا زورهب و داوهب یگچب نومز زا نم ناج... اباب -

. هریمن بوج هی یوت مه اب نوشبآ هتقو یلیخ

دش. نم ریصقت اما -

تخیریم اه تخرد یور ور بآ هک روطنومه و دش هریخ مامشچ وت

: تفگ

! نشاب راکهانگ هروخیمن موصعم یامشچ نیا -هب

. تفرگ مضغب رتشیب

؟ هیچ نوتمسا امش . هدش کانرطخ یلیخ مرظنب ! منودیمن ... زورهب یلو -

دز شهب یکپ و تشادرب و دوب شبل یور هک یراگیس
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. ننکیم مادص غالم شم ترامع نیا یلا ها یلو ... اضرم -غال

. ندادیم مهب یبوخ سح شدیفس یاهوم و شیر . مدز یدنخبل

داد: همادا

دیاب ، تساوخیم ور یزیچ هی یتقو . دوب سخت یگچب نومه زا زورهب -

... دیسر یمن شهب مه یتقو . یدادیم شهب

دش هریخ مامشچ ووت درک ثکم

. هسرن شهب هدش بجوم هک یزیچ ای صخش .زا تفرگیم ماقتنا -

: متفگ یروز دنخبل واب بجعتم دز. مکشخ

؟ یچ ینعی -

ور ینودلگ . تسشن هچغاب ی هبل تفر و تخادنا رانک ور بآ گنلیش

شاگن رظتنم و متسشن شرانک دش. شاهاب نتفر رو لوغشم و تشادرب

: تفگ هک مدرک

ناکما دح ،ات هنکیم ادیپ لیامت تهب هراد ینکیم ساسحا هگا ینعی -

هب شلد یوت هراد زورهب هک یسح نیا . یشردارب نز نک.وت یرود شزا

. ههابتشا ال ماک هرایم دوجو

نم؟ ؟هب سح ... زورهب . مدرک شاگن روابان

نم! یادخ یاو

نیگیم امش هک یروطنیا هنرگو هدرک متیذا مکی طقف ... زورهب اما -

. تسین

درک. جراخ شولگ زا یقیمع دش،هآ نومسآ هب هریخ و درک دنلب وشرس

. دوب کانزوس یلیخ راگنا هک یهآ
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ناج! اباب مسانشیم و قشاع هی هاگن بوخ نم -

هدنوم جاو و جاه . تفر دوب غاب هت هک یکیچوک هنوخ تمس و دش دنلب

. مدرکیم هاگن شنتفر ریسم وهب مدوب

نم هنم. رهوش ردارب زورهب هرآ... ... دوب هدرک تشادرب هابتشا اعطق

زورهب نارگن دیابن سپ . هراد تسود ونم مداوهب . مراد تسود ور داوهب

، دوب هک اجنومه هدرگیمرب زورهب هگید تدم هی تفگ داوهب هزات . مشاب

. تسین ترامع نیا وت هشیمه ینعی

مسر هی طقف نوا . تسین یزیچ ادیت شاب مورآ . مدیشک یقیمع سفن

هگا هک ننک داجیا یسح ننوتیمن ندب سمل اتود و هرخسم مسر .هی دوب

! هتوهش طقف و طقف هشاب مه یسح

. ترامع لخاد متشگرب دعب و مدز مدق یمک ، مدش دنلب و مدیشک یفوپ

سابل حلا رد داوهب . داوهب اب نومقاتا باالو هقبط متفر ، تسار هی

شربتس هنیس . مدرک شلغب تشپ وزا متفر ییوجلد هساو . دوب ندیشوپ

وت متفر لماک و دیشک ومتسد دعب و درک ثکم داد. مهب تینما سح

. شلغب

: تفگ و دش هریخ مامشچ درک.وت شزاون و دیشک وب وماهوم هنایشحو

هدش ! یکاپ یدایز !وت ادیت هروخب تهب سکچیه تسد مراذب منوتیمن -

تحار وت زا ملا یخ ماوخیم یلو . مشکیم ، مشکب ور زورهب ترطاخب

. هشاب

یروطنیا داوخیم متسنودیمن نم درک... عورش نوا بخ نم... داوهب -

هنک!
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یامرگ بوخ سح . دیسوب ومبل قیمع و داد نوکت شخب نانیمطا وشرس

. مدش مورآ و دش شخب منت مومت وت شبل

دز: بل

. یشاب شرب و رود ماوخیمن اما ! منودیم -

: متفگ مولظم

اقآ! مشچ -

و مابل ور تشاذگ وشابل هرابود . تفر فعض شلد مدرک سح حوضو هب

وشتاورک تخادنا تسد وهی . مدادیم باوج وشاه هسوب قشع ،اب دیکم

: تفگ ینوزرل نحل واب درک زاب

راک رس هرب مدآ هک یراذیمن -

داوهب هچ نم هب -او

: تفگ و دیدنخ

تخت ور باوخب -

. دموا و دروآ رد وشنهاریپ هک مدیشک زارد تخت وور متفگ یمشچ

درک. عورش مندرگ زا وشاه هسوب و نم راولش پیز تمس درب وشتسد
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. مدیشک تلا جخ و مدز یغیج

دیکم و تفرگ زاگ ومابل یباسح هکنیا دعب و درک هفخ ومغیج شابل اب

: تفگ

! ینکیم مرت غاد ینزیم هک غیج -

: متفگ هنایزوم و مدیدنخ

! منزب غیج شمه هبوخ سپ -

نیتوس هی ،اب دروآ رد منت زا ومنهاریپ درک. هاگن ماه هنیس هب رامخ

: تفگ ناهگان . مدوب شلباقم

یاه هنیس نیا ... ادیت . ینوسریم جوا هب ونم رتهب مه لماک نز هی زا -وت

! هنکیم منووید ... تندب ... تکیچوک

ومنیتوس دش. جراخ مولگ زا یهآ هاگآدوخان . مدش تذل قرغ شفیرعت زا

کیم و شنهد وت درک ونوشکون . داتفا ماه هنیس نوج وهب نییاپ دیشک

. شنوبز یغاد زا متفرگیم شیتآ متشاد دز.

پیز و دیسوب ومندرگ هک مداد نوکت ومدوخ و مدیلا م شهب ومنت نییاپ

م تروش یور وزا مراولش ور درب وشتسد . نییاپ دیشک لماک ومراولش

. دیلا

متخادنا ومرس تلا جخ وزا دش سیخ متشهب مدرک سح عیرس یلیخ

نوچ دیمهف راگنا یلو . مدش کیرحت دوز ردقنا همهفب متساوخیمن . نییاپ
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هنیس کون نامزمه . درشف شتسد وت ومل وچ* و دز یداشگ و لگ دنخبل

: مدرک ونهلا مدیشک یهآ . تفرگ زاگ وماه

داوهب -

: تفگ توهش زا نوزرل ینحل واب رامخ مدوخ لثم

! یاوخیم یچ وگب ؟ داوهب نوج -

: مدیلا ن هاگآدوخان

! شماوخیم -

: تفگ و دیلا م ومتشهب رت زیمآ کیرحت

؟ یاوخیم ور یچ -

وتزیچ -

؟ ونم هیچ -

! وتتفلک زیچ نومه -

لباقم وشتفلک هنودرم و نییاپ دیشک وشراولش ، دیسوب ومابل و دیدنخ

مه یلیخ ! دیسریم تناس 17-16 هب منک رکف شلوط ، تشادهگن مامشچ

. دوب تفلک

. نییاپ مدیشک ومتروش و راولش لماک ومدز غیج متشهب یوت شروصت اب

مدیبوکیم ومدوخ . دیلا م یمک و تخادنا متشهب یور یفت سفن سفن اب

. مدرکیم ونهلا تخت هب

دنب درد زا مسفن داد. راشف یمک و متشهب بل تشاذگ وش هنودرم کون

دش عمج کشا مامشچ !وت گنت نم تشهب و دوب تفلک نوا هنودرم . دموا

: تفگ راو همزمز درک. مندیسوب هب عورش هک

! وتدوخ نک لش ، مزیزع تسین یزیچ . شاب مورآ -
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: متفگ ضغب اب

مراد درد نکب مورآ داوهب -

.ات دادیم راشف ور شرس مورآ مورآ . دیسوب ومینوشیپ و تفگ یمشچ

دز. هبملت یمورآ وت.هب هتفر شلک مدرک سح هک ییاج

ور یتختور مدوجو لک وت تذل سح ندیچیپ اب اما دوب درد طقف شلوا

هنیس . دشیم رت یشحو ماه .زانهلا مدز ونهلا مداد راشف متسد یوت

داد. راشف شتسد اب وماه

مه ، متفریم شوه زا متشاد و دز هبملت هفقو یب یا هقیقد تسیب ادودح

درد! مه ، تذل

هب کیدزن هک هظحل نومه و مدرک سح وش هنودرم ندش رت تفلک وهی

شغاد هیام و نوریب دیشک دوب منم ندیسر جوا

درک. نوور ماه هنیس یور ور

یاج ور شتشگنا اتود نوچ همچ دیمهف ، مداد نوکت ومدوخ ومدرک نهلا

ومدش اضرا یدیدش شزرل دز،اب هبملت و متشهب لخاد درک ورف هنودرم

. مدرک لو تخت یور ومدوخ

: تفگ دزیم سفن سفن هک روجنومه و دیسوب ومابل دش مخ داوهب

؟ دوب روطچ -

مدز دنخبل

.. یلا -ع

: تفگ هک همیدن یادص شدنب تشپ و دروخ رد هب یا هقت هظحل نومه
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! هنوحبص دییامرفب نتفگ گرزب مناخ -

! مدآ حلا وت ننیریم هشیمه هک مه اه همیدن نیا -

: متفگ و مدیدنخ

. هینابصع یلک مشیروجنیمه تنامام ... داوهب میرب -

زا وشراولش تخادنا تسد و دیشک یا کالهف فوپ مه. وت تفر شامخا

. متفر مومح یوت و مدش دنلب شرانک زا فرح نودب . تشادرب نیمز ور

هداسیاو سارت هرجنپ یولج داوهب . متفرگ یا هقیقد وهد رصتخم شود

: تفگ و متخل ندب هب دز لز مندید .اب دیشکیم راگیس و دوب

ایروخیم امرس شوپب سابل ودب -

مدز یدنخبل

مشچ -

اتبسن راولش ،و دنلب نیتسآ نهاریپ ، هنزب رغ زاب داوهب متساوخیمن نوچ

هبسچب داوخب هک دوبن مه هلول اما ، دوبن داشگ هتبلا . مدیشوپ یداشگ

. مهب

. مدرک مه یمک شیارآ و مدرک کشخ راوشس اب ور ماهوم

: تفگ و درک شنت وشتک داوهب

میرب تلا بند مایم بش یلو ، تکرش مرب دیاب تسار هی هنوحبص دعب -
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. نوریب

هدش هدننک هتسخ مارب اعقاو ترامع نیا یوت ندنوم دز. قرب مامشچ

ووت درک ملغب تفس ش. هنیس هب مدنوبسچ ومرس و شلغب وت متفر . دوب

: متفگ هاگآدوخان . دیشک سفن ماهوم

شاب تدوخ بظاوم -

: تفگ و دز یدنخبل

! روجنیمه ماوت -

هک نم اما . درگن زورهب ورب رود ینعی نیا . مدیمهفیم وشروظنم بوخ

. هنکیم منووید هراد هک هنوا . مدرگیمن

هتسشن زیم یور نوج ردپ و گرزب موناخ ، نییاپ هقبط میتفر یتقو

دوب نوشود ره تروص ور هک یگرزب مخا . ندروخیم هنوحبص و ندوب

! هجنشتم وج دادیم نوشن

و لسع ندروخ هب عورش روک، ال ماک ییاهتشا واب متسشن داوهب رانک

. مدرک یاچ اب ابرم

: دیرغ وهی گرزب مناخ

! هدید بیسآ تاه تشم رطاخب شاه هدند زا یکی تفگ رتکد -

: تفگ و دیشک رس ور شیاچ درسنوخ داوهب . مدرک هاگن شهب روابان

! رتهب -

: تفگ و داد یدب یادص هک زیم ور دیبوک یتشم گرزب مناخ

! ینکیم دنلب شور تسد هترخآ راب داوهب -
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دز: داد و دش دنلب یبصع گرزب مناخ لثم مه داوهب

هب نوا هک یمهفیم ال صا . نکن هدافتساوس مرادیم هگن وتمارتحا نامام -

؟ تارب همهم تنوج رسپ طقف ؟ای هدرک زارد تسد نم نز

: تفگ و دش ثحب دراو مه ناخ اضر

. نزن داد متردام رس ، تاج رس نیشب داوهب -

مدرکیم هاگن نوشهب جاو و جاه . دیشک شاهوم وت یتسد کالهف داوهب

نوا ،اب دوب زورهب ریصقت شمه یتنعل . ندرکیم اوعد نم رس نتشاد هک

! شا هرخسم توهش

***

هدز لز و مدوب هتسشن نویزیولت یولج سنلا یوت اهنت و کت و فده یب

هرخسم و تخاونکی مارب یلیخ هنوخ نیا . ششوماخ ی هحفص هب مدوب

، دوب هدش

نیا وت مدوب هدش ینودنز حاال تشذگیم ناجیه زا رپ مزورره هک ینم

واب دش دنلب هنوحبص رس یظفادخ نودب هک داوهب زا نوا . یتبکن ترامع

. نرهق ماهاب راگنا هک ناخاضر و گرزب مناخ زا منیا ، تفر تینابصع

یوت و نومییاتسور هنوخ نومه هب مدرگرب تساوخیم ملد ؛ مدوب کالهف

هب دشیم متخ هک الیت مجت . متشادن تسود التور مجت منک. یگدنز رقف

. ییاهنت نیا

.زا دموا ییاپ یادص هک مدش عمج مدوخ یوت و لبم هب مداد هیکت ومرس

متخ هک ییورهار زا هک مدید ور زورهب ریوصت نویزیولت هشیش یوت

هاگن شهب و مدیرپ ماج .زا ندوب ندموا حلا رد نوشاقاتا هب دشیم

. مدرک
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رظن زا ور ملکیه شینابصع یامشچ اب دشیم کیدزن مهب هک روطنومه

ریز و دوب مخز زا رپ هک دش بلج شتروص هب مهجوت هزات . دنورذگ

. دوب هدرک داب مه شامشچ

، دوب رت دنلب مزا یلیخ شدق . داسیاو میمدق ود ووت مکیدزن دموا

و درک تشم وشتسد . مسرتب دشیم ثعاب شیراکشزرو لکیه روطنیمه

: تفگ

یتاهد ی هرتخد ، منکیم مومت و ممومت ان راک . مراین تریگ اهنت نک اعد -

! تخبدب

ولگ زا ومسفن دنت دنت . تفر و دز دنخزوپ هک متفگن یزیچ و دیرپ مگنر

زورهب زا ردقنا دشیمن مرواب . دزیم کشجنگ لثم مبلق یتنعل . مدرک جراخ

؟ یچ هنک زواجت مهب و هرایب مریگ اج هی هگا هرب... رتدوز شاک . مسرتیم

! مشیم راسگنس تروص نوا رد اعطق ؟ منک تباث دیاب یروطچ

متمس دموا شتسد وت یاچ ینیس اب همیدن . لبم ور متسشن نوزرل ینت اب

هک هرب تساوخ فرح نودب . تشاذگ مولج ور یکیک باقشب و یاچ و

: متفگ رکف نودب

؟ نشیم یبصع گرزب مناخ منزب یرود وهی نوریب مرب هگا نم -

: تفگ نم و نم واب تخادنا باال وشوربا

. دینودیم نوتدوخ ! کیچوک مناخ مگب یچ .. بخ -
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! متسین هک هدرب نم ؛ مدرک رکف یمک . تفر و درک درگ بقع دوز

مریم ال صا ، منزیم فرح اه هچب اب مکی و نوم هلحم ات مریم . مدازیمدآ

هار نیرتهب نیا . مدرگیمرب دوز یلیخ مه بش اباب، و نامام شیپ هنوخ

. زورهب دیدهت ندرک شومارف هساو دوب

یا هدیشوپ و دنلب نهاریپ اب ومسابل باال. هقبط متفر و مدش دنلب قوذ اب

مدیشوپ منهاریپ گنرمه شفک . متسب مرس وباالی ماهوم و مدرک ضوع

. مدش جراخ قاتا زا یکیچوک یتسد فیک نتشادرب دعب و

نوریب هتفر مه گرزب مناخ راگنا . متخادنا ترامع یلا خ سنلا هب یهاگن

ربخ نوچ

. تسین شزا ی

و متسب ورد مرس تشپ . مدش جراخ ترامع وزا مدیشک یقیمع سفن

: نتفگ مندید اب ندرکیم یزاب نتشاد هک ییاه هچب . مدش هچوک دراو

کیچوک مناخ -سالم

؟ نتسنودیم اجک زا انیا . مدرک بجعت

چپ و نتفر یا هرغ مشچ نم ندید ،اب ندوب ندز فرح حلا رد نز دنچ

مهار هب هدز تریح . نتسب ردو مکحم ونوشاه هنوخ وت نتفر راو چپ

. مداد همادا

. دوبن یدایز هار نومدوخ هلحم ات
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و ندوب هتسشن راوید رانک هک ماتسود ندید ،اب مدیسر هک نوم هلحم هب

. مهب داتفا دوب میرم شمسا هک نوشیکی هاگن . تفرگ ملد ندزیم فرح

. روجنیمه منوش هیقب ، تفر یظیلغ هرغ مشچ

: تفگ و شرمک هب دز وشتسد . متمس دموا و دش دنلب هدیرف وهی

؟ اجنیا یدموا ارچ -

: مدز یعونصم دنخبل

! ورامش ..و منیبب وماباب نامام مدموا بخ.. -

دز دنخزوپ

بابرا هداونوخ یطاق ،ووت میا یتاهد ،ام تسین ام نویم تاج -وت

،اال مدربیم و بابرا لد و مدوب هتخیر هوشع وت لثم هگا منم !واال یدش

! مدوب ترامع نوا نوت

: متفگ ومدرک اج هباج متسد وت ومفیک . تشادن یگزات مارب شافرح

! یراگتساوخ دموا شدوخ ... هدیرف مدرکن یراک نم -

: تفگ صرح واب بقع داد ملوه

؟اب اتسور لگشوخ اما یتاهد رتخد یراگتساوخ دایب دیاب ارچ بابرا -هی

اجنیا وت یاج ورب، .حاالم نکن راکنا ، یدرب وشلد تادا و زان و هفایق

. تسین

مدز سپ وشتسد مکحم و مدییاس مه ور ومانودند
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مدموا ، همردام و ردپ هنوخ ! ینک یهن و رما نم هب یرادن قح -وت

. نوشمنیبب

: تفگ و داد مهب یلوه هرابود

اباب ورب -

: متفگ و متفرگ وشتسد چم یبصع

زا یزیچ ، مشاب هتخیر ادا و زان نم تفرح قبط هگا اباب، ورب تدوخ -

! ماتسور نیا کیچوک مناخ نم هک هرن تدای ، هنکیمن مک هیضق لصا

هت تمس مدیود ثحب نیا هب نداد همتاخ هساو و مدرک لو وشتسد

و مداسیاو مدید هک وشیمیدق گنر یسوط .رد دوب نوم هنوخ هک هچوک

؟ ندوب نم یاتسود یزور هی انیا اعقاو . مدز سفن سفن

مارب یتخبشوخ یوزرآ ضوع ؟ اجک ات تداسح ! نرتدب مه نمشد االنزا

! نریگیم اوعد ماهاب ،

ور کنیع درک. زاب ورد منامام و تشذگ هقیقد دنچ . مدز رد هب یا هقت

: تفگ راو هتپ هتت مندید .اب دوب شامشچ

! مرتخد خد... -

: متفگ و مدز یداشگ و لگ دنخبل

.. منامام -سالم

: مداد همادا هناراکبلط

؟ نیراد مه یرتخد هی نیگیمن هن؟ هکم یجاح یجاح نیتفر -
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: تفگ ضغب واب درک زاب مارب وششوغآ

ردام هیفرح هچ نیا -

منیبب نک فیرعت بخ -

ور مپچ یاپ ، متسشن هنیس هب تسد و زیم ور متشاذگ ور مییاچ ناکتسا

. درکیم ماگن نیسحت اب نامام . تسار یاپ ور متخادنا تداع قبط مه

؟ ینامام ور یچ -

؟ هروطچ تیگدنز -

ریخا یاهارجام زا یزیچ متفرگ میمصت سپ منک شتحاران متساوخیمن

: متفگ اهنت . مگن

! هبوخ -

درک. رکشورادخ و تفرگ هبباال ور وشاتسد

وت دید هک نامام . دوب هدرکن یقرف هک متخادنا هنوخ فارطا هب یهاگن

: تفگ مرکف

! هگید هتداسح ، ایشن تحاران لحم یاه هچب راتفر -زا
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: متفگ و مدیشک یفوپ مه. وت تفر مامخا و مداتفا نوشراتفر دای زاب

؟ هدرک باختنا ونم بابرا هک هدوب نم ریصقت هگم ارچ؟ تداسح -

: تفگ و دیدنخ

ننکیم یدوسح مانوا ، هدرک تباختنا یرت رس همه زا نوچ -هن،

تفگ دعب و تفر مقدص نوبرق . نییاپ متخادنا ومرس و تخادنا لگ ماپل

شلا بند اما منومب اجنیا متسنوتیمن ماش هک نم هنک. تسرد اذغ هریم

منک. شکمک ات هنوخزپشآ وت متفر

لا چخی زا ور یزبس هنک، تسرد یزبس همروق داوخیم مدیمهف هکنیا دعب

. متشاذگ شرانک مه ور غرم هش. زاب شخی متشاذگ و مدروآ نوریب

ای مگب شهب ور ینومهم نایرج متسنودیمن دیسرپ گرزب موناخ زا نامام

تحاران ندشن توعد انوا و هدش راذگرب ینومهم دیمهفیم هگا اعطق هن.

. دشیم

: تفگ وهی هک مدش زمرق ایبول ندرک کاپ لوغشم

؟ هنکیمن تتیذا هطبار عقوم ادیت -

: متفگ بجعتم

؟ یچ ینعی -
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.زا یسنج هطبار تمس تفر منهذ هک درک ماگن هناهیفس ردنا لقاع

: متفگ یمورآ وهب متخادنا نییاپ ومرس تلا جخ

میرادن یلکشم ...هن. بخ -

: تفگ راکشآ یقوذ اب نامام

دود دنفسا راذب . دیشاب هتشادن لکشم یچیه وت یهلا ملد... ناج -یا

هش. رود نوتزا دب مشچ منک

. متفگن یزیچ و مدز یدنخبل

اما شمنیبب هنوخ دایب اباب عیرس تساوخیم ملد ، دوب هتشذگ یتعاس کی

. هراک رس 9 تعاس ات نامام هتفگ قبط

هلا زا هک یشوگ یادص ،اب یلدنص رس متسشن هلصوح یب و مدرک یفوپ

: مداد باوج برطضم . دوب داوهب . شتمس مدیود بجعتم ، دمویم

داوهب مناج -

: دوب یبصع شادص

؟ ادیت ییاجک -

! انیا ماباب هنوخ مدموا ... بخ نم... -
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دز: داد رت یبصع

؟ یچ ینعی -

ردپ هنوخ ندموا هساو اعقاو مدرکیمن رکف . متفگن یزیچ و مدرک توکس

: تفگ هیناث دنچ زا دعب . هشیم نارگن و مدب سپ باوج دیاب مردام و

. مایم مراد اجنومه نومب -

درک. عطق ور یشوگ یظفادخ نودب و

؟ ردام تفگ یچ -

: متفگ یتحاران واب نامام تمس متشگرب

دش یبصع راگنا -

نوماج وت خیس و میدش دنلب بجعتم رد، هب ددعتم یاه هبرض یادص اب

طقف درک شزاب هکنیا ضحم ،هب تفر رد تمس و دیود نامام . میداسیاو

ندش هدرشف دعب یا هیناث و لخاد دروآ شروی هک مدید ور داوهب لکیه

! شتسد نیب موزاب

. تفگ بل ریز ینیه نامام هک متفگ یخآ

تفرگ مدرد ، ینکیم راکیچ داوهب -
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ینکیم راکیچ هع هع نک شلو مرسپ -

: دیرغ یبصع اما داوهب

رس یب هگم . نداد ربخ نودب یتح ، نوریب ترامع زا یایم اهنت یشیم -اپ

؟ یبحاص و

؟ بحاص نودب هک یچ ینعی ، شفرح زا دموا مدب

؟ مشاب هتشاد بحاص هک داوهب مگس نم هگم -

: دیرغ و داد راشف وموزاب رتشیب

! میریم ، شوپب وتسابل ، وتنهد دنبب -

: مدز بل روابان

ور ماباب زونه ؟ میرب دوز هیرارصا هچ ! همردام و ردپ هنوخ اجنیا داوهب -

. مدیدن

: تفگ سرتسا رپ هتبلا و ینوبرهم واب درک یتسد شیپ مه نامام

دعب ینک رد یگتسخ تارب مرایب ییاچ ..هی ادخوروت نیشب .. مرسپ هرآ -

دیریم
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مامشچ .اب دوب نامام یافرح هب ششوگ و درکیم هاگن مامشچ هب داوهب

سفن دنچ و درک لو وموزاب کالهف نوچ دیمهف راگنا . مدرک شسامتلا

دیشک قیمع

! مدش نارگن طقف نم -

: مدز یخلت دنخبل و مداد نوکت ومرس شخب نانیمطا

! منودیم -

تمس داوهب . هزیرب یاچ هش نومیشپ داوهب هکنیا لبق تفر عیرس نامام

ومدرک دنلب وشتسد ییوجلد هساو . تسشن نوشیکی وور تفر لبم

شدنخ درکیم لر تنک وشدوخ تشاد . مداد اج شلغب وت روز هب ومدوخ

. هریگن

میاق شلغب وت ومرس و مدنوشن ش هنوگ یور یا هسوب عیرس یلیخ

شزاون ور ماهوم . هدش ریگلفاق مسوب زا هک منک سح متسنوتیم . مدرگ

: تفگ مورآ و درک

! مکربلد نکن یربلد نیا زا رتشیب ! یربلد مه شیروحنیمه -

تساوخیم ملد . مدش یشوخ قرغ دوب هداد شتبسن مهب هک ربلد ظفل زا

. منزب غیج

دید مه لغب ورام هک دموا نوریب ییاچ ینیس اب نامام
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رود. دب مشچ هللا! شام هللا شام -

روطنومه و توکس رد ور شیاچ درک. رکشت و دز یگنرمک دنخبل داوهب

تفگ داوهب هک دیسرپ ور گرزب مناخ حلا یمک نامام . دیشک رس غاد غاد

. نبوخ

هراذب مدرک شهاوخ شزا هش دنلب تساوخ داوهب هک عبر هی زا دعب

متشادرب ومفیک راچان .هب دعب هساو هنومب هک تفگ اما دایب اباب ات مینومب

: تفگ و درک ملغب یمرگ .هب مدرک یظفادخ نامام وزا

شاب تدوخ بظاوم -

مشچ -

! ادیت میرب ، ریخب نوتبش - داوهب

حلا رد هچوک رس هک ییاه هچب مه زاب . میدش داوهب نیشام راوس مه اب

وراج ور نیمز نوشاه مخا . نیشام یوت رابنیا یلو مندید ندوب یزاب

! متخورف نوشهب هک یرت مزیه هچ مدیمهفیمن اعقاو نم و دزیم

یوت ور نیشام و درک زاب تومیر اب ور رد داوهب ترامع هب میدیسر یتقو

اما دوبن مه ینابصع هتبلا ، تفگن مهب یزیچ هار لوط درک.رد کراپ غاب

مراک اعقاو دیاش . دوب نم یهاوخ ترذعم رظتنم راگنا ییاروج هی

! دوب مردام و ردپ هنوخ اما متفر ربخ نودب هک دوب هابتشا
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میتفر مه .اب مدرک هقلح داوهب یوزاب رود ومتسد و مدش هدایپ نیشام زا

و تشادرب شبل ور زا ور شپیپ دش نومهجوتم نوجردپ همه زا لوا وت.

زا شهاگن گرزب مناخ هک مدرک یمورآ درک.سالم نومهاگن رظتنم

. متمس تشگرب و تفرگ نویزیولت

درک سالم مه داوهب

: تفگ نومم بسال نداد باوج نودب و دش دنلب گرزب مناخ

هگا اصوصخم . نوریب یریم ترامع زا ربخ یب هشاب ترخآ هعفد ، ادیت -

! مشیم ینابصع یلیخ نوتیمیدق هلحم یتفر ممهفب

. مدرک همزمز یمشچ و نییاپ متخادنا ومرس

زیم! رس میرب -

هرخسم تداع نیا . دیشک یروخ اذغ سنلا تمس و تفرگ ومتسد داوهب

،اب نروخیم اذغ مه اب هک یچ ینعی . دزیم مهب وملا ح تشاد ترامع ی

؟ نشیم دنلب زیم رس زا مه

رود یمک داوهب ونم . شرانک مه نوج ردپ ، تسشن شاج رس گرزب مناخ

. میتسشن نوشزا رت

نوجردپ هک گرزب موناخ یولج تفرگ و درک دنلب وراذغ فرظ راکتمدخ
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: تفگ

! اراس نک ادص و زورهب لوا -

یبصع حوضو .هب تشاذگ نییاپ ور فرظ و تفگ یمشچ راکتمدخ

. راوید هب دز لز و دیشک یا کالهف فوپ . مدرک سح و داوهب ندش

و ضیغ ،اب داتفا نم هب شهاگن همه زا لوا . دموا زورهب دعب هقیقد دنچ

ندروخ اذغ لوغشم . تسشن ایلدنص زا یکی وور تفرگ مزا هاگن بضغ

: تفگ گرزب موناخ میدش هک

نوتهب تفر مدای ال ماک هک دیداتفا مه نوج هب هزور دنچ نیا ردقنا -

. مگب ور تکرش هیضق

؟ نامام هیچ تکرش هیضق - داوهب

تاروم تکرش اب دادرارق هساو هتفگ هدز. همان نوتومع - گرزب موناخ

با دیاب هک هراد یروضح یاراک یرس هی مه یلعف ژه ورپ . هیکرت دیرب دیاب

! متفگیمن امش الهب صا هنرگو هتخیر مرس راک یلک مدوخ . دیشاب شرس ال

. ناملآ هدرگرب دیاب هک منوتاباب

. میدرک بجعت یباسح داوخب ونم اما دروخیم ور شاذغ هجوت یب زورهب

ح هک دوب مک یگلصوح یب همهنیا ایادخ ؟ منومب اهنت اجنیا دیاب نم ینعی

؟ منومب اهنت نزریپ نیا اب نم هیکرت هرب هشاپ مداوهب اال
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: تفگ داوهب . مداد شتروق اما تفرگ مدنخ نزریپ ظفل زا

مراذب اهنت ور ادیت منوتیمن -

. تدوخ اب شیربیم ، یراذب اهنت تسین -المز گرزب موناخ

: تفگ یبصع داوهب

؟ هنک شیلا م تسد هرایب شریگ اهنت و کت زاب زوغلا ی نیا هک شمربب -

: تفگ و باقشب وت درک ترپ وشقشاق زورهب

شابن نم روخ هوگ ردقنا . دنبب وتنهد -

وت متفرگ وداوهب تشم هریگب لکش نوشنیب اوعد زاب هکنیا سرت زا

: متفگ راو سامتلا ششوگ ریز مدرک شزاون ومتسد

نک شلو ادخوروت -

: تفگ دروخیم وشاذغ درسنوخ هک روطنومه گرزب موناخ

ادیت یاوه و حلا مه . یربیم تدوخ اب ورادیت ماوت ، هنکیمن یراک زورهب -

یم ضوع
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دیاب دیا هیکرت هک یتدم نیا یوت . هشیم ماجنا تکرش یاراک مه هش

ونوتاهاوعد ! منوتودره ،اب زورهب و داوهب هش! بوخ مه اب نوتتفج هطبار

دیشکیم ومه دیراد رتخد هی رس همهفب لیماف زا یسک هگا . رانک دیراذیم

! هریم داب هب نومیگداوناخ فرش

موناخ اما دوب هدش تفوک ات هس ام هساو اذغ . دوب نیگنس یلیخ وج

منومب نم هگا دیاش . ندروخیم نتشاد تحار لا یخ اب نوج ردپ و گرزب

ساسح فرط هی زا نوچ . داین شیپ ییاوعد مرن نوشاهاب و ترامع وت

موناخ فرح هصخشم ال ماک هک زورهب یزابجل مفرط هی زا داوهب ندوب

هگا دیاش . هریگب لکش اوعد زاب هشیم ثعاب ، تسین مهم شارب مه گرزب

کت هش. بوخ نوشطبار و نشاب هتشاد دروخرب مه اب رتمک ، مشابن نم

: مداد رارق بطاخم و گرزب موناخ و مدرک یا هفرس

!ب هرتهب نرب مه اب زورهب اقآ و داوهب . منومب منوتیم اجنیمه نم .. مگیم -

منک. منوتیمن یکمک مه مرب نم هیرادا راک بخ هرخ ال

اب مه گرزب موناخ و مخا اب داوهب ، درسنوخ نوج ردپ ، دنخزوپ اب زورهب

همادا اما مدش بذعم یمک . ندوب هریخ مهب یزیچره زا یلا خ یهاگن

: مداد

! نیدب هزاجا هگا ، منومب منوتیم مماباب نامام هنوخ -

: تفگ و درک کاپ وشنهد رود لا متسد اب گرزب موناخ

. هیکرت یریم زورهب و داوهب -هن؛اب

موناخ دید هک داوهب . متفگ بل ریز یمشچ و مدرک جراخ ومف کال سفن

منم دش. دنلب عیرس یلیخ و دیشک یقیمع سفن هدش مومت شاذغ گرزب
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سابل اب ومسابل میتفر هک باال هقبط .هب مداتفا هار شلا بند و مدش دنلب

ور شترشیت مه داوهب . تخت یور متسشن و مدرک ضوع یکزان باوخ

مرانک و درک ضوع یهاتوک کراولش اب ور شراولش دنک،و تداع قبط

منک لر تنک ومدوخ متسنوتن نوچ و دیشک ومتسد . دیشک زارد تخت یور

درک.هب هاگن مامشچ هب یرتم یلیم ود هلصاف .زا شلغب وت مدش ترپ

: مدز بل یمورآ

؟ میتفیب هار دیاب یک -

: دیشک یقیمع سفن

. منودیمن -

وهب متسب ومامشچ راچان درک.هب شوماخ ور وابآژرو درک زارد وشتسد

! داوهب مرگ شوغآ یوت ، متفر باوخ لا بقتسا

***

راک یلک مه تکرش !وت هدنومن رتشیب زور ود نامام اما ؟ هبنشود نیمه -

؟! میرب و مینک لو وشمه . هتخیر

شامشچ ور زا ور کنیع و تسب ور شپات بل ینابصع گرزب موناخ

. تشادرب

رسپ ترس ریخ ؟ داوهب نزن فرح مفرح ور مگب تهب دیاب راب دنچ -

میمصت یتقو ! یدیم شوگ مفرح هب ،هن یراد دامتعا مهب !هن یمگرزب

. منکیم لح مدوخ ور تکرش یاراک ینعی ، دیرب هبنشود متفرگ

تفر گرزب موناخ تمس هنایوجلد و دیشک یا کالهف فوپ داوهب
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ور میلعف ژه ورپ شرطاخب هک همهم ردقنا دادرارق نیا نم! ردام هخآ -

؟ هنومب مومت همین و منک لسنک

متفیب مشاپ مدوخ نکن راک .هی یرب دیاب مگیم هک همهم . همهم داوهب هرآ -

! اشاراک لا بند

؟ ومع دوجو -اب

ومتسد و متسشن رت رود اتبسن یلبم .ور مدروایمن رد نوشافرح زا رس

ارف وماپات رس بجعت دز گرزب موناخ هک یدعب فرح .اب منوچ ریز مدز

! تفرگ

و هنک مشومارف هتسنوتن زونه هتسرد . تومع دوجو اب یتح هرآ! -

ور تکرش هدنیآ منوتیمن اما . هنکیم رکف مهب مزونه مروخب مسق مرضاح

! هنامیاتآ صرق واپ ورپ قیفر تومع هک ینودیم . مزادنب رطخ هب

ور یتنعل دادرارق نیا و هرایمن یفرح تومع فرح ور نامیاتآ منئمطم

. هدنب یم

هرهچ هب جاو و جاه نم اما . تفر ورف رکف وهب داد نوکت وشرس داوهب

داوهب یومع ینعی ! هنکمم روطچ . متخود مشچ گرزب موناخ تحاران

.. ینعی نیا ؟ هنایرج رد مه گرزب موناخ و هراد تسود ور گرزب موناخ

نز !هب هراد نم هب زورهب هک یسوه سح لثم . هعونمم هطبار هی

! ششاداد
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نومارب همیدن بشید . دیسر ارف هبنشود و تشذگ نامز داب و قرب لثم

تفگ . دوبن شوت یدایز زیچ داوهب روتسد هب هتبلا دوب هتسب نودمچ

دایز سابل ندرب هب زاین و میریم دیرخ زکرم یلک هیکرت میرب یتقو

دنچ منم هساو دوب ذغاک و هدنورپ زا رپ هک شدوخ نودمچ . تسین

. یتحار سابل تسد

رس ییاهنت گرزب موناخ .اب دوب 2 تعاس واالن میتشاد زاورپ 6 تعاس

ات هنومیم تکرش تفگ هک داوهب . میدروخیم راهان و میدوب هتسشن زیم

مه ملد . تساجک دوبن مولعم ال صا هک مه زورهب هنک،و مومت ور اراک

دب راتفر شزا طقف ، بوخ راتفر هی یاج لوا زور .زا منودب تساوخیمن

. مدید

مدروخیم و مدادیم شرب وقاچ اب ور کیتسا یمورآ وهب دوب نییاپ مرس

: تفگ گرزب موناخ هک

؟ مینک تمان تبث یراد تسود یا هسردم هچ -

: متفگ بجعتم و مداد شتروق روز .هب دنوم منهد وت تشوگ

-االن؟

تیفرظ ات تمان تبث یاراک لا بند متسرفب وداوهب دیاب هگید هرآ -

. هدشن رپ اه هسردم
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: متفگ و مداد نوکت ومرس

. هرادن یقرف نم هساو . دینودب صالح نوتدوخ اج ره .. بخ -

: تفگ و تفرگ شدوخ هب ندرک رکف تلا ح

؟ دوب دنچ تلبق مرت لدعم -

: متفگ قوذ دش.اب زاب مشین

تسیب -

دز ینوبرهم دنخبل

هکنیا طرش هب منکیم تمان تبث یتلود هنومن هسردم .هی هیلا ع بخ -

موناخ مونشب مدرم کت کت نهد زا مراد تسود ! ینوخب سرد بوخ

شاه هرمن مومت و هنوخیم سرد هسردم نیرتهب دنز،وت نادناخ کیچوک

! هتسیب

منوتیم هک متسنودیم . مدرکیم رورغ ساسحا شافرح .زا مدز یدنخبل

. مایب رب شسپ زا

! مشچ -

: تفگ و دیشک یهآ
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وت! روطنیمه . مشیم وت ینوخ نمشد نم درکیم رکف واال نوا داوهب -

. دوب هدش نییاپ هداوناخ ،زا یتنس و ریقف رتخد هی قشاع نوچ

ترامع نیا هب اپ یتقو اما . مساسح شجاودزا ور نم هک تسنودیم

هیام ینوتیم هکلب ، یتسین یدب رتخد اهنت هن مدیمهف یتشاذگ

. یشب نومراختفا

شفیرعت رطاخب متسنودیمن . نییاپ متخادنا ومرس و متفرگ زاگ ومبل

! تحاران دوب هدرب راک هب مارب هک ندوب ریقف ظفل زا ای مشاب لا حشوخ

. مدروخ هباشون یرادقم و مدزن یفرح شباوج رد

هش یبصع مدیسرتیم اما . مسرپب زورهب و داوهب یومع زا تساوخیم ملد

نیا وضع هی نم هتبلا هش. نومیشپ ششیپ هقیقد دنچ یافرح وزا

: متفگ ددرم و داد تعرج مهب رکف نیمه . منودب دیاب هرخ وبال مداوناخ

؟ نینک فیرعت مارب ور ومع نایرج هشیم .. گرزب موناخ .. مگیم -

داد. تروق و دیوج ثکماب ور وشنهد یوت همقل . دنوم تکرح یب شتسد

. هدرک بجعت دوب صخشم شتاکرح الزا ماک

... مگب روطچ منودیمن ... هزیچ بخ... -

. ینودب یاوخب و ینک یواکجنک یراد قح ! مگیم تهب -

. شنوچ ریز دز وشتسد و رانک تشاذگ ور شباقشب
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نم ! مدش باوخمه شاهاب مرهوش ردام رابجا هب فافز دعب بش -هی

ماجنا مسر نیا فافز یادرف اقیقد هک نتشاد رارصا اما ، مدوبن هدامآ

،زا دوب توافتم مهب شاه هاگن هک نیمار فرط هی .زا دوب یدب بش هش.

! هطبار نیا )زا نوجردپ ) اضر باذع فرط هی

مریگ رانک و هشوگ . هنووید هی هب دش لیدبت نیمار ، یباوخمه نوا یادرف

نیا متفگ شهب مه ردقچره . هراد متسود هک تفگیم مهب و دروایم

. درکیمن لوبق هرادن دوجو شیریگ لکش ناکما و تس هعونمم هطبار

واب مریگب طالق اضر اتزا درکیم شهاوخ و درکیم هیرگ مشیپ اهتعاس

! متشاد تسود وراضر نم ! دشیمن اما منک جاودزا نوا

دیق هک هیکرت تفر هک یعقوم .ات درکیمن شوگ نیمار اما .. مراد مزونه

شلد یلو ههابتشا ش عالهق تسنودیم مشدوخ دز. ور شداوناخ مومت

هب هک هرخسم و چوپ ی عالهق !هی هراد متسود مزونه . دشیمن یضار

! ههابتشا ال ماک مرظن

: متفگ روابان

... زورهب سپ -

دز: یخلت دنخبل

. دیاش -

..
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! منیبب اوعد مئاد ماوخیمن نوچ هشابن یروطنیا مراودیما -

درک. دییات ومفرح و داد نوکت وشرس

: متفگ و مدش دنلب یمورآ هب

. هزاجا -اب

اهباال هلپ زا هک روطنومه و مدیشک نوریب میل راولش بیج زا ومیشوگ

: یشوگ وت دیچیپ شتسخ یادص . متفرگ ور داوهب هرامش متفریم

مادیت منوج -

و تفر مدای گرزب موناخ یافرح دش. زاب مشین باالو تفر مبلق نابرض

! متسخ درم نتفرگ شوغآ رد یارب دز هلهل منت مومت

؟ داوهب ییاجک -

. مزیزع متکرش -

: متفگ تحاران .. هدش هتسخ یلیخ امتح

؟ یدروخن یزیچ -

: تفگ هنایزوم دش، رت لا حرس یمک شادص
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. مروخیم ورامش هنوخ مدموا یتقو . ممی رژ چن -

: مدز غیج

دااوهب -

! نوج -

ایب دوز اه، هشیم رید نومزاورپ -

هنوخ مدیسر ینیبب ملیف مکی ؛ات مشچ -

شاب بظاوم -

مشچ منیا -

ور قاتا .رد متشاذگ مبیج یوت ور یشوگ یظفادخ زا دعب و مدز یدنخبل

. مریگب شود و مرب متفرگ میمصت ندید ملیف یاج و متسب مرس تشپ

قاتا لخاد هزاجا نودب هک یسک بخ اما منک لفق ردو متساوخ لوا

. دایمن
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هتسب رد تشپ و دمویم داوهب هگا نوچ مدش ندرک لفق لا یخیب سپ

واب مندب . مدروآ رد ور ماسابل و مداتسیا هنییآ یولج . دوب تشز دنومیم

. مدرک شاکنک هاگن

قاچ یمک راگنا یتح . ندوب هدش رت گرزب یلیخ لوا زور زا ماه یس.هن

!! مدوب هتفرگ نوج نامام لوق هب مگب رتهب .ای مدوب هدش

ب هنوش جیگ . دوب هدش رت گرزب مه نوا راگنا هک داتفا اب.س.من هب ممشچ

. متفر مومح یوت و متشادرب وشک وت زا ور هلوح و متخادنا اال

یمک و متشادرب ور وپماش . مدیشک زارد شلخاد و مدرک بآ زا رپ ور ناو

مباوخ و هش مرگ مامشچ دش ثعاب بآ ندوب مرگ . متخیر بآ یوت

تفرگیمن مباوخ . متسب ومامشچ و متشاذگ ناو هبل یور ومرس . هریگب

. دموا مغارس یبیجع شمارآ اما

وهی .. مدی ملا. ور ماه یس.هن و مدیشک مندب یور یمورآ هب ومتسد

هدموا دوز ردقچ . مدروخ ینوکت بجعتم . دموا قاتا یوت زا رد یادص

: مدز داد . دوب

یدموا دوز ردقچ ؟ داوهب -

ییادص اما مدوب داوهب باوج رظتنم مدیشک مندب یور ور متسد هرابود

: متفگ کش .اب دموین

؟ داوهب -
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دش. نایامن مامشچ یولج زورهب ریوصت مومح رد ندش زاب اب

..وت.. زورهب رهب.. -

ات مش دنلب متساوخ و مدرک ینیه دش. متخل ندب هریخ و دز یدنخزوپ

چم شتسد واب درک مک مهب مدق هی اب ور شلصاف اما مرادرب ور هلوح

: تفگ و ناو وت داد ملوه . تفرگ ومتسد

! داین رد تادص -

نوریب مشکب شتسد زا ومتسد مدرک قتال

نک ملو زورهب .. ینکیم راکیچ زورهب .. زورهب -

شراولش پیز تمس تفر شتسد هجوت یب

: مدیلا ون متفرگ شپیز زا وممشچ . داتسیا تکرح زا مبلق

.. زورهب ... ورب اجنیا ..زا ادخوروت -

دز: دنخزوپ

! مریم ، شروخب مکی ، مرادن تیراک -

نیا اما نوریب مشکب شتسد زا ومتسد مدرک یعس و مداد نوکت ومدوخ
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متشاد . تشادهگن ور مندرگ شتسد واب ناو هبل هب دنوبسچ ومرس راب

مدشیم هفخ

وتبقع و ولج مشیم روبجم شینوباوخن تنوبز اب هگا هک مغاد ردقنوا -

نک! عورش ، یروخب رج یاوخیمن هگا منک! یکی

. شاهاپ نیب هب داتفا ماگن هزات

! تفلک وم... نودب ... دیفس

.اب دیسر یم منهذ هب هظحل نوا یوت هک ندوب ییازیچ اهنت انیا

: مدیلا ن یدنمدرد

هنیبب تیعضو نیا یوت ورام داوهب هگا .. ورب اجنیا نک..زا ملو زورهب -

. هشکیم ونومودره

: تفگ و داد مهب ینوکت

نزن هایس قس دقنا ! هگید دشن ..د هها -

: تفگ و دیشک مابل یور وشتصش تشگنا

، روخب شاب دوز ؟! هنزن اس*ک ور یتنعل نیا هک تسین ابل نیا فیح -

رت تحار ات تییوله و ولوچوک تشهب وت شمنکب مشیم روبجم هنرگو

مش. *ا ضرا

ومبل . مدرک سح متشهب یور ور شگید تسد تکرح شفرح دنب تشپ و

: متفگ یدنت وهب متفرگ زاگ

! مروخیم ، نزن مهب تسد ! هشاب هشاب -
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دز یدنخشین

! بوخ رتخد نیرفآ -

مهب وش هنت نییاپ . دیشک نییاپ وشتروش و راولش لماک و درک لو ومندرگ

یوت وش هنودرم منوزرل یاتسد .اب منزن قع مدرک یعس درک. کیدزن

: تفگ و دیشک یقیمع .هآ متشاذگ شکون ور ومابل و متفرگ متسد

نووج -

مدیشک شکون یور ومنوبز . تفرگیم میرگ تشاد یراوخ و تفخ نیا زا

منهد یوت لماک متسنوتیمن دوب دنلب نوچ . مدز سیل ور شاه هنویم وات

اقمحا لثم متشاد . دوب هدرک رپ ور مدوجو رسارس هانگ ساسحا . شمربب

. مدرکیم تنایخ مرهوش هب

درک. کیدزن شنودرم هب ور مرس و شتسد وت تفرگ ور مسیخ یاهوم

یتنعل شاب دوز -

سح هک یروج دز هبملت منهد یوت یمک . مدرک رت دنت ور منوبز تکرح

راگنا . متخیر شور و منهد قازب و مدز قع داد. تسد مهب یگفخ

: تفگ نوچ دموا ششوخ

. نیرفآ ! هنیا -

یمک ش. هنودرم که کال یور هرابود و مدیشک شاه اخ*هی یور ومنوبز

زورهب ندب مدید هقیقد هد زا دعب و مدرک شولج و بقع منهد یوت

: متفگ هدیسرت . هنکیم یدنلب یاه ونهلا هدش ضبقنم

مورآ ادخوروت -

لوط یزیچ دز. هبم لت. راشف اب ومنهد وت داد لوه وشنودرم هرابود

و مدز یقع دش. نوور منهد یوت باالیی تعرس اب شغاد عیام هک دیشکن

مداد شلوه و نوریب مدرک فت وشبآ لک . مدیشک نوریب شنودرم



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

161

. هدموین داوهب ات ورب .حاال یدش *ا ضرا -

بل هنایشحو . مابل ور تشاذگ وشابل یناهگان تکرح هی ووت دش مخ

. دیکم ومنییاپ

شن مومت تاهاب مراک -

هد!

باالواب دیشک وشراولش . دیرپ نوریب ناو زا عیرس یلیخ و درک لو ومابل

. نوریب تفر و درک زاب ور مومح رد سیخ سابل نومه

داوهب #

زا حبص هک ردقنا . متفر ورباال رخآ هلپ و مدرک لش ور متاورک یگتسخ اب

رناژی هگید مدوب هدز داد یمظاک رس و مدوب هتفر قاتا نوا هب قاتا نیا

. دوب هدنومن مارب یا

فرط نوا زا یسک تسد راگنا اما مدرک نییاپ ورباالو قاتا رد هریگتسد

. دموا نوریب زورهب و دش زاب رد هک متفرگ هلصاف یمک . دوب هریگتسد ور

: متفگ کش درک.اب گنه مندید .اب تفرگ ارف وماپاترس بجعت

؟ یدرکیم راکیچ نم نز قاتا -وت

یازیچ هب متساوخیمن . متخادنا باال وموربا درک. ماگن طقف دادن یباوج

: تفر باالرت یمک مادص منک.نت رکف منهذ وت دمویم تشاد هک یدب

! هدب ومباوج -

: تفگ و دروخ ینوکت ثکم اب
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! یتقاتا وت تفگ اراس متشگیم وت لا بند -

دادیم غورد یوب . دوبن هناقداص شنحل

هک یتسنودیم متدوخ ! مدیسر االن نیمه ، مدوب تکرش هک نم اما -

. متکرش

: تفگ هنادرسنوخ

یایم ماوت مدرک رکف نوریب مدز تکرش زا شیپ تعاس هی نم -هن.

. یتکرش زونه متسنودیمن . هنوخ

تساوخ و دز یدنخزوپ . مداد نوکت ومرس اما مدوب هدشن عناق هکنیا اب

: متفرگ وشتسد چم هک هرب

؟ یتشاد مراکیچ -

: تفگ لا یخ یب و تخادنا باال هنوش

. مگیم تهب دعب ، دوبن یمهم زیچ -

. هشاب مووه -

زا تشاد هک یزورهب هب ندرک هاگن نودب . مدش قاتا دراو و مدرک زاب ورد

نیا . دوبن ردارب مارب زورهب ملوا .زا متسب ور قاتا رد نییاپ تفریم اه هلپ

. هراد منز هب عمط مشچ ؛ مینوخ نمشد هدش هک مازور

رود ات رود ومهاگن . متخادنا تخت یور و مدروآ رد ور متک یگتسخ اب

مدنودرگ قاتا

؟ ادیت -

: تفگ هک دموا مومح زا شادص دعب هیناث دنچ

داوهب ممومح -وت
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هتسشن ناو یوت ، شمدید مدرک زاب هک ور مومح .رد دوب هتفرگ شادص

: تفگ و دروخ ینوکت مندید .اب دوب

این متخل -

تفرگ مدنخ

؟ منیبیم وتتخل همراب نیلوا هگم -

. مدرک ماسابل ندروآ رد هب عورش و مدش مومح دراو لماک

: تفگ و دز یدنخبل

-هن..

یمن . نییاپ تخادنا وشهاگن هدز تلا جخ مدروآ رد هک ومتروش و راولش

! هنکیم غاد ونم شاتلا جخ نیمه هک تسنود

. ملغب یوت شمدیشک و متسشن ناو یوت شرانک

شینوشیپ ور یا هسوب مدرکیم شزاون وشغاد ندب هک روطنومه

: متفگ و مدنوشن

مین وتعاس نیا یوت ترظنب . هدنوم نومزاورپ هب مین و تعاس ود -

؟ داد ماجنا ور هطبار هی هشیم

: تفگ و دز یهاتوک غیج

تقو هچ یا، هتسخ االن مشدعب ! هخآ یشیمن ریس ارچ ..وت داااوهب -هن

اذغ تارب راکتمدخ مگب نوریب میرب میریگب شود شاب دوز تس. هطبار

. هرایب

. مدیسوب وطالین و متشاذگ شابل ور ومابل شارغرغ هب هجوت یب

؟ ولوچوک یدش موناخ ردقنا یک -وت
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: تفگ و درک یفخم مندرگ وت وشرس

! هزورهب مه ولوچوک ! مدوب موناخ -

. دیسام مبل ور دنخبل درکیم یخوش تشاد هکنیا اب زورهب مسا ندینش زا

* ادیت *

همهفن داوهب مدوب نارگن میتفرگیم شود میتشاد هک ور یتعاسمین

داوهب اما ؟ یچ شتشاب هدید هگا ال صا .. هدوب مومح وت اجنیا زورهب

جراخ مومح وزا میدرک نت هلوح دش مومت هک نوممومح . تفگن یزیچ

. مدرک زاب وراه هرجنپ و متفر نکلا ب تمس ؛ دوب ممرگ ادیدش . میدش

ور مدوخ دنت دنت . تفریم رو شیشوگ واب دوب هتسشن تخت رس داوهب

. مدش ندیشوپ سابل لوغشم و مدرک کشخ

نک نوشکشخ نیشب ، ادیت هسیخ تاهوم -

: متفگ و داوهب تمس متشگرب جیگ

؟ ناه -

وت تخادنا زاب وشرس . مدوب هتفرگ عوهت تلا ح دوب ممرگ هکنیا رطاخب

: تفگ و شیشوگ

.. وتاهوم مگیم -

. مشکب راوشس منوتیمن هممرگ ،االمن شدوخ هساو هشیم کشخ -
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لبنت -

وت مدیبوک وملوح . دیدنخ یکریز ریز هک مدرک شاگن یصرح و پچ پچ

رد تمس متفر و شتروص

رکذت تهب دیاب شمه ، شوپب وتسابل وشاپ . مرایب اذغ تارب مریم نم -

! مدب

: تفگ و دیدنخ شغ شغ

نم مرب میتریغ نز نوبرق -

یوت . دوبن زورهب زا یربخ . متفر نییاپ اه هلپ وزا متسب صرح اب ورد

غارس . ننک هدامآ اذغ داوهب هساو اراکتمدخ متفگ و متفر هنوخزپشآ

و متخادنا باال هنوش . هشقاتا وت نتفگ هک متفرگ مه ور گرزب موناخ

ویرکام ات دیشک لوط یعبر هی ادودح هش. مرگ اذغ ات متسشن اجنومه

. نوریب دیشک وراذغ ینیس راکتمدخ و داد ادص

باال. متفر و متفرگ شتسد زا

هک توافت نیا اب هتخت ور هلوح اب زونه داوهب مدید مدش قاتا دراو یتقو

: دیرپ شاج زا هک مدز یغیج . دوب هدیشک زارد گنشق

؟ ادیت هتچ -

مدرک مخا

هتخل تنت باال شوپب سابل وشاپ ؟ یچ دوب راکتمدخ نم یاج هگا -
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تفر دمک تمس و درک توف راد ادص وشسفن

وت تسد -زا

متشاذگ تخت یور ور ینیس

داوهب یراد ور یلیخ . تدوخ تسد -زا

: تفگ و هدنخ ریز دش.دز هدنگ شامشچ

؟ هلوت بخ یا ینابصع دقنا ارچ -حاال

مدرک شلا وح یا هگید غیج

یتدوخ هلوت -

هدنخن هک تفرگ زاگ وشبل

یدش یبصع روجدب ، هکیدزن تدویرپ منک رکف هوا هوا -

سح ور منوگ ندش خرس مدیمهف یتقو اما مدشن شفرح هجوتم لوا

. مدرک

: متفگ و شتمس مدرک ترپ وتشلا ب

یبدا یب یلیخ -

و دیشک شاهوم وت یتسد درک. شنت سابل و دیدنخ دنلب دنلب هجوت یب

. تسشن تخت ور مرانک دموا

؟ ثوید منکیم تمقل هی یگیمن ینکیم ینوبز نیریش دقنا -
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ل ور یمکحم سوب و دش مخ

دز مپ

: متفگ زان واب مدرک سول ومدوخ

تقو هی ینکن لد -ور

دوب مولعم درک. ندروخ هب عورش قایتشا واب شولج متشاذگ ور ینیس

. نودمچ وت مراذب ور داوهب الی یاسو و مش دنلب مداد حیجرت . هشنشگ

. دوب هدنومن زاورپ هب یدایز تقو

یمک . متفر گرزب موناخ تمس و مدرپس هدننار تسد هب وراه نودمچ

یور یا هسوب . منزب دنخبل دش ثعاب شبوخ رطع درک. ملغب و دش مخ

: تفگ و دز ماهوم

. شاب تدوخ بظاوم ؛ هرذگب شوخ -

: متفگ و مدز شتسد یور یا هسوب

! مشچ -

راوس ات تفر رتدوز زورهب و ندرک لغب ور گرزب موناخ مه زورهب و داوهب

: تفگ داوهب هب ور گرزب موناخ هش. نیشام

تزا هکنیا هن هنک هیکت تهب دیاب یشگرزب ردارب . هدن ریگ شهب دایز -

. هشاب یرارف
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موناخ . دروخ چیپ ملد و مدز یدنخزوپ . مداتفا مومح یوت زورهب راک دای

. ههانگ یب ال ماک راگنا دزیم فرح زورهب زا یروج گرزب

. مرادن شیراک منم هشاب هتشادن نم راک هب راک نوا - داوهب

زورهب . دوب یدورو رد رانک نیشام . میدش غاب دراو و میدرک یظفادخ

نیشام دعب هقیقد دنچ و متسشن بقع داوهب رانک . دوب هتسشن ولج

نودمچ ندرک کچ فرط نوا ،وزا هاگدورف هب نومندیسر درک. تکرح

واب ندرک جیپ ور زاورپ مسا هرخ بال هکنیا ات دیشک لوط یتعاسکی اه

زورهب و متسشن داوهب شیپ نم . میدش امیپاوه راوس نوماه نودمچ

: متفگ و داوهب هنوش ور متشاذگ ومرس . نومولج یلدنص

. مدیباوخن ال صا بشید ... داوهب مباوخیم نم -

: تفگ و ،دز دوب هدز نوریب شلا زا هک ماهوم یور یا هسوب

. مزیزع باوخب -

. مدیرپ باوخ زا داوهب یاه نوکت اب

نودمچ . هشکب لوط رتشیب مدرکیم رکف . میدوب هدیسر دوز ردقچ

. نوملا بند دایم هدننار میسیاو یمک تفگ داوهب و نداد لیوحت ور نوماه

داوهب هب مدز لز دوب باوخ رامخ زونه هک ییامشچ اب متسشن یلدنص ور

متشگرب . مدرکیم سح ور زورهب هاگن ینیگنس . دزیم فرح یشوگ اب هک

: متفگ هناراکبلط . درکیم ماگن ربورب روطنیمه ، شتمس

؟ یدیدن لگشوخ ؟ هتچ -

درک یا هدنخ کت

منیبیم هنییآ وت زور ره هک ونوا -

. دنسپ دوخ هچ هاو هاو -
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هب .ور مرانک تسشن داوهب هک مدزیم رغ بل ریز و متفرگ شزا وماگن

: تفگ زورهب

ال صا زورما اصوصخ . هنکیم عیاض وروت هچب فلا هی دایم مشوخ -

. نزن فرح شاهاب هرادن باصعا

زا وشراگیس تکاپ هک روطنومه و درک هاگن ور داوهب پچ پچ زورهب

: تفگ دیشکیم نوریب شبیج

؟ هراد " باصعا " هچب فلا هی هگم -

: مداد باوج مخا اب نم داوهب یاج

. یتدوخ مه هچب فلا .هی هراد هلب، -

منک.زا هل ور زورهب منزب تساوخیم ملد اما همچ متسنودیمن ممدوخ

. هگیم مزونه . هچب تفگیم مهب لوا زور

شیشوگ هظحل نومه دز. یا هنادنمزوریپ دنخبل داوهب اما دیدنخ زورهب

: تفگ و درک شعطق . دروخ ادص

. دموا ، میرب -

و دش هدایپ نومندید اب شدننار ، دوب کراپ هاگدورف یولج ینیشام

: تفگ داوهب هب درک،ور زاب ور رد مدعب تفرگ نومزا وراه نودمچ

بابرا دیدموا شوخ -
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هب عورش هدرم و میدش راوس . تفگ دمآ شوخ مه زورهب ونم هب ور

وت مدز مجنرآ دش.اب بلج هیکرت یانوبایخ هب مهجوت هزات درک. یگدننار

: مدز شادص و داوهب یولهپ

؟ میشاجک ...اماالن داوهب -

: تفگ جیگ

؟ یک یاجک -

؟ میا هیکرت یاجک -

. لوبناتسا -

بخ .اما یعامتجا باتک یوت ، مدوب هدنوخ ییازیچ بقالهی لوبناتسا زا

. شمنیبب کیدزن زا زور هی مدرکیمن رکف

وهی زورهب درک. رتشیب ور شتعرس و تشاذگ ییابیز ِیکرت گنهآ هدننار

: متفگ بل ریز . ندنوخ گنهآ اب نونز نکشب درک عورش

دش. ریگوج نیا زاب -

. هدنخ ریز دز داوهب

شوت ور زور دنچ نیا ات هتفرگ تفگیم داوهب هک یوالیی هب نومندیسر

یوال،زا هب میدیسر یتقو دش. یط زورهب یایزاب هرخسم ،اب مینومب

نینچ هب زاین مدآ رفن هس هساو مرظنب . دنوم او منهد شییابیز و یگرزب

ارادلوپ اما . درکیم هقافا مه کیچوک تییوس .هی دوبن یگرزب یوالی

هب ور تعانق دایب نومتسد لوپ مه رگا هک مییاریقف ام نیا . ننیمه
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. میدیم حیجرت فارصا

یوت هک یبوخ رطع . مدش هدایپ یمورآ درک.هب کراپ ور نیشام هدننار

رس اب داوهب . مشکب یقیمع سفن دش ثعاب دوب هدنکارپ یوال غاب

: تفگ ومغامد هب دز شتشگنا

اتمروخیم شکن وب دنبن وتاشچ یروجنوا -

. متفگن یزیچ شباوج ورد مدیدنخ

اب ینووج رتخد . میتفر شرس تشپ مه وام لخاد تفر رت دوز زورهب

و تفرگ و نم یوتلا وپ ،وشلا داوهب تک . دوب رد یولج راکتمدخ سابل

: تفگ

! کیچوک موناخ دیدموا شوخ ؛ بابرا دیدموا شوخ -

. تفر و درک یمیظعت

ترامع دای ونم ندوب هدرک رپ یوالور سنلا هک یتنطلس یاه لبم

یتنطلس یاه هنوخ هب عالهق شداوناخ و داوهب راگنا ال صا . تخادنا

. نراد قح سپ نتسه یتنطلس ی هداوناخ نوشدوخ بخ هتبلا . نراد

مرک گنر اب هک دوب ییابیز یاه حرط ،اب دیفس یاه هچیلا ق نیمز یور

غاب هب ور هک هرجنپ یرسارس ی هشیش روطنیمه . تشاد داضت اه تکراپ

ور یگنشق هرظنم روطنیمه و دوب هدرک نادنچ ود ور هنوخ رون ، دوب

. دوب هتخاس
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: متفگ و متفر هرجنپ تمس هدز تریح

! هیزیچ بجع ! رسپ هوا -

هزادنا شنهد مدید هک داوهب تمس متشگرب و متخادنا غاب هب یهاگن

: متفگ بجعتم ! هزاب زارگ نهد

؟ هیچ -

: تفگ و داد تروق وشنهد بآ روز هب

؟ رسپ هوا -

: متفگ جیگ

؟ ناه -

شینوشیپ ور دیبوک تسد فک اب

موناخ وت ادیت درک. یم تفخ اج رد دینشیم ور تنحل نیا نامام ینعی -

هیچ. رسپ هوا ! ییام نادناخ کیچوک

: مدیچرو بل

. متفگ یچ راگنا حاال، بخ -

: تفگ بل ریز

باال! منزیم درک،االن سول وشدوخ زاب -

دش درگ مامشچ
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! دااااوهب -

: تفگ و دیدنخ دنلب

! طقف ینزب غیج مدب نوشن تهب یزیچ باالهی هقبط میرب ایب . تفوک -

شکتشخ ور تفر ماگن هاگآدوخان

: دیکرت هدنخ وزا دیمهف ومروظنم

هزادنا هب یدز متاغیج یدید لوا بش هک ونیا . مگیمن ونیا هناوید -هن

. یفاک

: متفگ هنامولظم

یراد وت هیرمک هچ نیا داوهب ؟ تخت ور میرب زاب میدموا هزات ؟ یچ سپ -

. یریذپان یگتسخ ال صا ؟

. مدز شنیس ور یتشم و مدش شکیدزن . دیدنخیم نوا و مدزیم رغ نم

: تفگ هدنخ نویم

نیا اب ینکیم شرادیب تدوخ مرادهگن باوخ ونیا ماوخب نم نیبب -

. تراد هنحص یافرح

اوه یب دش. نوزیوآ اوه رد مرس و درک ملغب هناریگلفاق تکرح هی وت

: متفگ و مدز غیج

! داوهب . نیمز راذب ونم یآ ؟یآ ینکیم راکیچ داوهب -

هک االهن مدرکیم سح شمدق ره .اب تفریم اهباال هلپ زا نم هب هجوت یب
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مرس لباقم هک شنساب ندید اه.اب هلپ هب هروخب مرس ای نییاپ مش ترپ

هی .وت مدرک میظنت شنساب فرط هی ور ومنهد و مدز یناطیش دنخبل دوب

: تفگ و دز یدنلب هدبرع . متفرگ شنساب زا یمکحم زاگ تکرح

تمشکیم ادیت -

هک روط نومه . متفر هسیر هدنخ .زا نیمز ور متتشاذگ و درک مهت رسو

. تشادرب زیخ متمس دیلا م یم ور شنساب

هریگتسد . مدیود مدید هک یرد نیلوا تمس و مدرک درگ بقع هدیسرت

دای .اب متفرگ هانپ رد تشپ و متسب .ردو قاتا وت مدیرپ و مداد نوکت ور

. مدیکرت هدنخ زا زاب داوهب هفایق یروآ

. مدرگرب دش ثعاب یا هفرس کت یادص

وشتسد و هدیشک زارد تخت یور زورهب مدید هک تشپ متشگرب بجعتم

هاگن زورهب هب متشاد نوچ . هنکیم ماگن هناراکبلط و شرس ریز هدز

روبجم و درک زاب ورد تحار یلیخ داوهب و دش ترپ مساوح مدرکیم

متفر و مدز غیج هک متریگب تخادنا تسد . هروخن مهب ات رانک مرب مدش

. زورهب تخت ور

: تفگ و نومسآ فرط درب وشرس زورهب

یزاب اتود نیا میدموا ای هیکرت میدموا راک هساو تسین مولعم ! ایادخ -

. ننک
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: تفگ و درک شاگن پچ پچ داوهب

ایب ادیت . هشاب تدوخ راک وت ترس -وت

طایتحا واب متفر نییاپ تخت زا اوعد داجیا زا یریگولج هساو

. متشاذگ داوهب تسد وتومتسد

: تفگ یمورآ هب داوهب هک میدش جراخ قاتا زا

؟ یریگیم مزاگ -هک

پچ یلع هچوک هب مدز ومدوخ

وت مرایب وتاصرق مرب راذب . داوهب یدز مهوت هک زاب زاگ؟ نم؟ یک -

هنودمچ

دز یدنخشین

مروخیمن وماصرق هگید هتقو یلیخ نم مزیزع -هن

غیج مولج ی هنحص ندید .اب تشاد رارق ورهار هت هک درک زاب ور یرد

یرسارس هرجنپ تمس مدییود و مدرک لو و داوهب تسد . مدز یهاتوک

. تشاد رارق پچ تمس هک قاتا

در شور زا انیشام هک یلپ . دوب مولعم اجنیا زا لوبناتسا یانوبایخ لک

هداد یریگ مشچ ییابیز اعقاو تشاد رارق روط هچایرد شریز و ندشیم
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و رانک تفر یم مک مک تشاد نومسآ هت زا هدیشروخ روطنیمه . دوب

. دوب باتفآ بورغ رگنوشن دشیم هریت نومسآ

ومشوگ الهل ومندرگ رانک دروآ وشرس دش. هقلح مرمک رود داوهب یاتسد

دموا شک دنخبل هب مبل و دش مرومروم . دیسوب

. مدوب هتشاذگ وت صتخم و قاتا نیا ! ینزیم غیج ینیبب متفگ هک نم -

: متفگ و متفر ورف شلغب وت لماک

داوهب هگنشق یلیخ -

: تفگ یا هنارگاوغا نحل واب دز هسوب ماهوم یور

رت! گنشق وت زا -هن

: متفگ هرجنپ تشپ ی هرظنم هب هریخ و مدز یدنخبل

! همنشگ -

دیکرت وهی داوهب

میرب نک ضوع سابل ایب ! ثوید ؟ همنشگ یگیم نومیزاب کیتنامر طسو -

هرایب اذغ راکتمدخ مگب
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رتشیب هک ومهاتوک یوتنام یاه همکد و متسج نوریب شلغب زا لا حشوخ

یور یکزان ترشیت واب مدرک زاب ور دوب هیبش هداس سابل ای نهاریپ هب

رد رانک ور نوماه نودمچ هک قاتا رود مدنوخرچ مشچ . متسشن تخت

. مدید

: تفگ داوهب

تسه سابل ، رادرب دمک زا ایب -

ور شپات بل لوا روطنومه مه نوا . متفر دمک تمس و مداد نوکت یرس

دش. شتک ندروآ رد لوغشم مه دعب و تشادرب

دیما هب ور دمک یوت و مدش تخل لماک هقاتا وت داوهب هکنیا هب هجوت یب

رغ و غیج .اب مشوپب هک دوبن یتروش و نیتوس اما . مدرک هاگن سابل

: متفگ

. تسین ریز سابل هک اجنیا داوهب -

، متخل ندب ندید .اب متمس تشگرب و تفرگ شپات بل زا وشمشچ

زاب ،االن مرس وت کاخ دش. ناسون رد ماپ نیب و ماه هنیس نیب شهاگن

منک عمج ومداتفا نیمز ور یاسابل مدش مخ . هدیم متسد راک باال هنزیم

. شاپ ور دنوشن ونم و دیشک ومتسد هک

میظنت ونم یروج مش. بذعم دشیم ثعاب نیا و مدوب شلغب وت تخل

منوچ ریز وشتسد . هریگب رارق ش هتسجرب هنودرم یور متشهب هک درک

باال. داد ومرس و تشاذگ
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؟ تمروخیم یگیمن یشیم تخل اوه یب ردقنا -

. تفرگ رارق مابل ور شابل شفرح مامتا اب

گنچ ور ماهوم شتسد هی اب دیسوب یم هنایشحو ور مابل هک روطنومه

داد. یم راشف ور ماه هنیس زا یکی ، هگید تسد واب دزیم

. دوب هتخادنا لگ ماپل اعطق و مدرک سح ور متروص هب نوخ ندیود

شوگ هب شادص مدرکیم سح هک باال دوب هتفر یردقنوا مه مبلق نابرض

. هسریم داوهب

روز هب

: مدز سفن سفن و مدرک دازآ شابل زا ومابل

نم مه یا هتسخ وت مه ..االن دعب هساو راذب .. داوهب -

: تفگ رامخ

هک. مرادن تیراک -

. میدنورذگ یزاب قشع هب ور یتعاس مین لا، ونم نیمه وهب

،وزا یگنشگ . میدروخیم اذغ اهتشا واب میدوب هتسشن ماش زیم رس
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، زورهب لوق هب دوب هدش ثعاب زیم یور یاه اذغ یگزمشوخ مه یفرط

. مروخب اذغ و منزب هربمچ زیم یور هنایشحو

ماجنا ور ششیپ زور دنچ یاه تکرح نوچ دوب هدش لقاع راگنا زورهب

نیا . دیدنخ یم نوماهاب هارمه و درکیم یخوش داوهب و نم .اب دادیمن

زا لبق شمارآ مه دیاش . دوب زورهب یوت ییارییغت رگنوشن دیاش

!.. نافوط

؟ میرب اجک میدز هوهق هی هکنیا دعب . مدش ریس نم بخ -

مرانک هک داوهب تمس مدیوج یم ور منهد یوت همقل هک روطنومه

: متفگ رپ نهد .اب متشگرب دوب هتسشن

؟ یرب هرارق .. ییاج .. هگم -

: تفگ رپ نهد اب نم لثم مزورهب

! میرب هن.. هرب -

: تفگ و درک هاگن نومهب پچ پچ داوهب

تقو ارمع . اراک لا بند میتفیب دیاب هک ادرف .زا نینزن فرح رپ نهد -اب

. هگید اتعاس نیمه هنومیم ، مینیبب ور ییاج میرب هش

: تفگ و طسو دیرپ هتسشن قشاق لثم هک مه زورهب

یوت گنهرف جوا . لوبناتسا یاهاسیلک هساو مریم یم نم -

. تساهاسیلک

: تفگ و درک شطیخ گنشق یلیخ داوهب

بش اسیلک مشدعب . درکن تتوعد ال صا مه یسک ! ریمب یاوخیم امش -

گاالات*. جرب میریم بشما . یرب زور دیاب ، هبسچ یمن
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: متفگ واکجنک

؟ جرب -

دیشک مدازآ یاهوم الی وشاتشگنا و متشپ تشاذگ وشتسد

. تسه مشاج نیرت دنلب . هلوبناتسا یاناکم نیرت ابیز وزج هرآ. -

: متفگ و دش زاب مشین نشاب هداد پاتیت شهب هک یرخ لثم

یاو -

مباقشب یوت هدنوم یقاب یاذغ . هیضار هک دادیم نوشن مه زورهب توکس

ارد همه یتنعل . مدرک ثکم اهقاتا نیب باال. هقبط مدیود و مدرک مومت ور

نومقاتا مسرپب هک منک ادص و داوهب منزب داد متساوخ .ات دوب مه هیبش

متفر و مدرک دنت مدق ورهار یاهتنا تمس . دوب رخآ رد دموا مدای همودک

. قاتا وت

هاتوک مدق نوچ . مدش اهسابل نیب نتشگ لوغشم و مدرک زاب ور دمک رد

ور یکیش نهاریپ یل،و هاتوک نماد . مدوب هتفر دمک یوت ال ماک دوب

منماد ریز یکشم یراولش باروج ، طایتحا هساو . مدرک منت و متشادرب

مدوب هدروآ مدوخ اب هک یترپسا یاه شفک و هدن ریگ داوهب هک مدیشوپ

. مدیشوپ مه ور مدوب تحار نوشاهاب و

هب داوهب یشوگ هربیو یادص هک منک شیارآ ات متسشن هنییآ یولج

" نامام " مسا . نوریب شمدیشک تخت یور سابل هوک ریز .زا دروخ مشوگ

ور مادص یا هفرس کت .اب متفرگ سرتسا هاگآدوخان مدید هک ور شور

: مداد باوج و مدرک فاص
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. گرزب موناخ -سالم

. یشوگ یوت دیچیپ ثکم اب شادص

؟ مزیزع یبوخ ؟ ادیت -

؟ نیبوخ امش نونمم -

مه زورهب . منزیم گنز هک هراب نیمتسیب ؟ تساجک داوهب . مبوخ هرآ -

. هدیمن باوج

. هدش ینابصع امتح یتنعل . متفرگ زاگ ومبل

. میدشن هجوتم میدروخیم ماش میتشاد بخ.. -

. مزیزع هشاب -

: مداد همادا

مدای وشمسا دیشخبب .. ِجرب .. جرب میرب میاوخیم یلا خ نوتاج -االمن

. اتفگ شیپ هقیقد ود نیمه داوهب ، دایمن

: تفگ و دیدنخ گرزب موناخ هک مینوشیپ ور مدیبوک تسد فک اب

. هیگنشق یاج یلیخ گاالات. جرب -

. هشدوخ هرآ -آ..

: تفگ ینوبرهم اب

،هب نوتهب هرذگب شوخ . مدز گنز نیمه هساو مدوب نارگن . مزیزع ورب -

. هنزب گنز مهب حبص ادرف وگب مه داوهب

دموا مه داوهب هک مدش ندرک شیارآ لوغشم . مدرک عطق و متفگ یمشچ

هارمه و نوریب میدز یوال ،زا تعاس کی زا دعب و درک ضوع سابل و
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،گاالات! ناهآ ؟ دوب یچ شمسا زیچ.. جرب نومه . میدش جرب یهار هدننار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: یقرواپ

(GalataTower)گاالات جرب *

دنک، یم تموکح لوبناتسا نامسآ زارف رب گاالات جرب ، یرتم ۶۷ عافترا رد

رهش زا یلا ع یهاگدید امش هب لوبناتسا یرگشدرگ هبذاج نیا زا دیدزاب

هب طوبرم هک یگنس جرب نیا . دهد یم هئارا شفارطا طیحم و یمیدق

و دوش یم هتخانش زین حیسم جرب ناونع ،هب تسا یطسو نورق

هتخاس ۱۳۴۸یمالید، سلا رد هک دوب لوبناتسا رد نامتخاس نیرتدنلب

نرق یط رد جرب نیا . تسا لوبناتسا نامتخاس نیرتدنلب مه زونه دش.

یارب یناب هدید جرب ناونع هب زاگاالات نامز کی ،رد تسا هدش الح صا اه

، هفاک کی نآ تمسق نیرت ،ردباال هزورما دش. یم هدافتسا شتآ صیخشت

۹ رد هک یروسناسآ اب ناوت یم اب هک تسا هنابش بولک کی و ناروتسر

زا هدننک هریخ یا هرظنم و تفر جرب زا تمسق نیا هب دراد دوجو هقبط

. تسشن هراظن هب ار لوبناتسا

جرب یلصا هطوحم دراو و متشادرب مدق داوهب رانک میدیسر یتقو

باالورد مدرب یم یلک ور مرس دیاب شندید هساو و دوب دنلب . میدش

ش،و هدش راک یاه هراوید اما . شمنیبب لماک متسنوتیمن مه تیاهن

جرب ریگ مشچ ییابیز ثعاب دوب هدرک نشور ور هقبط ره هک ییاه غارچ

. دوب هدش
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یتقو . مدرک سح و داوهب هریخ هاگن هک مدرکیم هاگن مفارطا هب قوذ اب

ومرس و تفرگ رگ منت هدز. لز مهب قشع اب مدید ، شتمس متشگرب

. دشیمن هتسب هیناث کی یتح هک مه یتنعل شین نیا ؛ نییاپ متخادنا

: تفگ مشوگ مد

. ینزیم دنخبل یشوخ زا یروطنیا یتقو مشیم تذل قرغ -

شاسفن ندش شخپ رطاخب

وشتسد و مدز سفن سفن . دموا مکلقلق و مدرک جک ومرس ، مندرگ یور

حِلا نیمه . دوب یفاک شباوج هساو منکیم رکف نیمه . مداد راشف

... بارخ

. میدرک رت دنت یشورف طیلب ی هجاب تمس ور نوممدق زورهب یارغرغ اب

دراو فص ریغ یدورو زا دعب و تفرگ طیلب نوم هسره هساو زورهب

.اب دوب بوخ یلیخ نیا و میدنومن فص یوت ، تشاد انشآ نوچ . میدش

هندب اب یروسناسآ . میدش روسناسآ راوس ، دندوب یکرت هک هگید رفن دنچ

رد ور میشوگ . دوب هدرک داجیا ور فارطا هرظنم ندید ناکما هک هشیش

. متفرگ داوهب اب مه ات دنچ ،و هرظنم زا سکع ات دنچ و مدروآ

هب یزیچ دوب هتسشن یلدنص یور هک یدرم ، داتسیا روسناسآ یتقو

هدموا جرب تمسق نیرت هبباال تسار کی دز. ور همکد و تفگ یکرت

ییاه هدرن تمس مدیشک ور داوهب تسد و مدز ناجیه زا یغیج . میدوب

درک. اشامت ور لوبناتسا لک دشیم نوشنیب زا هک
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. مدز لز نییاپ هب شنیب وزا متشاذگ ظفاحم عقاو رد ای هلیم ور ومتسد

ردقنوا شتمظع مومت اب لوبناتسا لک ! دوب رشحم تفگ دشیم هملک هی وت

هب تبسن عافترا دنچره . تتسد وت شیریگب تساوخیم تلد هک دوب زیر

. دوب زیر زیچ همه زاب اما ، هرتمک ایند ی هگید یاه جرب

شوخ مکی ، بولک میرب لوا تفگ زورهب ، متفر رانک و مدز دید هک بوخ

ینوهنپ زورهب . متسنودیمن ور شلیلد . دوب فلا خم داوهب اما . مینورذگب

: متفگ و مدرک سول ومدوخ نیمه هساو منک شیضار دز هراشا مهب

هگید میرب ، داوهب -

: تفگ و درک ماگن پچ پچ داوهب

. میرب هشاب ، هخآ یگیم یچ وت هلوت -

!! سسی - زورهب

یجوم ، میدش دراو یتقو . میتفر شرس تشپ مه وام تفر ام زا رتدوز

. متروص وت دروخ هگید زیچ یلک و بورشم ، راگیس یوب ادص، رسو زا

اب گنهامه مه یرس وهی دیلول یم یا هگید سک لغب یوت یسک ره

. ندادیم نوکت ور نوشدوخ گنهآ

مه. وت تفر داوهب یامخا یراک لوا نیمه
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و داد نوکت یسک یارب یتسد زورهب . میتفر یلا خ یاهزیم زا یکی تمس

نومولج دوب نوسراگ کش یب هک همدخ سابل اب یدرم هظحل نومه

دش. رهاظ

متساوخ الت. قنت مه یمک ، تشاذگ زیم یور و تشادرب ناویل هس

. تشادرب وناویل و ولج درب وشتسد رتدوز داوهب هک وشیکی مرادرب

. یروخب ینوتیمن -وت

داد: همادا و مولج تشاذگ ور تسام و سپیچ فرظ

. روخب انیا -زا

لماک و دیشک رس ور شناویل توافت یب زورهب دش. نوزیوآ مچول و بل

نم، یولج سپیچ فرظ وزا درک مومت ور ناویل تایوتحم تروق هی اب

. دروخ و شنهد تخادنا ات شیش جنپ

. دوب هدز ولج مه لوکره زا بصم ال

: متفگ تحاران . هونشب ومادص ات مدرک کیدزن داوهب هب ور مدوخ یمک

؟ مروخب یراذیمن هک هیچ نوا هگم بخ -

همادا نیمه هساو تس. هویمبآ منک رکف دوب هدش ثعاب شزمرق گنر

: مداد

. مروخب هویمبآ ماوخیم . هممرگ منم بخ -

: تفگ و دیشک ماهوم نیب راو شزاون وشتسد

. نرایب تارب مگیم .االن تسین هویمبآ ، مزیزع هبورشم -
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. هروعشیب ردقچ مزورهب نیا . متفرگ زاگ ومبل بورشم هملک ندینش اب

بورشم شاهاب متسشن راب دنچ نم راگنا هتشادرب ناویل ات هس نیچمه

! هنودیم روخ بورشم ونم هک مدروخ

وشلک هتساوخ ادخ زا مه زورهب و زورهب ولج تشاذگ ونم ناویل داوهب

و دوب هدنصقر تیعمج نیب هک نوسراگ هساو وشتسد . دیشک رس

ینیس یوت زا ور یناویل دموا هک هدرم داد. نوکت درکیم شخپ بورشم

. مدرک رکشت و متفرگ و ناویل . تفگ یسیلگنا هب یزیچ و تشادرب

: تفگ زورهب هک میدرکیم هاگن هیقب وهب تشذگ یمک

؟ دیایمن . مصقرب مرب ماوخیم نم -

: تفگ زورهب هبور و تخادنا نم هب یهاگن مین داوهب

. میایم مام ینک ادیپ سیک هی ورب،ات -وت

. تفر و دز دنخزوپ زورهب

. دیسوب و درک کیدزن مندرگ هب وشرس داوهب دش مگ هک تیعمج نیب

: مدیلا هش.ن رومروم منت دش ثعاب شزیر یاه هسوب

ینکیم راکیچ داوهب -

یدایز زیچ اما منک، سح ور بورشم یوب شنهد زا متسنوتیم یتحار هب

هک!! دوب هدروخن

داد. همادا شاه هسوب وهب تفر ماه هنیس تمس ، مندرگ زا راو کیرحت

دش. مگ ادص، رسو نیب هک مدیشک یهآ

: متفگ و متشاد شهگن روز هب

هک! میتسین هنوخ .. نکن .. داوهب -

: تفگ و داد رارق شدوخ یولج ونم هجوت یب
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. سرتن هشیمن یزیچ -

. یراولش باروج یور زا هتبلا ، دیشک ماپ الی وشتسد شفرح دنب تشپ

: دیرغ کالهف

یدیشوپ هیچ نیا -

. دوب هدش رتدب واالن مدوب هدیشوپ هدن ریگ هکنیا هساو . مدرک ضغب

هشن هجوتم یسک نک هاگن ترب و رود وهب نییاپ ششکب -

: متفگ هدیسرت

؟ ینک راکیچ یاوخیم داوهب -

: تفگ و تفرگ نودند هب ومشوگ الهل

هکیچوک هطبار ،هی تسین یزیچ -

: متفگ راو سامتلا و مدز سپ ماپ الی زا وشتسد

تزا منکیم شهاوخ -االنهن..

زا یمک و مدیشک یقیمع سفن . دیشک بقع کالهف دید هک ومراز تلا ح

تیعمج نیب زا هظحل نومه . دایب شاج رس مسفن ات مدروخ ور هویمبآ

یابل ندیصقریم هک روطنومه و دوب شلغب وت یرتخد هک مدید ور زورهب

دش، یکوا هرتخد اب عیرس ردقچ . مدرک گنه . دیسوب یم ور هرتخد

و... لغب و هسوب هب عورش دوز مردقچ

: متفگ هدنخ واب مدرک هراشا نوشهب

نک هاگن وتشاداد داوهب -

و درک یا هدنخ کت . زورهب هب دیسر هک درک لا بند ومتشگنا در واکجنک

داد. نوکت فسات زا وشرس
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****

داوهب . مدرک ترپ فرط هی هب ور مودکره و مدروآ رد وماشفک یگتسخ اب

شنهاریپ یاه همکد ندرک زاب لوغشم و نیمز ور تخادنا ور شتک مه

یامدآ زا یکی واب داد نومتسد راک شندوب تسم اب رخآ هک زورهب دش.

شهب دشیمن و دوب دروخ شباصعا هک مداوهب دش، شاوعد بولک یوت

منم . دشیم بارخ تشاد نومترفاسم لوا نیمه زا کیش یلیخ دز. فرح

رت!! هنووید یکی زا یکی ردارب اتود نیب مداتفا

زارد نوزیوآ یا هچول و بل و رهق تلا ح ،اب ماسابل ندرک ضوع دعب

و درک شوماخ ور قرب دعب مکی . متفرگ داوهب زا ومور و تخت ور مدیشک

ال یور یا هسوب و درک ملغب تشپ زا نوا نم، راتفر الف خرب . مرانک دموا

: تفگ یمورآ .هب دنوشن مشوگ هل

! مسسنرپ ریخب تبش -

. متسب وماشچ و مدز یدنخبل

****

؟ دایم دنچ تعاس تفگن ینعی -

. نوشدوخ ننزب گنز دیاش دیشابن نارگن مامش .. ادخب تفگن موناخ -هن

دوب یوال نیا زپشآ و راکتمدخ هک مور هبور نسم نز زا ومور کالهف
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: متفگ تحاران و متفرگ

هریم دوز دوب هتفگن هخآ -

: تفگ هنایوجلد و تشاذگ مولج ور یاچ ناکتسا

امتح ، تسین یدب درم بابرا یلو . کیچوک موناخ ننیمه نوشمه ادرم -

هدرک هلجع هک هتشاد یراک

تعاس واالنهک دوب هتفر و دوب هدشاپ مدوب باوخ یتقو حبص داوهب

همولعم و دوبن شادیپ مه زورهب . هدموین راهان هساو همه هرهظزادعب ود

و هنوخزپشآ یوت مدوب هتسشن کزان باوخ سابل هی .اب هتفر داوهب اب هک

نوچ دوب هدش زاب شنهد لفق هزات راگنا ، راکتمدخ هب مدوب هدز لز

: متفگ و مدیرپ شفرح طسو . درکیم متحیصن هگید یانزریپ لثم تشاد

دز؟ مدق هشب تسه ییاج ارو نیا -

مدق نینوتیم اجنوا تسه هلکسا رت، نییاپ نوبایخ اتراچ . موناخ هرآ -

. هبوخ مه اوه ، نینزب

ات هش هدامآ نگب هدننار هب متفگ مییاچ ندروخ زا دعب و مدرک رکشت

ات مدرک منت یا هنت مین نشپاک و راولش زولب . هلکسا متربب

اهتشا . مدش جراخ یوال ،زا میشوگ نتشادرب دعب و هنکن متیذا داب

راهان رب ینبم راکتمدخ نومه ،ای یلگ یاه رارصا نیمه رطاخب متشادن

. دنوم هجیتن یب مندروخ
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بظاوم ، هلکسا مریم " متشون داوهب هساو اهنت و مدش نیشام راوس

،هن دوب هداد یباوج مامایپ هب هن حبص .زا مدرک دنس "و متسه مدوخ

! مرظنب دوب یمارتحا یب نیا .و ماسامت

یا یگدنز . مدرک رکف میلعف یگدنز وهب مدز مدق هلکسا یوت یتعاسکی

هب داوهب دورو هلمج زا یگرزب ترییغت شوختسد تحار یلیخ هک

. دوب هدش میگدنز

دوب هدرک نز یگلا 15س نس یوت ونم تحار یلیخ هک یا یرابجا جاودزا

شسح هدز، مدیاش . دزیم هنووج داوهب ونم نیب تشاد هک یقشع و

. مینکیمن

سح نوا ، مدرک هیکت داوهب هب نم . هنتشاد تسود تسین قشع مرگا اما

مرظنب و مدروآ تسدب داوهب رانک ، هشلا بند یرتخد ره هک ور یتیامح

دیاش هک ینتشاد تسود ..و تینما .. شمارآ . نسب قشع هساو انیمه

و متشادن یشقن ، رهوش باختنا یوت هتسرد هش. رتشیب شتدش زورره

ششزرا ممهفیم حاال اما ؛ مدوب داوهب ریز و تخت یور ، مدرک زاب هک مشچ

. تشاد ور

منت ، شلغب یوت نتفر رکف وزا دش عفر داوهب زا میروخلد ، ارکف نیمه اب

شوگ هتبلا ، دادیم نوشن مهب ور ششوخ یور تشاد یگدنز دش. مرگ

رک!! نوطیش
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شرب ، هروخیم گنز هک مدش هجوتم مبیج لخاد یشوگ ی هربیو اب

هک مداد باوج برطضم . مدرک بجعت " زورهب " مسا ندید واب متشاد

: یشوگ یوت دیچیپ ش هتسخ یادص

ادیت -

؟ تساجک داوهب ؟ زورهب هلب -

: تفگ ثکم اب

حبص زا هقلق دب ورای ، یشن نارگن مدب ربخ تهب تفگ تس. هسلج رس -

. هدرک نومریسا

. متسب ومامشچ و مداتسرف ورف یقیمع سفن اب ور مسرتسا لک

؟ دیدروخ یزیچ ؟ دیبوخ نوتدوخ .. رکشورادخ بخ -

؟ ادیت رکشورادخ ویچ یچ -

تفرگ مدنخ

. مگیم نوا هساو ، هشاب هداتفا نوتارب یقافتا مدیسرتیم -

تمس و مدرک عطق هدوسآ یلا یخ اب شاهاب ندز فرح یمک زا دعب

و مدش راوس . دوب مرظتنم رت رو نوا یمدق دنچ هدننار . متفر نیشام
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یوال. میدیسر دعب هقیقد تسیب

****

نوا و مدادیم ژ اسام ور شاه هنوش و مدوب هداتسیا داوهب باالرس

شور هب ور هک زورهب اب یهاگ زاره دروخیم اذغ یگتسخ اب هک روطنومه

. دزیم فرح دوب هتسشن

هب ندز گنز هک حبص ،زا داوهب هتفگ .هب دندوب هدنورذگ ور یتخس زور

راک یلک و تکرش نتفر مه دعب و نیمار ومع شیپ نتفر ، گرزب موناخ

. دوب هتخیر نوشرس

: تفگ هک زورهب یادص اب

! ادخب ننکیم یگدنز نراد هناهاش مدرم ، هدب ژ اسام منم مکی ایب -

: دیرغ داوهب . مدرک هاگن شهب و دش دنک متسد تکرح

زورهب ریمب هفخ -

رطاخب دعب و دوب اپ رب توکس یقیاقد . دادن یباوج و دز دنخزوپ زورهب

. میباوخب میتفرگ میمصت ، زورهب و داوهب یگتسخ

. همنشت و هدش کشخ تدش هب مولگ مدرک سح هک دوب بش یاه همین
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نییاپ تخت وزا مدیشوپ مزاب پات یور یکزان و ریرح ربماشودبر

جراخ قاتا وزا متشادرب مدق رد تمس یکیرات نویم هتسهآ . مدموا

رت نشور یمک ، دمویم اه غارچ زا هک ییوس مک رون رطاخب ورهار . مدش

. دوب

ور لا چخی .رد مدش هنوخزپشآ دراو و متفر نییاپ اه هلپ زا یمورآ هب

مرس تشپ زا حوضو هب هک مرادرب ور بآ چراپ متساوخ و مدرک زاب

! مدینش اپ یادص

دش؟ مومت ژ اسام -

سح ور مدعم یوت مبلق نداتفا ، مشوگ رانک اقیقد ، زورهب ِمورآ یادص اب

دش. درس مندب و داتفا مندب هب یزرل . مدرک

سح زورهب یاندموا یناهگان نیا هب نم ! یداع ریغ مضبن و دش دنت مسفن

! متشادن ال صا ، متشادن یبوخ

، هنزیم یدرز هب متسنودیم هک یتروص واب مدنودرگرب شاج هب وچراپ

. شتمس متشگرب

میمدق هی یوت هکاالن یزورهب نیا . تفر مدای زا زیچ همه وکال یگنشت

تدش هب زورهب نیا . دوبن شیپ تعاس دنچ خوش زورهب ، دوب هداتسیا

دز گنچ موزاب هب هک مش در شرانک زا متساوخ مدق کی .اب دوب کانرطخ

. متدنوبوک راوید وهب
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یولج وشرس هک مدیشک ، راوید هب مرمک ندش هدیبوک درد زا یهآ

. تفرگ متروص

رکف ؟ یدوب نم رکف ، دیزغل یم داوهب ندب ور هنارهام تاتسد یتقو -

؟! وتابل معط هتفیم شدای ؟ هشیم تسار یتنعل نیا هکنیا

یاوه هی طسو راگنا .. یدعب زرل . دادیم بورشم یوب تدش هب شنهد

. مدیزرل یم سرت زا روطنوا هک مدوب یفرب

هدرک هنول مولگ یوت شیناهگان تکرح ره سرت زا هک یضغب و هتپ هتت اب

. مداد شلوه بقع هب نوج یب ، دوب

.. مرب راذب -

دیشک مبل یور مرن وشتصش تشگنا

! شاداد نز ، مراد تسود هدروخ تسد سنج -

مهم شارب مدش نئمطم هک ، تفگ هیانک اب ور شاداد نز هملک ردقنا

تس. هطبار ی هنشت طقف . مششاداد نز تسین

، تفرگ زاگ تدش ،اب دیزرل دوب هدش دیدش هک یضغب زا هک ور منوچ

درک. مراهم و تشاذگ منهد یور وشتسد اما مشکب غیج متساوخ

اب اما راو، چپ چپ . دیشک ماه هنیس یور ات مندرگ زا کت هب کت وشاتشگنا

: تفگ دیراب یم شزا سوه هک ینحل
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منک! سح شور وتنوبز تکرح زاب ماوخیم -

: متفگ راو سامتلا و مدز سپ ور ماکشا

ونم! مشدعب ، هشکیم وروت همهفب داوهب هگا .. هگا -

دیدنخ هنایزوم

. یدیم سیورس مهب رت تحار تشهب وت تقو نوا ، رتهب هچ -

هش. یریگولج مقه قه زا ات متفرگ زاگ ومبل دنمدرد

: تفگ و دز یخلت دنخزوپ

؟ موه ! تمشک یمن هک نم ، نکن هیرگ -

فرح دنب تشپ

زا ییاه هسوب . دیسوب و دیسوب و دیسوب و مابل ور تشاذگ وشابل ش

! هانگ سنج ،زا سوه سنج

رارق شنودرم تفلک مسج یور ، شاپ نیب و تفرگ شتسد وت ومتسد

داد.

ترس زا تسد ؛ نومب مرظتنم اما . ماوخیمن تزا یزیچ بشما -
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. شلا !مب داوهب ،هن ینم ملا .وت مرادیمنرب

یرتشیب تدش .اب مشکب سپ ومتسد مدرک یعس شفرح هب هجوت یب

بقع ومدوخ روز .هب دیچیپ منهد یوت نوخ هزم هک یروج دیسوب ومابل

: مدیلا ون مدز سفن سفن . مدیشک

! یتسپ یلیخ .. یلیخ -

یوت دعب یا هظحل و مدیود طقف مش. دیدهت ات مدنومن ، متریگب ات مدنومن

نوور م هنوگ یور لیس لثم ماکشا و مدوب هدرک زک رد تشپ ، قاتا

. دوب باوخ هناموصعم هک مدرک هاگن داوهب .هب ندوب

یوت . مدرک اج شلغب وت ومدوخ و مدیود شتمس هانپ یب دازون هی لثم

، مدز سپ وماکشا دش. هدیچیپ منت رود شاتسد و دروخ ینوکت باوخ

! دیابن ، مشب نوا یسنج ی هدرب دیابن نم . مگنجب زورهب اب دیاب

یا هسوب دید هک ومزاب یامشچ . مدش رادیب داوهب تسد یاشزاون اب حبص

: تفگ و دنوشن مینوشیپ یور

! رسمه ریخب تحبص -

دعب و دنوم مرانک هگید مکی . مدرک سول ومدوخ و مدز ینیریش دنخبل

فیک و متسب شارب ور شتاورک مدوخ . هشوپب سابل ات دش دنلب

. مداد شتسد ور شتنوسماس
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بشید راتفر دای . مدرک ضوع ینیج راولش و ترشیت اب ور مباوخ سابل

هگا . مدرک هاگن داوهب ..هب مابل ور شابل هنایشحو تکرح . مداتفا زورهب

سوه ینابرق هدرک ونم و هنکیم ماهاب ور ییاراک نینچ زورهب دیمهفیم

نس نیا ووت تخیریم ور زورهب ونم نوخ اعطق ؟ دشیم یچ ، شاه

. دشیم مادعا

! دیزرل شهب رکف زا منت

اذغزیم یور . میتفر نییاپ هقبط هب داوهب هارمه و مدیشک یا کالهف فوپ

تشاد نم لثم مه داوهب . متشگ زورهب لا بند مشچ اب میتسشن هک یروخ

دز: داد وهی . درکیم هاگن باال هقبط هب

؟ یلگ -

و دموا همیسارس درکیم راک هنوخزپشآ یوت هک نزریپ نومه ای یلگ

: تفگ

؟ بابرا مناج -

؟ تساجک زورهب - داوهب

. ندموین نوریب نوشقاتا ..زا بابرا منودیمن - یلگ

نک شرادیب ورب - داوهب
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. مریم منیچب وزیم مشچ - یلگ

، ابرم ، رینپ هرک، لثم اه یندروخ ماسقا عاونا اب ور زیم دعب یقیاقد

باال هقبط تمس دعب و درک رپ هگید زیچ دنچ ،و یاچ ، ریشرس ، تلما

. تفر

لوغشم و متشادرب ور رینپ و نون زا یمک اما ، متشاد هروشلد هکنیا اب

مش! ور هب ور زورهب اب تساوخیمن ملد . مدش ندروخ

: تفگ سفن سفن واب دموا نییاپ هقیقد دنچ زا دعب یلگ

.. نایم هگید تعاس هسود .. تکرش نیرب امش .. نتسخ نگیم .. بابرا -

: تفگ رغرغ واب دیشک یفوپ داوهب

. هریم رد راک ریز زا لوا نیمه -زا

. متشاذگ شولج و متخیر یاچ شارب

هک داوهب . مدرک ش هقردب رد مد وات مدرک شلغب ، دروخ هک هنوحبص

. دزیم نماد ملد هب روجدب ، سرت تفریم

هدز لز هک اه، هلپ رانک زورهب ندید اب اما مرب زیم تمس ات بقع متشگرب
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اما منزیم مهوت مراد مدرک سح لوا ! مدش کشخ ماجرس ، مهب دوب

. هتیعقاو ممهفب دش ثعاب شسحن دنخزوپ

متساوخ . تسشن و تفر زیم تمس ولج. متفر نوزرل ییاه مدق اب

: تفگ رتدوز اما باال هقبط تمس ماودب

! مراد تراک ، اجنیا نیشب ایب -

: هزرلن مادص مدرک یعس

! مرادن وت اب یراک نم اما -

: تفگ درسنوخ

ردق نیمه هشیمه نم هک ینودیم ، نیشب ایب . هرادن تیمها وت راک -

! متسین درسنوخ

هاگن نیمز هب دنمدرد و مدز سپ ور تفرگیم لکش تشاد هک یضغب

! تنعل ، زورهب تهب تنعل . مدرک

درک هنوحبص ندروخ هب عورش بسا لثم . متسشن یلدنص یور راچان هب

: تفگ رپ نهد واب

یاج ،هی یسرب تدوخ هب یباسح و یشوپب یسکس نهاریپ هی ماوخیم -

! تمربب هرارق پوت
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: متفگ و مدز سپ وشتسد . مولج تفرگ ور یا همقل شفرح دنب تشپ

. مایمن اج چیه وت اب نم ؟ یچ ینعی -

داد راشف و تفرگ شتسد یوت ور متسد چم

و داوهب هب منزب گنز االن نیمه نکن راک .هی یاین هک ینوتیمن ! یایم -

و یدموا بشید تدوخ مگب هروطچ ال صا . مگب شهب ور یچ همه

؟ یدب مهب یتساوخیم

: متفگ هتپ هتت .اب دیزرل شفرح روصت زا منت

نویم رد زور دنچ ره ارچ .. زورهب نک ملو ؟! یاوخیم منوج زا یچ -

؟ یشیم یروجنیا

دیدنخ و درک لو ومتسد

! منکیم تسار تندید اب یروجدب ، تسین مدوخ تسد -

ات تشگیمرب داوهب االن نیمه شاک . مدب هک متشادن ، مدادن یباوج

مش. تحار زورهب رش زا متسنوتیم

! ایشاب هدامآ دیاب هگید تعاسمین !ات هگید وشاپ -

من.. نم -

: مولج تفرگ راودیدهت وش هراشا تشگنا

ادیت راین باال ومگس یور -
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. متفر مقاتا وهب مدش دنلب ماج زا رابجا هب

وسابل نیرت هدیشوپ شفرح خالف رب مدرک یعس و مدرک زاب ودمک رد

منک. ادیپ

مرب قاتا زا متساوخ . متشادرب ور دوب دمک یوت هک ییابش سابل زا یکی

. دیشک متسد زا وسابل هک مدرک شهاگن مخا وت.اب دموا زورهب هک نوریب

. متسین هولا نم زاب، ِسابل متفگ -

. تشگ اسابل نیب و داتسیاو مدمک یولج شدوخ

کاچ هک زمرق یسکام هی . متفرگ زاگ ومبل شتسد تفرگ هک یسابل اب

نور تمسق اپات چم زا پچ تمس و تشاد هنیس تمسق یور یگرزب

. تشاد کاچ مه

. دیزرلیم دوب مرس وت هک یرکف زا ماتسد

: متفگ سرت .اب تفرگ مولج ور سابل هنادنمزوریپ

تسه سابل یلک هن.. نیا -

. هنیبب منت وت ات تفرگ مولج وسابل و تخادنا باال وشوربا

زادنب وشلا کزان یوتنام هی مشور ششوپب هبوخ نیمه ! کسورع -هن

مترظتنم نیشام ،وت ترس
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یمنهج سابل وهب مدروخ رس نیمز یور درد اب تفر نوریب هک قاتا زا

. مدش هریخ

نم. رب یاو .. یعقاو راکتنایخ هی مدش ؟ مدرکیم راکیچ متشاد نم

! مراد مرش درکیم هاگن متروص وت داوهب یتقو

مش. لبق زا رت تخبدب و همهفب هکنیا زا

یتفلک اتبسن یوتنام دز هک یفرح الف خرب هرابود و مدیشوپ وسابل

یلگ هک یروط و متخادنا مرس ور یلا ،ش متسب وشاه همکد و مدیشوپ

. نوریب متفر متنیبن

داد. راشف لا دپ ور وشاپ و ودز کدوک لفق عیرس مدش هک نیشام راوس

؟ میریم اجک -

. دیشک شبل یور وشنوبز

! بوخ یاج -هی

دش. رتدب حملا شفرح اب

موتنام ریز و شتسد . مدش هریخ مدش دنلب یمک یانوخان هب سرتسا اب

باالدز. وسابل و درب
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یلیخ منوا و مدوب هدیشوپن یزیچ کزان تروش هی زج نهاریپ ریز

و توهش زا طولخم هک شادص درک زاب وملوچوچ شاتشگنا اب تحار

. دیچیپ مشوگ وت دوب تذل

لک و شور مراذب ومنوبز داوخیم ملد ! هسیخ و مرن ردقچ موووه -

! مکمب وشتاحشرت

هکنیا سدح هش... هفخ متساوخیم طقف و متشاد عوهت تلا ح ساسحا

! دوبن تخس یلیخ هنک راکیچ ماهاب هرارق

. همرکف وت هک هشن ینومه اقیقد مدرکیم ادخ ادخ اما

نک نوشزاب مه وزا دروبشاد ور راذب وتاهاپ -

مدرک همزمز مورآ

.. منوتیمن -

راذب وتاهاپ وش هفخ -

. دنوسر منساب خاروس هب وشتسد عیرس متشاذگ هک وماهاپ

سیخ دوب غاد یمک هک شدیشک و هنودرم یاتشگنا دروخرب زا اوژمن
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و بقع یوت وشتلآ تساوخیم ملد مگب هگا هداوهب هب تنایخ و دوب هدش

. مروخب رج و هنکب مولج

. تخوسیم منساب و دزیم هبملت دنت دنت

نوچ مدوبن قفوم یلیخ اما هشب رت یرج منک ونهلا هآ متساوخیمن

تذل زا رپ دیشک مخاروس ریز اقیقد نییاپ زاباالات وشتسد فک یتقو

نیشام زورهب هدیشک نووج یادص هک مدیشک یدنلب هآ اورپ یب و مدش

درک. ورپ

. دزیمن هبملت هگید اما دیخرپیم اوژمن یور زونه شتسد

نز یسیخ یلیخ هکنیا لثم ، دعب مکی هساو متشاذگ ویراک لصا -

! شاداد

هش. رتشیب مهانگ سح ات شاداد نز تفگیم دمع هب

زبس یاضف و رود یاتخرد ندید اب هک مدوب هتخود ریسم هب ومهاگن

درک. هنخر ملد وت تشحو

؟ یچ دنودرگیمن مرب هگید و تخاسیم و مراک لگنج هی وت هگا

درک. مدز تشحو هفایق هب یهاگن هک دوب هدش سبح منیس وت سفن

! دایمن تشوخ شاج زا هکنیا لثم -
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داد. همادا و دیدنخ ادص اب

. مییاجک یشابن هجوتم مدیم ترج یروج ،هی شابن نارگن -

دز. هقلح مامشچ یوت کشا و تخیر ملد شفرح اب

.. دوب یحیقو مدآ ردقچ

دز. یا یبصع دنخزوپ هک مدز شهب وفرح نیمه بل ریز

وتلا ن هرارق انیا یاج میسرب یتقو اما ، هغرم موناخ ینکیم دق دق یلیخ -

مونشب

. تفریم جیگ تشاد دزیم هک ییافرح زا مرس

مشوگ کیدزن وشادص هک دوب هتشذگن یمک مداد هیکت یلدنص هب ومرس

. درکیم تکرح مکیچوک یاه هنیس یور هک شتسد و مدینش

. میدیسر -

و درک کشخ لا متسد اب دوب م هنونز تلآ تاحشرت هب هتشغآ هک وشتسد

دز. زمرت

زاب ورد نم، ِرد تمس دموا و دش هدایپ شدوخ هک مدشن هدایپ نیشام زا

مدیشک سپ ومتسد یبصع هک تفرگ شتسد یوت ومتسد چم درک

نک ملو -
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: درک یا هدنخ کت

دایمن نوتقاتا زا ییادص نیتکاس ابش هک روجنیا ، ینک حلا تمدروآ -

؟! مدرک ؛دب هدادن حلا تهب هک هیتقو دنچ منکرکف

. نیمز هب دیبسچ ماهاپ و مدش کشخ شفرح اب

. مولج دموا

! ینک حلا لوا یاوخیم سپ -

.اب رانک دز ومسابل و دش مخ منک یتکرح ماوخب هکنیا لبق شفرح دعب

. مدیشک تذل رس زا یدنلب غیج هک دیکم وچ*وم دوجو مامت

. دیکم رتمکحم نوچ دموا ششوخ مغیج زا راگنا

. متسب ومامشچ و رانک مداد شلوه روز .هب دوب هدش سح یب مندب

. داتفا مور هب ور هب مهاگن هزات . دوب هدرک رپ ور مدوجو توهش یتنعل

منک. بجعت یباسح دش ثعاب مدیدیم هک یزاب یاضف و لگنج

: متفگ و مدش هدایپ یمورآ هب

؟ تساجک .. اجنیا -
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وشابل و تخرد هنت هب دنوبوک ونم . تخرد هنت نیلوا تمس دیشک ومتسد

داد تکرح منور یور وشتسد نهاریپ کاچ زا نامز مه . مابل ور تشاذگ

. متفرگ وشتسد چم و مدیشک .هآ دزیم گنچ و

.. زورهب -

درک ماگن رامخ و دش ادج یمک

؟ هیچ -

؟ لگنج نیا ؟وت اجنیا یدروآ ونم ارچ -

تکانتوهش یاغیج یادص هشیم ولج و بقع تتشهب یوت متلآ یتقو -ات

هنک. رک ور نومسآ تفه شوگ

.هآ دیلا م ور وچ*مل و دنوسر متشهب هب وشتشگنا شفرح اب نامزمه

نم مدرک شومارف . تفر مدای زا داوهب . مدش رارق یب و مدیشک یا هگید

ردارب هنزیم تسد مندب هب هراد یروطنیا هک درم نیا و ملهاتم رتخد هی

. تساوخیم ندش اضرا ملد طقف . همرهوش

نیمز یور یمورآ وهب تفرگ ومتسد نوچ دنوخ مامشچ زا ومفرح راگنا

درکیم راک مشچ ات مه نیمز یور و دوب تخرد رود ات رود . متدنوباوخ

. دیفس زیر یاه لگ و دوب فلع

وشراولش پیز و دروآ رد وشتک هک شهب مدز لز هدش زمرق ییامشچ اب
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. نییاپ دیشک

و تروش .اب دروآ شرد منت زا لماکو درک زاب ونم نهاریپ پیز مه دعب

: تفگ تریح .اب مدوب شزیه یامشچ یولج نیتوس

. یدش رت زیگنا سوه یلیخ یلو ، مدید وتندب بقال هکنیا -اب

. متفرگ زاگ ومبل

ل لوغشم و دروآ نوریب نیتوس زا ومکچوک یاه هنیس

ماهگر هب ور نونج تشاد م هنیس کون یور شنوبز تکرح دش. ندیسی

. شاهوم وت مدرک ورف وماتشگنا و مدیشک یهآ . درکیم قیرزت

. دزیم نوبز و تفرگیم زاگ وماه هنیس تذل اب

مدز یغیج . دیشک مفان یور و درب رت نییاپ ماه هنیس زا ور شنوبز وهی

نوا زاب اما . مدیسرت ممدوخ یا هیناث دش. شخپ لگنج یوت راو وکا هک

هرب. مدای سک همه و زیچ همه دش ثعاب توهش سح

مداد پات و چیپ ومدوخ . دیکم هنایشحو و دنوسر متشهب هب ور شنوبز

تشاد متشهب یور شنوبز یغاد و یسیخ یتنعل . مدیشک وشاهوم و

اضرا هگید یمک منئمطم هک دروخسم هنارهام ردقنا . درکیم منووید

. مدشیم

سفن سفن . تشادرب وشنوبز دیزرل یم تشاد مندب هک یا هظحل تسرد

: تفگ و دیشک شابل رود وشنوبز . مدرک هاگن شهب رظتنم و مدز
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. تس هداعلا قوف تمعط . موا -

. دوب رس منت هک سب متشادن نداد باوج تردق ! متفگن یزیچ

. دیشک نوریب شراولش زا وشتفلک هنودرم

یاه هبل ور وشتسد نم. تشهب یور مه یفت و تخادنا شور یفت

مخاروس ور وش هنودرم رس درک. نوشزاب مه وزا تشاذگ متشهب

. تشاذگ

رطاخب منوا مدرک سح عیرس یلیخ ور شزوس و درد داد. راشف یمک

نم و دش متشهب دراو شلک یا هگید راشف .اب دوب شیگنودرم یتفلک

! ممحر هب هدروخ ش هنودرم رس مدرک سح

: تفگ و دیشک یا هنودرم هآ

! هیلا ع ادیت فوا .. هگنت دقچ .. هغاد دقچ فوا -

وای دیشک رپ درد مش. رت غاد دش ثعاب درک یم متشهب زا هک ییافیرعت

مخ و دزیم هبملت مورآ . مدیمهف ور تذل یعقاو ینعم ش هبملت نیلوا

،هن مدب ور شاه هسوب باوج متسنوتیم .هن دیسوب یم ور مابل دشیم

مخاروس دراو مه شاه هضیب مدرک سح شیدعب هبرض .اب منزب یفرح

. هدش

: متفگ و مدز یغیج

زورهب مروخیم رج مراد -

: تفگ و دز هبملت رامخ

شاب مورآ -

. دیسوب ومابل و دیلا م شاتسد اب ور ماه هنیس

منودیمن . مدش کیدزن ندش اضرا هب شرت یدعب و یدعب یاه هبملت اب
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عیرس وش هنودرم . میدش اضرا مه اب ود ره اما دوب هتشذگ هقیقد دنچ

اب نامزمه متشهب تاحشرت . تخیر ممکش یور ور شبآ و دیشک نوریب

، ینوزرل نحل واب دیلا م ومتشهب شتسد .اب ندشیم نوور مندب شزرل

: تفگ

رید یلیخ نم هنرگو مدش اضرا دوز دقنا مدوب تفک وت یلیخ نوچ -

! مشیم اضرا

وت ومرس و دیشک زارد مرانک . دایب شاج رس حملا ات متسب ومامشچ

. دیشک شلغب

نم ریز تحار دقنا ، رهوش نتشاد دوجو اب ؟وت دوب تحار دقچ یدید -

. دوب مرمع هطبار نیرتهب وت اب هطبار ! یدیباوخ

نیرت کانتشحو هب نم . دشیم زیزارس ملد یوت شاه هلمج اب عملا مغ

! مراکهانگ هی نم ! مدوب هدرک تنایخ داوهب هب نکمم لکش

هیرگ ملد طقف و دیرب یم ور منوما تشاد ضغب . تشذگ یقیاقد

. تساوخیم

اه شزاون نیا . درکیم مشزاون و دیخرچ یم ماهوم الی زورهب تسد

مدید هک شتمس متشگرب . ندش نفد هدنز هدنز لثم . دوب ندرم لثم مارب

. هلفق متروص یور شهاگن

و شرس ریز ،دز دیشک وشتسد و دش زاب قاط یمورآ هب دید هک ومهاگن

: تفگ

اما.. . یرفنتم مزا هک منودیم -

رارق ضیعبت دروم .زا داوهب هب دیسریم دوب رتهب هک یچره یگچب زا
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تیولوا زا رت نییاپ نوشحطس هک ییازیچ نتشاد .زا متسخ نتفرگ

. متسخ تساباب و نامام

زاب . مدید وروت و مدموا ناملآ زا یتقو ینک کرد ونم سح ینوتیمن وت

یم سابل نوا یوت بش نوا . دوب هدیسر داوهب اه،هب نیرتهب مه

و یتشاد هضرع مکی هگا ": تفگ مشوگ ریز نامام یتقو . یدیشخرد

اعقاو " دوب وت رانک رتخد نیا ،االن ینودرگب ور یگدنز هی یتسنوتیم

. مدش دروخ مدرک سح

همه .. تینوبز نیریش .. تمادنا .. تدننک هریخ ییابیز وت.. کاپ یامشچ

نم قح .وت هشکب هلعش داوهب زا مترفن زاب لوا بش نومه دش ثعاب

داوهب اما . دیسریم داوهب ،هب هنیرتهب هک ییاهلا س مومت ناوات .هب یدوب

. هتلا بند ممشچ دیمهف . دیمهف ومدصق

یدایز نم ،و هیگدنز رکف هب یدایز ، هگرزب یدایز نوا ، نامام لوق هب

تاگن دادیمن هزاجا یتح شیتنعل یاتریغ . نورذگ شوخ یدایز ، زابسوه

و مه وت تفریم شامخا مدرکیم تاگن هیناث دنچ زا رتشیب یتقو منک.

. دروایم رد یزاب الت هجوج

دش. زیخ مین و دیشک شاهوم یوت یتسد کالهف

داد: همادا

راهان اج هی میرب شوپب وتسابل وشاپ ! مگیم وت هب ورانیا ارچ نم ال صا -

یوال. تمنوسرب دعب میروخب

هی .وت متشادهگن متخل یاه هنیس یولج ور نهاریپ و مدش دنلب بذعم

. دیسوب ومابل وطالین و بقع تشگرب تکرح
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شطع رپ هک ییابل و نوشدوب هتسب راشف اب هک مدرک هاگن شامشچ هب

، دشیچ ییوهی ..ای تفر رد متسد زا منودیمن . دیشکیم نودند هب ومابل

هاگن مهب و دش زاب شامشچ . داتسیا تکرح .زا مدیسوب وشنییاپ بل اما

درک.

نودب یاراک نیا هب تنعل . نییاپ متخادنا ومرس و مدرک یا هفرس کت

،ها. مقمحا ردقنا ارچ نم هخا نم. میمصت

: تفگ روابان

! یدیسوب ونم -وت

. مینوشیپ ور مدیبوک تسد فک اب

. مدش هدز وج ، زورهب دوبن مساوح -

. یدیسوب ونم ،وت وگن ترچ -

. تخیر مهب مباصعا

. دوبن مساوح مگیم . نکن شرارکت یه -ها

هی .وت شلغب وت مدش ترپ اوه یب و تفرگ ور متسد چم هک مدش دنلب

دز: بل مابل یمدق
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! سوبب ونم -

دش ثعاب شنوبز و شابل یغاد . دیسوب یمک و مابل ور تشاذگ وشابل

: دیرغ اما مشکب بقع متساوخ مش.کالهف غاد

. سوبب ونم متفگ -

یفوپ

ومتسد هی هنک ملو هکنیا هساو . ندش تفچ مابل ور شابل هرابود . مدیشک

. متشادن یصاخ سح . مدش شندیسوب لوغشم و مدرب ورف شاهوم یوت

هک یباوج زا نوا راگنا اما هنک! منووید داوخب هک دوبن یزیچ شابل معط

یم ومابل هنایشحو . دوب هدیسر نونج هب مدادیم شاه هسوب کت کت هب

. مدب باوج شاه هسوب هب ات مدرکیم ادیپ تردق کوت و کت نم و دیکم

هیر هب ور اوه راشف .اب مدیشک بقع ومدوخ و دموا دنب مسفن تیاهن رد

. دوب هدنومن منت وت نوج و مدزیم سفن سفن . مداتسرف ماه

: تفگ نوبرهم و دیشک منییاپ بل ور راو شزاون وشتصش تشگنا

! ندیم ورایند معط نیرتهب تابل -

. متشادن نم هک تشاد ور یسح اقیقد
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نهاریپ ، شزیه یامشچ یولج بذعم . مدش دنلب و متخادنا نییاپ ومرس

وشسابل هش. دنلب داد تیاضر هرخ ور.بال وتنام مه شور و مدیشوپ ور

. میدش نیشام راوس درک شنت هک

عمج ملغب وت وماهاپ هنزن شرس هب یلا م تسد سوه زاب هکنیا سرت زا

. باوخ هب مدز ومدوخ و مدرک

. تشادهگن یللجم ناروتسر یولج

رسو و سابل نیا اب منوتیمن ؟ میروخب نیشام وت یریگب اذغ یرب هشیم -

اال. تنام لا تناس نوا رانک منیشب مایب عضو

درک: یا هدنخ کت

؟ نلا تنام لا تناس ینودیم اجک -زا

: متفگ صرح اب

. همنشگ ودب ! مگیم هک منودیم یزیچ هی امتح -

! مشچ -

ای هداد یزیچ یمایپ داوهب منیبب ات متشگ میشوگ لا بند دش هدایپ یتقو
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. متشاذگ اج قاتا یوت ومیشوگ هک دموا مدای اما هن

هدنگ سرپ ود اب زورهب ، دعب یمک . منوچ ریز مدز متسد و مدیشک یفوپ

یادص و دز قرب نوشندید اب مامشچ . دموا نوریب ناروتسر زا اذغ

. تسشن طایتحا اب نوا و مدرک زاب شساو .ردو دموا رد ممکش

ور شلخاد متسنوت هزات و تشاذگ نم یاپ یور ور اه ینیس زا یکی

و ینیمز بیس و جنرب هارمه و دوب سس یوت هک تشوگ عون دنچ . منیبب

منهد یوت ور تشوگ زا یا هکت و مداتفا نوشنوج هب هنایشحو . رسد

. منزب غیج تساوخیم ملد هک دوب هزمشوخ و مرن ردقنوا . متشاذگ

. هیلا ع یتنعل -

مدرک مخا مدید هک ور زورهب هریخ هاگن

. روخب وتاذغ . نزن لز نم هب ردقنا -

وراذغ قشعاب نم هک ردق نومه دش. ندروخ لوغشم و دروآ رد ومادا

. دروخیم یتوافت یب اب زورهب ، مدروخیم

ات رازه وت زورره ، هرادلوپ هک زورهب اما هراد یگزات نم هساو هگید هرآ

. مدروخ وماذغ هیقب و مدز دنخزوپ هس. رتپال کیش مه نیا زا ناروتسر
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متربیم مدرکیم رکف نوچ دش تحار ملا یخ یمک یوال، نودرگ مرب یتقو

هنکیم ملو اجنومه مشدعب مریمب ات هنکیم زواجت مهب ردقنوا اج، هی

. تفرگ مدنخ مرکف .زا هریم

نینچ تقو نوا همکاچ هنیس قشاع یراگنا هدیم نوشن زورهب هک یروج

؟ هنک ماهاب یراک

اب هطبار رطاخب منت . مدیشک زارد تخت یور ، ندرک ضوع سابل زا دعب

کالمف تشاد دوب شولگ یوت هک یضغب و شافرح دای . دوب هتفوک زورهب

؟ دشیم نیمار ومع لثم تشاد زورهب ینعی . درکیم

رظن رد نودب . گرزب موناخ هب منزب گنز ات یشوگ تمس متشادرب زیخ

یادص هکنیا ات دروخ قوب راهچ . متفرگ وشرامش مراک بقاوع نتفرگ

: دیچیپ یشوگ یوت شتسخ

؟ ادیت -

گرزب موناخ -سالم

؟ هدش یزیچ ؟ یبوخ ، مرتخد -سالم

. متشاذیم نویم رد شاهاب ور هلئسم نیا دیاب نم . مدیشک یقیمع سفن

. هشاب هتشاد یلح هار دیاش
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گرزب موناخ راگنا . متشاد یبیجع سح . نتفگن و نتفگ نیب مدوب ددرم

هساو شوگ ات ود و ههانپ یب هک یرتخد لثم . هنومیم مردام لثم

: مدرک ندز فرح هب عورش هراد المز شافرح ندینش

هرایم ریگ ور یتصرف ره .. هبیجع یلیخ شراتفر زورهب .. گرزب موناخ -

منودیمن نم نم.. .. هریگب داوهب زا ونم داوخیم نوا هش. کیدزن مهب ات

منک! راکیچ دیاب

وطالین هظحل دنچ دعب . مریگب سرتسا دش ثعاب گرزب موناخ توکس

: تفگ تشذگ نرق هی لثم مارب هک

یوت هک همهفب شدوخ راذب نک. تباث شهب ، یراد تسود ور داوهب هگا -

هرادن ییاج داوهب و وت یایند

داوهب نوچ هرایب متسد هب داوخیم هگیم ! منوا قح نم هگیم زورهب اما -

. هدروخ وشقح داوهب اهلا، س نیا مومت یوت

ردقنومه مزونه . تسازیچ نیا رکف هب مزونه نم. ی هداس رسپ -هآ.

هب شق ال خا نیا مگب تعرج هب منوتیم ، ادیت .و تس هدند وهی سخت

دیاب .وت هتور هب ور یگرزب گنج ، هشاب تسرد مسدح هگا . هتفر نیمار

ور زورهب یاه زاین اهو هتساوخ ، داوهب یرادهگن و تیگدنز ظفح هساو

یتروص رد نیا هتبلا . هشکب سپ و هش ریس تزا هک ییاج ات ینک فرطرب

. هشن قشاع ، نیمار لثم هک هریذپ ناکما
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ال یاسو ژشو ارتم لک اب منودیم طقف ؟20؟30؟40؟ دوب رتم دنچ قاتا

. دوب هدش هتسب مسفن هار و کشخ تدش هب مولگ . دیخرچ مرس رود ش

یوت مشیم رادیب هک یتقو و هشاب باوخ هی انیا ی همه تساوخیم ملد

یداوهب وهن هشاب یزورهب .هن مشاب هناریقف هنوخ نومه ،وت مدوخ قاتا

هنک! رما هک تقو ره ، مباوخب زورهب ریز مشاب روبجم شرطاخب هک

. دوب یزور نینچ زا اقیقد مسرت

 مترانک نم . روخب بآ مکی وشاپ اباب. ؟یا رتخد یدشیچ ؟ ادیت -

. هتفیب یدب قافتا مراذیمن

: متفگ هدارا یب و مدیشک سفن روز هب

نامام -

! مناج -

ترفن رهوشردام هتفگ یک . دشیم قیرزت منوخ هب هک دوب تینما سح و

؟ تسایند دوجوم نیرت زیگنا

**

. مدش زیخمین تخت یور رد هریگتسد ندش نییاپ ابباالو

تحار یلیخ دوب مرش رگ نوشن هک متروص یوت نوخ ندییود ! دوب داوهب

. دوب سمل لباق

دیزرل یم یتحاران زا هک ییادص واب مدیشک نودند هب ومنییاپ بل
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: متفگ

-سالم

. دروآ رد وشتک و تسب شرس تشپ ردو

مموناخ -سالم

ورف شلغب یوت تسار کی دش، زاب هک شاتسد . مدش دنلب و مدز یدنخبل

وشرس . متشاذگ شنوش ور ومرس و مدرک هقلح شرمک رود وماهاپ . متفر

؛ دیشک قیمع سفن و درک ورف ماهوم وت

؟ اجنیا هتسشن ییاهنت ارچ نم قشع -

مدرک سول ومدوخ رایتخا یب

! هتفر و هدرک لو اهنت و کت ورام حبص زا نوماقآ نوچ -

داد: تکرح مرمک ور وشتسد و دیسوب ومشوگ الهل

گس! هلوت -

شتمس متشگرب و دنوم او بجعت زا منهد

؟ گس هلوت ارچ -

دش: مندرگ ندیسوب لوغشم و تخت ور درک مترپ تکرح هی وت

. تتروخب داوخیم شلد مدآ ! هگید یگس هلوت -

یعس تفریم لیلحت شاه هسوب رطاخب ماسفن هک روجنومه و مدیدنخ

منزب شسپ مدرک

راتفر بوخ مشاب نم هک تنز الاب صا ال.وت صا یتدوخ .. نکن داوهب -

. ینکیمن
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. دمویم مکلقلق و دشیم شخپ مندرگ یوت شاسفن ؛ دیدنخ دنلب

مدز غیج تفر شدنبرمک تمس هک شتسد

؟ ینکیم راکیچ ، داوهب -

. درکیم ماگن هنامولظم نتفرگ ور شچم یدزد نیح هک یسک لثم

. تمنکب ماوخیم -

مدز یا هگید غیج

. ییوررپ یلیخ -

شترپ یا هشوگ درک؛هب زاب ور شنهاریپ یاه همکد و درک ماگن پچ پچ

نوشندیسوب دیدش سح ش هزنرب و مرف شوخ یاه هلضع ندید درک.

درک. گنررپ منهذ یوت ور

رد تکرح هی اب ور مترشیت . مداسیاو تخت ور مدش دنلب و مدرک یچن

: متفگ هناراکبلط و مدروآ

هک. هن میگب مینوتیمن هنک رما نوماقآ یتقو هگید -

. دیسوب ومابل و دروآ موجه متمس

ارچ یگیم گس هلوت مگیم تب نم دعب -

. مدرک نوزیوآ ومچول و بل

یور یا هسوب . دروآ رد ومنیتوس و دیشک نییاپ ومراولش پیز شدوخ

یلیخ مندب ترارح دش. عورش شاندز نوبز و تشاک ماه هنیس کون

! روخن یروجنیا یتنعل . رازه یور تفر دوز
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دیکم یم ور ماه هنیس لک و درکیم چولم چلم هجوت یب

و متفرگ وشتسد منک. لر تنک ومدوخ مدرک یعس و مدیشک یرادشک هآ

: متفگ

. مدب ماجنا نم نک ربص یا، هتسخ داوهب -

تخت ور هباوخب مدرک هراشا هک هیچ مروظنم همهفب ات درک ماگن رظتنم

پیز . مدروآ شرد ، تروش هارمه و نییاپ مدیشک ومراولش پیز نامزمه

شزیمت و تفلک تلآ . مدروآ رد وشتروش و راولش و مدرک زاب مه ور داوهب

منهد دراو ور شیچراق که وکال مدز وناز شولج . دوب مامشچ لباقم

مدیشک شنییاپ ورباالات منوبز . هروخن شهب مانودند مدرک یعس . مدرک

. مدیلا م یم وشاه هضیب متسد .اب مدرک یلا شخ هندب یور ور مقازب و

: تفگ و دیشک یا هنودرم هآ

رت.. مکحم ! یتنعل .. ادیت .. فوا -

شرس و مدیلا م ور شتلآ متسد .اب هربیم تذل هراد هک مدش لا حشوخ

. متشاذگ منهد یوت ور

اضرا تقو و هدش تفلک یباسح مدید هک مدرک رارکت ور مراک ردقنا

. هشندش

سیخ دشیم لصاح شزا هک یتاحشرت رطاخب ، مدیلا م ور متشهب یمک

شماجنا منوتیم متسنودیمن . متفرگ متسد یوت ور شتلآ یمورآ .هب دوب

هن. ای مدب

: تفگ دش مراک هجوتم هک داوهب

. اجنیا ایب . هشیمن یروجنوا نک ربص -
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شنهد ور درک مروبجم و تفرگ وماهاپ . مدش کیدزن شهب یمورآ هب

دز. متشهب هب یسیل . تفرگ رارق شابل یور اقیقد متشهب یاه هبل . منیشب

؟! مدوب ساسح ردقنا ارچ نم یتنعل . مرن شوه زا ات مدرک لر تنک ومدوخ

ماک شتسد اب دشیم هتسب و زاب ماندز سفن سفن رطاخب هک ور مخاروس

تساوخیم ملد هک دوب غاد ردقنوا درک. مدراو ور شنوبز و درک زاب ال

. منزب غیج

ن ناوت یب مش. کیدزن جوا هب دشیم ثعاب نیمه و دیکم یم هنارهام

: مدیلا

. مشیم اضرا مراد ، داوهب هسب -

و تشادهگن دوب قش هک ور شتلآ . مدش دنلب نم و دیشک نوریب وشنوبز

. تفر ورف متشهب یوت شتلآ که .کال منیشب شور یمورآ هب درک مکمک

دش. یداع شدرد دوز اما تخوس یم یمک

: تفگ داوهب دش مدراو هک لماک

ادیت یگنت مردقچ ؛ وتدوخ نک نییاپ -حاالباالو

عورش ور ماه هبملت فورعم لوق وهب مدش نییاپ باالو شفرح قبط

هبملت ره .اب دیلا م یم و دوب هتفرگ شتسد وت ور ماه هنیس داوهب . مدرک

. دوب هدرک رپ ور قاتا تذل و توهش یوب و میدیشک یم هآ نومود ره

: تفگ توهش زا هتسب ییامشچ واب دز منساب هب یلیس

ادیت ودب .. رتمکحم -

: مدیلا ن

. هشاب -

شامخت ، هبملت ره اب مدرکیم سح و مدشیم نییاپ باالو مناوت مومت اب

ی هبملت دنچ اما . دشیم نوج یب تشاد منت یفرط .زا ملخاد هریم مه
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یوت شغاد بآ و هش اضرا یا هنودرم ابنهلا داوهب دش ثعاب هگید

منم شیغاد .زا مدرکیم شبرجت هک دوب راب نیلوا هش. نوور متشهب

دوب هتخیر مک یلیخ هتبلا دش. یطاق داوهب بآ اب متاحشرت و مدش اضرا

روطنیمه هک مدوخ تاحشرت رطاخب دش هتخیر نوریب عیرس هک ملخاد

. تخیر یم

.نت مداتفا شرانک هتسخ . هزیرب شبآ لک ات مداد راشف وشتلآ متسد اب

. دیسوب ومینوشیپ و دیشک شلغب یوت ومش وال شآ

****

مافرح نیب امرس رطاخب هک یا هتپ هتت واب مدرک عمج هلوح یوت ومدوخ

: متفگ دشیم سح

. هراد درد ممندب .. داوهب .. همدرس -

دش. چیپ هلوح نم لثم و دیشک بآ وشندب یرسرس

زاب هرجنپ منک رکف ، نیشب تخت ور اجنیا ایب ایب.. ؟ یدروخ امرس هنکن -

. هدوب

: تفگ یبصع هزاب دید یتقو و تفر هرجنپ تمس

. ادیت هگید نیشب . هدوب زاب ! هلعب -

دمک تمس هک یلا ح ورد متسشن . دوب مخم ور مانودند ندروخ مه هب

: تفگ تفریم
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! هدیم لو صچ امرگ یاج راگنا هک مه یتنعل ژ افوش نیا -

زارد . دادیم شحف نامز و نیمز هب دشیم یبصع یتقو . تفرگ مدنخ

باال. مداد دشیم هک ییاج ات ور وتپ وتپ. ریز متفر و مدیشک

مباوخ دش ثعاب درکیم هطاحا ور مندب تشاد هک امرگ بوخ سح

. هریگب

زا دورو هزاجا زا لبق . دروخ رد هب یا هقت هک دوب مخم ور داوهب یارغرغ

: دموا لخاد زورهب رس و دش زاب رد داوهب

. هدموا نیمار نیایب نیشاپ -

: متفگ بجعتم . تفر و تخادنا نم هب یزومرم هاگن

؟ نیمار -

تفاب هی هارمه ور دروخیم ات شنییاپ هک یداشگ ابیرقت یل راولش داوهب

: تفگ و درک ترپ مفرط هب دوب نساب یور ات هک دنلب

! هگیم و مومع -

: متفگ یراکشآ ناجیه .اب مداتفا نیمار ومع دای هزات

. میرب ودب سپ هع! -
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ال ماک مندب و دوب هدش زاب مدوب هدش دنلب وهی هکنیا رطاخب هلوح

یصرح هتفین مندب هب شهاگن درکیم یعس هک یلا حرد . دوب صخشم

: تفگ

! منیبب شوپب سابل ؟ میرب ودب -

، شیارآ یمک . مدرک کشخ ور ماهومو مدیشوپ ور دوب هداد هک ییاسابل

مه داوهب . دیشک یم خر هب وماپ چم یدیفس هک لگشوخ شوپاپ وهی

. میدش جراخ قاتا زا مه واب متفرگ وشتسد . دوب هدش هدامآ

یدرم اب زورهب هدنخ یادص یتحار هب میتفر نییاپ هک ور هلپ دنچ

مدید ور یشوپ شوخ درم میدیسر سنلا هب لماک یتقو . دشیم هدینش

و داوهب یاباب ) اضر اقآ هب شبیجع تهابش . دوب هتسشن لبم یور هک

. ندوب ولق ود راگنا درک. مدز تریح ( زورهب

دش. تام نم یور شهاگن . مدش کیدزن و مدز یدنخبل دش هک مهجوتم

: تفگ و دش دنلب

واو! -

: تفگ دنخبل اب داوهب

نم! یادیت زا منیا -

منوگ دز. هسوب شور و تفرگ شتسد یوت ومتسد و دش مخ نیمار ومع

.هب مدیدیم ور بجعت و تریح شامشچ یوت یباسح . تفرگ گنر

: مدز بل یمورآ
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! ومع متخبشوخ -

درک: همزمز

!( گرزب موناخ ) تسارون هیبش ردقچ -

: تفگ هناضارتعا داوهب

!! ومع -

دیشک شبل هشوگ هب یتسد نیمار ومع

. مرانک نیشب اجنیا ایب ، لگشوخ ِموناخ رتخد بخ . ماوخیم ترذعم -

. منیشب لبم یور شرانک درک مروبجم و تفرگ ومتسد

: تفگ یگدول اب زورهب

نامام اب کرتشم یا هگید زیچ اما ، هنامام لثم شییابیز منک فارتعا -

. هرادن

: متفگ نوشعمج زا بذعم درک. مخا داوهب

نیلوا و مشاب گرزب موناخ لثم هراختفا ممدوخ هساو . نونمم یلیخ -

. مونشیم تهابش نیا زا هراب

: تفگ نوبرهم نیمار ومع

؟ هتلا س دنچ ! یتسه متبحص شوخ هچ -

باالو اتبسن نس رگ نوشن ، شدش هتسکش هرهچ و شیمدنگ وج یاهوم

: مدز یدنخبل . دوب شدش یرپس یاه هبرجت



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

227

.16 وت مریم هگید هام دنچ -

. منیبیم هک هینوتسبات نیم 57 منم -

: متفگ بجعتم

. هشاب رتشیب نوتنس مدرکیم رکف اما -

دز: یخلت دنخبل

زا رتمک نوش هرهچ هک مانوا سکعرب نم . نگیم ونیمه همه هرآ؛ -

. هنزیم نوشنس

تس. هبرجت ، تسین نس هک مهم -

تشادرب هویم ات دنچ داد نوکت یرس

هچ هب منیبب دینیشب مامش ، مینکب تسوپ هویم کیچوک موناخ هساو -ام

. دیسر یم یا هجیتن

دش. نوشندرک تسرد لوغشم تیدج اب اما ، تسین المز مگب متساوخ

: تفگ کوکشم داوهب

؟ هدش یدیدج ربخ هگم -

. شروجان عون ،زا میراد بیقر . تسه شندیرپ لا متحا هرآ. - زورهب

؟ هتروظنم تکرش مودک - داوهب

: متفگ هلصوح یب

؟ دعب هساو نیراذب ونوتیراک یافرح نیا هشیمن -

: تفگ نم زا یرادفرط وهب دیدنخ نیمار ومع

! هگید دیدرک یبصع و ملگ سورع -
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: متفگو مدرک یهاتوک رکشت . تشاذگ مولج ور هویم فرظ ، هناردپ

؟ نیدرکن جاودزا امش -

: تفگ و طسو دیرپ هتسشن قشاق لثم لومعم قبط زورهب

. هدیشرت اباب -هن

: تفگ نم هب وور درک شاگن پچ پچ نیمار ومع

. مدرک جاودزا مراک اب نم -

مونشب یسک نهد زا هکنیا یلو . مدوب هدینش املیف یوت بقال ور هلمج نیا

قرغ راک یرت ردقنا ور شدوخ یکی دشیم روطچ . مرظنب دوب بیجع ،

؟ هنکن ساسحا ور هچب و نز دوبن هک هنک

داد: همادا

نز ناونع هب ور یسک متسنوتن . منیبب ور یسک متسنوتن ، ارون دعب -

، هرسمه مه . هزیچ همه مارب ارون مدرکیم سح نوچ منک باختنا میگدنز

. هراد زاین شهب درم هی هک یزیچره مه ، هقشع مه ، همدمه مه

اهلا س هک یدرم هساو ؛ تساوخیم ضغب ملد . مداد نوکت دییات هب ومرس

. دوب هتشادهگن شلد یوت ور گرزب موناخ قشع

شهاگن . مدرک دنلب ومرس بجعتم مدرک سح هک ور زورهب ی هریخ هاگن

. مدشیمن نوشهجوتم نم اما . تشاد فرح

طقف هتبلا . تفگ نومتارطاخ زا شارب ومع هش رضاح ماش هک یتقو ات

. ندینش اال حات یلیخ زورهب و داوهب هنرگو تشاد یگزات نم هساو
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رس و میدنک نیمار ومع نیریش یاتبحص زا لد درک نومادص یتقو یلگ

نوجنسف یوب . دیشک اذغ نومارب یلگ و میتسشن . میتفر یروخ اذغ زیم

هقابروغ روطنیمه و درکیم کیرحت ور مینیب یاه هرپ یزبس همروق و

ور. ممکش نورد

: تفگ مشوگ لغب داوهب

-ت

؟ یرتهب ادی

: متفگ و مدز یدنخبل . همشیپ تعاس دنچ یلسک شروظنم دموا مدای

هرآ -

. دیسوب ور موربا رانک دش مخ

: تفگ وررپ وررپ زورهب

. تساجنیا درجم -

سح ور ماه هنوگ ندش خرس . درکیم نوماگن ینیریش دنخبل اب ومع اما

. مدرک

. مدرب ثرا هب یک زا ور ندوب یتلا جخ نیا مدیمهفن تقوچیه مشهت

؟ دیا هنوخ وت هرس هی ال؟ای صا نوریب دیتفر دیدموا یتقو زا اهچب -

: متفگ صرح .اب نیمار ومع تمس میتشگرب هس ره
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یاج همه هربب ورام دوب رارق ناج داوهب اقافتا . میا هنوخ وت شمه -

. تکرش تکرش شمه ، دربن یلو مینیبب و لوبناتسا

: تفگ دروخیم وشاذغ بسا لثم هک روطنومه زورهب

اطایخ رونوا .زا هدنوم صقان ژه ورپ یلک . هنیگنس اراک مجح بخ -

ندرک باصتعا نوشایضعب

و مراد ربخ تکرش یاراک زا نوچ . مقفاوم هاجنپ هاجنپ نم - نیمار ومع

کت ماوت بخ یلو . نشیم تیذا اهنت تسد ، زورهب و داوهب ردقچ منودیم

. یشاب تیولوا دیاب و هریم رس تلصوح اجنیا اهنت و

: متفگ یداشگو لگ دنخبل اب

. دینش نیمار ومع زا دیاب وتسار فرح . اکیراب -آ

. ندیدنخ هس ره

و مینورذگب شوخ بولک میرب شدعب دیروخب ونوتماش سپ - نیمارومع

. مینک تسم یباسح

. درکیم شاگن مخا اب مه داوهب ؟ مینک تسم . شهب متخود ومبجعتم هاگن

: تفگ لا حشوخ زورهب

. متیاپ روجدب هک خآ -

: متفگ نیمه هساو تسین یضار دایز داوهب متسنودیم

.. هگید یاج هی میرب هن. بولک -

نیمار میرب . نزن فرح نیمار فرح -ور زورهب
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یور یمک و داد راشف وشاپ . تفرگ رارق ماپ الی شاپ هظحل نومه

. مدرک هاگن شهب سرت واب دیرپ تعرس هب مگنر . دیلا م متشهب

وهب مدز یروز دنخبل ! یرادن تفلا خم قح هک دادیم ونیا ینعم شهاگن

یچ هنیبب دوب رظتنم مه داوهب . مدرک هاگن نیمار ومع رظتنم یامشچ

مگیم

میرب ، سپ هشاب -

متشهب ور زورهب یاپ هجوتم هکنیا سرت مه.زا وت تفر شمخا زاب داوهب

نییاپ داتفا زورهب یاپ هک مدیشک بقع ومدوخ یمک هشب

. دیلا م وشاپ و تفگ یخآ

: متفگ یرسرس

مش هدامآ مریم نم -

هک میرادن هلجع . ادیت روخب وتاذغ نیشب - داوهب

. مدش ریس -هن

مزیزع هشاب - داوهب

دش. دنلب مه زورهب نامزمه

منک. ضوع ومسابل مرب منم -

دموا متشپ هلصاف اب

تشپ زا متسد چم هک اهقاتا یورهار وت مدیچیپ و متفر اهباال هلپ زا

دش. هدیشک

و هش شخپ شاسفن هک یروج مشوگ رانک ! دوب زورهب . تخیر یره مبلق
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: تفگ هنک مکیرحت

زاب مش ،باال شوپب مه هاتوک احیجرت زیچ .هی شوپن تروش تسابل ریز -

. منزب دید وتاه هنیس منوتب هشاب

داد: همادا و دیسوب ور منوچ

؟ موه ، هگید یشوپ یم -

بقع مداد شلوه

؟ زورهب هترس وت یچ زاب -

دیدنخ

هک ور متاروتسد زا یچیپرس بقاوع . مرنتراپ اب ولوچوک حلا -هی

؟ ینودیم

داد همادا و درک نییاپ هقبط هب هراشا

! هنیبب ورام داوهب منکیم تدراو یتقو هفیح -

. صخش نیا دوب هدش زیگنا ترفن ردقچ . متفرگ زاگ سرتسا اب ومبل

. تفر شقاتا تمس دعب و دیشک منییاپ بل یور عیرس یلیخ وشتصش

منک. شهل منزب تساوخیم ملد کش یب دنوم یم هگا

یمشی نهاریپ ندید واب مدرک زاب ور دمک .رد مدش مقاتا دراو رغرغ اب

ات نوریب متشاذگ و متشاد شرب دوب نساب زا رت نییاپ یمک ات هک گنر

مدشیم روبجم تشاد گرزب کاچ شاه هنیس تمسق نوچ . مشوپب

تخل و مدیشک یفوپ . دشیم زورهب عفن هب یلیخ نیا و منزن مه نیتوس

یلیخ شگنر . مدیشوپ ور نهاریپ و مدروآ رد ور منیتوس و تروش ؛ مدش
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. دمویم مدیفس تسوپ هب

. متفاب ور ماهوم و مدرک یا هداس شیارآ

اب نامزمه . مدش جراخ قاتا وزا مدرک ماپ وماهدنلب هنشاپ یکشم شفک

مه دعب و مفایق ور درک موز . مدش هنیس هب هنیس داوهب اب مندش جراخ

ریگ داوخب داوهب هک دوبن دب هسابل عضو مه ردقنوا هک هتبلا .. منیس کاچ

هدب

گس هلوت یدش لگشوخ ردقچ -

دش درگ مامشچ

؟ مزا یدرک فیرعت -االن

. مزا تندزدن مشاب بظاوم دیاب بشما . یدیل سی -

: متفگ و دش زاب شوگانب ات مشین

! مقشع ماوت ملا نم . هدزدب هنکیم طلغ -

: متفگ و متفرگ هلصاف سرت .زا دشیم رامخ تشاد شامشچ

نییاپ مریم نم . نومتسد یدیم راک االن شوپب سابل ورب ورب، ادخ. -ای

. ثوید -

ور اهنت هک مدید ور ومع ، متفر نییاپ اه هلپ .زا تسب ورد و دش قاتا دراو

: تفگ و دز قرب شامشچ مندید .اب دوب هتسشن لبم

ادیت یدش هداعلا قوف -

شرانک و مدرک شزا یهاتوک رکشت . مدیشک تلا جخ و تفرگ گنر منوگ

. میدش نیشام راوس یگمه و ندموا مه زورهب و داوهب دعب یمک . متسشن
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. دوب مین و هدزاود ، میدیسر یتقو . میدوب هار یوت یتعاسمین

و اهرتخد ، میدش هک دراو . دوب لوبناتسا فورعم یاه بولک زا یکی

، ندیصقر یم ایضعب . ندوب یصاخ راک ماجنا حلا رد مودک ره اهرسپ

دوب یعاضوا هص .خال ندوب بل وت بل ایضعب . ندروخیم بورشم ایضعب

. شدوخ هساو

ینیریش عون دنچ زیم یور . میداتسیا شرود و میدرک باختنا ور یزیم

مه نیمار ومع دش. ندروخ لوغشم زورهب . دوب ترپ و ترخ و هویم و

روط نیمه داوهب اما . دزیم نکشب و دادیم نوکت گنهآ متیر اب وشرس

ومع . نومتمس دموا بورشم ینیس اب نوسراگ . دوب هداتسیا کشخ

مه دعب نم، هساو دعب ، تشاذگ داوهب هساو ور ناویل نیلوا نیمار

هبرجت راب هی تساوخیم ملد . متخادنا مناویل هب یهاگن . زورهب و شدوخ

. وشمعط منک

ج داوهب شوگ رد

: متفگ هونشب هک یرو

؟ شمروخب هشیم -

: تفگ و متمس تشگرب دش. درگ شامشچ

؟ یروخب یروطچ ؟ اجنیا -

؟ هیچ هگم ، هگید هرآ -

یعقاو یانعم هب درک گنه
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؟ شیروخب یاوخیم تیعمج یولج اجنیا االن ینعی -

دش. نوزیوآ منوچ

؟ هنم هب شساوح یک ال صا ؟ نراد نم راکیچ تیعمج -

شینوشیپ وت دیبوک تسد فک اب

هشیمن اجنیا شروخب مدیم تهب هنوخ میتفر یچ. ینعی . نکن جل ادیت -

هک

. هگید یدیمن هنوخ میرب ، مروخب اجنیمه ماوخیم یلو -

دوب هدش رامخ شامشچ ارچ منودیمن . دیشک یفوپ

یروخب مدب اجنوا شوت میرب منک ادیپ یلا خ قاتا هی میرب ایب سپ هشاب -

: متفگ بجعتم

بورشم نم داوهب ! منیب اسیاو ؟ منک مرج ماوخیم هگم ارچ؟ یلا خ قاتا -

؟ هیچ وت روظنم مگیم و

هراشا شاپ نیب هب هک یلا ح ورد نوریب دز هساک زا هرابود شامشچ

: تفگ درکیم

ثوید یگیم ونیا مدرک رکف نم -

: مدز غیج

!!! داوهب -

ومامشچ یا هقیقد دنچ ؟ دوب هدرک شدوخ شیپ یرکف نینچ روطچ

هنووید داوهب یلو متفگیم ور بورشم نم . مدرک رکف شفرح وهب متسب

. هدرک رکف یچ هب نیبب
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! دوب هتفرگ مصرح

: تفگ دیدنخ یباسح هکنیا دعب

؟ ینک شناحتما یراد تسود -

دش نوزیوآ منوچ

هرآ -

هیچ شبورشم منیبب نک ربص -

. دیشک رس ور شدوخ ناویل زا یمک هک مدنوم رظتنم و مداد نوکت ومرس

: تفگ و درک ش هزم هزم

. تسین دب روخب -

یوت دیدش شزوس . مدیشک رس هرس وهی متشادرب ور ناویل هدز قوذ

هک یروج . تفرگ مفرس . مدنبب ومامشچ و هرب جیگ مرس دش ثعاب مولگ

: تفگ رغرغ اب داوهب . دیرب ومنوما

روخب نیا زا مکی ایب ؟ ادیت یدیشک رس وهی ارچ -

و منهد متشاذگ کفپ اتدنچ دنت دنت . تشاذگ مولج ور کفپ و سپیچ

هتبلا ! دوب یچ هگید نیا .ها دوب هداتفا کشا هب مامشچ . مدییوج

. دوب توافتم شسگ معط هک منک راکنا ونیا متسنوتیمن

: متفگ .کالهف هدش ممرگ مدرک سح و دش رتهب مولگ ، دعب یمک

اجنیا همرگ ردقنا ارچ داوهب -

ومباوج تساوخ داوهب . مدش نیمار ومع و زورهب یلا خ یاج هجوتم هزات

: متفگ هک هدب

؟ نتفر اجک زورهب و ومع -
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. نصقریم نراد ، شاهانوا -

یرتخد اب ندیصقر لوغشم هک مدید ور زورهب . مدرک هاگن شتشگنا در هب

رتخد اب رت رونوا یمک مه ومع . دوب شتسد مه شبورشم ناویل ، دوب

. ننیمه ادرم همه اباب! ؟هن هشراک شنز .هک دیصقریم یلگشوخ و نووج

. هریم نوشدای نوشقشع هروخیم نوکم نوکت نوشر ساال ات

: متفگ داوهب هب ور

؟ میصقرب میرب مام داوهب -

: تفگ تیدج اب

تهب نلا مب ونوشدوخ رفن رازه طسو یرب دایمن مشوخ -هن!

هک. منکیم شدوبان نم؟ هب هلا مب وشدوخ داوخیم یک .. داوهب اما -

تفرگ شدنخ

. میتساوخن وتندرک دوبان ، اجنیا ریگب مورآ -

ارچ منودیمن متشادن مه یدایز هتساوخ . مدنودرگرب شزا ومور رهق هب

هب مندب یامد . درکیم منووید تشاد امرگ فرط هی .زا درکیمن لوبق

ملد . مداسیاو غاد ریوک هی وت مدرکیم سح باالو دوب هتفر تدش

مش. هتسخ ات مصقرب ردقنا و طسو نوا مرب تساوخیم

: متفگ هرابود

؟ مرب ؟ داوهب -

دیشک رس و تشادرب وشبورشم ناویل

تسار هی یدروخ مج نم لغب زا یلو میرب نک. عمج وتچول و بل -

هنوخ تمربیم

دش. مگ ادص رسو وت هک مدیشک غیج هدز قوذ
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. میدش ندیصقر لوغشم و زورهب و ومع شیپ میتفر مه تسد وت تسد

هفایق و ظیلغ شیارآ دش. مشدنچ دوب زورهب لغب وت هک یرتخد ندید اب

.زا اراتسا نروپ لثم اقیقد ، دوب بوخ یلیخ شلکیه اما . تشز تدش هب

رطاخب دیمهف دشیم ، دوب هرتخد نساب یور زورهب تسد هک مه ییاجنوا

. هدب وشبیترت هربب دعب و هنزب وشخم ات هصقریم شاهاب هراد شلکیه

هنودرم داوهب . مداد نوکت گنهآ متیر اب ومندب و متفرگ نوشزا ومهاگن

رطاخب منودیمن هک یا هدیشک نحل .اب ناجیه زا رپ نم اما دیصقریم

: متفگ دوب یچ

ـــــ عقاو نم ــــ لتنج یـــه لثم نم.. ـــیمــدر صقریم رت گن ـــ شق همه زا -وت

ی!

. مدیدنخ لیلد یب و مداد رس یا ههقهق

روطنومه . دنوبسچ شدوخ هب ونم و مرمک رود تخادنا وشتسد داوهب

دز: بل مندرگ یوت درکیم شزاون ومرمک هک

یش! تسم کیپ هی اب مدرکیمن رکف -

: متفگ نحل نومه واب مدیدنخ

؟ داو هبـــ یگیم ؟چـــی تس -مـــ

تفر باالرت مندب یامد . دموا منوچ تمس . دیسوب ور مندرگ

! دوبن شاج اجنیا و مدشیم کیرحت متشاد یتنعل

بورشم تهب بقال یشیم باذج ردقنا یش تسم یتقو متسنودیم هگا -

ور تابل . یملغب .وت تخل ِتخل . مینومدوخ قاتا وت یتقو منوا . مدادیم

؟ مینک شناحتما راب هی هروطچ . هخرچ یم تندب ور ماتسد . همابل

: مدز بل رامخ

هی.. لاـــ ااع -
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یور ش هدنخ اب مدرک سح اما ، هنای دوب مهوت منودیمن . دیدنخ باذج

یاپل یور اتاالن روطچ . مپل چلا قشاع نم ! یتنعل دش. داجیا چلا شپل

. نوشمدوب هدیدن داوهب

. مدرب ورف شلا چ وت ومتشگنا و مدرب ولج ومتسد

! یراد -تـو..چلا

: تفگ بجعتم

! مرادن -

ـش.. منیبیم مرااد نم .. شاهاانیا یلو -

. یدب نومتسد راک ینزب هگید کیپ هی هگا منک رکف -

داوهب -

رامخ و بجعتم . دیشک و تفرگ وشوزاب یسک هک هدب ومباوج تساوخ

هک یسک لا بند تفریم تیعمج نیب تشاد هک مدز لز یداوهب هب

دش. هدیشک یسک تسد طسوت مه نم تسد چم نامزمه . شدیشکیم

ییازیچ یسیلگنا .هب رتخد هی هب مدروخ و منک لر تنک ومدوخ متسنوتن

دیشکیم ومتسد هک یسک درک. مخا و تفگ
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درب. یرد تمس ونم

مدش ینابصع زورهب هفایق ندید واب مدیشک شتسد زا ومتسد کالهف

؟ یراد مراک یچـ ؟ زور هـب هتچ -

. میدش ییوشتسد دراو درک زاب ردو

دش. تفچ مابل ور شابل و راوید هب دنوبسچ ونم

ود مکحم . متسوبب هنوتن ات مداد نوکت ومرس و مدیشک بقع ومدوخ

. دیسوب ومابل و تفرگ ومرس فرط

یهارمه شاهاب و مدش میلست عیرس یلیخ ، دوب باال مندب ترارح نوچ

: تفگ و دیکم ور منییاپ بل . مدرک

! یتسم هک ملا حشوخ -

مدز یلیلد یب ههقهق

وت؟ اااای ؟ متسم -مـن

مندرگ تمس تفر و دیشک منوچ یور راو کیرحت وشنوبز

وت! مه ، متسم نم مه -
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. یدعب ههقهق

؟ مینکیم راکیچ ییوش ــ تسد نیا یوت لــب وت بل االنامابهـم بببخ -

! ولوچوک ینوطیش -هی

تت! ـ شک یم داوهب -

درک مخا

متشاذگ و جمس رتخد ،هی مشدعب گالیب. وبب نوا زا یسرتیم ردقچ -

هرب. رد شتسد زا هنوتب ارمع ششیپ

ـی! ضوع -

داد تکرح ماپ نور یور وشتسد و دز یرورغرپ دنخبل

بشما ردقچ ! مشیم نیمز یور دوجوم نیرت نجل وت رطاخ هساو -

. یدش لگشوخ

مدز دنخشین و متفرگ زاگ ومبل

ملگشوخ هش ـ یمه -مـن

. تنعل شرکنم -رب
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ور ماه هنیس ات لخاد درک تیاده ور شتسد و درک زاب ور منهاریپ پیز

هنک.. سمل

و ماه هنیس ات لخاد درک تیاده ور شتسد و درک زاب ور منهاریپ پیز

ههقهق . داتفا مفان ات نهاریپ نییاپ دیشک ور پیز هک نیمه هنک. سمل

تفرگ شدنخ هک مدز یدنلب

. یشوپن نیتوس هرارق هک یدوب هدرکن گنهامه -

: متفگ هدیشک

هگید ـی نک حلا ـرت شیب میت فگـ -

. مهف زیچ مدآ نوبرق -آ

دیسوب یم هک حلا نومه .رد دیکم ور منوچ و دز مابل یور یا هسوب

: متفگ

. هنکیم مسوب ررتهب یخـیل داوهب -

درک مخا

. دنبب -

مدز ههقهق

دنب راوید هب ومدوخ هک دز یمکحم کم . شنهد یوت دیشک مور هنیس

: مدیلا نو مدز غیج . نیمز متفین ات مدرک

یشحو بخ هتچ -ها،

تشاذگ و تفرگ ومتسد . مدیشک یهآ دز. مگید هنیس هب یگنچ هجوت یب

شنودرم یور
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هش. خیس تاتسد ترارح اب ماوخیم ! شلا -مب

: متفگ یرشح

منک شسمل ماوخیم رایب شرد ؟ راولش ور -زا

رغ یا.و هیاپ یلیخ یتسم یتقو ، یشاب تسم هشیمه شاک . نووج -

ینزیمن مه

لز رامخ . مدرک هقلح شندرگ رود وماتسد و مداد هلصاف راوید زا ومنت

یعس و شنهپ هنیس هب مدیلا م ور متخل یاه هنیس . شامشچ هب مدز

. دوب هدش دنت شاه سفن . مدب رارق شنودرم اب سامم ور متشهب مدرک

: متفگ و مدیشک یهآ

! متسین ـت سم -مـن

دادیم بورشم یوب درک. یلا خ متروص یور وشسفن

! یتسه -

داد،اب نوریب راولش زرد زا ور شتلآ و دیشک نییاپ وشپیز تکرح هی وت

نودب وچ*مل. هب دیلا م ور شتلآ دزباالو ور منهاریپ نماد شدازآ تسد

. مدش لو شلغب یوت و مدیشک یدنلب هآ منک تمواقم منوتب هکنیا

ـرت.. شیب -

: تفگ و مسیخ خاروس هب دیلا م ور شیچراق که کال

مرمک رود نک هقلح وتاهاپ -

ور شتلآ لک ، دوب هتشاذگ منساب ریز وشتسد هک روطنومه و مداد ماجنا

دیدش یلیخ شدرد . مدرک فعض و تفر یهایس مامشچ درب. ورف ملخاد

: مدیلا .ن دوب

مدروخ رج .. زورهب -هب..



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

244

دوب هدرک قرع شتروص

یاسفن درد،اب زا ماهسفن سفن . دیسوب قیمع و مابل ور تشاذگ وشابل

: تفگ یمورآ .هب دوب هدش یطاق زورهب دولآ توهش

یشیم بوخ .االن مسفن شاب مورآ -

: متفگ رت رارق یب

زور -هـب

ی هطبار نیلوا نیا دز. ور هبملت نیلوا و تشادهگن ونم یا هفرح

هدیشک زارد اعطق نوچ . دوب دیدش شدرد نیمه هساو دوب مییاپرس

هب هروخیم زورهب تلآ که کال هک اتاالن هرت لمحت لباق شدرد یلیخ

! ممحر

ال ماک مشیارآ کش یب درک. هسوب قرغ ور متروص ش هبملت اب نامزمه

زورهب یاه هبملت زا هک مدرک رکف یتذل لا،هب یخ یب اما دوب هدش شخپ

هک خآ . یدعب هبملت و تفرگ زاگ ومپچ هنیس کون . دشیم شخپ منت یوت

زورهب هک مدرکیم فارتعا دوب شتقو ! رسپ نیا دوب یا هفرح هچ

هک یناجیه و سرت مومت .اب هدیم مهب هطبار یوت ور تذل نیرتشیب

و هنکیم اضرا ونم نکمم لکش نیرتهب هب نوا ، مراد شاهاب هطبار عقوم

. هسح نیرتهب نیا

: متفگ ینوزرل نحل واب مدیشک یقیمع سفن روز هب

. یدرکیم منووید .. دوب شور .. متنوبز ..االن هگا -

دزیم هبملت تقد .اب دیدنخ

نومس * کس نیرخا هک نیا یلو منک. سح وتتاحشرت معط ماوخیم منم -

ینک شغ تذل زا هک مروخیم تارب یروج .. دعب ی هعفد ؟ هتسرد ، تسین

هاآ -
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! نوج -

اب یزاب لوغشم و درک ورف منهد یوت وشنوبز . شابل ور متشاذگ ومابل

. دشیم هفخ ولگ وت ماه دش.نهلا منوبز

؟ زورهب ینکیم راکیچ وت.. دایب و هنک زاب .. ورد نیا وهی داوهب االن.. هگا -

وت گنت خاروس زا ونم تلآ رضاح حلا رد هنوتیمن یچیه ، یچیه -

هشکب نوریب

هک شاه هبرض رونوا .زا هنزب ضبن متشهب دشیم ثعاب شافرح یتنعل

. درکیم کیدزن مساگرا هب رتشیب هظحل هب هظحل ونم

: تفگ و دیسوب ومابل هرابود

بوخ وملا ح مکیدزن تهب ردقنا یتقو .. هظحل نیا ردقچ یمهفب شاک -

یش نم ملا هش،ووت مومت یچ همه ، هسیاو نامز ماوخیم . هنکیم

مراد رهوش نم . دوب ینعم یب مرظنب نوچ . شفرح نیا هب متشادن یسح

. هشردارب مرهوش و

هش. سح یب منت دش ثعاب شیدعب یاه هبملت

مشیم اضرا مراد .. زووورهب -

دز یمکحم هبملت

منم -

ر مخاروس یوت راشف اب شغاد ینم . میدش اضرا مه اب ودره ، دعب یمک

: مدز غیج . تف

مممتخوس -
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دش. نوور ماپ نور یور شبآ هظحل نومه و دیشک نوریب وشتلآ

. میدز سفن سفن ود ره و شلغب وت تفرگ ونم

: تفگ و دیدنخ

یلیخ . هشاب اجک داوهب تسین مهم ؟ یدید . بشما زیارپروس منیا -

تمنکب منوتیم تحار

مدرک یفخم شندرگ وت ومرس

؟ نوریب مرب یروطچ عضو نیا -االناب

درک شزاون ومتخل رمک

منکیم تتسرد دایب شاج رس نوملا ح مکی هک، هرادن یراک -

• زورهب •

ارچ ال..پ گشوخ هگید نیایب ال..آ گشوخ ــن.. صقرب .. دیاب ال.. گشوخ -

.. طسو ایب اباب.. دیراین رد اگنت ادا ـن.. یصقریمن

وبال متشگ شفیک یوت . مدوب یبصع یفرط زا یلو ، دوب هتفرگ مدنخ

. مدرک ادیپ ردوپ مرک هیرژو هرخ

شتسرد یتح . دوب بترمان شسابل )و هتسب (رد تلا وت یور دوب هتسشن

. دوب هدرکن

: متفگ و مدرک شزاون وشتروص
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دیشک لوط دایز ، نوریب میرب منک تتسرد وشاپ -

: تفگ و داد بات صقر تلا ح هب وشتسد

ــن صقرب .. دیاب ال.. گشوخ -

شسابل زا هدز نوریب یاه هنیس وهب مریگب ومدوخ یولج متسنوتیمن

. منکن هاگن

: مدیرغ یبصع

وتدوخ نک عمج ادیت -

یروج هچ -

وشنهاریپ پیز . رتخد نیا تسد زا هدب ربص ایادخ . مدیشک یفوپ

. مدرک کاپ لا متسد اب ور شاه نور . مدرک شتسرد و مدیشک

: متفگ و مداد شتسد هب وشیارآ مزاول

هدش شخپ ،رژمت هدیرپ تتروص گنر نک، شیارآ ایب -

نییاپ دش ترپ وهی اما شتسد تفرگ و فیک
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: متفگ بجعتم و متشاد شرب

؟ ادیت یدروخ ردقچ هگم -

: تفگ رامخ یامشچ اب

.. دایز ـی لیخ -

؟ هروخب بورشم ردقنا تشاذگ روطچ داوهب دش. ربارب ود مبجعت

داد: همادا

هنومیم تابن بآ لثم .. هتفلک -

شتسد راشف درک. سمل ور ممادنا و ماپ نیب دموا شتسد نامزمه

ور بش لک دوب نم هب هگا . درکیم رادیب ور منودرم یاه سح تشاد

نوا . هدشن نم هساو لماک زونه ادیت اما مدرکیم رارقرب هطبار شاهاب

هش. عورش شایزاب یتریغ هجوج ات همهفب هیفاک یتنعل داوهب

. مدیسوب و متشادرب ممادنا یور زا وشتسد

هساو منیا . متفگ و بورشم نم ، یدروخ دایز هک هنیا تروظنم هگا -

هسب هگید بشما

ـن.. صقرب دیاب ال گشوخ .. هرررآ -
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. دوب یندروخ و زان تدش هب ادیت تسم . مدز یدنخبل

رتهب یمک ردوپ مرک اب ور شتروص و مدش راک هب تسد مدوخ راچان

. لوا زور لثم دیزرل ملد شیلگشوخ .زا مدیلا م شابل هب مه .رژور مدرک

: مدز بل ششوگ رانک و مدیسوب ور شندرگ

نم! ی هعونمم ی هتشرف مراد تسود -

زاب ور سیورس دش.رد خلت ، مدنخبل . دنوخیم گنهآ بل ریز نانچمه

تسد زونه داوهب متابساحم قبط . متخادنا نوریب هب یهاگن و مدرک

. هریسا هرتخد

: متفگ و متفرگ ورادیت تسد

ولت روجدب نیمز یروخن شاب بظاوم . تساجنوا داوهب راب، شیپ ورب -

! ییوشتسد یگیم یدوب اجک دیسرپ متزا . ینزیم ولت

مبارطضا و مدیشک یقیمع سفن . تفر تیعمج تمس و داد نوکت وشرس

ییاج ،وت شاهاب هطبار . متشاد تسود ور ناجیه نیا . مداتسرف ورف ور

ور شندب طقف نم اما . میش اوسر هنکمم هک ییاج . تسه داوهب هک

نوچ ، ماوخیم ور ادیت زیچ همه نم . تسین توهش اهنت مسح . ماوخیم

هنم! قح نوا

***
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• ادیت •

الی .زا مدرک لر تنک ومدوخ اما متفیب دوب کیدزن تیعمج نیب راب دنچ

رتخد و دوب هتسشن یلدنص یور داوهب . مدید ور یندیشون راب ماکلپ

شابل ،و داوهب ندرگ رود شتسد . دوب شلغب وت ییابیز و لکیه شوخ

. دوب داوهب یابل ور مه

: مداتفا زورهب فرح دای . مدش کیدزن هدز تریح

" هرب رد شتسد زا هنوتب ارمع ششیپ متشاذگ جمس رتخد "هی

؟ دیسوب یم ور هرتخد قیمع ردقنا ارچ داوهب اما اما.. . یضوع زورهب

شتسد هک اصوصخ . نوا هن هتشادهگن روز هب ور هرتخد هک هداوهب راگنا

. دوب دمآ و تفر رد هرتخد یاه هنیس یور

. تشگرب و درک لو ور هرتخد هک مدز شنوش هب یا هبرض متسد اب

: تفگ رامخ هرتخد

. نزن لا حدض ، داوهب -

دیرپ شگنر نم ندید اب داوهب

و مدرک یا هرخسم هدنخ . مغارس دموا اجک زا میتنعل ضغب منودیمن

: تفگ و رانک داد لوه ور هرتخد داوهب . مداد تروق ومضغب
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ورب اجنیا زا ادیش -

: متفگ یا هدیشک نحل اب

! مریم ،مـن دیسرب نوتررراک ؟هب هرب اجک -نــه

تفرگ ومتسد چم داوهب هک مدرک درگ بقع

تهب مدیم حیضوت ادیت -

: متفگ و مدرک یا هکسکس

ـح؟ یضووت -

: تفگ منک شزیلا نآ قیقد متسنوت هزات هک هرتخد نومه

؟ هیک نیا داوهب -

شتآ دمویم شتروص هب هک شابیز اما هداس شیارآ ، شدنولب یاهوم

نور ، شمرف شوخ و درگ یاه هنیس . درکیم کیرحت مور هنانز تداسح

. مناقمحا سح ور دوب یدییات رهم ، شدیفس یاه

: تفگ کالهف داوهب

. مدیم حیضوت تهب هار وت میرب ، ادیت . ورب متفگ ادیش -
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: متفگ ضغب واب مدیشک ومتسد

ماوخیمن ـوت حیضوت نک.. ــم لو -

: تفگ و دیسوب مور هنوگ

. شاب مورآ -

تیعمج نیب زا زورهب و ومع دعب هظحل دنچ ،و تفر رو یمک شیشوگ اب

. درکیم ماگن یصاخ روط هی هک زورهب هب داتفا ماگن ؛ ندموا

تشاد داوهب . مدنودرگرب ومتروص و مدز گنچ متسد وت ور مفیک یبصع

ای هنک یهاوخ ترذعم مزا هنک یعس متساوخیمن . تفگیم ومع هب یزیچ

. دوب هناحیقو یلیخ مرظنب نوچ هدب حیضوت وشراک

رتخد نوا . مدادیم قح شهب مه یفرط .زا تخانشیم ور هرتخد راگنا

شیضار نم لکیه هدیم نوشن نیا و دوب مرف ور شلکیه یباسح

مضغب . هنکیمن

دش. رت گرزب

موزاب ور تسشن ومع تسد

؟ یبوخ ؟ ملدزیزع -
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: مدز یگنرمک دنخبل

.. هنوخ میرب .. ومع مبوخ -

: تفگ و دیشک ماهوم یور شزاون تسد هناردپ

! مشچ -

****

سنلا طسو . دمویم مباوخ یلیخ . هنوخ میدیسر هک دوب 4 تعاس

اتباال. مرب متشادن وحلا مدوب هداسیاو

هتفر مه نیمار ومع هنک، تسرد هوهق مساو هنوخزپشآ دوب هتفر داوهب

لبم یور مزا، رت رود مدق دنچ هک زورهب . هباوخب باال یاقاتا زا یکی دوب

. مدرک هاگن هنوخزپشآ هب هدیسرت . متمس دموا و دش دنلب دوب هتسشن

. دیبسچ مندب هب شندب و دش کیدزن مهب لماک

: دیشک منساب ور راو کیرحت وشتشگنا و مرمک رود تخادنا وشتسد

! هتبات یب مه یتنعل نیا ! متندب رکف وت حبص ات بشما -

هک شتسد اما ، بقع مرب متساوخیم . نوریب دزیم منهد زا تشاد مبلق
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: متفگ راو چپ .چپ دادیمن ور هزاجا نیا دوب هدرک لفق ور مندب

.. دایم داوهب -االن

دیکم ور منییاپ بل . تشاذگ مابل یور وشابل و تسب وشامشچ هجوت یب

ور شچولم چلم یادص داوهب مدیسرت درک. ورف منهد یوت وشنوبز و

راچان .هب دادیم همادا روطنیمه مدرکیمن یهارمه هگا یفرط ،زا هونشب

دز.بال یباذج دنخبل . مدیشک بقع و مدز باالش بل یور یقیمع هسوب

تشگنا و تشگرب هار طسو . تفر اه هلپ تمس و دش ادج مزا هرخ

. دوب هدش دنت مسفن . دیشک شبل یور ور شتصش

هوهق اب داوهب دعب هقیقد ود تسرد . متسشن لبم یور و مدیشک یفوپ

ومدوخ مدرک یعس . تخیر مبلق یعقاو یانعم .هب دموا شتسد یوت

. مدرک مخا هاگآدوخان ، تسشن مرانک منک. مورآ

: تفگ و مولج تفرگ ور هوهق

هرپب ترس زا لماک بورشم روخب -

: مدز دنخزوپ

! هدیرپ هتقو یلیخ -

. تشاذگ زیم یور ور ناویل و درک جراخ شنهد زا راد ادص وشسفن

تسود بقال مه ادیش . مدوب هدش کیرحت وت یافرح رطاخب ! مدوب تسم -
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. دوبن مدوخ تسد اما ، ادیت مگب تهب روطچ منودیمن . دوب مرتخد

شتمس متشگرب مشخ اب

رتخد تسه تنز هک ییاج . یراد نز !وت دوب هک دوب ترتخد تسود -

زره تشاد هک متتسد ؟ یشیم بل وت بل شاهاب و ینکیم لغب ور هبیرغ

؟ درک معناق تحیضوت ..االن داوهب تارب مفساتم . تفریم

هدرک شقح رد ور تنایخ نیرتدب مدوخ هکنیا .اب مدوب یبصع اعقاو

. مداد شماجنا میگدنز ظفح رطاخب . هدوبن مدوخ تساوخ هب اما مدوب

ور شتاروتسد زا ینامرفان عون چیه هزاجا ، زورهب یاهدیدهت هک ارچ

. هدیمن

هتسد یور ومدرک جک ومرس . دوب یراج نومنیب توکس یا هقیقد دنچ

. نتخیریم مورآ مورآ ماکشا . متشاذگ لبم

: مدرک همزمز

.. اجنیا یدروآ ونم . یتسین نم رکف الهب صا ..وت داوهب مدش هتسخ -

!هن بشما لثم هشیم منومحیرفت . یتکرش بش ات حبص زا هک تدوخ

؟ ینکیم مجنکش یراد یا! یخوش یا، هدنخ ،هن یناجیه

وشرس ؛ مدرک هاگن شهب و مدرک دنلب ومرس . دیزرلیم ماضغب رطاخب مادص

. تفگیمن یزیچ و دوب هتفرگ شاتسد نیب
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: مداد همادا

اب نم ؟ هاگشناد مرب لقادح یتشاذن ارچ ؟ یدرک جاودزا ماهاب ارچ ال صا -

.وت مداد تسد زا ور ماتسود . مداد تسد زا ور مداوناخ وت اب جاودزا

؟وت.. یدرک دقع تزاین یاضرا هساو طقف ونم

دش. غاد هیناث زا یرسک یوت متروص

هب هریخ و مدز سپ وماکشا . متشاذگ شیلیس یاج یور ومتسد روابان

: متفگ شمشخ زا خرس یامشچ

؟ یدز ونم -وت

: دیرغ و درک یا هچورق نودند

شمسا ندینش اب اتسور لک هک ما یسک نم هرن تدای . منزیم مزاب هرآ! -

او میگدنز هب وت یاپ یتقو زا نم . هزرلیم نوشندب و ونت ننکیم رارف

. یروک وت راگنا یلو منک. ضوع ومراتفر مدرک یعس دش

دش. تشم متسد

. هتخس یلیخ روک هی اب یگدنز !و مروک نم ! بابرا هشاب -

اهباال هلپ زا هنزب یفرح هکنیا لبق . مدیود اه هلپ تمس و مدش دنلب

. مدش نومقاتا دراو و مدیسر ورهار هت .هب مدش نوهنپ شدید وزا متفر

مدیمهف یمن یتح هک یموهفمان یاه شحف . مدادیم شحف شهب بل ریز
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هیچ. نوشینعم

مشیارآ ندرک کاپ نودب و مدرک ضوع یکزان باوخ سابل اب ور مسابل

.کالهف ندیراب و ندرک ادیپ ونوشدوخ هار ماکشا زاب . مدیزخ وتپ ریز

! داوهب تهب تنعل . مداد تروق ومضغب و مدیشک ماکلپ ریز یتسد

****

داوهب . مدرک هاگن مفارطا هب گنگ . مدش رادیب رد ندش هدیبوک یادص اب

! دوب هدیبوک ور دمک رد هک دوب

: مدیلا ن باوخ زا رامخ و مدیشک یا کالهف فوپ

! مدیباوخ مرس ریخ . دنبب دازیمدآ لثم ؟ یلولعم هگم -

تخادنا باال وربا و متمس تشگرب

؟ یتفگ یزیچ -

هب دروخ . شتمس مدرک ترپ وشتشلا .ب مداد راشف ومانودند صرح زا

. شاپ

. یروعشیب یلیخ -

مدیلا م ور مرس م. هلک وت دروخ هک درک ترپ متمس و تشادرب ور تشلا ب
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: متفگ و

؟ یشحو هتچ -

درک مخا

نکن او ونم نهد باوخب ریگب . ینزیم فرح تلکیه زا رت گرزب یراد -

. هنکیم نومشوهیب شوب همولعم بخ ؟ هشیم یچ هشب -او

. داسیاو هنییآ یولج و درک شنت ور شتک انتعا یب

متشاد تسود یلیخ هک ور یرطع . متشاد شرظن ریز هنییآ وت زا

شدز. هنیس ،و تسد چم ، ندرگ یور و تشادرب

: متفگ بجعتم

ادیش شیپ ؟ بانج یربیم فیرشت اجک .. رطع نوا .. راولش و تک نیا -

؟ ناج

دز: دنخزوپ

. منزیم مه ادیش هب رس هی بش ات تسین یدب رکف موه -

شتمس مدرک ترپ و مدرک لول ور وتپ راب نیا

داوهب وشمگ -
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: مدز داد دنلب . نوریب دیرپ و درک زاب ردو

هب یتقو هچ. نم !هب باوخب موناخ هشحاف نوا اب ورب . منهج الهب صا -

ناخ. داوهب یمهفیم داد ترج متفگ گرزب موناخ

تشاد . مداد صیخشت رد تشپ زا شور ههقهق یادص

. دیدنخیم نم هب

یلا یخ هنوخ . مدزیم رغ بل ریز متفر یم نییاپ اه هلپ زا هک روجنومه

زا یلگ یادص . متسشن و متفر هپاناک تمس . دوب مخم یور یلیخ

: تفگ هک دموا هنوخزپشآ

. نوتارب مرایب هنوحبص نیایب ؟ کیچوک موناخ -

نک ملو ، مروخب رامرهز نم -

: تفگ بجعت اب

؟! مناج -

: متفگ کالهف

مروخیمن مگیم -

نک. شلو ، هگید هروخیمن هگیم -

بذج ترشیت . دوب هدز ور فرح نیا هک زورهب تمس متشگرب بجعت اب

هتشاذگ شیامن هب یبوخ هب ور شت ال ضع و دوب هدیشوپ گنر یرتسکاخ
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: متفگ یبصع . تسشن مرانک و دموا متمس . دوب

؟ یشاب نم بظاوم هنوخ یدنوم ؟ تکرش یتفرن ارچ -وت

: تفرگ باال میلست تم عال هب وشاتسد

یا؟ یبصع ردقنا هک هدشیچ ! مورآ مورآ -

: متفگ نکمم نحل نیرت هنامولظم واب مدرک ضغب هاگآدوخان

. ندرک اپ هب منهج مارب ناخ داوهب ؟ هشب یچ یتساوخیم -

دز. رانک متروص یور زا ور ماهوم دش. تشم شتسد

؟! هدرک تراکیچ -

ثکم یا هظحل هک دوب یتاذ تنوشخ اب ماوت و مکحم ردقنوا شنحل

. مدرک

. نوا شیپ هتفر مزورما . دیسوب یم ور هرتخد هی تشاد مدید بشید -

ربب ونم مگیم شهب تقو نوا . هربخ هچ راگنا هک دوب هدز پیت روج هی

. هشوپیم سابل روز هب نوریب

داوهب و تدوخ یصخش الت کشم یراد ! قمحا یادیت دز.ها. یدنخزوپ

هنزب مهب ور نوت هطبار ات هتسشن نیمک رد هک یراذیم یصخش تسد ور

؟ هرایب تتسد وهب

. مگیم وت هب ورانیا ارچ نم نک. شلو ال.. صا -

. نزب دنخزوپ رتمک ! گرم .یا رامرهز دش.یا رت گنررپ شدنخزوپ
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! هشیم نیمه نزادنب الیت مجت یاذغ گس هی یولج یتقو .. ادیت ینودیم -

اهنت هک یزیچان یاذغ هب نوچ هنودیمن ور الیت مجت یاذغ ِردق نوا

همه هشاب شولج الیت مجت یاذغ یتقو . هراد تداع هنک ریس ور شمکش

الیت مجت یاذغ نومه اقیقد هظحل نیا یوت .وت، هنکیم لیم و فیح ور

یمهف یم ور تقیقح نیا هک یزور مراودیما گس! نومه داوهب و یتسه

. منیبن ور تامشچ ِینومیشپ و مشابن ترانک

داد: همادا و درک یثکم

! کاپ و ایر یب ردق نیمه . نلگشوخ یروجنیمه وت یامشچ -

بجار تشاد . ندروخ هرگ مه یوت رایتخا یب ، مدش زیمت یاهوربا

ِرهوش و هشگرزب ردارب اما هشردارب هتسرد . دزیم فرح یدب روط مرهوش

. دروخیم رب مهب تشاد نم!

. تدوخ هساو راذب مت هرخسم لا .ثم تسین گس داوهب -

لفق مه یوت وشاتسد دش. لیام ولج هب درسنوخ هک متفرگ شزا ومور

. تشاد یباذج و هنودرم ژ یتسرپ داد. رارق شنوچ ریز و درک

! مزیزع مدز ور مفرح نم -

! متسین تزیزع نم -

دز یگنرمک دنخبل

! یمقشع هکلب ، مزیزع اهنت -هن

ور ثحب مدرک یعس ! دروخ نوکت مبلق ی هشوگ نیرت ییاهتنا یوت یزیچ

راو: هناقمحا دنچره منک، ضوع

. مروخب هدب یزیچ هی منک ادص ور یلگ مرب دش. منشگ نم -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

262

: تفگ و تشاذگ منوش یور وشتسد مندش دنلب لبق و دز یدنخشین

! تارب مرایم -

؟ دوب هدش دنت مسفن ارچ . مداد هیکت لبم وهب مدرک یدرس رکشت

نوشعمج تسد واب مدرب ورف ماهوم یوت ومتسد ؛ مدیشک یقیمع سفن

! هدش ممرگ یباسح مدرکیم سح . مدرک

. هنوحبص زا رپ ینیس ،اب تشگرب زورهب

؟ هنم هساو انیا همه -

: تفگ و تشاذگ مولج زیم یور

نیمه ! یشیم وحم یراد یروخیم هک یصرح همه نیا !اب هتبلا -

. مینیبب تورغرغ مسج یاج ور تنودرگرس حور تسازور

متسد دش ثعاب شتفس یاه هچیهام . مدز شوزاب هب یتشم هدارا یب

؟ مدوب هدیدن حوضو نیا هب ور شلکیه اتاالن ارچ نم . هریگب درد یمک

متفگ و مدز لز شرظتنم یامشچ هب

! هتمع ورغرغ -

درک نتفرگ همقل هب عورش و دیدنخ

مه وررپ هچ رونوا ورب اباب ؟یا تدوخ ای مروخب نم یدروآ -االن

هع.. ، هریگیم همقل هتسشن

منهد یرتم یلیم دنچ هلصاف وت شتسد یوت ی همقل نتفرگ اب مفرح

. دنوم مومت همین

پ؟ یتسب ارچ ، یدروخیم ونم خم یتشاد ،اتاالنهک ونهد نک زاب -

.. یلیخ -
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دش. اج منهد یوت شلک دوب کیچوک نوچ درک. منهد یوت ور همقل یترز

: تفگ و دز یباذج دنخبل . فلگ پوت هزادنا دش مامشچ

منک. تسرد ور یدعب ات روخب مورآ -حاال

؟ تشاد یا ینعم هچ شاراک نیا . مدیوج ور همقل

متشاذگ شتسد چم یور ومتسد

! مروخیم مدوخ . زورهب تسین -المز

؟ دوب هدش مچ زورما نم . تخادنا مامشچ هب یصاخ هاگن هجوت یب

همه یور ارچ .. صاخ نحل .. صاخ هاگن .. باذج لکیه .. باذج دنخبل

! یتنعل وش رادیب ! ادیت وش رادیب ؟ مدش لفق زورهب یچ

وتدوخ نکن سول .. هگید روخب منیا -

. مدش ریس .. زورهب هیچ سول -

نومه .رد هنوخرپشآ هربب ور ینیس ات دش دنلب و دروخ شدوخ ور همقل

: تفگ حلا

دیرخ تمربب مه یرصع ، میدرگب غاب وت میرب وش رضاح وشاپ -

: متفگ اگنخ لثم

؟ ناه -

دموا دعب هقیقد ود و هنوخزپشآ وت تفر

زونه یتسشن هک -وت

؟ تکرش یرب دیابن زورما وت هگم -

: تخادنا باال هنوش
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چون -

ارچ؟ -

یلو متحارتسا و زورما نم . هداوهب تسد اه هدنورپ . متفرن مدوب راکیب -

. ارگراک رس باال مرب دیاب ادرف

هچراپ نیرت نورگ زا یکی تارداص تکرش ، نوشتکرش مدوب هدینش بقال

. درکیم راک نوشتکرش رظن تحت مه نوزم یلک . تساه

: متفگ و مداد نوکت یرس

ملیف رهظ ات هشیم . مرادن ندز رود ،ای ندز مدق سح نماالن بخ -

؟ میرب شدعب و مینیبب

و تسشن لبم یور مرانک ، دموا متمس و تشادرب زیم یور زا ور لر تنک

: تفگ

،ع یدمک ، کانسرت . هشن ارچ هرآ -

؟ ینیبیم یچ ، مارد ، هناقشا

: متفگ شفرح هب هجوت یب

؟ دیرخ میریم داوهب -اب

درک مخا

. هنوخ دایمن بش ات نوا ارچ؟ داوهب -

. مداد تروق ومنهد قازب و شتمس مدش لیامتم لماک

! مگب یروطچ فوپ .. بخ .. زورهب .. مگیم -

. بوخ رتخد هی لثم -
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.. هشیمن بخ -

؟ مراذب یملیف هچ ، یتفگن . وگن سپ -

. مدرک توف کالهف ومسفن

هناقشاع ، مارد -

دز: ینکشب

هس ود دیاب ور کانسرت یلو منکیم حلا رتشیب کانسرت اب هکنیا -اب

؟ یدید وت)ور زا شیپ دید.Mebeforyou(نم بش فصن

-هن!

. مدینش یلیخ وشفیرعت یلو مدیدن منم -

درک. یلپ ور یملیف دعب و تفر رو لر تنک اب یمک

. مدش ندید لوغشم یلو دوب ریگرد مرکف هکنیا ،اب شندش عورش اب

! هیراد هیرگ ملیف هدینش تفگیم زورهب

ماکشا و هزورهب هنوش ور مرس مدید تشذگ هک ملیف لوا تعاس کی

زورهب تسد یلو مرادرب ومرس متساوخ . مدرک گنه هظحل .هی هزیریم

. مدش ندش ادج لا یخ یب . دوب لفق مرمک رود

زورهب . دوب نیگمغ اعقاو .. مدرک هیرگ نوخ مدرک سح شندش مومت اب

ملغب لماک ضوع .رد تسین راد هیرگ ماردق نوا تفگیم نوچ درکن هیرگ

. مراذب ش هنیس ور ومرس داد هزاجا و درک

: تفگ هک مدرک ینیف نیف

! یدرک یغامد ومنهریپ -

: متفگ و مدیبوک ش هنیس ور یتشم . تفرگ مدنخ
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داوخب متلد یلیخ -

. داوخن ارچ وناب هلب -

و متفرگ زاگ ومبل . مدرک سح مبلق یوت ور زیچ نوا ندروخ نوکت مزاب

لغب تحار ردقنا هک مدش راکتنایخ و ایح یب ردقچ نم . مدش ادج شزا

. مریم زورهب

: تفگ هک دموا یلگ یادص

. تس هدامآ راهان دییامرفب -

تسود ور گرزب موناخ نیمار ومع هک ننودیمن نوجاقآ زورهب مگیم -

؟ هراد

االن متفگ هک داتفا هفرس وهب تفرگ شدنخ نانچ ندروخ اذغ طسو

. مدرک مخا هاگآدوخان . هشیم هفخ

؟ تشاد هدنخ مفرح یاجک -

بآ شناویل یوت دیدنخیم هک روجنومه باالو تفرگ راو میلست وشتسد

. دروخ یمک و تخیر

وت دعب ، هنودیم مه یزاریش ظفاح یتح ور نامام هب نیمار قشع -

هب دعب یتح ، یلا س دنچ ات بخ .و هنودیم منوا ؟ یگیم ور نوجاقآ

یتقو اما دوب اپ هب یناهج گنج نومنوخ وت داوهب و نم ندموا ایند

دش روبجم ومع هرادن یسح ومع وهب هراد تسود ور اباب تفگ نامام

و درکن شومارف تقوچیه ور نامام هب شقشع دنچره . رانک هشکب

. درکن رییغت یزیچ اما ، تفگ و دز راج اج همه سکعرب

وهی . درکیم ماگن یصاخ روط .هی مداد نوکت ندیمهف یانعم هب ومرس

: تفگ
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! دراد یرگد نونجم ورگ رد لد شی یلال هک ینونجم نآ منم -و

. هنکن ماگن یروطنیا شاک دش. سبح مسفن

دیشک منودند ریز زا ومبل . مدرک ماذغ اب یزاب هب عورش و متفرگ زاگ ومبل

: تفگ و نوریب

ریگن نوشزاگ -

شوت هک یتلا ح هب هجوت یب و مدرک یا هفرس کت . مدیشک بقع ومرس

: متفگ میدوب

ملد یلیخ . ماباب نامام شیپ مرب دیاب لوا میدرگرب یتقو .. هزیچ -

. هدش گنت نوشارب

؟ نوششیپ یرب هراذیمن داوهب -

. منودیمن ور گرزب موناخ اما ، هرادن یلکشم داوهب -

. تفرگ شدوخ هب ندرک رکف تلا ح

. هشاب هتشاد یلکشم منکن رکف مه گرزب موناخ -

مدز دنخزوپ

نم. یاباب و نامام زج هب ندوب همه ؟ ینومهم بش نوا هتفر تدای -

زا منم اما . ندشن توعد نا یتاهد ماباب و نامام نوچ هک.. یتفگ تدوخ

مدش باختنا نم ارچ سپ . متسه منم نا یتاهد انوا هگا ! مداوناخ نومه

؟ ندش داوهب رسمه هساو

. درکیم ماگن فرح نودب و توکس رد

ور یراگتساوخ ینعم روز هب نم یراگتساوخ ندموا هک یزور ال صا -

هی تقو نوا . مدرکیم یزاب متشاد و دوب متسد کسورع . متسنودیم

؟ ندش یتنطلس هداوناخ هی سورع هب هچ ور یتاهد هچب رتخد
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. هرادن وروت تقایل داوهب دنچره ! هدش هک هیزیچ . ادیت نکن رکف شهب -

تمربب شدعب میباوخب مکی نم، قاتا میرب وشاپ یدروخ وتاذغ هگا

. نوریب

دش درگ مامشچ

وت؟ قاتا ارچ -

تدوخ قاتا وت مه امش و مباوخب اهنت مقاتا وت نم هدیمن ینعم نوچ -

. اهنت

! دایمن مباوخ بخ -

. هریگیم تباوخ ، میرب وشاپ -

درک. مدنلب و تفرگ ومتسد

؟ وتاذغ یروخیمن هگید -

-هن.

هنوگ تلا جخ زا هظحل هی دموا هک یلگ دز. ادص ور یلگ یدنلب یادص اب

یلگ .االن مدیشک نوریب زورهب تسد زا ومتسد مکحم و تخادنا لگ ماه

مهب بجعتم زورهب . هگیم داوهب وهب تسه نومنیب یزیچ هنکیم رکف

. مداد نوشن ور یلگ وربا و مشچ اب هک درک هاگن

هب میتفر هک مجنپ هلپ اه.ور هلپ تمس درک متیاده و تفرگ وموزاب

: متفگ یمورآ

داوهب هب ات هنومنیب یزیچ همهفب هیفاک ! مهب بسچن یلگ یولج ردقنا -

. هگب

زاب وشقاتا .رد مرب اهباال هلپ زا رت دنت مدش روبجم هک تفرگ ومتسد چم

ود هلصاف .وت تسب ورد و راوید هب متدنوبسچ . داتسرف لخاد ونم و درک

: تفگ و تشادهگن وشتروص متروص یرتم یلیم
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؟ همهم هگم ، همهفب -

مدیشک یقیمع سفن . دوب رامخ شنحل

؟ دوبن ندیباوخ تفده یدید -

دز یباذج دنخبل و درک شزاون و منوگ شتصش تشگنا اب

نیریش تباوخ ات همز ال تنطیش . دوب تنطیش اب هارمه ِندیباوخ مفده -

! قوشعم رانک منوا هش، رت

: متفگ زیمآ ضارتعا

.. زورهب -

دش رت رامخ شامشچ

.. ینکیم رت بارخ وملا ح زورهب وگن یروجنیا -

: هشاب مدوخ تسد هکنیا نودب دش، توهش هب هتشغآ منحل

؟ هبارخ تلا ح هگم -

درک شخپ متروص یور وشدیشک یاسفن و دنوبسچ مهب وشنت

؟ ینکیمن شسح -

؟ ویچ -

! هدش رادیب -

. میباوخب هرارق ام اما -

: تفگ و دیشک منییاپ بل یور ینوبز . مابل هب ندوب هدیبسچ ابیرقت شابل

االنهن. اما ، میباوخیم -
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ملقع هن. تفگیم ملقع اما تساوخیم ور زورهب منت منک. زان متساوخ

نم تس. هعونمم ی هطبار هی هطبار نیا و همرهوش ردارب زورهب تفگیم

. ممسج ، محور ، مبلق اما . دوب هابتشا ملبق یاه هعفد ؛ مدب شهب نت دیابن

. دوب زورهب اب هطبار ی هنشت شمه

دز هک ور هسوب نیمود . مدرپس زورهب هب ومنت و مدش مساسحا میلست

. مدنوخ ارف ، مدوخ تیاضر اب یا هطبار هب ور زورهب و مداد ور شباوج

. دموا مکلقلق درب. مندرگ تمس و داد تکرح روطنیمه وشتسد

زا وشنوبز هناصیرح داد. رج تکرح هی واب تفرگ ومترشیت فرط ود

و دز منیتوس هب یگنچ . مدیشک یرارق یب .هآ دیشک مفان یور ات ندرگ

مدرک ادج راوید زا ومنت درک. ش هراپ

. تخت ور میرب -

نامزمه ور متروش و راولش . تخت ور درب ونم و درک ملغب هتساوخادخ زا

: تفگ مدیفس تشهب هب هریخ و نییاپ دیشک

! یتنعل -

و دیشکیم ماپ یور وشنوبز . ندز سیل هب درک عورش ماپ چم زا

. دمویم باال روطنومه

: مدیلا .ن تسین منت وت نوج مدرک سح دیسر هک ماپ نور هب

.. زورهب هدن شلوط -
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و تفرگ شابل نیب ور ملوچوچ . تشاذگ متشهب یور وشنوبز ، مفرح اب

وهآ مداد راشف مه هب وماهاپ . مربب تذل طقف ات متسب ومامشچ . دیکم

رامخ . تشادرب ور شنوبز زورهب هک دوب هدرک رپ ور قاتا طیحم ماه

دش. ادج مزا هک ندرک هاگن شهب و مدرک زاب ور مامشچ

تشاد شرب . تفر نفلت تمس اما هرایب رد ور شاسابل داوخیم مدرک رکف

: دادرارق ششوگ یور یا، همکد ندز زا دعب و

.. مقاتا رایب رادرب ال تون فرظ هی اب یعبرم کیچوک خی فرظ ..هی یلگ -

. نونمم هرآ..

: متفگ بجعتم . مدش زیخ مین و متشاذگ متخل یاه هنیس ور ومتسد

؟ هدشیچ .. زورهب -

. تفر رد تمس و دز مبل ور یعیرس هسوب

! ینک هبرجت ور ترمع کس-س نیرتهب هرارق ! مراد زیارپروس تساو -

دموا شک دنخبل هب مبل

هب رامخ . مدیشک مسیخ تشهب یور و مدرک سیخ منهد قازب اب ومتسد

: متفگ هک دز لز متسد تکرح

؟ هیچ هساو سپ خی الو تون -

هدید نم هک درک زاب ورد یروج زورهب . دروخ رد هب یا هقت هظحل نومه

تشاذگ ور ینیس و مرانک دموا . تسب ورد تفرگ یلگ زا ورافرظ . مشن

دش. شسابل ندروآ رد لوغشم . یتختاپ ور
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هاگن شتفلک تلآ وهب مدز سیل ور مسیخ تشگنا شتروش ندروآ رد اب

زا رپ دادیم نوشن شدش خیس تلآ ،و شزمرق و رامخ یامشچ . مدرک

. هتوهش

شتسد رانک ور ینیس . تسشن ماپ نییاپ و تخت یور دموا تخل

مندب یور و تشاذگ شنهد یوت . تشادرب وراخی زا یا هکت و تشاذگ

، شنهد وت زا ور خی هک هنک راکیچ داوخیم منودب مدوب واکجنک دز. همیخ

. مدیشک یهاتوک غیج شیخی .زا تشاذگ ماه هنیس یور

نومه ،رد منیس کون هب شدیلا م یم شابل واب ماه هنیس کون شتشاذگ

رباربدص متوهش و دش یداع مساو هظحل دنچ دعب . دیکم یم مه حلا

. متشهب هب شقش تلآ دروخرب مه یفرط خی،وزا یدرس یفرط دش.زا

هنارهام ور خی . ممکش ور تفر و تشادرب ور یدعب خی دش، بآ هک هخی

یتقو . دادیم تکرح ور شنوبز شاهاب هارمه و دیشکیم متسوپ یور

. مدرکیم سح حوضو هب ور متشهب ندز ضبن ، متشهب هب دیسر

. دوب هدرک سیخ ور تخت تمسق نوا کش یب مه شتاحشرت

مدیشک یدنلب درک.هآ ورف مخاروس یوت ور یلوا و تشادرب ور خی دنچ

یتح هک یروج ، دوب هدش سح یب مندب . مداد نوکت ور مندب و

یوت هک یخی درد ات دیلا م ور ملوچوچ شنوبز .اب منزب فرح متسنوتیمن

درک. مدراو یمورآ وهب تشادرب ور یدعب خی هش. یداع دوب مخاروس

: مدز غیج ومنک لر تنک ومدوخ متسنوتن راب نیا
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.. زووورهب -

: مدز داد دز. سیل و دیشک ملوچوچ و خاروس یور وشنوبز

.. ممدرک خی -

دیسوب ومابل و مابل تمس دموا

هشیم مومت شدرد االن مزیزع شاب مورآ -

. عورش تذل و دش مومت درد شفرح قبط . مدرک شاگن و مدز سفن سفن

مدیلا م ور ملوچوچ تسد واب مدیدنخ

یور ور شنوبز نم، تشگنا یاج دعب و دیسیل و تفرگ ور متشگنا

. تشاذگ ملوچوچ

. دوب زورهب غاد نوبز رطاخب هتبلا . ندش بآ ال ماک اخی هقیقد دنچ دعب

. دیدش یلیخ منوا ! متشاد ندش اضرا سح درک. ماگن و درک دنلب وشرس

تشهب هب هدش درگ یامشچ .اب متشهب یور تخیر و تشادرب الور تون

. مدرک هاگن مدش یا هوهق

سیل ملوچوچ ور زا الور تون . متشهب نوج هب داتفا و دز یرورش دنخبل

. دروخیم تذل واب دزیم

منودب هکنیا نودب و درک ندیزرل هب عورش منت باال، توهش و رشح زا

الی تون و داد همادا شندیسیل هب زورهب . مدش اضرا منک لر تنک ومدوخ

دش. لو تخت یور نوج یب منت . دروخ ور متاحشرت اب هدش هتشغآ

رارق یب . مدش یرشح هرابود هک دوب زیمآ کیرحت دقنا شنوبز تکرح

. مدادیم نوکت ومدوخ
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الور تون یمک و دش دنلب درک زیمت شنوبز اب ومتشهب یباسح هکنیا زا دعب

میمصت اما مارب دوب یروج .هی تشادهگن منهد یولج . دیلا م شتلآ رس هب

. دیچیپ منهد بوت ال تون معط مدز هک ور لوا نوبز . مروخب متفرگ

و دنومن الیی تون هک ییاج ات مدرک شتلآ ندز سیل هب عورش قایتشا اب

و بقع منهد یوت ور شتلآ و دیشکیم هنودرم یاه .هآ دوب شتلآ طقف

. درکیم ولج

م متشهب هب ور شرس . دیشک نوریب منهد وزا هسب تفگ دعب هقیقد هد

ف یمک . دیلا

زورهب تلآ و دک زاب اج دوز ، دوب هدامآ یباسح متشهب نوچ اما داد، راش

سح هک دوب باال متوهش ردقنوا دز هک ور لوا هبملت . لخاد تفر لماک

. تذل و دوب تذل طقف . دوبن درد زا یربخ . مدش اضرا مدرک

. دوب هدنکارپ قاتا طیحم یوت هک دوب نوماه نهلا طقف ، دعب تعاسمین

هتسخ ود ره دعب و درک منساب دراو مه رود ،هی نومتفج ندش اضرا دعب

هدرک هبرجت ور مرمع *س کس نیرتهب ، تفگیم تسار . میداتفا مه رانک

! مدوب

****

وت یباوخیم ردقچ ادیت وشاپ -
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یرتم یلیم ود وت ور زورهب تروص و مدرک زاب ومامشچ یگتسخ اب

. مدید متروص

خآ.. -

دش نارگن شامشچ

؟ یراد درد -

اما . دایب باال مزودنیو ات دیشکیم لوط یمک . مداد مندب هب یسوق و شک

. دوب دوهشم م هنت نییاپ درد

. نوریب دز متخل یاه هنیس و تفر رانک مور زا وتپ مدروخ نوکت نوچ

شریز شیپ تعاس دنچ ات هک راگنا هن راگنا ! زورهب یولج مدش بذعم

. مدیشکیم وهآ مدوب

نحل .اب مندب ور دیشک ور وتپ و دنوخ ور ندوب بذعم نیا مامشچ وت زا

: تفگ یرت مورآ

؟ هنکیم درد تاجک ؟ مزیزع -

ملد! ریز -

درک شزاون وماهوم

. مرایب تارب مه هدنوشوج هی مومح میرب وشاپ -

همزمز بل ریز داوهب یروآدای .اب متسشن تخت یور و مدش زیخ مین

: مدرک

.. تساجک داوهب -

هک دایمن -االن

مدز دنخزوپ
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! هموناخ ادیش شیپ نوچ دایمن -

: تفگ بجعتم

؟ ادیش -

!! ادیش هرآ، -

درک یا هدنخ کت

! هشقباس باوخ ریز ادیش -

منزب منوتیمن هکنیا ! میناوتان دش.زا عمج مامشچ وت کشا هاگآدوخان

منک. هل ور روعشیب ی هرتخد نوا و داوهب

ور ماهوم یور درک. ملغب و دش کیدزن مهب دید ومامشچ کشا هک زورهب

: تفگ و دیسوب

! یراد ونم !وت اینک هیرگ منیبن -

تفرگ مدنخ هیرگ طسو

مه میباوخیم مه اب هکنیا ؟ یهجوتم ! ینم رهوش ردارب ..وت زورهب -

. هضحم هابتشا

درک هاگن مامشچ وهب درک جک وشرس

نیا ؟ یاوخیمن ور ینوهنپ ی هطبار نیا وت یگب یاوخیم ینعی -

ور. ینوهنپ یاندیباوخ

نیا هب مشیم روبجم عقاو رد مسرت یم تزا نوچ . ماوخ یمن -

نم.. ؟و یچ ینک مراچیب و یگب داوهب هب هگا ، یباوخمه

: مفرح طسو دیرپ

؟ یرب یم تذل ارچ سپ هرابجا هب هگا -
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مدرک شاگن پچ پچ

اه! مدآ فرح طسو یرپب هتسشن قشاق لثم یراد تداع هشیمه -

ساسفن هک یروج درک. کیدزن وشابل دش عطق ش هدنخ یتقو و دیدنخ

: تفگ هش شخپ متروص ور

؟ موه -

! مرب یم -

؟ سپ -

...-

. هیفاک نیمه -

منیس یور مابل زا شهاگن . داتفا نوریب مپچ هنیس و تفر رانک وتپ

دش. هدیشک

! ینکیم ـ*ـا ضرا داوهب زا رتهب ونم وت هنافساتم -

حلا نومه ورد درک ندیسوب هب عورش مینوشیپ دز.زا قرب شامشچ

: تفگ

تسود نم اما.. هشن ترواب دیاش .. تسین هطبار طقف مالمک نم یلو -

.. ادیت مراد

داد: همادا و دیسر مابل هب

. یشاب مدوخ ملا ماوخیم ! ماوت یتاذ تیموصعم هنووید نم -

مدز لز شرظتنم یامشچ وهب متفرگ هلصاف یمک

. مراد تسود و داوهب نم ! مرادن تِسود نم اما -

دز یخلت دنخبل
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یراذب . یشاب ماهاب ماوخیم طقف . شاب هتشاد متسود متفگن هک نم -

. نکن یرود مزا . مرایب تسد هب وتلد

: مدز دنخبل . دنوزرلیم ور ملد تشاد .. شادص هت زجع ش.. هناقداص نحل

! هشاب -

وت اجنیا االن هکنیا لیلد هک ونیا یتح ، دوب هتفر مدای زیچ همه راگنا

ا داوهب تفگ یم مهب یا یزوم سح هی اما . همیگدنز ظفح مزورهب تخت

دیاش ؟ مدن زورهب هب تصرف هی ارچ نم ، هدرک تولخ شنوج ادیش الناب

ارکف نیا تقو چیه شاک .. یلو . هشابن یدب رسپ مه اهردقنوا اعقاو

متسنوت یم و دوب هتخپ سملا، هدزنوپ بلق مکی شاک . منهذ وت دمویمن

.. شاک . مریگب میمصت الهن قاع

درک، هسوب قرغ ور متروص و مدیشک زارد هک داد ملوه تکرح هی وت

: تفگیم شنیب

ومال هب مترکون .. مترکاچ -

: مدز غیج و مدیدنخ

مدش هل مور تفین یروجنیا زورهب -

. مداد نوکت فسات زا یرس درک. دنلب مندب ور زا ور شندب

؟ مومح میرب تسه هزاجا -حاال

: تفگ قوذ اب

. تمربیم مدوخ . مترکون مدوخ نم -

داوخیم تلد هک بوخ ی هنورتخد یاسح نیا .زا تفر یلیو یلیق ملد

. ینک ش هبرجت شمه
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ونت نیمز یور داتفا وتپ درک. مدنلب ،و مرمک و اهاپ ریز تخادنا وشتسد

ومتسد . مدش یروج ،هی دوبن تخل شدوخ نوچ . دوب شاتسد وت متخل

: تفگ و دیدنخ هک متشاذگ متشهب یور

؟ ینکیم نوهنپ ارچ شمدید هک نم -

درب. ناو تمس ونم و درک زاب ور مومح رد شاپ اب

ردارب ،اب مرگ بآ شود .هی شوت میتفر ود ره و درک بآ رپ ور ناو

ملد ! نیریش یا هعونمم اما ، دوب هعونمم مارب تدش هب هک یدرم ! مرهوش

. تشاد تسود ور هعونمم نیا

دوب هتفگ زورهب . مشوپب سابل ات مقاتا متفر و مدش ادج زورهب زا رصع

شارب و همرکف هب یکی هکنیا !زا متشاد یبوخ یلیخ سح . دیرخ میریم

هرن. رس م هلصوح هک همهم

یرصتخم شیارآ . مداتسیا هنییآ یولج و مدز یباذج اما ترپسا پیت

. متخادنا منوش یور هنادازآ و متفاب ور ماهوم ؛ مدرک

.هی متخادنا ش هحفص هب یهاگن و متشادرب تخت یور زا ور میشوگ

. نداتفا نوشنز دای ناخ داوهب ! بجع هچ . دوب هدموا مایپ

: شمدنوخ بل ریز و مدرک شزاب

" نوریب میرب تلا بند مایم بش "

شلا وح قشع هتفر . مرایب رد ور شصرح تساوخیم ملد . مدز دنخزوپ

ادخ هنک. رس نم اب داوخیم وشبش تقونوا ، هدرک موناخ ادیش اب ور

هنودیم

! داوهب هنک تتنعل ادخ . ندیباوخ مه اب راب دنچ
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: مدرک پیات شباوج رد دصق زا

میریم میراد زورهب و نم . ورب ناج ادیش الاب صا ،ای دعب هساو راذب "

"! هگید مرادن نتفر نوریب هلصوح مشدعب ، دیرخ

راگنا درک. ندروخ گنز هب عورش میشوگ دیشکن هقیقد .هب مدرک دنس

درسنوخ اما داتفا ملد هب یبیجع سرتسا ! دوب هدیباوخ یشوگ یور

: مداد باوج

؟ هلب -

! یبصع یلیخ ، دوب یبصع شادص

؟ شزا ریگب هلصاف متفگن تهب هعفد دص هگم ؟ زورهب اب یریم یراد اجک -

؟ هنکیم راکیچ هنوخ تعاس نیا زورهب ال صا

!! هدب همادا دعب شکب سفن .هی هرسکی ینزیم فرح ردقچ داوهب فوا -

دز: داد

. هدب ومفرح باوج وگن ترپ و ترچ -

نوچ مسرتیمن یشحو ریش نیا زا راگنا . مدوب درسنوخ نم ، نوا الف خرب

. شندیرد هساو مدوب هتفرگ نیمک مه مدوخ

امش . میرخب زیم زیچ مکی میریم میراد ، متسین وت لثم هک نم !! سرتن -

اب دیرخ متفگ منم ناج. ادیش شیپ ، مگب رتهب ،ای دیتکرش ور زور لک هک

. هییاهنت زا رتهب زورهب

! زورهب اب یریمن ماج چیه ، هنوخ وت ینیشیم .. ادیت -

هش: مورآ ات منک رت مالمی ور منحل مدرک یعس

؟ ینارگن ارچ تس، هداس دیرخ هی طقف -

.. هئوت ور شمشچ نوا -
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. یدش مهوت راچد !وت تسین -

داد: باوج درس

،عفال. شاب تدوخ بظاوم ! هشاب -

! ینکیم عطق هک منهج درک. عطق نم باوج ندینش نودب تحار یلیخ و

هب هنیس زورهب .اب مدش جراخ قاتا وزا مدرک ترپ مفیک یوت ور یشوگ

مدرک شاگن رظتنم هنک. مادص ات دمویم تشاد هک مدیمهف و مدش هنیس

. منزب دید ور شباذج پیت مدرک تقو منم . دنورذگ رظن زا ور ملکیه هک

مدیشک شتک هبل هب یتسد یل. راولش ،و ترپسا و یکشم بذج تک کت

: متفگ و

! یدش پیتشوخ -

: تفگ و دز یقیمع دنخبل . ندش نوراب هراتس زاب شامشچ

. هدرک مپیتشوخ هک هئوت اب ندوب قوش -

زورهب وشن سول -

میتفر اه هلپ تمس و تفرگ شتسد یوت ومتسد

! موناخ مگیم یدج -

. مداد نوکت ومرس و مدیدنخ

زا ومتسد سرت .اب مغارس دموا سرتسا زاب میدیسر هک اه هلپ نییاپ اب

یلگ زا یربخ اما مدرک هاگن هنوخزپشآ .هب مدیشک نوریب زورهب تسد

. دوبن

. دنور یلصا نوبایخ تمس ور، نیشام زورهب و میدش جراخ یوال زا

: متفگ شهب هریخ . دیسوب و تفرگ شتسد یوت ومتسد

.. زورهب -
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: تفگ یصاخ تقادص هی اب

لد نوج -

! تفر یلیو یلیق نم ی هبنج یب لد زاب هک خآ

: متفگ تیدج واب مدرک عمج و مدنخبل روز هب

دز. گنز داوهب ، مدوب هک قاتا -وت

دش: توافت یب شنحل

؟! بخ -

! ماوت اب هک هنودیم عقاو .ورد میدز فرح -

! هبوخ -

؟ هبوخ شاجک -

! هنودیم هک نیمه -

. دیسوب ومنوگ و دش مخ دنخبل .اب متفگن یزیچ و مداد نوکت ومرس

: تفگ وهی هک دوب امرف مکح توکس نومنیب یا هقیقد دنچ

. نییاپ شکب وتراولش -

دش درگ مامشچ

هساو اعقاو ، میتشاد زورما ام هک یا هطبار نوا ..اب ادخوروت هسب زورهب -

! یتفر رو ماهاب مومح وت هک مردقنوا ؟ هدنوم مه رناژی وت

: تفگ رامخ و دیدنخ

وبصم ال نیا رایب شرد ، مراد رناژی هشیمه وت هساو نم -

هنک. رارصا رتشیب متساوخیمن . متشادن یا هراچ . مدرک شاگن پچ پچ
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: تفگ هک مدیشک نییاپ ور مراولش

نم تمس وش لیام مکی ، رایب رد متتروش -

مدز یهاتوک غیج

؟ هگید رما -

! نشهاوخ انیا ، مقشع هیچ رما -

عورش و داد تکرح ور شتسد . مداد ماجنا ور تفگ هک یراک و مدیدنخ

درک.. ندیلا م هب

*

مدز مکحم هک ماه هتسپ ی هسیک تمس دمویم تشاد شتسد اوه یب

: تفگ و درک ماگن اه هتفرگ قرب لثم . شتسد تشپ

؟ ادیت هتچ -

مدرک مخا

. یشیم قاچ هگید هسب ؟ تدوخ ای مروخب نم یتفرگ -

: تفگ هدنخ دش.اب درگ شامشچ

! ینزیم ارچ روخن وگب بخ -

دش نوزیوآ مچول و بل

! روخب ایب .. وتدوخ نکن مولظم -حاال

؟ مروخب اجنیا -
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! زووورهب -

سح ششوغآ یامرگ درک. ملغب ، مرمک تشپ تخادنا وشتسد و دیدنخ

. دوب ینیریش

؟ دایم تشوخ ، نیبب و نوا -

یکی نیرتیو تشپ هک یگنر یسای نهاریپ و مدرک لا بند ور شتشگنا در

طسوت باالش اما . دننام یسکام و دوب یمادنا . مدید ور دوب اه هزاغم زا

. دوب زاب ال ماک ، دروخیم هنیس تمسق ور هک یگرزب کاچ

زورهب هزاب یلیخ -

دیشک ومتسد

. تسین زاب مدایز اباب! شمیرخب میرب ایب -

: متفگ و مدرک شتسد یوت یاکاس هب یهاگن

. رخب یگیم ینیبیم یچره . هگید هسب ؟ انیا اب یدشن هتسخ انایحا -وت

: تفگ و درک اکاس هب هراشا

م هتسخ نراد نزو لا غثمصچ هک سابل هکیت ات راچ نیمه یدرک رکف -

؟ ننکیم

: متخادنا باال هنوش . میدوب هدیسر هزاغم هب

واال! هرآ -

نوشن هدنشورف هب ور تفگیم هک ینهاریپ تسارکی و میدش هزاغم دراو

منک. وُرپ و مرب ات متسد هب داد دروآ ور نم زیاس هکنیا زا دعب و داد

ور هسابل ، مدشیم تخل ورپ قاتا ره وت هک سب مدوب هدش هتسخ

ورپ قاتا وت منوا . مدرکیم منت ومدوخ یاسابل زاب تیاهن ورد مدیشوپیم

! یبجو مین یاه
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: متفگ و مداد زورهب تسد ور مزیزع یاه هتسپ

! تمشکیم ندش مک منیبب ! انوشیروخن -

: تفگ و دیدنخ

! یراد تسود هتسپ ردقنا متسنودیمن -

: مدرک همزمز و متسب ور ورپ قاتا رد

! همیگدنز قشع -

متداع . مدادیمن نامام هب مش هنود ،هی دیرخیم مساو اباب یتقو هشیمه

هاگآدوخان . مدرکیمن میسقت یسک اب ور متشاد تسود هک ییازیچ دوب

ولک وت مندز شوج دیاش . مداتفا داوهب دای

. تشاد تداع نیمه رب هشیر ، مندوب تسم دوجو اب یتح پ،

متفگ هک دوب هتسشن منت هب نانچ هسابل . مدرک هاگن هنییآ یوت مدوخ هب

! هنکیم مومت و مراک ورپ قاتا یوت اجنیمه متنیبب یروجنیا زورهب هگا

لماک هک یا هظحل تسرد . تافاکم اب هتبلا . مدروآ رد وسابل سرت زا

. دروخ ورپ قاتا رد هب یا هقت مدروآ شرد

؟! زونه یدیشوپن . دیکرت ملد شاب دوز -د

: مدز داد

اسیاو -

زاب ورد . متفرگ متسد یوت ور نهاریپ و مدیشوپ ور مدوخ یاسابل عیرس

منت وت مدوخ یاسابل ندید اب اما متمس تشگرب قوش اب هک مدرک

: تفگ و دروخ لا حدض
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؟ یدیشوپن ارچ -پ

. مدروآ شرد منت، وت دوب بوخ ، مدیشوپ -

دش درگ درکیم بجعت هک ییاتقو لومعم قبط شامشچ

؟ یدروآ شرد هک یچ ینعی -

منزب میج متساوخ تکرح هی ووت متفرگ شتسد زا وراه هتسپ هسیک

: تفرگ ومتسد چم اما

! درمان -

وش هنوگ و مدش دنلب اپ هجنپ وور مدیدنخ زیر زیر . دوب هتفرگ مدنخ

. مدیسوب

نک باسح ورب ؟حاالم شینیبب یرتهب تیعقوم وت متساوخ مدرک -دب

. هشن رید میرب

تفرگ مزا و نهاریپ و دز یباذج دنخبل

! اینک رخ یتفرگ دای -

و مدرب ماه هتسپ ی هسیک یوت تسد تذل اب نم و تفر نوخشیپ تمس

متشاد تسود ور یکشاوی یاه هناقشاع نیا بیجع . متشادرب ور ات دنچ

. هشاب ناهج درم نیرت هعونمم زورهب هگا یتح

. دموا تشوخ یدید یزیچ دیاش نک هاگن مشاسابل هیقب مکی -

هگید میرب زورهب هسب -

نومامدق .هب میدش جراخ هزاغم زا مه رانک و تخادنا مرمک رود وشتسد

هار یسح و رکف ره زا غراف مودکره هک یتیعمج نیب وزا میداد همادا

. میتفریم هار نتفریم

اب هارمه ، یگنر یکشم راولش و تک زورهب ، نومدیرخ مامتا زا لبق
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شفک هی منم ، هشاب هدرک تس نم نهاریپ اتاب تفرگ یسای تاورک

دوب شتسد اکاس ی همه زورهب هراچیب . متفرگ تناس تفه هنشاپ یکشم

. دادیمن مه نم تسد بخ اما ،

دیرخ زورهب . میدرک ادیپ ور نیشام و میدش جراخ دیرخ زکرم زا هرخ بال

طبظ دز، هک تراتسا . میدش راوس دعب و تشاذگ بقع قودنص وراه

مدید مدرک هک تقد درک. ندش شخپ هب عورش یگنهآ و دش نشور

! دوب میگدنز قشع نیمود ، هتسپ زا دعب ! هیلیقع رهمداش

. تفرگ برض گنها متیر اب هارمه نومرف یور زورهب

! ییوهی دوب هدش کتینامر ردقچ . دیسوب و تفرگ شتسد یوت و متسد

: هدنخ زا میدیکوپ ود ره دش یلپ هک یدعب گنهآ اب

 درک دب هچ ، شویرپ ، شوهم

درک رد هب رد ور همه درک، رهوش

درد ملد دش. گنهآ ندنوخ لوغشم و درک هقابروغ هیبش وشفایق زورهب

ور ششویرپ شوهم یاتمسق اصوصخ . مدوب هدیدنخ هک سب دوب هتفرگ

. دنوخیم و متروص کیدزن دمویم

: متفگ هدنخ یاه هدنوم هت واب مدز سپ وشتسد

اه! هنکیم سیورس ومنهد داوهب میرب رید ؟ هدنچ تعاس -

دش. شتروص نومهم مخا شاج و دش عمج ش هدنخ

! یگیم یروجنیا هشاب ترخآ ی هعفد -

. دوب ینابصع نفلت تشپ مشیروجنیمه . مگیم یدج ارچ؟ -

سرت دش.زا ربارب ود نیشام تعرس هک داد راشف زاگ لا دپ ور وشاپ
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: دیرغ مدینشیم دوب مراب نیلوا هک ینحل .اب مدیشک ینیه

. تسین مهم -

. متشاذگ دادیم راشف ور نومرف هک شدش تشم تسد یور ومتسد

نم! ینوناق رهوش هنم، رهوش داوهب ، زورهب -

. دروخ نوکت شابل دش. لفق مامشچ وور متمس دیخرچ شسح یب هاگن

وش کالهف سفن . هگب یچ تسنودیمن اما هنزب فرح تساوخیم اعطق

. رانک دیشک وشتسد و درک توف

: مدرک همزمز و مداد یلدنص هب هیکت

؟ شیریذپب یاوخ یمن ارچ -

: تفگ مشخ زا زمرق یتروص واب نومرف یور دیبوک و شتسد

وبب رهوش نوا زا ردقنا نم. قح ! ادیت ینم قح !وت رهوش رهوش رهوش -

. وگن تیب گال

هترپ نم یافرح هب هک یساوح و یگدننار عضو نیا اب متشاد هروشلد

منک: شمورآ مدرک یعس . ییاج ای یسک هب هنزب

. تیگدننار هب راذب وتساوح ..االن زورهب مینزیم فرح شبجار دعب -

لیام . تشادهگن نوبایخ رانک ور نیشام دعب هقیقد دنچ و تفگن یزیچ

: تفگ یگف وابکال متمس دش

مدیم نامز تهب مراد ؟ یمهفیم . ینم ملا .وت مراد تِسود نم .. ادیت -

تخم زا ور مش تلا یخیب هکنیا رکف یلو ، یدنبب لد مهب هکنیا هساو

نم.. نک. نوریب

رطاخب هک ییابل . مدرک شابل تفچ ور مابل هدارا یب و مدش کیدزن شهب

و متسب ومامشچ . دوب درس و دزیم یدوبک هب شگنر ددعتم یاراگیس
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دش. رت گنرمک منهذ یوت داوهب هسوب ره واب مدیسوب . مدیسوب

: متفگ و مدش ادج دنخبل .اب دوب هدش کشخ زورهب

! مدنبب لد راذب سپ ؟ یدادن تقو مهب هگم -

تنطیش و ندوب سخت هک شیتنعل یامشچ . دوب فرح زا رپ شامشچ

! دیراب یم نوشزا

شدوخ تمس ونم یصاخ تنوشخ هی واب درب ورف ماهوم یوت وشتسد

وطال ی هسوب هی زا دعب .. ندرک سمل ور مابل شرارق یب یابل دعب و دیشک

تلا جخ زا نم یاپل و دوب زاب زورهب شین هک توافت نیا .اب میدش ادج ین

. دوب هتخادنا لگ

یوال. میرب شدعب میروخب یزیچ هی میریم تفگ و داد تکرح ور نیشام

نم یفرط هش.زا نشور هرابود ششیتآ تساوخیمن ملد . مدرکن تفلا خم

نوشندش ریگرد زا یریگولج هساو . ردارب ود نیا طسو مدوب هداتفا

منک! ینوبرق ور مدوخ مدوب روبجم

متسنودیم . دوب یا هدروخ 9و تعاس . مدرک شل لبم یور یگتسخ اب

هب .ور مدیشک یکرس سنلا لخاد هب اما ، دایمن هنوخ داوهب تعاس نیا

: مدز داد هنوخزپشآ

؟ یلگ -

نو: ریب دموا نانز سفن و دیود

؟ دیدموا یک ، دیدموا شوخ ؟ موناخ مناج -

: متفگ هجوت یب

؟ هدموا داوهب -
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باالن. هقبط موناخ هرآ -

دیشک ریت مرمک هرهم هک مدیرپ ماج زا یروج

؟ یچ -

؛ مدیود اه هلپ تمس و مدش دنلب برطضم درک. رارکت ور شفرح هرابود

یکی اتود وراه هلپ و مدرک لر تنک ومدوخ متفیب و هنک ریگ ماپ هکنیا لبق

. مدرک زاب ورد و مدیشک یقیمع سفن ، مدرک ثکم قاتا رد تشپ . مدرک

هرجنپ شیپ نوریب سابل اب هک مدید ور داوهب . مدش دراو طایتحا اب

غاب ؟ تشاد دید اجک هب هرجنپ نیا . درکیم هاگن ور نوریب و دوب هداسیاو

. دوب هدیشک رپ منهذ زا یچ همه راگنا هظحل .هی دمویمن مدای یتنعل ؟

؟ دوب یبصع دقنا ارچ شامشچ . متمس تشگرب ثکم اب

؟ تشذگ شوخ -

. مدن نوشن م هرهچ یوت ور سرت مدرک یعس

-رآ..

سپ ؟ متسب ورد نیا یک نم . دنوم صقان دروخ رد هب هک یا هقت اب مفرح

درک.. قرع وهی منت هنیمه هساو

: دوب زورهب دش، زاب رد دییامرفب هگب داوهب هکنیا لبق

... وراکاس ارچ ادیت -

رانک وراکاس و درک یا هفرس کت . دنوم مومت همین شفرح داوهب ندید اب

: تفگ مهب ور درسنوخ . تشاذگ رد

سنلا. وت ندوب هدنوم ؟ یتشادنرب ور تاکاس ارچ -

مدز یروز دنخبل
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دوبن مساوح -

: متفگ هنایشان هک هرب هنک درگ بقع تساوخ

! زورهب اقآ نونمم مه زورما دیرخ تباب -

.ها تشاد رظن ریز ورام هاگآراگ هی لثم هک یداوهب درک؛و مخا زورهب

. تسین یزاب دغ تقو االن زورهب

شبوک یادص دش. جراخ قاتا وزا درک مدیسرت هاگن ی هلا وح یدنخزوپ

. مدیزرل داوهب هاگن زا مور دش کتپ رد

رکف تلا .ح تخادنا ماپ ات رس هب یهاگن . متسشن و متفر تخت تمس

: تفگ و تفرگ شدوخ هب ندرک

وک؟ حبص شومچ یادیت نوا ــ

. دوب بوشآ ملد وت هک هنودیم ادخ اما ، مدز یعونصم دنخبل

هتسشن اجنیمه -

قاتا طیحم ور،وت مدق هب عورش و درک شراولش بیج یوت وشتسد

درک.

تشوگ هب راگنا ، یتشاذگ ترامع هب اپ سورع ناونع هب هک یلوا زور -

. هراد یبقاوع هچ نم یاروتسد زا یچیپرس ندنوسرن

ورامدآ نوج داوخیم هک یا هظحل ، لیئارزع لثم . مولگ خیب دیبسچ ضغب

: مدز بل ینوزرل یادص .اب هریگب



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

292

شماجنا وت هک یزیچ . دیرخ متفر طقف ؟ ینکیم یروطنیا ماهاب ارچ -

و هنوخ منومب دیراذب متفگ هک نم راک. طقف ، تکرش طقف . یدیمن

رس م هلصوح یراذیمن یتفگیم هک یدوبن وت دوخ نیمه . ماین نوتاهاب

؟ هرب

قیمع سفن دنچ زا دعب و تفرگ شاتسد نیب وشرس . دوب هدش مرن راگنا

درک. مهاگن کالهف

؟ وشن روخ مد زورهب اب مدوب هتفگن تهب هگم -

: متفرگ رگ هاگآدوخان

الور؟ یاسو ینیبیمن . دیرخ میتفر مگیم تهب مراد داوهب ؟ روخ مد -

منم و مدز سپ و ماکشا . دوب مخم ور ادنخزوپ نیا ردقچ دز. دنخزوپ

. متفرگ ههبج شدوخ لثم

نیا ؟اب یچ نم اما . دیرخ متفر زورهب اب نم هک یتسنودیم وت لقادح -

منیبب اسیاو ال صا ؟ تکرش یتفر هک منک رواب دیاب .. تپیت

رطع یوب ، مدیشک .وب مدرب شندرگ رانک ومرس و مدش کیدزن شهب

: متفگ غورد وهب راکبلط اما ، دادیم ور شدوخ

هک دیدوب لغب وت لغب موناخ ادیش اب هصخشم ال ماک ، ترطع زا منیا -

! یدیم هنونز رطع یوب
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مک! یلیخ .. دوب مک یلیخ نوم هلصاف

باال شتصش تشگنا . یفرح ره زا یلا خ یهاگن ، درکیم مهاگن روطنیمه

مور هنوچ زاب ممصم . مدیشک بقع ومرس درک. سمل مور هنوگ و دموا

درک. کیدزن مهب وشتروص و تفرگ شتسد نیب

: مدرک همزمز

. ندیم ور ادیش یابل معط تابل اعطق ! سوبن ونم -

دز: بل مامشچ هب هریخ

. مدوبن ادیش شیپ نم -

! یدیم وشرطع یوب یلو -

متسب وماشچ و متفگ یخآ داد. راشف ور منوچ

! یدیم و زورهب رطع یوب ماوت -

. هنوخب مامشچ زا ور سرت متساوخیمن . مدرک زاب و مامشچ

! وگن ترچ -
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هنایشحو . هنیشب مابل یور شابل و هرب نیب زا هلصاف ات دوب یفاک نیمه

ور مندب . مدرک سح منهد یوت ور نوخ روش ی هزم . تفرگ زاگ ور مابل

دز. گنچ منساب شوهب هنت نییاپ هب دنوبسچ

: متفگ سفن سفن واب مدیشک بقع ومابل

دعب هساو راذب م هتسخ -

. دروآ رد ور منهاریپ راب نیا اما ، دیبسچ مهب هرابود و درکن یهجوت

مه تفلا خم تیعقوم وت اما ! دوب لیمکت هطبار هساو متیفرظ یتنعل

. مدوبن

: دیرغ بل ریز

نک! یراکمه -

سح ملد .هت مدرک زاب و متفرگ متسد یوت ور شدنبرمک لفق راچان هب

داوهب اب ندیباوخ . تفرگیم اشنم یچ زا متسنودیمن اقیقد و متشاد یدب

ثعاب هک زورهب اب مندوب یتح ،ای دوب مقشاع هک یزورهب هب تنایخ ،ای

. مربن تذل داوهب اب هطبار زا دوب هدش

یبیجع تنوشخ .اب مدموا دورف تخت ور دعب هیناث ود و درک ملغب

. تشاذگ شیامن هب ور شاه هلضع و دروآ رد ور شنهاریپ

عورش شاه هبرض و دز همیخ مور نم، و شدوخ راولش ندروآرد زا دعب
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دش.

! متشادن تسود ال صا ، متشادن تسود ور یروز ی هطبار نیا

****

دش. دنلب مرانک وزا نوریب دیشک مش ـ*ا ضرا مه نم هراذب هکنیا نودب

سارت تفر دز. گنچ یتختاپ ور زا ور شراگیس و درک شنت ور شراولش

. تسب مکحم ور ورد

دش. دنلب مرانک وزا درکن یضار ونم یتح نوا . مدرک هاگن متخل ندب هب

؟ دوب هدش شگرم هچ داوهب

رطاخب ملد ریز . متسب ور مامشچ و مدیشک باال ماه هنیس یور ات ور وتپ

درد نیا ات مدیباوخیم دیاب . درکیم درد تدش هب شمکحم یاه هبرض

. منکن سح ور یتنعل

دنومهف مهب ملد ریز درد م،و هتفوک .نت مدیدن ور داوهب مدشاپ هک حبص

مومح دراو هلوح واب متشادرب ور میشوگ . هرادن یمومت ، منهج نیا

. شوت متفر یمورآ ؛هب مدش تخل و مدرک بآ زا رپ ور ناو . مدش

. دروآ نایرج هب ماه گر یوت ور نوخ بآ، یامرگ

، مدش هحفص یور مایپ هجوتم هک منک یلپ یگنهآ ات متشادرب ور میشوگ

. دوب زورهب شبطاخم

؟" یبوخ "

: مدرک پیات

"هن!"

. دروخ گنز دعب هقیقد ود . مدرک دنس
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: دیچیپ مشوگ یوت شادص هک مدنوم رظتنم و مداد باوج

ادیت -

؟ دوب هدش منارگن نم؟ رارق یب ، دوب رارق یب

. دروخ چیپ ملد

؟ زورهب ندش نارگن بوخ سح ای دوب درد زا

: تفگ دینشن هک ومادص

! یدرک مبل هب نوج نزب فرح ؟د هدش یزیچ -

. شمتسب اما هش، زاب هک تفریم تشاد مشین

. مراد درد -

.. ثکم هیناث ود

سابل وشاپ ادیت نم. هب تنعل ؟ها بشید دز تکتک هنکن ؟ هتاجک .. یتنعل -

.. مورآ شاب بظاوم .. رتکد تمربب شوپب

. تس هطبار رطاخب .. هنکیم درد ملد ریز دزن، مکتک ! زورهب -

. دزیم پولوت تاالپ ممدوخ بلق . مدرکیم سح ور شیبصع یاه سفن

تشاد مهک هنانز یاه سح ،ای دوب شرارق یب یادص ندینش زا منودیمن

. دشیم رادیب

: مدز بل

! هدرک تداع وت ندب هب مندب راگنا -

: تفگ یمورآ هب

نم مرب تنوبرق -
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داد: همادا رت دنلب

رتکد تمربب مایم هگید مکی ؟ یشوگب سابل ینوتیم -

منک: شکیرحت مدرک یعس

میرن یلو ایب، . مشوپب سابل روطچ . تخل ِتخل . ممومح وت نم ! زورهب -

! رتکد

منک. شکیرحت مدوب هدش قفوم راگنا . دمویم شاسفن یادص طقف

: تفگ شسفن هب نداد شوگ وطالین یاه هیناث زا دعب

تدراو ویدرک شرادیب هک ونیا و مدمویم هنرگو ! یراد درد فیح -

! مدرکیم

: مدیدنخ

دش؟ رادیب نومرسپ ، نوج -یا

هرآ! -

نم. مرادن درد ایب، سپ -

! روطنیمه منم ، دوب هدش هدیشک شاسفن

: تفگ تیاهن رد

! مایم مراد -

! قوب .. قوب .. قوب دعب و

. مدموا نوریب ناو وزا مدیشک بآ ور مندب

ماسابل نیب زا ور یکزان و ریرح نهاریپ و مدرک کشخ ور مدوخ
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. متشادرب

. دوب منور یور ات مه شنییاپ . دوب هدش راک وباالش دوب یکشم شگنر

هدرک داجیا داضت مدیفس تسوپ .اب مدرک گنه مدوخ شمدرک منت یتقو

! زیمآ کیرحت داضت ،هی دوب

رد تمس و متشادرب ومیشوگ . شیارآ مه یمک و مدرک کشخ ور ماهوم

هنزب رس مهب دایب هنکن سوه یلگ شاک ؛ مدیشک یکرس نوریب .هب متفر

ملا. بند هدرگب و متسین قاتا وت هنیبب مرادن هلصوح نوچ

مبلق . متسشن تخت ی هبل و وت متفر یمورآ .هب مدرک زاب و زورهب قاتا رد

. دزیم پولوت تاالپو

: متشون شساو و متشادرب ویشوگ

! متدوخ قاتا -وت

ی هنشت . دایب زورهب رتدوز متساوخیم .. دوبن ملد وت لد . مدرک دنس و

ادخ .. مگیم مراد یچ نم . درکیم قرف یچ همه زورهب اب اما مدوبن هطبار

اتود اب هک تس هبنج یب ردقنا متاساسحا ارچ .. مدش یروطنیا ارچ

؟.. درک شومارف ور داوهب کال تبحم

رد رانک اجنومه . دموا زورهب و دش نییاپ ردباالو هریگتسد دعب عبر هی

. دوب خرس توهش زا شامشچ درک. هاگن مهب و داسیاو

و داد راشف شدوخ هب ونم . متفر ورف شنهپ شوغآ ووت شتمس مدیود

یم سح ، مدیسرت یمن شزا هگید اما دوب بیجع . دیسوب ومندرگ رانک

. مراد تینما شرانک مدرک

نیمز ور ،وزا لغب ور مندب درکیم هسوب قرغ ور ماهوم هک روطنومه
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درک. دنلب

. مدموا دورف تخت ور

ملد. ریز . دنوسر ممکش هب وشتسد و دیشک زارد مرانک

: تفگ یرادشخ یادص اب

؟ یراد درد یلیخ -

مدرک نوهنپ شندرگ وت ومرس

. مدش بوخ یدموا -االنهک

یروخیم امرس .. ادیت هسیخ تاهوم -

تسین مهم -

: متفگ و متسب ومامشچ . دیشک ماپ نور یور وشتسد باالو داد ومنهاریپ

-هآ..

درک ینوطیش هدنخ کت

! مدرکن یراک زونه هک نم -

شتکرح ، متشاذگ متروش یور میقتسم و متفرگ متسد یوت وشتسد

. مداد

! مور دز همیخ تکرح هی ووت دیسوب ور مابل

. میدب ماجنا همین و هفصن ی هطبار هی میروبجم یراد درد نوچ -

: مدرک ضارتعا رامخ

! زورهب -

: تفگ هدنخ اب
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؟ منک راکیچ نم بخ -

! لماک هیچ، همین و هفصن -

.. مدرک سمل وشراولش پیز و مدش زیخ مین هنک ضارتعا تساوخ ات

و دنخبل .اب دوب قش ِقش لومعم قبط ! نییاپ شمدیشک تکرح هی وت

تحار یلیخ لوا کم نومه . مدیکم و متشاذگ منهد یوت وشرس شطع

. هرایب رد شاه نهلا تسنوت

. دیشک نوریب ور ماه هنیس و نییاپ داد ور منهاریپ تخادنا تسد

ات دادیم راشف منهد یوت ور شدوخ ، تفریم رو نوشاهاب هک روجنومه

: تفگ ینوزرل یادص .اب هدرگرب و مولگ هت هب هروخب شتلآ

. اموناخ موناخ شاب یف تال رظتنم وت! عفن هب چیه کی -

. مدیلا م ور شتلآ متسد .اب شابل تمس متفر و مدیدنخ

راب! رازه هکلب راب، هی .هن دیسوب ومابل هناصیرح

سفن اب هارمه . مینوشیپ هب دنوبسچ و شینوشیپ و دز ور رخآ هسوب

: تفگ سفن

لیخ هگا -

میدن همادا یراد درد ی

. دوب بیجع یلیخ نیا !و مدرکیمن درد ساسحا ال صا عقاو رد

! مبوخ ،االن تهب مگیم دموا مدرد -

دز. تیاضر زا یدنخبل
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مروتم شاگر و درک داب ال ماک یتقو . مدز سیل ور شتلآ زاب و مدش مخ

زارد دش روبجم هک مداد لوه ور زورهب و مدیشک بقع ومرس زان اب دش

رد منت زا ور نهاریپ و مداتسیا شتوهش زا رپ یامشچ لباقم . هشکب

تخل شولج هراب نیلوا راگنا هک درکیم هاگن ور مندب یروج . مدروآ

: تفگ مدروآ رد هک ور متروش . مشیم

. مراد شهگن یراگدای نم، هب هدب -

تشاذگ و درک زاب ور یتختاپ یوشک . مداد شهب و تروش و مدیدنخ

. شوت

: تفگ اما شتلآ ور منیشب و منک هدامآ ور مدوخ متساوخ

هن! کشخ کشخ ، اجنیا ایب -

. مدرک شاگن گنگ

شنهد یور متشهب هک منیشب یروج تفگ و دیشک شدوخ تمس ومندب

لک متفر مدرک سح دیشک هک ور لوا نوبز و مداد ماجنا . هریگب رارق

. درکیم ماضرا تشاد شنوبز یغاد یتنعل دش؛ رس مندب

متشاد . دنوخرچیم مخاروس یوت ور شکاف تشگنا مه و دزیم سیل مه

لمحت متسنوتن درک ورف مخاروس یوت هک ور شنوبز . مدشیم هنووید

یور مدیلا م ور متاحشرت زا یمک و مدیشک یقیمع .هآ مدش دنلب و منک

یمک ملخاد هرب شلک ات دوب تفلک نوچ . شور متسشن یمورآ .هب شتلآ

رپ ور مدوجو توهش ، ملخاد تفر شاه هضیب ات یتقو اما مدیشک درد

درک.

هب شاه هضیب هبرض ره واب مدشیم نییاپ باالو شتلآ ور تردق اب

رو ماه هنیس اب زورهب . دادیم ادص و درکیم دروخرب منساب خاروس

راب نیا و میدرک ضوع نشیزوپ مدش هک هتسخ . دیشکیم وهآ تفریم
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دز. هبملت و دموا مور زورهب

یم ور تذل جوا متشاد هک یتقو تسرد و دموا شبآ هشیمه زا رتدوز

تخت و ممکش یور شتلآ گنر یریش عیام و دیشک نوریب ور شتلآ مدرب

. تخیر

: متفگ بل ریز

دیرپ مسح مومت ننزب تدنگ -هآ..

.. ادیت ماوخیم ترذعم -

ات دز هبملت رت مکحم رابنیا و درک مدراو هرابود درک، یلا الخ ماک هک وشبآ

مومت و مدش اضرا دیلا م ور ملو وچ* و تفرگ بل مزا هک مکی مش. اضرا

. داتفا مرانک یگتسخ دش.اب رس مندب

: تفگ و دز سفن سفن

یلا ح هچ ینودیمن ! هتفرگ ور نوماه هطبار و وت یوب ال ماک تخت نیا -

. مباوخیم شور ابش یتقو منکیم

مدیلا م شهب متخل ندب و متفر ورف شلغب وت

! ینزیم وجـ*ق ینکیم رکف مهب امتح -

دیدنخ

! اقیقد -

****

ساسحا زا رپ یاه هاگن یفرط .زا تشذگ ییاذک زور نوا زا هتفه کی
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. دوب هدرک کش مهب یروجان روط هی هک داوهب مه هگید فرط ،زا زورهب

اما ، دوب میگدنز یاه هعونمم وزج هک دیزرل  یم یدرم هساو تشاد ملد

مومت تشاد زورهب . دشیم قیرزت ماه گر هب شمارآ ، شاهاب ندوب اب

اب ور شکاپ حور متسنوتیم اما ، مدنبب لد شهب ات درکیم ور شیعس

منک. سح مدوجو مومت

. دوب جیگ مدوخ لثم مه نوا ؛ مدز فرح گرزب موناخ اب ینفلت یرابود

 هزاجا شهب و مباوخیم زورهب اب مدوخ تساوخ هب نم دشیمن شرواب

! نوریب میریم مه اب داوهب مشچ زا رود یتح . مدیم یورشیپ ی

. مدرپس یم نامز تسد هب ور زیچ همه دیاب . دوبن یا هراچ

رد رس یا هیکرت یاه لا یرس زا .هن دوب هتفر رس یباسح ملصوح

اعطق . دوب ورب10 رود تعاس . مدرگب نوریب مرب متسنوتیم ،هن مدروایم

رغ هک سب درکیم نوغاد ور مباصعا داوهب نوریب متفریم تعاس نیا هگا

! دزیم

: تفگ هک دموا متشپ زا یلگ یادص

؟ موناخ ادیت -

کالهف ومسفن . مدروخ یتخس نوکت سرت زا دوب هدموا یا هعفد کی نوچ

: متفگ و مدرک توف

ونم! یدنوسرت ؟ یلگ هلب -

دز یا هدز تلا جخ دنخبل

. مسرپب و نوتلا ح متفگ ، دینوتدوخ وت مدید .. ماوخیم ترذعم -

. متخادنا نییاپ ومرس

: تفگ یرت یمیمص نحل واب تسشن مرانک یمورآ هب
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دمویمرب متسد زا یراکره نییاجنیا یتقو نم!ات رتخد یاج مامش -

و داوهب اقآ یارب یلیخ امش ؛ دیشابن تحاران اما . مدب ماجنا نوتارب نیگب

. نیراد شزرا گرزب موناخ

گنز یادص اما هنزب یا هگید فرح تساوخ . مدرک رکشت و مدز یدنخبل

دش دنلب نوساره . دموا رد

منک. زاب ورد مرب نم نم.. .. ندموا ناخ داوهب منک رکف -

. مدنوم رظتنم و مدش دنلب

نوشرس تشپ . ندش دراو مه هارمه زورهب و داوهب درک، زاب ورد هک یلگ

! نیمار ومع مه

ومع ،اب زورهب و داوهب هب هجوت یب . مدرک یدنلب وسالم مدش مدق شیپ

. مدرک یسوب ور

؟ ناج ادیت یروطچ - ومع

. دیشابن هتسخ ؛ دینیشب دییامرفب ، ومع مبوخ -

و شقاتا تمس تفر زورهب . تفر اه هپاناک تمس و درک شزاون و ماهوم

مدرک شاگن رظتنم . تفرگ ور متسد چم داوهب

عیاض نیمار یولج لقادح ؟ ینک مومت ور یزاب هرخسم نیا یاوخیمن -

. مدب سپ باوج و لا وس تعاس هس ماوخیمن ، راین رد یزاب

: مدرک همزمز . دوب مخم ور شندز فرح نحل . متخادنا باال هنوش

؟ یزاب هرخسم -

: متفگ دنخبل .اب متفر ومع تمس و مدرک مفرح ینشاچ یدنخزوپ

؟ نریم شیپ بوخ اراک ؟ اربخ هچ -

تفرشیپ هساو ، هتبثم زایتما هی ادیش هک اصوصخ . مزیزع هرآ - ومع
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! تکرش

؟ تشاد تکرش هب یطبر هچ ادیش ؟ ادیش

: متفگ بجعتم

؟ ادیش -

و تسد حوضو هب داوهب درک. هاگن داوهب هب دعب و نم هب کش اب ومع

! دادیم دب هاوگ ملد . دوب هدرک مگ و شاپ

. هتکرش دیدج راد ماهس ! ادیش هرآ - ومع

منک. لیلحت و هیزجت منهذ یوت ور شفرح متشاد یعس ، ندز کلپ نودب

: مدز بل . متشگرب داوهب تمس روابان

-ه

؟ تسادیش نوم

شاکنک حلا رد رت کوکشم ومع . هشاب هدینش ومادص متشاد کش اما

: تفگ و درک یعونصم هدنخ کت داوهب ! دوب ام یودره

؟ نیمار هگم !هن تسام یگداوناخ تسود ادیش -

! دوب هدز خی منت . مدش دنلب فرح نودب

ال صا ؟ هشاب شاهاب هتعاس ات24 تکرش وت دوب هدروآ ورادیش داوهب

؟ دیباوخیم ادیش ،اب میتشادن یا هطبار هک ور هتفه کی نیا مومت

دش. مشدنچ مه هب نوشتخل یاندب ندروخ روصت اب
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! یلگ کمک مریم نم -

مرس مدش هنوخزپشآ دراو هک نیمه . هنوخزپشآ تمس مدرک دنت مدق

منداتفا لبق . متمس دیود و دیشک ینیه دش مهجوتم هک یلگ ؛ تفر جیگ

. متدنوشن یلدنص وور تشادهگن ور مندب نیمز یور

: تفگ دنت دنت

ادص و بابرا نیسیاو ! موناخ ادیت ؟ نیبوخ دش؟ نوتچ ؟ موناخ ادیت -

منک.

متفرگ وشتسد

. هداتفا مراشف ، هدب مهب بآ ناویل هی طقف .. یلگ -هن

موناخ مشچ -

هدیاف یب یلو مشکب قیمع سفن متشاد یعس و متشاذگ زیم یور ومرس

! متشادن ور یراک نینچ راظتنا داوهب .زا دوب عطقم ماسفن . دوب

راک شهب تحار یلیخ و تکرش دوب هدروآ ور شقباس باوخمه هکنیا

. نراد هطبار مه ،اب داوهب قاتا وت زورره امتح . دوب هداد

: تفگ نارگن هک زورهب یادص دعب و درک سمل ور منوش یتسد

؟ ادیت -

. مدرک دنلب ومرس

؟ موه -

. تسشن شور ؛ تشاذگ مولج و تشادرب ور یلدنص

تسرد تبرش تشاد هک یلگ هب بذعم . تفرگ شتسد یوت وماتسد
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. دیسوب وماتسد تشپ انتعا یب . مدز هراشا درکیم

؟ یتخیر مهب یروطنیا هک یدیمهف ور ادیش نایرج -

هرآ! -

دز: دنخزوپ

. دادن تیمها مرظن هب اما ، مدرک تفلا خم یلیخ نم -

ارچ؟ -

. تفرگ یلگ زا ور تبرش ناویل و تخادنا باال هنوش

.. مکی روخب ونیا . تس هربخ شراک وت یلیخ نوچ دیاش -

مبل یور و ناویل هناجمس . مدز شسپ هک درک کیدزن مبل هب ور ناویل

. تشاذگ

. نکن جل ادیت روخب -

. مدیشک بقع ومرس و مدروخ تروق ود

وکا منهذ یوت زورهب و ومع یافرح . متشاذگ مینوشیپ یور ور متسد ود

. دشیم

؟ ادیت -

! دوب داوهب ؛ متشگرب ادص فرط بجعتم

و درک مخا زورهب . دوب نومنیب هک یمک ی هلصاف .هب مدرک هاگن زورهب هب

: تفگ و زیم یور دیبوک و تبرش ناویل دش. دنلب یلدنص ور زا

. تسین بوخ شلا !ح سرب تنز هب یتسین هتسخ هگا -

. دیمهف مه داوهب مدرک سح هک تفگ زیمآ هیانک ردقنوا "ور تنز "
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هنوخزپشآ ،زا شهب یکانتشحو دنخزوپ ندز زا دعب و تفر داوهب تمس

. هدش خرس تینابصع زا داوهب یامشچ مدرک سح دش. جراخ

. متفرگ یزاب هب وماتشگنا و متخادنا نییاپ ومرس

هن؟! تهب هبسچب دایب هک یرایم رد ور اه یزاب مبیرغ نم هنن نیا -

. درکیم هاگن و داوهب بجعت اب مه یلگ . مدرک دنلب تردق مومت واب مرس

دز: داد هجوت یب

؟ هرآ -

. دیرپ مکلپ ، شادص وزا مدش دنلب

. نییاپ رایب وتادص .. شکب تلا جخ -

دز یا هرخسم ههقهق

! یرایم ورباال مگس یور یراد ادیت -

: متفگ صرح .اب مدشیم ینابصع منم شتینابصع زا راگنا

و ترچ هشیم تور روطچ اعقاو ؟ مدوخ گس یور وت؟ای گس یور -

تارب تکرش یدروآ یتفرگ وتقباس رتخد تسود تسد ؟ ینک مراب ترپ

؟ یگیم یرب یرد نم هب تقونوا هنک، راک

تقو دنچ داوهب ، داوهب نیا دشیمن مرواب . مداد نوکت فسات زا ومرس

. هشیپ

وج درکیم یعس ومع یچره و دوب رارقرب نومنیب توکس ماش زیم رس

ور شیگشیمه یاه یگدول مه زورهب یتح . دشیمن هنک خوش یمک ور

. دشیم هرخسم تشاد اعقاو رفس نیا مرظنب . تشادن
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زورهب و داوهب و مینومب هش فیدر ال ماک اراک هک ینامز ات دیاب راگنا اما

نیا شاک . دوب هدش گنت یلیخ ماباب و نامام هساو ملد . ننک تراظن

! هدنومن مارب مه یتسود یتح .. تفرگیمن لکش هرخسم جاودزا

هنوهب یکلا و مقرغ یتخبشوخ یوت نم هنکیم رکف داوهب تقونوا

. مریگیم

. داتفا باقشب یوت و دش لو متسد زا قشاق ماپ نیب یا یدرس سح اب

دز: بل ادص یب . داتفا زورهب هب ممشچ

منم! ، شاب مورآ -

ماپ. طسو اقیقد ، دوب زورهب یاپ رطاخب یدرس نوا . متفرگ زاگ ومبل

.. دوب هدش درگ مامشچ

کیرحت متشاد . دادیم راشف و دیلا م یم ماپ نیب وشاپ هجوت یب زورهب

. مدشیم

هراد شرب ات دش مخ و نیمز ور تخادنا وشقشاق هشابن عیاض هک یروج

: تفگ وهی اما

رونوا هداتفا -

؛ مدرک سح متروش ی هبل وشاتسد دعب هیناث دنچ زیم. ریز تفر لماک و

واب درک متروش دراو ور شتسد زورهب . منزن یفرح ات متفرگ زاگ ومبل

. تفرگ رارق متشهب یور شنوبز دعب و دیشک نییاپ ور متروش ، راجنلک

. مدنوبسچ مه هب وماهاپ و مدیشک ینیه

. دموا نوریب زیم ریز زا قشاق هارمه درک. دنلب ور شرس هرخ بال

کوکشم داوهب دز. لز مامشچ وهب دیشک شبل یور زیمآ کیرحت وشنوبز

ماد یوت زور هی اعطق ! زورهب تهب تنعل . درکیم هاگن زورهب و نم هب

. متفیم
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درک. ثکم اما هش دنلب تساوخ و دش مومت شاذغ رتدوز ومع

؟ ادیت -

: مدز بل و مدیشک سفن کالهف

؟ ومع هلب -

مازیچ یرس ،هی مینزب مدق یمک نوریب میرب وش رضاح یدروخ وتاذغ -

. مگب تهب دیاب تسه

؟! یفرح هچ اما... . مشچ -

دز یا هناردپ دنخبل

. یمهفیم ، مگیم -

شبل ور یگنرمک دنخبل زورهب اما ، دروخیم ور شاذغ تیمها یب داوهب

. هگب یچ داوخیم ومع تسنودیم راگنا . دوب

زاب زورهب متساوخیمن مه یفرط وزا دوب هدرک لگ یباسح میواکجنک

هرب. رو ماهاب

باال.و متفر و مدش دنلب یمورآ هب

؟! هگب مهب تساوخیم یچ ینعی . مدرک رکف یمک و مدش مقاتا درا

ور مسرتسا و متشادرب ومیشوگ . مدرک ضوع وماسابل و متفر دمک تمس

! هشاب نیمک رد یدب قافتا زاب مدیسرتیم . مدرک نوهنپ متروص تشپ

. دوب دروم یب مسرت مدیاش هتبلا

****
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یارب یا همدقم هچ منک،ای عورش اجک زا منودیمن ال صا ؛ ادیت نیبب -

اما.. منک روج مگب ماوخیم هک ییافرح

: متفگ کالهف

. همدقم نودب ! دیگب هدنک تسوپ و کر -

: تفگ وطالین ثکم زا دعب و درک یزاب شاتشگنا اب یمک

! زورهب و -وت

سفن تفر مدای یقیاقد یارب . داسیاو هملک ِیعقاو یانعم هب مبلق

هنکن ؟ هنودیم مه ومع هک میدوب هدش اوسر ردقنا ینعی ور؛ ندیشک

؟ هگیمن یزیچ اما هنودیم مه زورهب

هک. هدشن یزیچ مرتخد شاب مورآ -

ادیپ هار ماه هیر هب اوه هزات راگنا و مداد تروق راد ادص ور منهد بآ

داد: همادا و درک یا هفرس کت درک.

نییات تارب یباختنا قح انایحا هگا ات منزب فرح تاهاب مکی متساوخ -

تدوجو مومت ،اب ینک باختنا ورفن هی رفن ود نیب یدوب روبجم و دش

. ینک باختنا

یزیچ هک زورهب ونم نیب ؟ نینک یرکف نینچ هدش ثعاب یچ .. ومع اما -

ین..

. هدرک فیرعت مساو ارون ! ینک راکنا داوخیمن -

. هگب ومع هب ور یمهم نیا هب هلئسم داوخب گرزب موناخ مدرکیمن رکف
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. هنزب شراج هکنیا هن هدب لح هار هک متفگ هتبلا . شهب متفگیمن شاک

گرزب موناخ هب هاریب و دب یلک تساوخیم ملد و دوب هدروخ هرگ مامخا

! مگب

: تفگ یروک ی هطقن هب هریخ ومع

هب هداوناخ ره یوت ور یزیچ نینچ هک تساهلا س یلیخ ، مسر نیا -

اب وت جاودزا ینابرق و مدوب نم اضر اب ارون جاودزا ینابرق . هدروآ دوجو

نز هب لد هک ییاسک مومت ،ای زورهب ونم فطع ی هطقن ! زورهب ، داوهب

یم ور ارون نم ! هندش یکی ِنودب ی عالهق نیمه ندنبیم نوششاداد

شیق ال خا تیصوصخ و اهراتفر اب رتشیب ردقچ ره شتقیقح . مدیتسرپ

م هکنیا یاج ، همردارب نز نوا هکنیا .زا تفرگیم ملد رتشیب مدشیم انشآ

مدوخ رگا یلو تفگ مهب مه راب رازه .. تشادن متسود ارون ! هشاب نم لا

سح تفگ مهب ارون . تفر یمن ورف فرح ملد شوگ وت مدشیم عناق مه

شاهاب تدوخ تیاضر اب هکنیا ! یراد تسود ور زورهب ماوت هنکیم

! هیتبثم نئوپ یتشاد هطبار

و تفرگ مور هنوچ دیشکن هیناث .هب متخادنا نییاپ تلا جخ وزا مرس

باال. داد

هرت. گنشق یرابجا یگدنز هی زا یلیخ ندرک یگدنز قشع اب رمع رخآ -ات

! متسین داوهب اب رابجا هب نم اما -

باذج تیراگتساوخ دموا ترظن ندیسرپ نودب و رابجا هب هک یسک -

مه یرابجا چیه و دیزاسب هناقشاع مه اب زور و بش هک یسک ای هرت
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؟ هشابن راکرد

؟ قشع یور وزا الهن قاع باختنا هی ای هرت باذج یتنس جاودزا هی

: متفگ تفرگ همشچرس اجک زا ییوهی متسنودیمن هک یضغب اب

! ومع دینکیم مجیگ دیراد -

. دیشک ماهوم یور شزاون تسد و دز یگنرمک دنخبل

ماوخیم . مدب تنوشن ور تسرد هار ماوخیم ؛ تسین تندرک جیگ مفده -

گنشق ترظنب . هسرب وت هب زورهب ، مدیسرن ارون وهب متخاب نم رگا هک

؟ تسین

دمویم تشاد هک یجمس کشا هرطق . متفرگ متسد یوت ور مرس کالهف

: متفگ و مدز سپ ور نییاپ

یروطنیا ارچ هن.. ای مراد تسود ور زورهب هک متسین نئمطم یتح نم -

هنکیم رییغت یزیچ هچ مشاب هتشاد شتسود مرگا .. یناثرد ؟ دینکیم رکف

نم زا رتهب نوتدوخ دنز! نادناخ گرزب دشرا رسپ . مداوهب نز نم ؟

راب هب ییوربآ یب هچ زورهب اب جاودزا و داوهب زا نتفرگ طالق دینودیم

مش ترپ هنوخ زا دگل اب گرزب موناخ طسوت ماوخیمن اعطق . هرایم

. نوریب

. تفرگ شدوخ هب ندرک رکف تلا ح

دوب تندرک درط ،ای هنوخ زا وت ندرک نوریب شدصق ارون هگا ترظنب -

لد رطاخب نوا ؟ تفگیم ور یا هیضق نینچ و دزیم گنز نم الهب صا

. یشاب هتشاد شتسود ینوتیم درک سح هک ییوت درک.و وراکنیا زورهب
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. دیشک یقیمع سفن و تفرگ شتسد یوت ور متسد

زا ،هن رابجا یور زا .هن یدنبب لد زورهب هب نک یعس طقف ..وت ادیت نیبب -

یازیچ ، شاتداع ، شراتفر ، زورهب الق خا هب طقف یا. هگید زیچ چیه یور

ره نک. هسیاقم داوهب ،واب سانشب و نک هاگن شزیچ همه ،هب شیتاذ

، تسین یدب رسپ داوهب ملگ؛ رتخد . نومب شاهاب دوب تلآ هدیا هک مودک

. همهم ترظن هک ییوت نیا اما . سکعلب و تسین رت رس داوهب زا مه زورهب

و داوهب یاراتفر مومت هک دوب هتشاذگ ریثات مور یردقنوا شافرح

یلیخ . ندروایم موجه مزغم هب باالیی تعرس اب نتشاد زورهب روطنیمه

یم ور تفگ شفرح لوا هک یباختنا قح ینعم !حاال دوب بیجع

هک شاتبحم .. زورهب یاندنوم هنوخ .. ینومهم نوا .. ادیش . مدیمهف

یوت همه زورهب یاه ندش یتریغ یتح .. ملیف ای هیعقاو دوبن مولعم

. دمویم رظنب بیجع منهذ

داوهب راگنا . دوب هتفرگ لکش یا هگید زیچ رطاخب نوشمودک ره راگنا

داوخب هگا زورهب تسنودیم نوچ مش، کیدزن زورهب هب نم تشاذیمن

! هرایب تسدب ونم لد هنوتیم

نوچ ! ادیت هنم یاه عقوم نوا زا رتشیب یلیخ شسناش زورهب عقاو -رد

هسرب هچ .. نوریب میرب مه اب یتح هک دشیمن یضار یقیرط چیه هب ارون

قشاع وروت هنوتیم زورهب اما شمسوبب و منک شلغب ماوخب هکنیا هب

. یدیم شهب ور هزاجا نیا وت نوچ . هراد ور شتصرف نوچ هنک، شدوخ

؟ هگم هن
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ر دنچ یوت راگنا . مدرکیم رکف شافرح هب توکس رد

تارییغت شوخ تسد ور میگدنز لک و دوب هدموا گرزب نافوط هی زو

. دوب هدرک

: مدز بل یرادشخ یادص واب مداد نوکت ومرس

؟ هنوخ میرب هشیم -

: تفگ و دیشک یقیمع سفن

. مزیزع هرآ -

ود ره و درک زاب ورد هدننار . میتفر نیشام ات نونز مدق و میدش دنلب

. میدش راوس

زا ندوب رود یتقو دنچ دیاش . مدرک رکف ور، هنوخ هب ندیسر هار لوط

متسشنیم دیاب . هدب منوشن ور تسرد هار تسنوتیم هداوناخ نیا وج

! مرهوشردارب ، زورهب !ای مراد تسود ور مرهوش ، داوهب ؛هک مدرکیم رکف

رطاخب دعب و نمهفب ور متنایخ همه مش. وربآ یب دوب نیا زا مسرت نم

مش. راسگنس مرهوش هب تنایخ

! دیکرت یم تشاد مزغم

هکبا یکمایپ هب مرظن . منیبب ور تعاس ات مدرک نشور ور میشوگ هحفص

دش. زاب و مدرک شسمل دش؛ بلج دوب تان ال عا تمسق هحفص الی
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؟" هگیم تهب هراد یچ نیمار ؟! ادیت نییاجک "

کت . مدرک ادیپ ندز دنخزوپ هب یبیجع لیم ارچ منودیمن ! دوب داوهب

: متفگ ومع هب وور مدرک یا هفرس

دیتسنودیم نوتمه هکنیا دوجو ؟اب تکرش نیدروآ ور ادیش ارچ .. ومع -

ارچ؟! ! هداوهب قباس ی هقوشعم ، ادیش

هاگآدوخان درم، نیا ی هنادرسنوخ تاکرح . دیشک شبل هشوگ هب یتسد

داد! صیخشت ور ندوب هتخپ دشیم شامشچ و هرهچ .زا درکیم ممورآ

. مشاب درسنوخ ردقنا متسنوتیم منم شاک

رظن تس.زا هربخ دنمراک هی هشاب داوهب ی هقوشعم هکنیا یادج ادیش -

باصتعا هک ییارگراک اب ندز هلک رسو یوت و هیلا ع شدرکلمع یتیریدم

هنک نوشیضار هنوتیم بوخ یلیخ ینعی . هدوب قفوم یلیخ مه ننکیم

تکرش شورف یفرط .زا نشاب هتشاد ربص نوشقوقح نتفرگ هساو ات

هدیقع هب ادیش ... ادیت نک رکف و میتسه دیدج دنرب رظتنم . هدموا نییاپ

هنک.اب یحارط تکرش ی هساو ور هزات و پوت دنرب هی هنوتیم شدوخ ی

.. هشیم نیمات یباسح تکرش هدنیآ راک نیا

. مدز یخلت دنخبل

موناخ ادیش نیا راگنا بخ.. اما . مدشن نوتفرح هجوتم هک نم -واال

! داوهب یارب مدیاش . هراد تکرش هساو یدایز دوس

: تفگ نوبرهم و درک شزاون مور هنوگ شتسد تشپ اب

. تسین یمدآ نیچمه داوهب . نکن رکف یروطنیا -

! مراودیما -
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. میدیسر هنوخ هب دعب هقیقد دنچ

. توکس و دوب توکس . مدش هنوخ دراو و مدرک زاب ورد یگتسخ اب

دوب هتسشن لبم رس . مدش زورهب هجوتم ک هک اه هلپ تمس مرب متساوخ

دش. دنلب شاج زا مندید اب هک

. نتسشن ماتسد یور شاتسد دعب و متمس تشادرب مدق

؟ ادیت یبوخ -

شتسد ریز زا ومتسد هشابن عیاض هک یروط و مدز یعونصم دنخبل

. مدیشک نوریب

؟ یبوخ ؛وت مبوخ -

. تفرگ شتسد یوت ومتسد هرابود کوکشم

؟ هدش یزیچ -

؟! هشب دیاب یچ -هن!

؟ تفگیم یچ تهب نیمار -

مدیشک ومتسد

. مباوخب مرب نک ملو -

داد راشف ومتسد ممصم

؟ تفگ تهب یچ نیمار متفگ -

. مدرک مخا
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. سرپب شدوخ زا بخ -

درک لو ومتسد و دیشک یفوپ

. یدش یلدم نیا تس هتفه ،هی تسین مبشما هساو . هدش تیزیچ هی -وت

ورب یش.االمن یکوا یراد تقو ادرف ؛ات نوریب میرب تلا بند مایم ادرف

. باوخب

درک: همزمز متروص یوت . تفرگ ومتسد چم زاب هک مرب متساوخ

! تفر تدای نومریخب بش ی هسوب -

. مدیزگ بل ، تلا جخ وزا متخادنا نییاپ ومرس دش. یروج هی ملد ریز

هقلح مرمک رود وشتسد . تشاذگ مابل ور وشابل و دش مدقشیپ شدوخ

مش. دنلب اپ هجنپ ور درک مروبجم و درک

.اب ریخب بش و نونک یتشآ هسوب دش نیا و مداد ور شاه هسوب باوج

. متفر اه هلپ تمس متریگب زاب هکنیا لبق و مدش ادج شزا دنخبل

. دموا متمس مدق دنچ

! بسچن شهب -

رجز مباوخیم داوهب شیپ ابش هکنیا !زا مدیمهفیم ور شروظنم بوخ

. مباوخن ششیپ منوتیمن اعطق و هنم رهوش داوهب اما . دیشکیم

. مدش دراو یهاتوک هقت واب مدییود دوب ورهار هت هک نومقاتا تمس

. هدرب شباوخ هتعاس دنچ راگنا هک قیمع ردقنوا ! دوب هدیباوخ داوهب
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دعب هقیقد ود . مدیزخ وتپ ریز شرانک و مدرک ضوع ومسابل یمورآ هب

رتم ود هنکیم رکف لا یخ شوخ زورهب . ندش هقلح منت رود شاتسد

ندرک لغب هب هراد تداع داوهب هک هنودیمن . مدیباوخ داوهب زا رت رونوا

! باوخ لبق نم

مهب تشاد و دوب رادیب . مدوب داوهب لغب وت مدرک زاب هک ومامشچ حبص

. مشکب رانک ومدوخ مدرک یعس ؛ مدروخ یتخس نوکت . درکیم هاگن

: تفگ و دز دنخبل

. مموناخ ریخب تحبص -

تساوخیم هنوخزپشآ یوت بشید هک دوبن یداوهب نومه نیا . مدوب گنگ

؟! هدش نوبرهم االن ارچ ؟ هنک هفخ ونم

! دنخبل نیمه اب دز خی مدوجو اما . مدز یسح یب دنخبل

ریخب حبص -

ییامدآ زا دایم مدب نم ینعی ! رانک شکب ینعی نم درس ریخب حبص نیا و

! نراد یتاذ تسرپ باتفآ .هک ننکیم ضوع گنر دوز هک

ییوشتسد دراو هکنیا لبق . مدش دنلب یمورآ وهب متخادنا رانک ور وتپ

: متفگ مش

؟ تکرش یریمن زورما هگم -

: تفگ (! سابل یور زا هتبلا ) دزیم دید ور مندب هک روطنومه

. مسرب منز هب ماوخیم و زورما !هن موووه -

هجوت یب اما هنک؛ سح ور میتوافت یب متساوخیم . متخادنا باال هنوش

دش. دنلب تخت یور وزا تفرگ مزا شهاگن
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. مدش ییوشتسد دراو

هک ردقنوا هروخب چیپ مدعم دش ثعاب ییوشتسد یوب هظحل کی یوت

. مدز قع و متفرگ ییوشور یوت ور مرس منک. غارفتسا طقف داوخب ملد

هک دوب یلا خ ردقنوا مدعم عقاو .رد تخیریم هک دوب منهد قازب طقف

ندز سپ هساو یزیچ

! هشاب هتشادن

: داوهب نارگن یادص ال باقتم و دروخ رد هب یا هقت

دش؟ تچ ؟ ادیت -

. مدیشک یفوپ

داوهب مبوخ -

. مدش جراخ ییوشتسد زا دعب یمک و متسش ور متروص و تسد

. نیبب وراجنیا واو!

. مدوب هدش هدز تریح مور هب یور هنحص زا

! کیتنامر ملیف هی لثم اقیقد

مه تخت یور و دوب هدش رپرپ زر لگ تخت یور ات ییوشتسد رد مد زا

. دوب یگنر یگنر تایوتحم اب هنوحبص ینیس

ور مشنکاو ، هناقتشم هک مدرک هاگن داوهب وهب متفرگ نوشزا مشچ

. درکیم شاکنک

؟ هنک تباث ور یچ تساوخیم راک نیا اب

مرانک و دموا . متسشن تخت یور و متشادرب مدق اه گربلگ یور زا
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دش؛ کیدزن مهب و تفرگ باق ور متروص شاتسد .اب تسشن

تس! هطبار ی هنشت .. هنیمه هساو مه شاراک نیا سپ

درک هراشا ینیس .هب دیشک بقع و دز مبل یور یکیچوک هسوب

. تنوج شون ، مزیزع روخب -

مدرک تسرد همقل م هدعم ندوبن یلا خ هساو اما ، متشادن اهتشا هکنیا اب

. مدش ندروخ لوغشم و

و تفرگ مزا وشهاگن لیم یب . دروخ گنز شیشوگ ، مدروخ هک یمک

. تشادرب یتختاپ ور زا وشیشوگ

؟ هلب -

ــ...

. مایمن -هن

ــ...

مه ادیش نمض .رد یریم یمن ینک تیریدم وراراک زور ؛هی وگن ترچ -

. تسه

ــ...

شاهاب و زورما ماوخیم .کال نوریب مربب ورادیت ماوخیم هچ؟ وت -هب

. مشاب

ملد دروآ هک ور ادیش مسا . مدادیم شوگ ش هملا کم هب تقد اب

هدنوم و هدنک لد شنوج ادیش زا روطچ ال صا منک. ش هفخ تساوخیم

نم؟! لد رو هنوخ
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. منزیم رس هی رصع !ات هشاب هشاب -

هب اما ، هیبصع متسنودیم . رانک تخادنا و درک عطق مشخ اب ور یشوگ

: مدیسرپ و مداد تارج مدوخ

؟ دوب یک -

! نیمار -

! ناهآ -

و دروآ ولج وشنهد هتساوخادخ زا هک مدرک تسرد شارب یا همقل

. شنهد مراذب درک مروبجم

. مدیشک بقع ومتشگنا دز. شهب یسیل و دیکم ور متشگنا

باال! دوب هدز اعقاو راگنا

. متفرگ هلصاف یمک سوسحمان

: متفگ یصرح . دیشک رس تشادرب ور دوب هدروآ مارب هک یا هویمبآ ناویل

! ادوب نم هساو -ثمال

دیدنخ

. مرایم هگید یکی مریم ؛ متسه مترکون -

. متفرگ ور شتسد چم هک هش دنلب تساوخ

: متفگ ددرم

ایب! دوز بش شاج . تسین اراکنیا هب .المز تکرش ورب .. داوهب -

درک. هقلح مرمک رود وشتسد و تخت ور تسشن
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. تسین وت زا رتمهم تکرش -

مدز شینیب هب یا هبرض تشگنا کون اب

؟ هشاب رتمهم هنوتیم هگم ال صا . منودیم -

. دیسوب و تفرگ و متشگنا

: مداد همادا و مدز وج ندوبن عیاض هساو یزیر دنخبل

. مدرک سوه ، رخب کشاول مساو بش -

منهاریپ ریز شتسد مدرک ساسحا حوضو وهب درک کیدزن مابل هب وشابل

! هریم

. تسه کشاول هنوخ -وت

. دیشک مرمک یدوگ یور ور شدرس تسد

! یرخب وت ماوخیم نم اما -

. هنوخ هنومب دیابن داوهب . تکرش هرب ینک شیضار دیاب نک؛ تالش یتنعل

! دیابن .. هنزب شرس هب هطبار سوه دیابن

. دیشک نودند هب ور منییاپ بل و دز مابل یور یزیمآ توهش ی هسوب

؟ مرب ینعی نیا -

مامشچ یور وشابل رابنیا . هریگب ور شباوج متوکس زا ات مدرک توکس

: تفگ و تشاذگ

. منکیم ناربج شتقو ..هب ادیت ینکیم مکرد هک یسرم -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

324

. متفرگ هلصاف شزا مندش قفوم زا دونشوخ و مدز یدنخبل

نم یور هنییآ وت زا شهاگن اما دش. ندیشوپ سابل لوغشم و دش دنلب

. دوب موز

شزا متسنوتیمن اعطق اما .. تساجک زورهب منودب تساوخیم ملد

. مسرپب

هنودیم هک یردارب ! مریگب ور شردارب غارس شزا هگا تس عیاض یلیخ

! هشبیقر

شارب . مدرک سمل ور زورهب مسا زمر، ندرک زاب دعب و متشادرب ور یشوگ

: متشون

؟! ییاجک -

. مدش دنلب داوهب ی هقردب یارب و متخادنا رانک ور یشوگ

. مدرک شفاص و مدیشک شتک هقی هب یتسد

. دیسوب مرن ور مینوشیپ

؟ یتشآ -

مداد نوکت رس گنگ

؟ یچ -

. مگیم وتزور دنچ نیا ِرهق -

: متفگ و مدیدنخ

! یتشآ -

میشوگ کمایپ الن عا یادص ، داوهب طسوت قاتا رد ندش هتسب اب نامزمه
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! هابتشا . مدرک دراو لوه اب ور هحفص لفق و شور مدرک هلمح دش. دنلب

: دوب هتفگ هک مدید ور زورهب مایپ . مدز هرابود

م. هنوخ هگید هقیقد -هد

نیا هنکن ال صا ؟ یچ هش شندوبن هجوتم داوهب هگا . داتفا روش هب ملد

ی هشقن ، هنوخ هب زورهب نداتسرف و داوهب ندیشک تکرش یهب هشقن

؟ هشاب نیمار ومع

سمل وشمسا و متشگ نیمار ومع هرامش لا بند دنخبل دش.اب زاب مشین

: دیچیپ مشوگ یوت شمورآ یادص قوب ات هس دعب . مدرک

؟! مناج -

هن؟ دوب امش راک -

دیدنخ دنلب

تِسود اعقاو زورهب هش تباث مهب دوب .المز شاب انیا زا رتشیب رظتنم -

لکش هساو یش ال تره و متسه وشدعب هب نیا دش.زا تباث ،هک هراد

. هشاب تنایخ هگا یتح . منکیم نوت هطبار نتفرگ

هک دش هجوتم متوکس زا راگنا دش. عمج مدنخبل ، تنایخ ظفل ندینش اب

درک: ضوع ور ثحب

؟ هنوخ دیسرن زورهب -
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. متفر ماسابل دمک تمس و متخادنا باال هنوش

-هن!

: متفگ و متفر رو اهسابل اب یمک

؟ مشوپب یچ .. ومع -

؟ یشوپب یچ مگب یدج !حاال مرفنتم ارتخد لا وس نیا زا نم -

. تفرگ مدنخ

نیگب هرآ . نرفنتم همه -

. افطل هشاب هتشاد ور نشپآ اتود نیا یشوپیم یچره . تحار و زاب -

. خرس ماپل و دش غاد تلا جخ زا ماپاترس هیناث زا یرسک وت

: مدیشک غیج

! ومع -

: تفگ ندیدنخ یباسح زا دعب و دیدنخ راه راه

راد. هنحص یاه هناقشاع زا رپ نوتزور . مسرب مراک هب مرب نم -

.. قوب .. قوب .. قوب و

غیج

و قوذ لثم یزیچ .هی متشاد یبیجع سح دش. هفخ ولگ یوت ممود

متفرگیم شیدج هگا هک هرخسم سرت .هی سرت اب مأوت اما باال، ناجیه
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. مبوخ سح مومت هب دزیم دنگ

هنوت یم رتهب نز هی اعطق . مسرپب رظن مه یلگ زا ؛ات نوریب مدز قاتا زا

. هدب رظن

. مدروخ زورهب هب مکحم مدیسر هک اه هلپ نییاپ

هچب لثم منم . متفین و منک ظفح ور ملداعت منوتب ات تشادهگن ور مندب

. شهب مدوب هدیبسچ اه

نابرض مبلق ، دروخ چیپ ملد ریز . دیشک ووب مندرگ وت درب ورف وشرس

. تفرگ

درک. رت نوگرگد وملا ح هک دز مشوگ الهل یور یا هسوب

! هتگنت ملد -

مدیرپ و دش مومت متقاط هک دوب هدننک هنووید و رادشخ یردقنا شادص

وت ومرس ، ندرک سول یاوه وهب مدرک هقلح شرمک رود وماهاپ . شلغب

. مدرک یفخم شندرگ

هلپ زا دیسوب یم ور ماهوم هک روطنومه و تفرگ لغب هب ومندب مکحم

درب. لبم تمس ونم و تفر نییاپ اه

. متشگرب هنوخزپشآ تمس سرت اب

.. هنیبیم یلگ .. زورهب -

. منیشب شاپ ور درک مروبجم و لبم ور تسشن

. دیرخ شمداتسرف -
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و تفرگ مشخ اب مور هنوچ . مدرک یلا خ شتروص یوت مور هدوسآ سفن

ومامشچ و مدرک هچنغ ومابل درک. توعد قشع سنج زا یا هسوب هب ونم

. متسب

هک مدرک زاب ومامشچ بجعتم . دشن یربخ اما مدوب ش هسوب رظتنم

: تفگ

Youmademebelieveinmiraclesagainwhenyoumademe-

.smilewithjustathoughtofyours

ردقنا داد. رارق مابل یور وشابل هک مدرکیم رکف شفرح ینعم هب متشاد

. دیرب نومودره سفن هک مداد باوج شاه هسوب هب ردقنا و دیسوب

: مدرک همزمز

؟ یچ ینعی -

: تفگ مابل هب هریخ

رکف هی اب هک یتقو منک ادیپ رواب اه هزجعم هب هرابود یدش ثعاب -وت

. مدز دنخبل ، تهب ندرک

مدوجو مومت اب هظحل نوا یوت نم ؟ دوب یچ بوخ ِسح یعقاو ینعم و

. دزیم هنووج مبلق یوت راب نیلوا یارب هک یزیچ . مدرک شکرد

هدش شبذج ال ماک راگنا .. ششک عون .هی متشاد زورهب هب یبیجع سح
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هب هجوت یب دادیم هزاجا مهب هک دوب یدح رد یتح ششک نیا . مدوب

یور ومابل و مراپسب ششوغآ هب ور مندب ، نوم هطبار ندوب هعونمم

، میگدنز یوت راب نیلوا هساو متشاد زورهب اب نم دیاش . مدب رارق شابل

. مدرکیم کرد ور ندش هتشاد تسود و قشع ینعم

سح . دیسرت مه زورهب هک مدیرپ ماج زا یروطچ مدیمهفن رد یادص اب

. متسشن شور هب ور لبم یور و مدشادج شزا و تفر نیب زا نومبوخ

. داین شیپ یرطخ ات دوب المز یرود نیا

درک یعس شاپ واب دش دراو روز هب شتسد یوت دیرخ یاه هسیک اب یلگ

درک: همزمز و دیشک شاهوم یوت یتسد کالهف زورهب . هدنبب ورد

! دموا دوز ردقنا ارچ -

درک. هاگن مامشچ وهب متمس تشگرب زورهب . تفرگ مدنخ ارچ منودیمن

: تفگ بل ریز و دز یلگشوخ دنخبل . دیدنخ شامشچ

!.. ثوید -

دنلب یلگ رغرغ یادص . مدش خرس تلا جخ وزا دش درگ بجعت زا مامشچ

. میربب هنوخزپشا یوت وراه هسیک ات شکمک متفر و مدیرپ ماج دش.زا

: تفگ مهب ور

! هرهظ گنل هتبلا ، منکیم رضاح هنوحبص نوتساو -االن

دموا متشپ زا زورهب یادص

هدب نک تسرد همقل هی هشیم هگا طقف . شکن تمحز دایز یلگ داوخیمن -

. نوریب میرب راهان میاوخیم . هنکن فعض شتسد

: تفگ هک متخادنا نییاپ ومرس دش. لدب و در نومنیب یلگ کوکشم هاگن

؟ هنوخ نایمن ناخ داوهب ؟ مراذن راهان سپ اقآ.. مشچ -

. مدینش ور شادص طقف دوب شهب متشپ نوچ هک دز دنخزوپ زورهب
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. هدایز شراک -هن،

یاج درک. سمل ور موزاب زورهب . شراکرس تفر و تفگ یمشچ یلگ

شلغب یوت ندش قرغ هب یبیجع لیم . تخوس متسوپ یور شتسد

. دوبن ریذپ ناکما یلگ مشچ یولج اما ! متشاد

: تفگ و دز مامشچ تلا ح هب یدنخبل

. مترظتنم نیشام وش،وت رضاح ورب -

! درمان ؟ هراذب رامخ ونم هک دوب هدیسر ییاج هب شراک ؛ مدرک مخا

اما غاب وت هریم مدرکیم رکف اه. هلپ تمس مدییود و مدش در شرانک زا

. راوید هب مدیبسچ و درک متفخ ورهار لوا . دموا ملا بند

درک. هقلح مرمک رود وشتسد

یوت مور هنوچ هک مدش هریخ شنهاریپ هقی ،هب شامشچ هب هاگن یاج

منک. هاگن شامشچ هب درک مروبجم و تفرگ شتسد

. هشب نوممحازم هنوتیمن یسک اجنوا . مدوخ هنوخ تمربیم راهان دعب -

: متفگ بجعتم

؟ تدوخ هنوخ -

هجوج هرآ -

مدز مرمک هب وماتسد بناج هب قح

؟ راکیچ یاوخیم یلا خ هنوخ ال صا ؟ یگیم مهب واالن یتشاد هنوخ -

؟ یدربیم وتارتخد تسود هنکن

درب. ورف مندرگ یدوگ وت وشرس و دیدنخ دنلب

مکلقلق متسوپ یور شاسفن رطاخب متشاد یعس هک روطنومه صرح اب
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: متفگ داین

هدب ومباوج -

. ریخا ی هتفه هی یوت . مدیرخ وت هساو ور هنوخ -

مدرک شاگن اگنخ لثم

مرادن المز هنوخ هک نم اما -

باذج یلیخ زورهب . مدیشک شروب شیر هت یور ومتسد . دیدنخ مزاب

! دشیم شبذج لوا هاگن وت یرتخد ره . دوب

هدنخ هرخ بال زورهب . درکیم کیرحت ومنورد تداسح هیضق نیا هب رکف

: تفگ و داد تروق وش

. میشاب تحار هک هنیا هساو هنوخ نیا -

: تفگ راو کیرحت و دیلا مم هنت نییاپ هب وش هنت نییاپ

. منکیم ضرع ظاحل نیا -زا

: متفگ یفیعض یادص واب متفرگ زاگ تلا جخ زا ومبل

!!! زورهب -

تفرگ هلصاف و دیسوب ومابل

. مترظتنم نیشام -وت

و مداسیاو رد تشپ . متسب ورد ، ندش دراو دعب و مدییود مقاتا تمس

؟! مدشیم هنووید زورهب اب ندوب زا ردقنا ارچ . مدز سفن سفن

ره اب هک مبلق اصوصخ . درکیم رادیب ور مدوجو یاه سح مومت زورهب

. دیبوکیم منیس هب هنامحر یب ور شدوخ شتکرح

یوتنام شور و مدرک ضوع یکشم بذج و هاتوک نهاریپ اب ور مسابل
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! دوب رتهب یروجنیا . مدیشوپ دوب موناز یور ات هک ریرح

و فیک نتشادرب و مشیارآ میمرت زا دعب و مدرک بترم یمک ور ماهوم

ناجیه مدیاش ، متشاد سرتسا . مدش جراخ قاتا ،زا مسابل تس شفک

. دشیم دب مساو یلیخ نیا . مزورهب اب همهفب داوهب مدیسرتیم اما . دوب

زا یلگ مشچ زا رود و طایتحا اب متساوخ مدیسر هک اه هلپ نییاپ هب

یوت دیچیپ هشاب هتفرگ ومچم هک راگنا شادص اما نوریب منزب هنوخ

: مشوگ

؟ موناخ ادیت -

بقع متشگرب و متفرگ زاگ ومبل

؟.. مناج -

دموا متمس شتسد یوت همقل اب

؟ نیرادن المز یزیچ ؛ دییامرفب -

. منونمم -هن

مهب یلگ هک یرپمالیت همقل زا یزاگ . مدش جراخ یوال وزا مدنومن هگید

. مدرک زاب ور زورهب نیشام ورد مدز دوب هداد

درک. هاگن متروص هب قاتشم

هدش بوخ سح زا رپ مدوجو . مدییوج ور همقل و نییاپ متخادنا ومرس

. دوب هدرک روک ور ماهتشا نیمه هک دوب

ودز تومیر همکد شرس تشپ و دش جراخ غاب یلصا رد زا یزاگ کت اب

هش. هتسب رد ات

: متفگ ش هنودرم خرمین هب هریخ هک درکیم یگدننار توکس رد

ت؟ هنوخ میریم -
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درک: همزمز

هرآ.. !! نوم هنوخ -

شوگ دشیم شخپ هک یگنهآ وهب میدوب هار یوت هفقو یب ور تعاسمین

یاه گنهآ هب تدش هب هزور دنچ نیا .. کیس کال یکرت گنهآ .هی میدادیم

. مدوب هدرک ادیپ عالهق یکرت

اه هتفرگ قرب لثم دش. غاد م هنوگ هک مدرکیم همزمز گنهآ اب بل ریز

هدافتسا تصرف زا زورهب دش. درگ مامشچ و متشاذگ م هنوگ یور تسد

دز. مابل یور ور دعب ی هسوب و درک

: متفگ و متفرگ شوزاب زا ینوکشین

. بلط تصرف -

ومتسد تشپ مامشچ هب هریخ . تفرگ شتسد یوت ومتسد و دیدنخ

دیرابیم شزا نتساوخ هک ینحل دش؛اب یروج هی زاب ملد ریز . دیسوب

: متفگ

.. زورهب -

لد! نوج -

. یزیچ یلیخ -

؟ مزیچ -

! منودیمن .. بخ .. موووا -

. منودیم هرآ ؟ مباذج -

مدرک شاگن پچ پچ

! ایدوبن دنسپدوخ -
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درک. م هلا وح درکیم وور ریز ور ملد هک اه هاگن نوا زا زاب و دیدنخ

دیچیپ ینیشام وهی . نییاپ متخادنا و مرس و مرایب تقاط متسنوتن

عیرس یلیخ ی هظحل هی یوت دوبن شساوح نوچ زورهب و نومولج

یوت میریم االن متفگ هک داتفا قافتا عیرس ردقنوا درک. جک ور نومرف

دش. رود ، هنیشام وزا درک لر تنک وشدوخ اما لودج

! سرت زا دوب هدیرب مسفن

. دوب صخشم هداج هب شهاگن تلا ح .زا دوب هدیسرت مه زورهب

: تفگ هک مدیشک قیمع یاه سفن و متشاذگ مبلق یور ومتسد

ماوخیم ترذعم -

متشاذگ شنوش ور ومرس و شتمس مدش لیام

هک.. دوبن وت ریصقت -

دش. شیگدننار لوغشم یرتشیب زکرمت واب دز ماهوم یور یا هسوب

: متفگ و مدیشک ماهوم یوت یتسد . دوب هتفر رس ملصوح

؟ زورهب هدنوم یلیخ -

. میسریم هگید عبر هی مزیزع -هن

!.. شیخآ -

. تشادهگن یگرزب رد یولج دعب عبر هی شفرح قبط و

. مدرک هاگن مفارطا هب دنت دنت

؟ تساجنیا -

: تفگ و دز یدنخبل

! مزیزع هرآ -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

335

اه سسنرپ لثم درک. زاب ونم تمس ورد دش هدایپ مرادرب ور مفیک ات

. مدش هدایپ و متشاذگ شتسد یوت ومتسد

دش. زاب تومیر اب رد

زبس! هزبس درک. م هدز تریح نیمز یور شرف گنس ولج نومه زا

. دوب ابیز یلیخ

یکلا هک راگنا ! ییایور ردقنومه . دوب ملیف لثم اقیقد غاب، فک یاه گنس

.. نشاب

هک مدرکیم هاگن غاب هب قوذ اب نم اما تشادیمرب مدق رتولج مزا زورهب

: تفگ و متمس تشگرب

.. تقو هی ینکن شغ -

واب مدش قلعم اوه درک.ور مدنلب شلغب وت مدب وشباوج متساوخ ات

: متفگ هدنخ

! نیمز متراذب ... زورهب -

داد. همادا شهار هب درسنوخ و تفگ یرادشک چن

هب هشاب تحار ماج هک راگنا و متخادنا اپ یور وماپ صرح زا منم

. مدش هریخ نومسآ

سابل هک یتقو . ینک یسورع لوا بش وراکنیا هنیا شلصا یلو -

. همنت سورع

. مشب مدز هک یفرح هجوتم دش ثعاب اج، رد زورهب نداتسیا

دشیم زاب سنلا هب دصرددص هک یبوچ گنر یا هوهق رد یولج اقیقد

. میدوب هداسیاو

: متفگ و مدروآ نییاپ ور هریگتسد میراکدنگ یلا م تسام هساو
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! هگید وت میرب -

: تفگ دوب هتخیر شرپ و کرک بجعت زا راگنا هک ینحل اب زورهب

؟! یتفگ یچ -

: مدز ییامن نودند دنخبل

! یچیه -

وت.. ادیت -

زاب ورد . نییاپ ندیرپ و مدرک هدافتسا تصرف .زا دوب هدش لش شاتسد

هدز هک یدنگ و زورهب هاگن زا رارف هساو . هنوخ یوت مدرب موجه و مدرک

!! مدوب

سح یلک مه درک راوآ ملد یوت ور مغ زا یجوم مه ، مور هب ور ریوصت

ور. بوخ

لگ یاه گربلگ باوخ قاتا هب دشیم متخ اعطق هک ییورهار رد،ات رانک زا

نشور مه نوشمه هک کیچوک یاه عمش هتبلا ،و دوب هدش هتخیر زر

!! ندوب

. دوب بیجع

زر نومقاتا یوت داوهب شیپ تعاس دنچ . ردارب ود لا دج هدش نم یگدنز

دهاش دیاب یدوز هب هک یا هنوخ ..وت زورهب االن، دوب هدرک رپرپ مارب

. هشاب نوم هنایفخم یاه هطبار

. منزن غیج ات متشذگ منهد یولج ومتسد

مدوخ ریوصت و دوب بصن تخت هکباالی یگرزب سکع باق عقاو رد

زر. یاه هخاش زا رپ مه تخت یور منک. گنه دوب هدش ثعاب دوب شوت



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

337

هقلح مامشچ یوت دوب هدش ادیپ ش هلک رسو اجک زا منودیمن هک یکشا

دز.

ور زورهب یاسفن یامرگ

ملغب تشپ .زا مدرک سح ور مندب رود شاتسد ندش هقلح ،و مشوگ رانک

درب. ورف ماهوم نیب وشرس و درک

! هنکیم منووید راکنیا اب دیمهفیم شاک . دیشک قیمع سفن

شیگشیمه خلت رطع . مدش مگ ششوغآ راصح ووت متشگرب تقاط یب

منک. رکشت شزا متوکس اب مداد حیجرت و مداتسرف ماه هیر هب ور

: تفگ و دیسوب ومشوگ ی الهل

.Betweenmyeveryheartbeat,youarethere-

: متفگ و مدرک مخا نومکیتنامر وحلا سح طسو

. نزب فرح یسیلگنا یه ماوت تسین بوخ منابز نم -

دش! ور ریز ملد . دیسوب ومغامد کون و دیدنخ

! مبلق ِنابرض ره نایم ، ییاجنآ -وت

: تفگ و دیشک منییاپ بل یور وشتشگنا دش. زاب مشین و متفرگ زاگ ومبل

یش مدوخ ملا هشیم یک -

متفرگ شتشگنا زا یمورآ زاگ

؟ هگم میک -االنملا

درک: همزمز . هسرب مداد هب ادخ هوا دش. رامخ شامشچ
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! مدوخ -ملا

* زورهب *

لک هک ینتساوخ منکیم هاگن شامشچ هب یتقو متسنوتیم روطچ

مومت دش هام دنچ یوت ادیت ؟! منک یفخم ور هنزیم شدایرف مدوجو

ملد هزیریم هوشع و هسیمیاو مولج مولظم روطنیا یتقو نم. یگدنز

. مسرب شهب ات مشکب شیتآ هب ور نومز و نیمز داوخیم

منووید شمعط . مدرک هاگن شمرن یابل هب متفرگ متسد یوت شور هنوچ

نوبز مبل ،ور هنایشان مه ادیت و مدیکم ور شنییاپ بل تذل .اب درکیم

دش. عنام شتسد اب هک شندرگ تمس مرب متساوخ . دیشکیم

: مدز بل هتسب یامشچ اب

؟! منوج -

: تفگ ینوزرل نحل اب

. همنشگ نم ، میروخب یزیچ هی لوا -

. مدرک شلغب و مدیسوب وش هنوگ مکحم

. مشچ یلو . مروخیم ورامش هک هشاب نم -هب

مومت ..وت ادیت درک.هآ یفخم مندرگ یوت وشرس و درک سول وشدوخ

یدیمهفیم شاک .. تاه هوشع نیمه اب ینکیم رادیب ونم دوجو یاه سح

.. تتکرح ره اب یزادنیم منوج هب یشیتآ هچ

: تفگ مدوب هتفرگ شزا ییوهی یوال یوت هک یسکع باق هب هریخ

؟ زورهب -
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مدیسوب وشبل ی هشوگ

زورهب ِناج -

: تفگ و تفرگ شدوخ هب یرکفتم تلا ح

؟ یدروآ اجک وزا سکع نیا -

. متفرگ تزا دوبن تساوح یتقو -

دش. نوزیوآ ش هچول و بل

مداتفا تشز هنیمه هساو سپ -

. مدرک دنلب وشرس و متفرگ وش هنوچ

؟ ادیت هیچ تشز -

هسکع یوت ی هرتخد نوا تشز -

متفرگ زاگ وشنییاپ بل و مدرک مخا

؟ بخ ، تشز یگیم نم قشع هب هشاب ترخآ راب -

تلا جخ هک یروطنیا یتنعل . نییاپ تخادنا وشرس و تخادنا لگ شاپل

!! مدب شتروق هتسرد داوخیم ملد هشکیم

منک تسرد یزیچ هی هنوخزپشآ مرب نم -

متفرگ وشتسد هک نوریب هرب ملغب زا تساوخ

؟ هنک تسرد اذغ هک دش گرزب یک نم یولوچوک موناخ -

دیشک خر هب وشمرف شوخ یاهوربا و درک مخا

ااقآ مدرکیم تسرد اذغ اتقو یضعب نومدوخ هنوخ -

مدرک شاگن متشاد هک یقشع مومت اب
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. دروخ دیاب ور یزپب وت هک ییاذغ -

. تفر و دیشک متسد زا وشتسد دز. دنخبل و نییاپ تخادنا وشرس مزاب

دوب هدرک راکیچ رتخد نیا . تفر یمن رانک مبل ور زا مه هیناث کی دنخبل

... ماهاب

نیمار هرامش . مدیشک نوریب ومیشوگ ومدرک زاب ومنهاریپ لوا همکد ود

داد: باوج قوب هس دعب . متفرگ و

؟ هابور ای یریش -

! قشاع ریش ریش..هی -

. دیربب تذل نوتندوب مهاب ..زا هبوخ - نیمار

؟ تساجک داوهب -

. هگید رفن دنچ و لیمج ..اب هراد هسلج - نیمار

بش. ات لقادح مش.. ادج ادیت زا ماوخیمن یوال.. هرب راذن .. هبوخ -

. تعاطا - نیمار

: متفگ ندرک عطق لبق و مدرک نشور ومراگیس

. تزا منونمم یلیخ .. نیمار -

دوبن مهم سپ ، تشاد تداع متکرح نیا .هب مدرک عطق یظفادخ نودب و

. هنکیم رکف یچ

مدیشک یقیمع سفن . دادیم ور ادیت یوب ، قاتا لک . متفرگ راگیس زا یماک

... تساوخیم ور شنت یغاد منت، ردقچ . متسب ومامشچ و

****
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: ادیت

مدرکیمن رکف . مدیشک وب ور مگنر و رطع شوخ یزبس همروق تذل اب

هچ مدیمهف هزات ، مدیشچ قشاق اب یمک یتقو اما هش، بوخ ردقنا

!! مدرک

یزاریش ،ساالد مدرک ادیپ لا چخی وت هک یرایخ و هجوگ اب یا هقیقد هد

ولوچوک و یلقن هنوخ نیا زیچ همه زیم. یور متشاذگ ومدرک تسرد

..و شلگشوخ اما ، ولوچوک ییاریذپ .. شکیچوک ی هنوخزپشآ . دوب

. دادیم مهب بوخ سح یلک دوب هداس هکنیا هک..اب یباوخ قاتا

قاتا وت شیپ تعاس هی زا هک مداتفا زورهب دای ، باوخ قاتا هب رکف اب

. مدرک هاگن قاتا زاب همین رد هب بجعتم . دوب

. قاتا تمس مداتفا هار سپ ، دوب هدش مومت زیم راک

وت شرس و هتسشن هپاناک یور هرجنپ رانک مدید هک وت متفر طایتحا اب

. مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد و مدش کیدزن شهب تشپ .زا هپات بل

مور هنوگ و درک م هلا وح لگشوخ دنخبل درک.هی ماگن و درک دنلب وشرس

. دیسوب

راک؟ مه اجنیا -

. شتسد یوت تفرگ وماتسد دش. دنلب و تسب وپات بل
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دش؟ مومت تراک . دوب یرارطضا دیشخبب ؛ یراد قح هک نزب رغ -

هدنخ زا مدآ یدنخیم هک یروجنیا تفگیم هشیمه منامام دش. زاب مشین

. هتفیم هدنخ تهب

!! یروخیم متاتشگنا مدرک تسرد یزبس همروق -هی

دش درگ شامشچ

؟! یزبس همروق -

مدز دنخزوپ متفرگ باال ومرس

؟ دایمن مهب هلب، -

. دیسوب ور ماهوم یور مکحم و دیدنخ

نم! مرب تنوبرق -

. مدید ور شامشچ قرب زیم، ندید .اب میدش هنوخزپشآ دراو

! ولوچوک موناخ نیا هدرک هچ نیبب هب -هب

یزبس همروق و مدیشک سید یوت ور اذغ دنخبل .اب یلدنص ور تسشن

هب .ور متشاذگ جنرب رانک و متخیر صوصخم فرظ یوت ور ملگشوخ

. شدوخ دعب و دیشک جنرب نم یارب لوا . متسشن شور

هاگن ش هفایق هب هناقاتشم ، تشاذگ شنهد یوت هک ور قشاق نیلوا

: تفگ و تسب وشامشچ . مدرک

. هدش رت هزمشوخ مه نامام یاه یزبس همروق !زا هیلا ..ع مووا -

: متفگ و مدیدنخ . شفیرعت زا تفر یلیو یلیق ملد
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تتشکیم همهفب گرزب موناخ -

دروخ ور یدعب قشاق و دز کمشچ

. مراد امش هب یسح هچ نم هنودیم شدوخ گرزب موناخ -

دوب مراب نیلوا دش!! هدروخ نکمم یاضف نیرت هناقشاع وت هک یراهان و

هدیزرو قشع مهب ردقنا . مدشیم هتفرگ رارق صخش هی هجوت دروم ردقنا

ندوب زا راگنا . دیبوک یم هنیس هب ور شدوخ ، بات یب مبلق ،و دشیم

!! یضار ِیضار . دوب یضار زورهب

عمج ور تخت یور یاه زر هک یلا ح رد زورهب . قاتا میتفر راهان زا دعب

: تفگ درکیم

؟ ادیت -

یئآ یولج

: مدرک همزمز . متفریم رو ماهوم واب مدوب هداسیاو هن

موه -

باال وربا درک. توف کالهف ور شسفن تیاهن ورد درک نم و نم یمک

: متفگ و متخادنا

؟ هدش یزیچ -

. تسین مهم -هن..
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هک شتمس متفر داد. رارق یتختاپ یور و تشاذگ نودلگ یوت وراه لگ

. داتفا مسابل هب شمشچ

؟ یرایب شرد یاوخیم ؟ هنکیمن تتیذا -

: متفگ ! هشاب هدز ور ملد فرح هک راگنا

؟ مشوپب یچ .. یلو درک. منووید هرآ یاو -

درک. شزاون مور هنوگ دش. کیدزن مهب و دز ینوطیش دنخبل

! یچیه -

. متسب رایتخا یب ومامشچ

.. زورهب -

. تفرگ رارق سابل پیز یور ، متشپ شتسد

. ریگب مورآ ! میرادن زورهم زورهب هگید -

. مروخن نوکت و مش مورآ ات دوب یفاک شادص یوت مکحت نیمه راگنا

مرمک تسوپ یور ، هنارگاوغا وشثسد و دیشک نییاپ لماک ور پیز

. مدروخ نوکت تفر رت نییاپ هک شتسد . دیشک

: تفگ هشاب هدموا شدای یزیچ راگنا دعب و دنوم تکرح یب یمک

؟ مینک هبرجت ور دیدج هطبار هی یراد تسود -

مدز دنخبل
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؟ یدروآ ال تون و خی هک هعفد نوا لثم -

؟ دوب روطچ هرآ! -

و متشاذگ رانک ور تلا جخ . دشیم رادیب تشاد مدوجو نوطیش یادیت

نم ، درکیم کیرحت ونم زورهب روطچ . مدنوسر شراولش پیز هب ومتسد

؟ شمنکن

دش. عطقم شسفن و تسب وشامشچ هلصاف ؛بال مدیشک نییاپ ور شپیز

! هدب تلا ح رییغت دعب منک شسمل راذب یتنعل

مدربیم لخاد راولش زرد زا ومتسد هک روطنومه و مدش دنلب اپ کون ور

. مدیشک نوبز شبل یور

. تفرگ منوبز مون زا یزاگ اوه یب

!! یتفگن -

: متفگ و مدرک سمل شور هنودرم یموتانآ

!! دوب یلا -ع

متشاد زاین باوخ هی .هب متسب ومامشچ و مدرک یفخم شندرگ وت ومرس

! هربب نیب زا ور میگتسخ مومت ات

***

مدش رادیب یتقو اما ، مدوب باوخ ردقچ و تشذگ تعاس دنچ منودیمن

. دوب هدرک ملغب و دوب شتخل ی هنیس یور مرس . مدوب زورهب یاهوزاب نیب

و دوب هدروخ هرگ شاهاپ وت ماهاپ . مدش غاد نومتخل یاندب یاندید اب

کیرحت زاب ات متفرگ زاگ ومبل . دوب ماپ طسو اقیقد ش هنودرم یموتانآ
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طخ ور هطبار رود دیاب زورما هساو میتشاد هک یا هطبار نوا .اب مشن

. میشکب

؟ میباوخ هک هتعاس دنچ ینعی . دوب هدش بش ؛ داتفا هرجنپ هب ممشچ

یور مخا مه باوخ یوت اما . دوب هدیباوخ مورآ هک مدرک هاگن زورهب هب

. دوب هدرک شباذج یلیخ ، یگشیمه مخا نیا . دوب ش هرهچ

میگدنز یوت تقوچیه منکیم سح . مدز شبل یور یا هسوب و مدز دنخبل

؛ زورما دوب میگدنز زور نیرتهب عقاو .رد مدوب هدیباوخن بوخ ردقنا

!! هشاب زیگنا ناجیه ردقنا زورهب اب ندوب مدرکیمن رکف تقوچیه

ومدرب شاهوم نیب ومتسد . تخیر مهب مراکفا هک دروخ یزیر نوکت

: مدرک همزمز یمورآ .هب مدرک شزاون

تفر رس م هلصوح وش رادیب .. زورهب -

. دروخن ینوکت

ولا باوخ هگید وشاپ -

وهی . دموا شک دنخبل هب مبل دش. هریخ مهب رامخ و درک زاب وشامشچ

: تفگ و دش نوساره

؟ هدنچ تعاس -

؟ هگم روطچ -

هک تعاس ندید ،اب تشادرب ور شیشوگ و درک زاب مرود زا وشتسد هقلح

. دیشک یقیمع سفن دادیم نوشن ور هقیقد 9.23

و تفرگ ور یا هرامش اما هدب باوج مدوب رظتنم زونه درک. لغب ومنت

. تشاذگ ششوگ یور ویشوگ

؟ یچ همه هیکوا -
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عطق ویشوگ هدوسآ لا یخ اب هک تفگ یچ طخ تشپ صخش منودیمن

دز. یباذج دنخبل ومتمس تشگرب درک.

؟ یدیباوخ بوخ -

دش زاب مشین

؟ یچ ،وت یلا -ع

. دیشک منساب یور وشتسد و دز مابل یور یغاد ی هسوب

!! دوب میگدنز باوخ نیرتهب -

! یمهافت هچ

دش. رورغ زا رپ مدوجو لک

: تفگ و مور دز همیخ

یوال. میرب و میریگب شود میرب مشدعب ؟ میرب هگید رود -هی

هب دروآ موجه هنادنمزوریپ زورهب و مداد نوکت دییات هب دنخبل اب ومرس

دش! زاغآ هطبار و ماه هنیس

.. شدرگ .. حیرفت .. ندروخ اذغ .. ندیباوخ ! دوب بوخ زورهب اب یچ همه

.. نوماه هطبار .. شاه هسوب .. شناقشاع یافرح .. شاه هقدص نوبرق

و منک رکف شهب رهوش نتشاد دوجو اب دادیم تارج مهب تشاد زورهب

!! هشاب نیمک رد گرزب رطخ هی شتشپ هگا یتح . مدنبب لد

***

وماهوم تشاد یعس هنایشان هک مدوب هدش هریخ زورهب هب هنییآ وت
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رانک مبل یور زا مه هظحل کی دنخبل هنک. کشخ و هشکب راوشس

. تفریمن

. مشاب شلغب وت امئاد تساوخیم ملد

بوخ سح شطاقن کت کت . مدش هنوخ نیا قشاع تعاس دنچ نیا یوت

میایب دایز هرارق دعب هب نیا زا متسنودیم هک اصوصخ ، درکیم اقلا مهب

. اجنیا

یرطخ چیه مییاجنیا یتقو نوچ ؛ دایب شیپ یلکشم مدوبن نارگن هگید

.. هنکیمن نومدیدهت

؟ ینکیم رکف یچ نم..هب قشع -

دیسوب ور مندرگ . مایب نوریب رکف زا دش ثعاب ، مشوگ رانک زورهب یادص

: تفگ و

؟ موه -

مدرک هاگن شامشچ ووت شتمس مدرک جک ومرس

وت! -هب

زا ور مهب ش عالهق لک متسنوت هک دز یدنخبل دش. ضوع شهاگن تلا ح

هسوب .هی شابل ندیسوب هساو مدش مدقشیپ مدوخ . منیبب شدنخبل یوت

. شدوخ یاه هسوب سنج زا نیشتآ ی

: تفگ و دیکم ومبل

! ینکیم منووید شهت -

*
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. هنتفر نوریب تقو هچ ..االن بخ یرب یاوخیم اجک -

دز. دنخبل و دیشک ومغامد کون

شاب تدوخ بظاوم . مدیم مایپ تهب . تکرش رس هی مرب -

داد: همادا و درک یا هفرس کت

هش. شادیپ تسان اال مداوهب -

دوب تخس شساو . مدب صیخشت شادص یوت ور مغ جوم متسنوتیم

. داوهب رانک نم ندید

: متفگ و مداد راشف وشتسد

. هعوت شیپ ملد -

: تفگ و دز متسد یور یا هسوب . تفرگ قشع گنر شهاگن

! تماوخیم یلیخ -

گر یور و درک ملغب . تخادنا لگ ماپل و تفر فعض شفرح زا ملد هت

درک: همزمز . دیسوب ور مندرگ

اجنیا ینومب تسین بوخ باال.. ورب -

ثکم .اب دوب شتسد یوت اما متسد . مدش ادج شزا و مداد نوکت ومرس

. تفر نیشام تمس و درک لو ومتسد

مبلق !! دوب زاب یچ لثم مشین منک، راهم ور مدنخبل منوتب هکنیا نودب

ییاسح نینچ تقوچیه میگدنز یوت نم . دزیم دنتدنت کشجنگ هی لثم

! دوب مندش قشاع نیلوا نیا و متشادن

؟ یتخاب زورهب هب وتلد اعقاو ادیت ؟ قشاع



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

350

!! تفرگ رگ منت لک

رایعم مومت هلآ.اب هدیا درم هی زورهب . تفر مدش قشاع اعقاو مدیاش

، هسردم وت شیپ هام دنچ همدای . هشاب هتشاد رتخد هی هنکمم هک ییاه

تفگیم سگرن ، رهوش هب عجار میدزیم فرح میتسشیم سگرن اب یتقو

مشفایق و هشاب یلکیه . هشاب هتشاد یدنلب دق شرهوش هراد تسود

ینوخمه مه داوهب اب هکلب زورهب اب اهنت هن شاه رایعم !! هشاب پوت یلیخ

هداد رارق تیولوا یوت ور شراک ؛ دوب یدج زورهب سکعرب داوهب . تشاد

لثم هنکیمن فرطرب ور مراد نم هک ییاه زاین یلیخ و زورما هب ات

. ییاتود ندز مدق هی یتح ! هداس ی هناقشاع هی نتخاس

ورازیچ یلیخ نم هراذیمن هک هریگ تخس و یتریغ یلیخ سکعلب و

منک. هبرجت

سلا دنچ هک راگنا متشاذگ ترامع نیا هب اپ هک یلوا زور هب تبسن

!! یرکف رظن ،زا مدش رتگرزب

منک!! هبرجت ورازیچ یلیخ هنکیم باجیا هک هینس منس اما

ور!! یلومعم ندیشک راگیس هی یتح .. راذگ و تشگ .. نتفر ینومهم لثم

ووو!!

یک .. قاتا مدموا یوالو وت مدموا یک مدیمهفن هک مدوب رکف یوت ردقنا

! تخت ور مدیشک زارد یک و مدرک ضوع سابل

. مدموا مدوخ هب یشوگ یادص اب

. دوب کمایپ یادص

هک یمایپ ندید واب مدرک شزاب دنخبل دش.اب زاب مشین هاگآدوخان

. دیبوک م هنیس هب ور شدوخ راو هنووید مبلق دوب زورهب شبطاخم
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" مراد تتسود "

زمرق ابرِژ ندز دنخبل هیبش

، رصعیلو رد ندز مدق هیبش

دنک... مریگلفاغ هک يناراب و

" مراد تتسود "

دیپس هیبش ، لزغ هیبش

"!... ادیآ هب ولماش ِیاه همان هیبش

ور ندز غیج لیسناتپ . مدب ورف ور مناجیه ات مدیشک یقیمع سفن

!! دشیمن هک فیح اما متشاد

.. ادیت شاب مورآ . مدز مدش خرس یاپل هب یا هبرض و متفرگ زاگ ومبل

! یدوبن ریگوج ردقنا هک .وت نکن غاد عیرس ردقنا

: مدرک پیات شارب دنت

.. زورهب یا هنووید یلیخ -

اپ زا رس هک متشاد ناجیه ردقنوا . مدرک شوماخ ویشوگ . مدرک دنس

داد: باوج و دیشکن هقیقد .هب متخانش یمن

یوت! هنووید -

دنلب . مدرک هفخ تشلا ب یوت ومدنلب غیج و متشاذگ تشلا ب یور و مرس

 هنووید یوت، هنووید یوت، هنووید . مدنوخ وشمایپ رابدص و مدیدنخ

یوت..

. دوبن هبنج یب دقنا نم بلق .. ینکیم راکیچ ماهاب یراد زورهب

؟ ادیت -
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مناجیه و یشوخ مومت هیناث دنچ ضرع رد،رد تشپ زا داوهب یادص اب

و مدرک شوماخ ور یشوگ درک. رپ ور مدوجو سرت شاج و دیرپ

. رانک متخادنا

رد؛ هریگتسد ندش نییاپ الباالو باقتم و زورهب یادص هرابود

؟ ومادص یونشیم اباب.. ؟!یا ادیت یدرک درک لفق ارچ ورد -

؟ مدرک لفق ورد یک نم . مدنوم تکرح یب بجعت زا

. متفر رد تمس و منک لر تنک ومدوخ منوتب ات مدیشک قیمع سفن دنچ

دش. زاب ورد مدنوخرچ ور دیلک

دش. نایامن ممشچ یولج داوهب نارگن هرهچ

! داوهب س..سالم -

هی همهفیم هک هقیقد ردقنوا متسنودیم درک. شاکنک ور متروص کش اب

. تسه میزیچ

؟ یدوب هدرک لفق ارچ ورد -

: مدرک نم و نم

. قاتا وت دایب یسک وهی مدیسرت .. مومح مرب متساوخیم .. هزیچ -

!! دوب ندادن باوج زا رتهب اما هن. ای تسه رواب لباق مغورد متسنودیمن

. قاتا وت دموا و دش در مرانک وزا تخادنا باال وربا

. شهب مدیبسچ و متسب ورد مورآ

: تفگ دروایم رد ور شتک هک یلا ح رد

یا؟ هنوخ حبص -زا
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: دعب غورد و مداد نوکت ومرس

. مدز مدق ورب رود نیا و متفر رصع -هن..

دش: توافت یب شنحل

! ناهآ -

. شتمس تفر نومودره هاگن ، میشوگ کمایپ یادص اب

سفن . تخود نم نوزرل یاه کمدرم وهب تفرگ یشوگ زا وشهاگن

؛ متشاد شرب . متفر یشوگ تمس یمورآ وهب مدرک لر تنک ور مدش عطقم

: دوب هتشون هک زورهب کمایپ و مدرک شنشور

یوال؟!" هدموا داوهب "

باال وربا . مدرک هاگن داوهب رظتنم یامشچ وهب مداد تروق ومقازب

. تخادنا

؟ هیک -

ور بوخ نز هی شقن دیاب نماالن . مسرب رظن هب توافت یب مدرک یعس

! زورهب زا تظافح یارب دیاش منک، یزاب داوهب ی هساو

. دوب یتاغیلبت مایپ -

یور و مدرک شوماخ ور یشوگ و مدرک کاپ ور زورهب کمایپ ی هقباس

. متشاذگ یتختاپ

. مدش هریخ ش هنیس الت ضع وهب مدرک هقلح داوهب ندرگ رود ومتسد

: مدرک همزمز
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! نوریب میرب بشما دوب رارق منک رکف -

لغب دای . دیشک شوغآ هب ونم هناصیرح و دش هقلح مرمک رود شتسد

!! مداتفا زورهب یاندرک

دش. رید .. مدوب ریگرد -

داد: همادا و دیسوب مور هنوگ

! هگید بش هی هساو میراذیم -

هن؟ مدب حیجرت ور زورهب اب ندوب متشاد قح دیاش . مدز یخلت دنخزوپ

دیسوب مور هنوش رس دز. رانک ور مسابل هقی و دموا رت نییاپ م هنوگ زا

. مدرک جک ومرس هک

! یدیم یبوخ یوب هچ -

.. داوهب -

.. مممه -

نک ملو -

منیج راولش همکد هب وشتسد

درک شزاب و دنوسر

. میتشادن هطبار مه اب هتقو یلیخ ارچ؟ -

مدز شسپ هش مراولش دراو شتسد هکنیا لبق
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!! مدویرپ -

یوگغورد هی وت اجنیا هب .ات ادیت نیرفآ !! موس غورد وخالص..

. یگیم یغورد ره !! ترهوش اب ندوبن ی هساو هک یراکتنایخ

وشتشگنا درک. ملغب و مرود تخادنا تسد هرابود درک. ماگن کوکشم

: تفگ و دیشک مرمک یدوگ ور راو شزاون

! تشپ -زا

؟! مدوب هدرکن وشاجنیا رکف ارچ . مدش لوه

.. داوهب منوتیمن . مراد درد ، هملوا زور -

!! مدش قفوم بخ، . رانک داد ملوه یبصع

یبصع یاه سفن و شیارآ زیم یور دش مخ هک نییاپ متخادنا ومهاگن

: مدرک همزمز یلا م تسام هساو بل ریز . دیشک

.. دیشخبب -

: یلگ یادص ال باقتم و دروخ رد هب یا هقت هک هدب ومباوج درک جک وشرس

. دییامرفب .. موناخ ادیت .. هرضاح ماش بابرا -

: متفگ

. میایم هگید مکی یلگ هشاب -

دمک تمس دوب هتفرگ لکش شینوشیپ ور هک یدیدش مخا اب داوهب

دمک نوا یاج نم درک. زاب مشخ اب وشرد هنامحر یب و تفر نوماسابل
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! مدیسرت

هطبار هساو متعنامم و ماغورد رطاخب هک یدب سح و سرت یادج

هنووج منهذ یوت مک مک تشاد هک دوب ندوب شزرا یب سح نیا ، متشاد

؟! اقیقد هیچ داوهب یگدنز وت نم یاج هکنیا رکف . دزیم

یتقو هچوک یارسپ همدای . دروآ دای ور شیپ هام دنچ هاگآدوخان منهذ

اب بابرا نتفگیم امئاد ؛ ندزیم بیجع فرح هی ندشیم عمج مه رود

شرب و رود هک یتشهب یاه یروح وماالکو کلم و لوپ همه نوا دوجو

زا منوا . هنکیمن شیضار یرتخد چیه و هراد یسنج یناوتان هتخیر

هی هک ینامز ات هش ایند کرات داوخیم و هدش رفنتم هنز و رتخد یچره

هنک. شیضار ظاحل همه وزا هنک ادیپ ورفن

زا هتسنوت هک یسک منیبیم مراذیم مه رانک ور لزاپ یاه هکیت وحاالهک

ارچ؟ اما !! مدوب نم هنک شیضار ظاحل همه

هطبار و تراکب و فافز تسنودیمن یتح هک سهلا هدزنوپ هچب رتخد هی

وهب هراد یسنج یناوتان هک یدرم هی تسنوتیم روطچ هیچ یسنج

؟ هنک یضار ور هشیم اضرا یتخس

منودب دیاب . هگرزب موناخ شیپ نم وساالی مومت باوج .. گرزب موناخ

اتسور مدآ نیرت تهبا واب نیرت لوپرخ اب یرابجا جاودزا ینابرق ارچ

رد دنوباوخیم یلیس یتفگیم شهب بابرا زا رت نییاپ هک یسک . مدش

!! تشوگ

یا؟ هدنز ادیت -
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. دادیم منوکت هک مدرک هاگن داوهب هب هدرک گنه

؟ هدشیچ -

درک. مخا

؟ یرکف وت شمه ارچ ؟ هتچ -وت

؟! مدشن هجوتم یتفگ یچ . تسین میزیچ -

رد. تمس میرب درک مروبجم و تفرگ وموزاب و دز یدنخزوپ

ماش! میرب -

رکف ادرف هب زیم رس نتسشن و قاتا زا نتفر نوریب تدم مومت نم و

وساالمور باوج و گرزب موناخ هب منزب گنز هک یتقو .هب مدرکیم

. ممهفب

باقشب زا ومهاگن زیم، یور نومولج نیمار ومع و زورهب نتسشن اب

یراد انعم دنخبل اب ومع هک متفگ یهاتوک .سالم متفرگ م هدروخن تسد

! یداع مه زورهب و داد ومباوج

؟ ادیت یبوخ - زورهب

ندش خرس زا متساوخیمن ! مریگب رگ متساوخیمن . نییاپ متخادنا ومرس

: متفگ اهنت هش. زیچ همه هجوتم داوهب متلا ح رییغت ای

. نونمم -

درب. حملا ندوب بیجع هب یپ زورهب ، صقان باوج نیا اب اعطق و
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نتخیر اذغ لوغشم یلگ . دروآ رد ور شیشوگ و درب شبیج یوت تسد

دش. زورهب و ومع هساو

مسا هب یصخش دش.زا ومع اب ندز فرح لوغشم تینابصع اب داوهب

مهب ور شیزیر همانرب و هدرک یقلخدب تدش هب هک دزیم فرح لیمج

تقوچیه نوچ دیاش ! مدرواین رد رس داوهب راک زا تقوچیه نم . هتخیر

. تفگیمن مهب یچیه

داوهب منک. شاگن متساوخیمن یلو مدرکیم سح ور زورهب هاگن ینیگنس

نیرتکیچوک اب دوب نکمم و دوب موز نم یور یا هگید تقو ره زا رتشیب

. مدب ول ور زورهب و مدوخ یراک

دش. هدروخ دوب هدرک مکاح داوهب تینابصع هک ینیگنس وج یوت ماش

یور و میتفر ییاریذپ هب ندید ملیف و هوهق ندروخ هساو ماش زا دعب

. متسشن داوهب رانک . میتسشن لبم

ات منیشب ، لبم یور شرانک زج ییاج دوب یفاک اما ، درکیمن هجوت مهب

شندز سپ اب مشیروجنیمه . نروخب هرگ مه یوت شامخا هرابود

زاین یاضرا ضحم طقف هگم نم یلو . مدوب هتخیر مه هب وشباصعا

؟! مدوب هدرک جاودزا شاهاب شیسنج

. تسین تنتخیر مه هب تقو ،االن ادیت ریگب مورآ

: تفگ ومع . مدرک هاگن شهب بجعتم . دیرپ مرانک زا تج لثم وهی داوهب

؟ دشیچ -

باال تفریم هک یلا ح ورد تفر اه هلپ تمس داوهب . متخادنا باال هنوش
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: تفگ

. منزب گنز لا مک هب دیاب -

. ثسشن داوهب یاج مرانک دموا و دش دنلب زورهب باال تفر لماک هک نیمه

ومرس و درب ورف ماهوم یوت وشتسد هک مدرک هاگن شهب ریحتم و تام

. دیشک شلغب وت

و مدیشک بقع . دروآ شاج رس ومساوح مینیب یوت شخلت رطع ندیچیپ

؟ درک ملغب ومع یولج . مدرک هاگن ومع هب درگ یامشچ اب

درک: همزمز و دز یشخب شمارآ دنخبل اما ومع

. تسه مساوح نم -

درک. هراشا باال هقبط وهب

. مربب هانپ زورهب شوغآ هب ات دوب یفاک یتنعل ی هزاجا نیمه .. نیمه

. مداتسرف ماه هیر هب وشرطع و شهب مدیبسچ مکحم

: تفگ و دیسوب ور ماهوم یور

؟ ملگشوخ یمورآان ارچ -

: مدرک سول ومدوخ

. مسرتیم داوهب ..زا بخ منارگن -

درک هاگن مامشچ ووت درک دنلب ش هنیس ور زا ومرس

. مقاتا ایب دیباوخ داوهب هگا بش رخآ . مینزب فرح مینوتیمن -االن

رک همزمز و مداد نوکت ومرس
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مد:

. مشچ -

دنلب ومرس متسنوتیمن دش. دنلب مرانک وزا دز مابل یور یغاد ی هسوب

؟! نیا زا رتدب هعجاف ، دوب هدیسوب ومابل نیمار ومع یولج منک.

ونم. هعلبب و هنک زاب نهد نیمز تساوخیم ملد

وور تسشن مرانک . هدموا داوهب مدش هجوتم هک درک یا هفرس کت زورهب

: تفگ ومع هب

. نوریب مزادنیم ور یتفلچ واپ تسد نیا نم شهت -

دوب هدش لفق نم مشچ اما . ندش ندز فرح لوغشم دعب و دیدنخ ومع

. درکیم قیرزت ماه گر هب ور قشع هک شامشچ و زورهب نیریش دنخبل ور

تسین یزیچ نوا یتخبشوخ "

! هنیبیم نوریب زا مدآ هک

... همدآ لد وت یتخبشوخ

"!... هتخبشوخ مدآ ، هشاب شوخ رگا لد

****

! هگید میباوخب راذب ؟ یروخیم نوکت ردقنا ارچ اباب.. -یا

مراد وت هب راکیچ نم -

. هروخیم نوکت متخت یروخیم لوو ، مباوخب یراذیمن -
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دش. نوزیوآ مچول و بل

. مباوخیم نیمز ور مریم ال صا ؟ متمحازم هع؟! -

: تفگ هک متشادرب ور وتپ و تشلا ب

؟ یربیم اجک ور وتپ -

. دوبن ندید لباق قاتا کیرات همین یاضف وت هک مدرک مخا

! امباوخن تشیپ یراد تسود راگنا -

. دادن یباوج

. مدیشک زارد لبم یور ، نیمز یاج و شتمس مدرک ترپ ور وتپ صرح اب

مهم . دوبن مهم یلو مدب اج شور ور مندب لک متسنوتیمن و دوب کیچوک

شیباوخ یب یابش نوا زا راگنا بشما و هربب شباوخ داوهب هک دوب نیا

عطق ور شگنز و کمایپ یادص ؛ مدرک شنشور و متشادرب ومیشوگ . دوب

داوهب فطل .هب دوبن یمایپ چیه . زورهب کمایپ هقباس وت متفر و مدرک

. مدوب هدرک کاپ وشگنشق یامایپ مومت

وزا دش الن عا یزیچ هحفص باالی وهی هک هحفص هب مدوب هدز لز مغ اب

! هداز حالل هچ دش؛ درگ مامشچ . دموا کمایپ زورهب

؟» یایمن ارچ سپ .. هربیمن مباوخ منکن تسمل «ات

: متشون شارب دنت . تفرگ نابرض مبلق

« هربن شباوخ ات مایب منوتیمن هک ینودیم .. هرادیب داوهب »

!.. باوخب یتنعل . داوهب هب مدز لز و مدیشک یقیمع سفن

نئمطم هک دعب و مسیاو تعاسمین متساوخیم . هرادیب هک دوب مولعم اما

. نوریب مرب هدرب شباوخ مدش

دش. نشور میشوگ هحفص هرابود
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« ایب ندروخ بآ هنوهب «هب

ات یتح هگا . هموز نم یور االن داوهب ؟ تس همخپ داوهب درکیم رکف ارچ

ندوب یعیبط ریغ هجوتم نوچ منک. بجعت دیابن دایب ملا بند هنوخزپشآ

زا یه گرزب موناخ یاه هلمج زا یکی . هدش متقو دنچ نیا یاه تلا ح

یمضه ریغ و بیجع هلمج . تفریم رژه منهذ یوت شیپ تعاس دنچ

: دوب

یاه زاین اهو هتساوخ ، داوهب یرادهگن و تیگدنز ظفح هساو دیاب "وت

نیا هتبلا . هشکب سپ و هش ریس تزا هک ییاج ات ینک فرطرب ور زورهب

". هشن قشاع ، نیمار لثم هک هریذپ ناکما یتروص رد

تسرد زورهب . دوب هتخیر مهب گرزب موناخ و نم الت داعم مومت واالن..

؛و دوب هتسبلد نم ،هب نوا زا رتارف یلیخ مه دیاش و نیمار ومع لثم

عقاو .رد دوب هلداعم نیا خالص ریت مه نم بلق ی هدز هنووج هزات سح

تبحم اما منک. ادیپ زورهب هب یسح ماوخب مدرکیمن وشرکف تقو چیه

! یتاساسحا و ممدآ هی هک نم ؛ هنکیم بآ مه ور گنس ، قشع و

درک.. شمرگ هک دوب زورهب نیا . تساوخیم امرگ مبلق ، داوهب یاندوبن اب

تسود ور شنت رپ یگدنز نیا نم .. دوب باوخ انیا مومت شاک یلو

!! مرادن

هب هشابن عیاض هک یروج . متفر داوهب تمس و مدش دنلب دعب تعاسکی

. مداد شوگ شاسفن یادص

ماهوم وت یتسد و مدرک تسرد ور مربماشودبر . دمویم یعیبط رظنب

. مدیشک

اب ور زورهب قاتا ات نومقاتا نیب هلصاف و مدش جراخ قاتا زا یمورآ هب

. مدرک یط ود
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. مدز رد هب یا هقت

مدرک هاگن مفارطا هب بجعتم . مدیدن ور زورهب اما وت متفر دش زاب هک رد

. تفرگ رارق متروص یولج زورهب تروص و دش هدیشک متسد هک

. دییوب و دیسوب شطع .اب مندرگ وت درب ورف وشرس و راوید هب متدیبوک

: مدرک همزمز و مدیشک یهآ دش. لش منت

رت.. مورآ زورهب -

هک روطنومه مابل هب دنوسر وشابل داد. تکرح ماپ نور یور وشتسد

: تفگ دزیم زیر یاه هسوب

؟ یمهفیم متگنتلد -

. مدز دنخبل و متفرگ زاگ ومبل

. دیشک نوبز و تفرگ نودند زا ومبل سفن سفن اب

!! دزیم ضبن تشاد منت لک . تخت ور میتفر

مدوخ تسد نیا و مدوب هدش هبنج یب زورهب یاه شزاون هب تبسن

. دوبن

ماه. هنیس تمس تفر . دیسوب وم هنوش رس و دز رانک ومباوخ سابل دنب

: مدیلا ن

! هسب -

. داتسیا تکرح زا هظحل هی

؟ هسب ویچ یچ -

. مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد

یچ.. هش مندوبن هجوتم داوهب هگا .. مسرتیم نم -
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دز: دنخزوپ

؟ یدموا ارچ سپ ؟ هدیباوخن هگم -

و دیشک یفوپ . مدوب هدرک شتحاران راگنا . نییاپ متخادنا ومرس

. مدیسوب وشبل و مدرک دنلب ومرس رارق یب هک هشکب رانک تساوخ

. مندب هب دز گنچ هنایشحو

. هشب یزیچ مراذیمن ، شابن نارگن -

. مراذب شرایتخا رد ور مندب ات داد هزاجا مهب ، لصاح نانیمطا نیا واب

! دوب یزابقشع هی طقف . دوبن هطبار شفده اما

، مندب طاقن کت کت یور ور شتسد نوا و مدیشک زارد شلغب وت تخل

. دادیم تکرح راو شزاون

. تشذگیم ششیپ مندوب زا هقیقد دنچ منودیمن

: متفگ یمورآ هب

! منزب فرح گرزب موناخ اب ماوخیم -

؟! گرزب موناخ یگیم شهب ارچ ! نامام -

. مسرپب شزا دیاب هک تسه اهزیچ یرس -هی

هب؟ عجار -

.. داوهب -وت..

؟ یچ -ثمال

وتان نوا هک یلا ح .رد مدش باختنا داوهب اب جاودزا هساو ارچ نم هکنیا -
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. یگیمن مهب ور تقیقح مه وت یتح .. زورهب . دوب ضیرم نوا .. تشاد ینا

درک. توکس

؟! تفگیم تهب یچ شیپ بش دنچ نیمار -

. مدنبب لد تهب منک یعس تفگ . تفگ وت هب عجار -

منک شاگن ات درک جک ومرس و تفرگ ومنوچ

؟ یتسب لد -

. متفرگ شزا ومهاگن

. هدوز یلیخ لا وس نیا هب باوج هساو -

. مدیم قح تهب ، هتسرد -

. متشاد وت اب یبوخ یلیخ یازور یلو -

یا؟ یضار مندوب .زا همهم نیمه -

..وت.. یبوخ .. ینوبرهم .وت دایز یلیخ هرآ؛ -

؟ یدرکیم رارف مزا تمدید هک لوا یازور ارچ -

؟! تفگیم ترپ و ترچ ارچ . شتمس متشگرب بحعتم

نم ؟ مدب اپ تهب مهک هشحاف یدرک رکف ؟! ونم یدرک ضرف یچ -وت

یسک سح . مدوب هدرسفا زور دنچ ات یتنعل مسر نومه رس زور.. نومه

ینکیمرکف ، ترکف زرط نیا اب تقو نوا . هدش زواجت شهب هک متشاد ور

دوجو اب مشدعب و مدشیم اضرا تاهاب دیاب ، مسر زور تومه زا نم

؟ مدادیماپ تهب نتشاد رهوش

: تفگ و دیشک یا کالهف فوپ
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. یدرک تشادرب دب ومروظنم ورن؛ دنت ادیت -

. متشاد شاهاب ثحب هب عالهق ارچ منودیمن

: متفگ متخل ندب هب هجوت یب و مدش زیخمین

تصرف تهب مراد هکنیا . یدش هجوتم دب وزیچ همه هک ییوت نیا -هن،

و مراد رهوش نز هی نم هکنیا دیابن ؛ مدوخ لد هب دیاش ،و مدیم

هک هظحل ره ینک رکف دیابن . ینک شومارف ور هتدوخ ردارب ممرهوش

. مترایتخا رد نم یطیارش ره ووت یاوخب

. تفر مه یوت شامخا

؟ هییافرح هچ نیا -

. مدز دنخزوپ

ناخ! زورهب هتقیقح -

درک. جراخ ناهد زا ور شیبصع سفن و تسب وشامشچ

! میشاب هتشاد شمارآ یتشاذگ هگا -

هب مدش هریخ و مدیشک زارد شزا هلصاف دش.وت شوماخ منورد شیتآ

یاهچب ورانوا و مدرکیم یزاب ماکسورع اب هک یتقو دیاب دیاش . فقس

دنچ ضرع رد یگدنز هی هک مدرکیم رکف منیا هب مدرکیم ضرف مدوخ

هنک! رییغت هنوتیم ردقچ هام

" داوهب "

لک ینعی . دوب هدش عمج شدوخ یوت لبم یور هک مدرک هاگن ادیت هب

نم شیپ هکنیا هساو تس. هدند وهی زابجل ردقچ ؟ دیباوخ اجنیا وبشید



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

367

. حیجرت ور تفس و کشخ لبم یور ندیباوخ هباوخن

قاتا هب یهاگن مین . مدش جراخ قاتا زا طایتحا واب مدز شهب یدنخزوپ

هتقو یلیخ مش؛ تبحص مه شاهاب تساوخیمن ملد . متخادنا زورهب

. منکیم هاگن شهب نمشد مشچ ،هب سکعلب و هدیمن مهب ور یردارب سح

.و هرایب رد مگنچ زا ور مراد هک ییازیچ مومت تساوخیم مشلوا زا

مدیاش . منیبب ور ادیت شهب هناقشاع هاگن منوتیم تحارص ..هب بخ

هنم. نز ادیت ! دایمن تقوچیه زور نوا اما ور.. شسوه رپ هاگن

. نوریب دموا هنوخزپشآ وزا دش مهجوتم یلگ هک متفر نییاپ اه هلپ زا

؟! نوتارب منک رضاح هنوحبص ؛ بابرا ریخب حبص -

. دروخن اذغ یباسح و تسرد مبشید نک، رضاح ادیت هساو -هن!

. بابرا مشچ -

.یوال مدنور تکرش ات مدوخ یصخش نیشام واب نوریب مدز یوال زا

هگا ات هنوخ هنومب مدادیم حیجرت منم و تشاد ور هدننار هنود هی نیمه

منک. سح ور شیگف کال منوتیم ادیدج . شتربب نوریب هرب تساوخ ادیت

. هرادن مه یریصقت

اب یزاب و شوج و بنج حلا رد امئاد دوب نوشدوخ یاتسور وت یتقو

!! متشک ور شنورد کدوک شاهاب جاودزا اب نم عقاو .رد دوب شاتسود

. مدرک کراپ تکرش گنیکراپ ووت نیشام و مدیشک یهآ

. مداد راشف ور مراهچ هقبط همکد و مدش روسناسآ دراو

اجنیا .( یشنم ) لین زیم تمس متفر تسار هی مدش تکرش دراو یتقو
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هب تداع ، اجنیا یاه یشنم و ندرکیم شیارآ رتمک یلیخ ، ناریا سکعرب

رتشیب تیباذج ثعاب نوش هداس شیارآ نیمه . نتشادن ندوب مشچ وت

. دشیم

: تفگ یکرت هب شکزان یادص اب

. ریخب نوتحبص دنز. یاقآ -سالم

. متشادرب ممشچ زا ور میباتفآ کنیع و مداد نوکت ومرس

داد: همادا هک مدرک شاگن رظتنم

و.. نراد راک نوتاهاب نایم 3 تعاس نتفگ لیمج اقآ -

: متفگ و شفرح طسو مدیرپ

نم؟ مرادن هسلج هگم زورما ؟ دایم هراد ارچ هگید . تفر و دز دنگ -

دش. لوه

؟ دزن گنز نوتهب لا مک هگم دش. وغل هک نوت هسلج نابرق -هن

هک تفگ و دز گنز بشید . دوب هتفر مدای روطچ . مدنوم تام هظحل هی

. تفر مدای هک مدوب یبصع ردقنا یلو هدش وغل دیدج دنرب اب هسلج

. مدیشک یفوپ

. هگب داوخیم یچ زاب مینیبب دایب ررض، و منهج . دوب هتفر مدای -

درک. نم و نم یمک

نوتنوشن وشاحرط دیدب هزاجا هگا تفگ هک میراد مدیدج حارط نابرق -

. هنکیم بلج ور نوتتیاضر امتح هدب

. تفر مه یوت مامخا هرابود

؟ هروطچ شیراک هقباس -
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راک ندنل یوت فورعم تکرش اتود .وت هدوبن ،دب مدرک قیقحت -واال

موناخ نیمه حرط اهراک مومت ، نتشاد سابل یوش ملا سراپ . هدرکیم

. هدوب

یلعف عاضوا هنوتب دیدج حارط هی دوجو دیاش . دمویم مشوخ تشاد

هنک. رتهب ور تکرش

. سرب تراک ،هب هشاب -

یجک نهد مهب زیم یور هدنورپ زا یهوک . مدش دراو و متفر مقاتا تمس

االن نیمه زا هگا دیاش . مدرک نشور ومپات بل و متسشن یلدنص درک.ور

. دشیم مومت بش یاکیدزن ، مدرکیم نوشیسررب هب عورش

هگا . هتشاذگ نم هساو وراک همه نیا هک هزورهب یاندیخرچ لو یفرط زا

اهنت تسد ور هدنورپ ردقنا تسین المز تکرش دایب یباسح و تسرد

منک. یسررب

. دروخ رد هب یا هقت هک مدرک زاب ور هدنورپ نیلوا

. دییامرفب -

. تسادیش مدیمهف درک رپ ور قاتا لک ، قاتا هب شدورو اب هک شرطع زا

: متفگ منک دنلب ومرس هکنیا نودب

؟ هدش یزیچ -

ور شنتفر هار یوت زان متسنوتیم ندید نودب یتح و مزیم کیدزن دموا

منک. سح

. مدروآ وت هوهق -

.هب تسشن مزیم ی هبل . دوب هدش کیدزن یدایز شرطع . مدرک دنلب ومرس

تک و دیفس پات ،هی یکشم بذج هاتوک نماد .هی مدرک هاگن شاسابل

لر تنک وممشچ . دوب هدیشوپ پات یور و دیسریم شفان ات هک یهاتوک
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نم یانزدید نیا مومت .و هتفین ششارت شوخ یاپ نار هب ماگن ات مدرک

. هتشاذگ یرامخ یوتونم تس هتفه ود هک تسادیت ریصقت

و درک زاب یمک ور شاهاپ منزیم شدید دوب هدش لا حشوخ هک ادیش

. دیشک ش هقی هب یتسد

. مدرک یا هفرس کت

. یدیشک تمحز ، دروایم تِمهِم -

. تشاذگ شیامن هب ور شخرس یابل و دز یدنخبل

. ندایز یليخ انیا ؟ منک تکمک یاوخیم . منکیم شهاوخ -

: متفگ فراعت وهب مدیشچ ور خلت ی هوهق زا یمک

نونمم -هن

هنک. یسررب و هرادرب وشفصن دوب مادخ زا یلو

هک ینساب داد. رارق ممشچ یولج ور شنساب هنارهام و دش دنلب

. درکیم ییامندوخ شتاتوک و یکشم نماد ریز زا روجدب شیگتسجرب

. مدنودرگرب ومرس و مدیشک یفوپ

. مزادنب نوشهب یهاگن هی راذب -

دش. رت هتسجرب شنساب . نوشور دش مخ یمک

المالک صا ور هچراپ سنج . هراد داریا ات دنچ شیلوا نیمه .. موووه -

. هرادن ینوخمه هچراپ عون نیا الاب صا حرط نیا . هدادن رارق

. دوب شنساب و نور هب نم هاگن

. مدروخ وم هوهق زا هگید یمک

هتفرگ ور مچم هک راگنا و دید ور شنساب هب مهاگن هک متمس تشگرب
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. رانک تخادنا ور هدنورپ درک. یدنلب هدنخ هشاب

؟ ینکیم هاگن یکدزد ارچ -

. متفرگ شزا ومهاگن

. وگن ترچ -

. مدرک هاگن شهب طقف . تسشن ماپ وور داد رارق مفرط ود ور شاهاپ

!! دوب باذج یلیخ دز. ییابرلد دنخبل

،و مقاتا یوت زورره نوا . مداتفیم متشاد شاهاب هک ییازور دای شمه

خ شاهاب هطبار . دوب متخت یوت

هک مشدعب . دشیم تیذا مندش اضرا رید زا هشیمه هتبلا . دوب بوخ یلی

منک. رکف شهب تساوخیمن ملد ..ها یسنج یتاوتان .. یتنعل یرامیب نوا

شبل یور وشنوبز داد. رارق م هنودرم یموتانآ یور اقیقد ور شنساب

: تفگ و دیشک

شسمل داوخیمن تلد تدم همهنیا دعب ؟ ینک تمواقم یاوخیم مزونه -

؟ ینک

. مشاب توافت یب مدرک یعس

؟! ویچ -

ور شاپ نیب یغاد . شنماد ریز داد و تفرگ ومتسد دش. گنررپ شدنخبل

: تفگ دش. سیخ متسد . تسین شاپ تروش مدیمهف مدرک سمل هک

!! ونیا -
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و هرآ تفگیم مدوجو مومت . مدوب هدش خسم راگنا . مدنوم تکرح یب

هن. تفگیم ملد

تساوخ یشور ره هب مدرک مادختسا ور ادیش هک یزور دنچ نیا وت

. دوب نم ندرک هنووید شدصق .. زورما و هش مکیدزن

یهآ دش. لا حشوخ شامشچ . مدرک شدراو و مداد تکرح ور متشگنا

مابل یور ور شیتشوگ یابل . متروص کیدزن دروآ وشتروص و دیشک

دش. رتمک و رتمک منادجو یاه همزمز . دیسوب و تشاذگ

متفر . تفگ یخآ . متفرگ زاگ وشبل . مداد راشف ومتشگنا . شمدیسوب منم

یادص و دروخ رد هب یا هقت هظحل نیمه یوت هک شندرگ تمس

: قاتا یوت دیچیپ ( یشنم ) لین

دنز.. یاقآ -

مه ادیش . مدیشک نوریب ومتسد و مدش ادج ادیش زا اه هتفرگ قرب لثم

دش. دنلب و دیسرت

درک: نم و نم . دوب هدش درگ شامشچ لین

! ماوخیم ترذعم نم نم.. -

. تسبورد و نوریب تفر

دموا و تفرگ زاگ وشبل ادیش زیم. ور مدیبوک ومتشم مشخ .اب یتنعل

. متمس

درک: همزمز یتحاران اب

.. دوب نم ریصقت -

. مدز یدنخزوپ

. هشن نیا زا رت عیاض لقادح تقاتا ورب -
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حاضتفا کیش یلیخ . یلدنص ور متسشن و مدرک کاپ لا متسد اب ومتسد

! دوب هدموا راب هب

*

" ادیت "

یانعم .هب مدیرپ باوخ زا هدیسرت متروص ور دش هتخیر هک یبآ اب

هاگن مفارطا هب اه ینج لثم و مدش زیخمین . مدوب هدرک گنه یعقاو

. دروخ مشوگ هب زورهب زیر هدنخ یادص هک مدرک

. دیدنخیم و دوب هداسیاو بآ چراپ هی رد،اب رانک

مدز ناوت مومت اب یغیج . درکیم شتیذا یرج یتقو متشاد ور مات سح

. نوریب تفر قاتا وزا دییود یتنعل . مدیرپ ماجزا و

. یدعب غیج

!!! تمشکیم زورهب -

رس مدیسرتیم . دوب سیخ منت مومت اه. هلپ تمس دییود و دز یا ههقهق

وت تفر هک مدادیم شحف شهب و مدییود شلا بند طایتحا ؛اب مروخب

نوهنپ یلگ تشپ و درک ارتخد لثم وشادص . متفر شلا بند . هنوخزپشآ

. هشکیمن متلا جخ شزارد دق نیا دش.اب

: تفگ یلگ هک رانک شمشکب متفرگ وشوزاب مدشیم هراپ صرح زا متشاد

.. هدشیچ او هع ؟ موناخادیت ؟ ناخ زورهب هدشیچ عملا.. کاخ یاو -

: تفگ هنورتخد نحل اب زورهب
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. هدب متاجن نوج خهلا متشکب داوخیم -

: تفگ و دیدنخ دنلب یلگ

. هللر فغتسا -

: مدیرغ

. تمریگب طقف زورهب -

. شمریگب تشاذیمن و تفر یم فرط نوا و فرط نیا یلگ تشپ زا یه

. هدب متاجن ادخوروت . هنزب ونم داوخیم ؟ یلگ ینیبیم -

درک. شفرح ینشاچ مه یغیج

و تفر هسیر یلگ . دوب هدش يلوک یارتخد لثم تسرد دش. درگ مامشچ

: تفگ

؟ ناخ زورهب یدنوزوس یشیتآ هچ زاب -

: تفگ هنامولظم هک مدرک هاگن شهب رظتنم

شور مدیچاپ بآ چراپ هی طقف -

. شتمس مدرب موجه و مدش یبصع هرابود

هک! ترس ور مدیشاشن هگید دوب بآ ، یشیم ینابصع ارچ ادیت -

نوریب یلگ تشپ زا شمدیشک و متفرگ وشنهاریپ هشوگ

؟ یشاشب یتساوخیم هنکن -

: تفگ و دروآ رد وشنوبز

هلب!! -

: مدز غیج . تفر رد متسد زا هظحل هی وت
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. یلا غشآ یلیخ زورهب -

هک هرخ .بال مدییود شلا بند . غاب وت تفر و دییود رد تمس راب نیا

. شمتفرگیم

نیا . مدوب هدش غاب خسم و تفر مدای دوب هتخیر مور هک یبآ و زورهب

؟ مدوب هدیدن اتاالن نم ارچ ور غاب

!! دوب تشهب یتنعل

هک ینیمز و ندوب هدنوشوپ ور غاب هک یزبسرس یاتخرد .. تخرد زا رپ

شخ یادص . یتفریم هار گرب یلک ور یتشادراگنا ،و دوب گرب زا رپ

. دوب ایند سح نیرتهب اپ، ریز نوششخ

: متفگ دش. هقلح مرمک رود زورهب یاتسد

؟ مدوب هدیدن وراجنیا اال حات ارچ نم -

درک: اوجن مشوگ ریز

اب شهار ، یدید هک مشرد ؛ تساجنیا هب ور نم قاتا هرجنپ طقف نوچ -

. هنکیم قرف یوال یدورو هار

مکلقلق . دیسوب ومشوگ .الهل دوب ییاریذپ یوت زا شرد . تفگیم تسار

: متفگ و دموا

نکن -

. دیدنخ

. هگید نزب ونم ، متشیپ -االنهک

درک. تفچ شابل اب ور مابل اوه یب اما منک شراب یشحف هک متشگرب

میلعف یگدنز و داوهب راگنا .. مداد باوج شاه هسوب وهب مدز یدنخبل
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غاب،و ییابیز زا تشاذیم هک نیریش یشومارف .هی دوب هدش مشومارف

. مربب تذل زورهب یاه هسوب معط

****

" داوهب "

یدیدش مخا شندید .اب مقاتا وهب تکرش دموا هس تعاس سار لیمج

منیبب ات مدرک هاگن شهب رظتنم دش. دراو مه ادیش شرس تشپ هک مدرک

: تفگ . هراد مراکیچ

. نتسین زورهب و نیمار نوچ . مشاب هتشاد روضح دیاب منکیم رکف -

هرارق هگا مگب شهب هشاب مدای ؟ تکرش دایم ال صا زورهب . مدز دنخزوپ

نیا . یرت تیلوئسم اب صخش هب هشورفب ور شماهس هرب شیپ یروطنیا

. تساوه ور تکرش راگنا یروط

نتفریذپ هساو طرش ات ود درک ندز فرح هب عورش هک نیمه لیمج

یبصع ادیش هن. متفگ هظحل نومه و شرپ وت مدز هک تشاذگ هلماعم

اما میسرب قفاوت هب ود ره ات منک تبحص رت مرن تساوخیم شلد دش.

د شدوخ عفن هب ور هلماعم تساوخیم . دوب هدافتساوس شدصق لیمج

. هرایب ر

: متفگ و مدز لیمج مه وت یامخا هب یدنخزوپ

یرادن یفرح ماوت هگا . ثحب همادا هساو منیبیمن یلیلد هگید نم -

. هرادن یا هجیتن نوچ میدب همتاخ ور هسلج
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یدنول .اب تفرگ وشتسد چم سرتسا اب ادیش هک دش دنلب صرح اب لیمج

: تفگ

شلح . هدنت شنوبز یسانشیم و داوهب هک امش .. نیشب ناخ لیمج -

مه. اب مینکیم

لیمج اما درک. کیدزن لیمج هب ور شیلدنص یمک مدید حوضو هب

: تفگ هنک. هجوت ادیش یاتلا ح رییغت هب هک دوب ینوا زا رت یبصع

ف وت ور تکرش فالن هک هنزیم فرح سفن هب دامتعا مجح نیا اب یسک -

هدرک روک و مدآ و عملا مشچ شاتیقفوم .هک هشاب هتشاد ایند هطقن الن

ور مباصعا ماوخب هک هزرایب ردقنوا تکرش نیا منکن رکف . هشاب

منک. دروخ شرطاخب

درک: تالش ادیش هرابود

نوچ ارگاک و میدش تسکشرو ییاروج هی هتدم .هی وگن یروطنیا -

هدامآ یبلا ج یاحارط و ندرک باصتعا هداتفا ریخات هب نوشقوقح

نومیشپ شاب نئمطم ، دایب دیدج حارط هرارق زورما یلو . ننکیمن

. یشیمن

یدنخزوپ . دادیم تکرح ورانوا هنارهام هک دوب ادیش یابل ور لیمج هاگن

هدافتسا انز هیقب زا رتشیب ش هنانز یاه هبرف زا ادیش متسنودیم . مدز

. هبیجع مساو هنک یکوا ور دادرارق هی هوشع اب داوخب هکنیا اما هنکیم

هدرک مرگ پات بل اب ومرس نم و ندوب ندز فرح لوغشم یتعاسمین

تسد ،و لیمج هرهچ تلا ح رییغت وزا مدرکیم نوشاگن یهاگزاره . مدوب

شارب هراد هک منزب سدح متسنوتیم دروخیم نوکت زیم ریز هک ادیش

ییاون و نون هی هب ات مهلا یم ور فالین زیچ الح" طصا نیا مهلا. یم

. تسادیش لا ثم اقیقد " هسرب
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هساو هراد ممشچ یولج مقباس رتخد تسود هکنیا ؛زا مدوب هدش یبصع

: متفگ صرح مهلا.اب یم هبیرغ درم

. دیدب ماجنا نم قاتا زا جراخ ییاج ور نوتراک دینوتب منک رکف -

ادیش اما . مداد نوکت فسات زا ومرس و مدز یدنخشین دش. لوه لیمج

!! رشب نیا تشاد ور مردقچ درک. م هلا وح یکمشچ و دز یزوریپ دنخبل

: تفگ و دش دنلب لیمج

. مایم دادرارق نتسب هساو مکیرش اب هبنش هس -

یب مساو دادرارق نیا ، ادیش راک نیا اب راگنا . دوبن مهم مارب اعقاو هگید

. دوب هدش شزرا

درک. ش هقردب رد مد ات ادیش و مداد نوکت ومرس

: تفگ مورآ یادص اب هک مدینش و لیمج یادص ؛ ندوب هداسیاو رد رانک

؟ تمنیبب یک -

داد. شاهوم هب یبات ادیش

. منزیم گنز تهب مدوخ -

دش؟ بارخ ردقنا یک ادیش ! دشیمن مرواب . مدییاس مه ور ومانودند

یروج دش مخ مپات بل .ور مزیم تمس دموا و تسب ورد یظفادخ دعب

. مدرک مخا و مدیشک بقع ومرس . مولج هزیرب شاهوم هک

. نودب وتدح -

منک. راتفر یروطنیا ماوخب هک تشادن وشراظتنا ! دروخ هکی
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: تفگ ثکم واب تفر بقع یمک

و.. یا یبصع مدید وت، رطاخب هش؛ روج هلماعم متساوخیم طقف -

. شفرح طسو مدیرپ

؟! متساوخ حیضوت تزا هگم نم -

. تسشن زیم هبل و مزیم تشپ دموا

؟ داوهب ینکیم یروطنیا ماهاب ارچ -

: مدز یجک دنخبل

؟ یروطچ -

. نییاپ تخادنا وشرس

: تفگ دعب و دش رارقرب توکس یا هقیقد دنچ

؟ میروخب یزیچ هی میرب رصع -

: متفگ هاگآدوخان

! رصع -ات

؟ میرب ینعی نیا -

منک. رکف دیاب -

یور وطالین هسوب و دش مخ منک. شسح متسنوت هدیدن هک دز یدنخبل

مبل! کیدزن هتبلا مدز. هنوگ

. مدیشک بقع ومرس

! مرادن زاین نداد جاب هب لیمج لثم نم -

: تفگ و دش خرس . هدرکیم راکیچ زیم ریز هتشاد مدید هک دیمهف
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. ماوخیم ترذعم -

. متخادنا باال وربا

ورب . هرادن مهب یطبر نوچ یاوخب ترذعم شزا هک متسین یسک نم -

. هنیبب مه اب ورام زاب لین ماوخیمن ، تقاتا

. تفرگ هلصاف مزا مدق ود دش دنلب هدش رکپ

! تمنیبیم رصع -

تکرش هب ادیش ندموا مدرکیمن رکف . مدرک نشور و مدروآ رد یراگیس

هش! رسدرد مساو داوخب

****

، دموا دوب یکیش اما 40-45سهلا ابیرقت نز هک دیدج حارط یتقو رصع

یتقو . هدب رییغت ور یلعف عاضوا هنوتیم هک هیسک نومه نیا مدرک سح

امتح . مدوب اربا ور دوب هدرک دیلوت هک ییاه دنرب و مدید ور شاحرط

لا حشوخ یلیخ اعطق ، مدادیم نامام هب ور شربخ و مدزیم گنز دیاب

. دشیم

. مگیم کیربت تکرش اب ور نوتدیدج یراکمه .. تِمد موناخ بخ رایسب -

هگا دینوتیم و ننکیم ییامنهار هنوخراک هب ورامش دیگب یشنم هب

یاه هچراپ عون هشاب المز دیاش روطنیمه دیش. انشآ اهطایخ اب دیلیام

. دینک یسررب ور یلعف

دز: یدنخبل

! ریخب زور عفال، سپ ، امتح -
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. مدیشک یتحار سفن . تفر و مدش دنلب شمارتحا هب

. مدیشک یفوپ . دموا ادیش نوریب تفر هک نیمه

نم قاتا زج . مدرک تسرد رسدرد مدوخ هساو شمادختسا اب امسر

هرب. دوبن دلب ییاج

؟ داوهب میرب -

. متشادرب ومتک و متسب ومپات بل

. میرب -

: تفگ هک روسناسآ وت میتفر

؟ میرب نم نیشام -اب

؟ هراد یقرف هچ -

. منیشام وت زا مرادرب مه یزیچ هی دیاب هخآ -

. هشاب -

درک. ندنور هب عورش و میدش شنیشام راوس

: تفگ تفر هک مکی

نم؟ هنوخ ای پاش یفاک میرب -

؟ دوب یچ هنوخ زا شروظنم . شفرح زا مدرک بجعت

ارچ؟! هنوخ -

ور نوبایخ یزاگ کت اب هک منک ضارتعا متساوخ . تخادنا باال هنوش

هنک، داوخیم راک ره راذب . مدش لا یخیب ومدیشک کالهف سفن درک. ضوع

!! شور منم ! نارگید اب ندوب هیداع شارب ال وصا راگنا
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****

" ادیت "

: تفگ و درک ماگن یرهاظ تینابصع اب زورهب

-ت

! امنکیمن یزاب هگید ینک ینزرج متسد نیا ادی

هک یتسد ره و میدرکیم یزاب گربراهچ میتشاد . مدیدنخ شغ شغ

اب هتبلا ؛ مدیسوبیم وشابل و شتمس مدشیم مخ ، درکیم شخپ وراقرو

!! دوب هنوخزپشآ وت یلگ و میدوب هتسشن سنلا طسو نوچ ، طایتحا

هب یهاگن دادیم باوج ماه هسوب وهب تسبیم وشامشچ هک یتصرف وت

عفن هب ور تسد ره تحار متسنوتیم و متخادنیم شتسد وت یاتراک

ور شاتراک تفریم شدای هک دشیم مندیسوب وحم ردقنا . مرایب رد مدوخ

. منیبن هک هرادهگن یروج

متخادنا باال هنوش

. یتسین دلب یزاب ؟وت مدرک راکیچ نم هگم -

دش زاب شامخا وهی . متفر هسیر هدنخ زا زاب هک دروخ هرگ رتشیب شامخا

دز. یثیبخ دنخبل و

؟ یدلب مکح -
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منک، یزاب بوخ متسنوتن تقوچیه یلو مدوب دلب . دیرپ مخر زا گنر

. متخابیم هشیمه

. هدنخ زا دیکرت زورهب راب نیا م هرهچ تلا ح ندید اب

شحف شهب بل ریز اه. هلپ تمس تفر و دیرپ شاج زا تج لثم

. دموا قرو هگید یرس هی اب هک مدادیم

ورامش کرابم نساب نم هکنیا هساو افرص یلو هدیمن حلا یرفن ود ونیا -

. مینک یزاب دیاب منوزوسب

. مدرک مولظم ومفایق

؟ یدب روجان یامکح یاوخیم هنکن .. یدرمان یلیخ -

مدز. هنوگ یور یا هسوب و دیدنخ

! هگید هگید -

و شهب داتفا هاش یزاب لوا نومه درک. عورش ور یزاب و تفگ هس ود کی

هک متسنودیم ؛ متشاد سرتسا . هگب مکح مهب ات درک ندرک رکف هب عورش

! هدیم مرج گنشق نیا وت مدرک ینزرج گربراهچ وت نوچ

: تفگ و دز یثیبخ دنخبل

راوید رانک زا منم نک، رارف و یلگ نوک رد نزب هنود هی هنوخزپشآ ورب -

. منکیم تاگن

. مدش خرس تلا جخ زا هیناث زا یرسک ووت دش درگ مامشچ

: مدرک همزمز مورآ و مدز یغیج

. ماوخیمن وشمگ ؟ هیمکح هچ نیا یضوع -

هک. منیبب وشاپ ؟ ینزرج مزاب -آآآ..
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درک. مدنلب نیمز ور زا روز هب

! هیدرمان یلیخ اباب ؟ یراد وراکنیا تأرج تدوخ بخ .. زورهب -

یگچب وت داوهب و نم .( هندوب هیاپ روظنم ) هنپوا یلیخ یلگ مقشع -

. هراد تداع ، میدرکیم شاهاب نیا زا زا یکرخ یایخوش یلیخ

خرس ور یزیچ تشاد هک مدرک هاگن یلگ هب راوید رانک .زا مدیشک یفوپ

زورهب . دوب ام هب شتشپ . درکیم همزمز بل ریز یگنهآ نامزمه و درکیم

درک. ماگن رظتنم و درک شبیج وت وشاتسد

. زورهب یلا غشآ یلیخ -

! شخبب ونم یلگ . مدرک هاگن شنساب .هب متفر یلگ تمس مورآ یامدق اب

دز: هراشا مهب زورهب باال. مدرب ومتسد

نزب مکحم -

. تفر هسیر هدنخ وزا

شنساب هب یلیس متسد اب ییوهی تکرح هی ووت متسب صرح زا وماشچ

!! موب و مدز

. نیمز مروخیم االن متفگ هک مدرک رارف یروط

ور یلگ یادص اما هلا. یوت متفر و مدش در تج لثم زورهب رانک زا

: تفگ هک مدینش

؟ دوب یچ هگید نیا هللا.. مسب -

وور متفرگ زاگ ومبل ! تلا جخ زا نم و دزیم یزمرق هب هدنخ زا زورهب

. متسشن نیمز

: تفگ یلگ هب هک مدینش وشادص

. منکیم فیرعت تساو ادعب یچیه -
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. مدرک هاگن شهب مخا .اب تسشن مرانک دموا

شتروص ور هدنخ هدنوم هت هک روطنومه و درک هقلح مرمک رود وشتسد

دز. ورب تشادرب وراتراک دوب

!! زورهب ؟ هیک هاش مه زاب .و شدوخ یکی و داد نم هب یکی

! تهب تنعل

. تفرگ شدوخ هب رکفتم تلا ح

؟ مدب تهب یمکح هچ -

دش. ناالن مفایق

دش. شراولش پیز ندرک زاب لوغشم و دز ینکشب

: متفگ بجعتم

؟ ینکیم راکیچ -

و دیشک نوریب شراولش زا وش هنودرم یموتانآ هک مدید تریح لا مک رد

: تفگ

! هنیمه تمکح ! اجنیمه منوا .. شروخب مساو -

.. زورهب -

. تسه مساوح نم ایب، ، سیه -

یتح ورام یسک هگا دوبن شیلا ح ارچ . تفرگیم م هیرگ تشاد ادج هگید

؟ میشیم تخبدب هنیبب مندیسوب لا حرد

! داوخیم وروت شلد ، یزاب زا جراخ -

 هنودرم یموتانآ یور و مدیشک ینیگمغ درک.هآ هراشا شاپ نیب وهب

. مدش مخ ش
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ومنوبز . شمتفرگ متسد یوت یمورآ هب اما دیزرل یم سرت زا مندب

. دیشک هآ زورهب مدز هک ور لوا سیل . مدرب کیدزن

. متشاذگ شنهد ور ومتسد و متفرگ زاگ سرت زا ومبل

. نکن ییادص ورس چیه مدب همادا یاوخیم هگا -

. شت لآـ* یور مدش مخ هرابود و متشادرب ومتسد داد. نوکت وشرس

. تفرگ شتسد یوت وماهوم . مدز نوبز و مدرک منهد یوت ور شکه کال

! یدنُک یلیخ هن! یروجنیا ادیت -

. مدرک مخا

!! امیتسین باوخ قاتا وت زورهب -

. هنیمه هب شناجیه -

درک دنلب وشندب . مدز یمکحم کم و متفرگ متسد یوت وشت لآ* راچان هب

شلد اعقاو راگنا ، مدرک هاگن شامشچ دز.هب هبرض منهد یوت و

. هدرک هنوهب ور یزاب و هتساوخیم

. نوریب دیشک وهی و درک شولج و بقع منهد وت هفقو یب هقیقد هد

لا متسد یوت وشگنر یریش عیام لک . مدروآ لا متسد و زیم تمس مدییود

درک. کاپ و دوب هتخیر نیمز ور هک یا هرطق دنچ و درک یلا خ

: تفگ و درک هاگن مابل هب دنخبل ؛اب متروص ور دش مخ

! سفن یسرم -

؛ درکیمن رکف یچیه هت الهب صا هک دوب رکف یب ردقنا . مدوب یبصع شزا

! هگید زیچ ره ای دشیم یچ دیدیم ور هنحص نیا یسک رگا هکنیا

: متفگ و مدنودرگرب ومور رهق تلا ح .هب دیشک بقع و دیکم ومابل
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. منکیمن یزاب هگید نم -

*

" داوهب "

! یراد یلگشوخ هنوخ -

. دموا نوریب هنوخزپشآ زا کشالیت کیک و لا قترپ بآ ینیس و دنخبل اب

! همدوخ راک شنیازید - ادیش

زا یشرب ،اب متشادرب هک مولج تشادهگن ور لا غترپ بآ گرزب ناویل

. کیک

-

. منودیم هرآ . نونمم

؟ ینودیم اجک -زا ادیش

هساو ای یدنوخ یصصخت ، یدادیم ماجنا نیازید مشیپ سلا دنچ -

؟ یدیم ماجنا حیرفت

!! هزاب ردقچ شپات مدیمهف هزات . دروآ رد وشتک و تسشن مرانک

مشیپ سلا تفه دودح ، متشاد عالهق ینووجون هرود ؛ مودکچیه - ادیش

یسک هساو طقف االن هتبلا ! نیا مدش و مدید هرود متسود داهنشیپ هب

. مدیمن ماجنا

. مدز دنخزوپ
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. یرادن یزاین شلوپ هب همولعم دمآرد نازیم نیا بخ،اب هرآ -

. مدیشچ و لا قترپ بآ زا یمک

؟! هیچ تروظنم - ادیش

؛ متخادنا باال هنوش

؟ ناریا یدرگیمرب ای ینومیم اج نیمه ! یچیه -

مفده هب ندیسر رطاخب هکنیا هگم ، منومیم اجنیا !عفال مووه - ادیش

. ناریا مایب

؟ تفده -

دز یرورش دنخبل

! یبیب سی - ادیش

. تشادن یتیمها مساو . مداد نوکت ومرس توافت یب

ماپ. نور هب دیبسچ ، شاپ نور و دش کیدزن مهب یمک

: تفگ و داد شاهوم هب یبات دوب شتاکرح وت هک یتاذ ی هوشع اب

؟ ناریا یدرگیمرب ؟ یچ -وت

وت نومتکرش یلصا هبعش هک ینودیم ، اجنیا مدموا تکرش هساو هرآ، -

. هناریا

! ادیت ؟ یچ هرتخد نوا -

؟ یچ ادیت ؟ بخ -

؟ ینومیم شاهاب -

: متفگ و متفرگ مدوخ هب ندرک رکف تلا ح
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! همنز نوا ؟ منومن هرارق هگم -

. دشیم یبصع شاتلا ح تشاد مک مک دز. دنخزوپ

ور زونه هیتنطلس نوتداوناخ نوچ هنکن ؟ هتنز هچب بجو مین ؟ هتنز -

جاودزا نس مک یارتخد واب دیدنوم ییاتسور و هرخسم یارواب نوا

؟ دینکیم

مدز یدنخشین

اه. هیام نیمه وت یزیچ هی ابیرقت -

. دیشک یقیمع سفن

. تسین کدب شنیازید ؟ مدب نوشن تهب ومقاتا میرب . هشاب مووه - ادیش

هک دوب یدننام L یورهار یوت شقاتا . میدش دنلب و مداد نوکت ومرس

درک. زاب ورد و تفر رتولج شدوخ . تشاد رارق سنلا رانک

بصن تخت هکباالی شدوخ زا یسکس و گرزب ریوصت ، لوا هاگن وت

هک دوب کزان ردقنوا هک دوب شنت روپیگ نهاریپ .هی دشیم هدید دوب هدرک

قوف سابل و شیارآ نوا .اب دوب صخشم سابل ریز زا شتسوپ گنر

تشاد راگنا . شاهاپ نیب شتسد و دوب رامخ شامشچ . دوب هدش هداعلا

. تشاد یتلا ح نیچمه هی شسکع !! نکب ونم ایب تفگیم

: تفگ و دیدنخ دید شسکع هب هک وم هریخ هاگن

؟ هروطچ -

! هیلا -ع

هرت! یلا ع شلا نیجروا -

. مدرکن یبجعت نیاربانب ، متشاد تداع شایخوش هب

هدیچ مه رانک تفارظ اب زیچ همه . مدنودرگ شقاتا رود اترود وممشچ
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. دوب هدرک ابیز ور قاتا رتشیب شگنر بیکرت . دوب هدش

: متفگ ومدز یدنخبل

حارط نیرت فورعم وزج یدنوخیم ور نیازید یصصخت هگا اعطق -وت

. یدشیم اه

: تفگ و دیدنخ

. یراد فطل هک -وت

دش. رارقرب نومنیب توکس ، یقیاقد یارب و مدادن یباوج

وشتسد . شور تسشن و تفر دوب قاتا یوت هک یا هرفن ود تخت تمس

دز: بل . متمس تفرگ

ایب. -

. مدرک هاگن شهب رظتنم و متسشن تخت یور شرانک

درک. رت نوبز اب وشبل

. یراد یسنج یناوتان مدوب هدینش -

. تفر مه یوت مامخا

؟ یچ -هک

هفرس کت هک درکیم هاگن هریخ هریخ . مراولش پیز یور داد قوس وشاگن

. مدرک یا

. دیدنخ

؟ یراد مزونه -

. مدز یزومرم دنخبل
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؟ ینکیم رکف یچ -وت

درک. شزاب زان واب درک سمل ومراولش پیز داد. تأرج شهب مدنخبل

متروش زا وم هنودرم مسج یمورآ .هب مدرکیم شاگن تکرح نودب

. دیشک نوریب

منک. شناحتما ماوخیم -

ارچ منودیمن ، یفرط .زا هدب همادا شراک هب مراذب دادیم مکلقلق یسح

. مدوب هدروخ بورشم راگنا . دوب هدش غاد مرس

: تفگ و درک لآ*مت هب یقیقد هاگن

! تهبا واب تفلک ، هلبق لثم -

؟! ینکیم رکف نوماه هطبار هب زونه هنکن ! نکن یخوش -

دز. یخلت دنخبل

. متروش وت هریم متسد و مشیم غاد نوشهب رکف اب یهاگ یتح ! هشیمه -

دش. درگ مامشچ

یا! هنووید ..وت ادیش رادرب تسد -

. دیلا م ور متلآ و دیدنخ

. دوب میگدنز یازور نیرتهب مدوب وت اب هک ییازور -

و مدرک عمج متسد اب وشاهوم درب. شنهد یوت ور متلآ که وکال دش مخ

شنوبز یغاد درک. ندز کاس هب عورش هنارهام . مدرک هاگن شامشچ هب

وباال تخیر شور وشنهد قازب . مدنبب تذل زا ومامشچ هک دوب یردقنوا

. درکیم مکیرحت یزیچره زا رتشیب شابل . دیشک نوبز وشنییاپ ات
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ومنهاریپ یاه همکد و مدروآ رد ور متک . هنکشب ور متمواقم دش قفوم

و متفرگ وشتسد . مدروآ رد مه ومراولش و دیشک رانک وشرس . مدرک زاب

: متفگ و مدز یدنخزوپ . تخت ور مدرک ترپ

وت! عفن هب چیه کی -

ب درک مروبجم و دیشک ور متلآ مشخ .اب دیشخرد یم یشوخ زا شامشچ

دز. سیل و شنهد یوت درب ورف ور متلآ . متسیاب شرس االی

؟ یراد مودناک -

درک. مخا

منک. تسح دیاب تدم همهنیا دعب . نکن مشرکف یلو مراد -

. مدز هبملت شنهد وت مکحم و مدیدنخ

! هبوخ -

وت مکحم . مسرب مراک هب تحار نم ات تشاذگ شندب رانک وشاتسد

یوت منوج مومت ، هظحل نوا یوت راگنا و مدرکیم ولج و بقع شنهد

رد وشهاتوک نماد و دنوسر شاپ طسو هب وشتسد . دوب هدش عمج متلآ

. دروآ

زیمت . مدرک هاگن شتشهب هب متسد .اب میدش و69 مدرک ضوع نشیزوپ

! هسیخ هتقو یلیخ دوب مولعم ! سیخ ادیدش اما . دیفس و دوب

. مدز یمکحم کم و متشاذگ شلوچوچ یور ومنوبز

. دیشک غیج

انشآ مارب شمعط . مدیکم وشتاحشرت . مدنوخرچ شخراوس رود ومنوبز

! ادیش صوصخم معط . دوب

یهآ دش. زمرق هک مکحم ردقنوا . مدز یلیس شتشهب هب متسد فک اب
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: تفگ دیشک

.. رتمکحم -

م کم نامزمه

دز. نم یامخت هب یمکح

؟ یراد تسود نشخ مزونه -

! یدب مرج نشخ مراد تسود مزونه -

. تس هدننک عناق -

یور ور یدعب یلیس . مدرک نوشزاب مه زا لماک باالو مداد ور شاهاپ

. تفگ یخآ دش. غاد متسد فک . مدز شخاروس

؟ دموا تدرد -

. هدب همادا -هن

شاهاپ نیب و مدیشک نوریب شنهد زا ور متلآ . مدز هگید یلیس دنچ

. دوب هدامآ ال ماک متلآ . مدرک اج ومدوخ

یا؟ هدامآ -: متفگ

. دشیم هنووید تشاد داد. بات و چیپ وشندب

! مدامآ هتقو یلیخ -

. مداد رارق شخاروس مد ور متلآ

: دیلا ون دیشک یغیج . مدرب ورف اج کی ور متلآ لک ، هتشذگ لثم

!!! متخوس -
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،وت تراهم .اب مدرک عورش وماه هبملت ثکم واب مدز یدنمتیاضر دنخبل

و دوب گنت . درکیم منووید تشاد شن اوژ یگنت و مدزیم هبملت شخاروس

غاد.

. مدیسوب وشابل شتروص ور مدش مخ

. هتشذگ لثم تسرد ! هنایشحو

.م دنوسر نم یامخت هب وشتسد مه نوا و مدیلا م وشلوچوچ متسد اب

ادیش اب هطبار مدرکیمن رکف . میدوب اربا یور ، توهش زا ود ره ! نوشدیلا

هک یریخا هتفه ود نیا رطاخب هتبلا . هشاب ینتساوخ ردقنا تدم نیا دعب

. هدوب هنشت یباسح متلآ ، متشادن یگباوخ مه

دز: غیج ادیش هک مدوب ندز هبملت طسو

یتنعل نک ماضرا رت.. دنت داوهب -

مدرک سح هک یروج ، مدز شهب مکحم هبرض دنچ و مدرک عمج ومروز

غیج واب دیزرل شندب موس هبرض رس . تشگرب و دروخ شمحر هب متلآ

ندب یور دیشاپ و تخیر نوریب شتشهب زا هراوف لثم شبآ دش. اضرا

!! دوب دایز شبآ ال وصا ادیش نم.

رثا ماه هبرض مش. اضرا ات درک یهارمه ماهاب اما دوب هدش سح یب

. مندش اضرا ات دوب هدنوم یلیخ زونه ، تشادن

: دیسرپ

؟ ینکب تشپ زا یاوخیم -

. هرپیم مسح لک نوریب مشکب -

ردقنا و دیلا م ردقنا درک. مامخت ندیلا م هب عورش و داد نوکت وشرس

دش: عنام هک نوریب مشکب ومتلآ متساوخ . مدش اضرا هک مدز هبرض

. مدروخ صرق -
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شرانک و مدیشک یقیمع .هآ مدرک یلا خ شن اوژ یوت راشف اب ور مبآ لک

. دایب نوریب شن اوژ زا متلآ تشاذن و درک ملغب . مداتفا

؟ دوب روطچ -

. مدیسوب وشابل

! اعقوم نوا لثم -

دز. دنخبل

دش. دنلب میشوگ یادص هظحل نیمه وت

هب یهاگن . مدروآ رد شوت زا ور یشوگ و متشادرب نیمز ور زا ومتک

!! دوب نیمار . مدرک هحفص

؟ هلب -

؟ داوهب ییاجک -

. دوب هدز لز مهب رظتنم هک مدرک ادیش هب یهاگن

. هفاک میدموا ادیش -اب

. دیشک یفوپ

؟ یایم یک -

. هگید تعاسمین -

نم هب نیا ، دایمن تکرش وزور لک زورهب درک. عطق یا هگید فرح نودب

. ییاجک هگیم هنزیم گنز

! گنگ سح .هی متشاد یبیجع سح . مدرک منت ور مراولش
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همه . مداد ماجنا ور یراک هچ ریخا ی هقیقد دنچ یط متسنودیمن راگنا

نم! تخل ..نت شقاتا .. هتخت یور تخل هک ییادیش . دوب گنگ مساو زیچ

زیچ.. همه

. تفرگ وموزاب و متمس دیشک ور شندب

.. نومب مشیپ بش ات وت بخ .. تسه هک نیمار .. داوهب -

یخسرفدص وت یا هشوگ هب شندرک ترپ هب یبیجع لیم . مدرک مخا

. متشاد مدوخ

. هدوب هابتشا مشن اال نیمه -ات

دش. درگ بجعت زا شامشچ

؟ هابتشا -

دش. نایامن شتروص ور دنخزوپ راثآ مک مک

نومراک یدش اضرا هکنیمه . یدزیم هبرض بوخ هک شیپ هقیقد دنچ -ات

؟ هابتشا دش

 مدیشک سپ ومتسد

. هابتشا هرآ، -

. مدرک منت ومنهاریپ و متفر هنیآ تمس

.. شنوخ هب مایب و مروخب وشاه یراک بیرف لوگ متسنوت روطچ نم

. نتشاذگ شباوخ قاتا هب اپ نمزجب رفندنچ تسین مولعم هک یا هنوخ

! قمحا هنم نم.. .. مربب دای زا ورادیت متسنوت روطچ .. ادیش ها

ادیش تمس متشگرب دنت . دنوم تکرح یب متسد دز مرس هب هک یرکف اب

: مدیسرپ کوکشم . درکیم هاگن روک هطقن هب هک
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؟ یدوب هتخیر یزیچ ملا قترپ بآ -وت

زا گنر . دیشک لوط هیناثود طقف شبجعت اما درک. دنلب بجعت اب وشرس

: تفگ نم و نم واب دیرپ شخر

؟ هیچ تروظنم -

. مدز دنخزوپ

ایتحار نیا هب نم هک ينودیم منیا هیچ. مروظنم ینودیم بوخ -

سپ ؛ هشیمن تسار عیرس ردقنا ینییاپ نیا مشب مرگا ، مشیمن کیرحت

. یدوب هتخیر صرق لا قترپ بآ وت میریگیم هجیتن

هنک: ظفح ور شعضوم درک یعس

؟ یصرق هچ ؟ یگیم ترپ و ترچ ارچ -

متسد یوت وش هنوچ مشخاب . مدرک رپ ور نوم هلصاف مدق ود اب کالهف

: مدیرغ و متفرگ

م هویمبآ وت تدوخ تمس هب نم بذج هساو هک یریقح و تسپ ردقنا -

دایز هک ترب و رود ؟ یتلآ هی لوه ردقنا . یتخیر یسنج کیرحت صرق

نم؟ ارچ ، هتخیر

شولگ کبیس و دوب هدش عمج کشا شامشچ .وت مدرک هاگن شهب رطتنم

. دشیم نییاپ باالو

.وت ینکن سوم سوم مرب و رود هگید هرتهب . ادیش نک شوگ ؟ موه -

لیمج لا ثما هساو یسیاو دیاب . یرادن مه ور هطبار هی شزرا یتح

زا تندوب هزره نیمه هساو مشیپ سلا ود . یسرب ییاج هی هب ات یلا مب

، دولآ لگ بآ اما..هی یدش مدآ مدرک رکف . نوریب ندرک تترپ منوخ

! هنومیم دولآ لگ هشیمه

هار هنوگ یور دنت دنت شاکشا . بقع مداد شلوه و مدرک لو وشنوچ
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: تفگ صرح .اب ندرک ادیپ

وشمگ .. نوریب وشمگ . مرفنتم تزا -

: متفگ و مدیدنخ کیرتسیه . تفرگ مدنخ

هرخسم صرق نوا رطاخب هزوسیم نیا زا ملد ! یتسین افرح نیا دح -رد

یلو . مدرک تنایخ ادیت وهب مدش هرایتپ یوت ماخ ، هویمبآ وت یتخیر هک

هزره اب ندیباوخ هب تداع نم هخآ ربب. روگ هب ور یدعب هطبار یوزرآ

. مرادن تعامج

و مدز گنچ نیمز ور زا ومتک

متسنوت روطچ اعقاو . نوریب مدز هنوخ زا شنیغورد یاکشا هب هجوت یب

.. شاراک و ادیش هب تنعل .. مباوخب شاهاب

همه رکف یضوع . مداد نوکت یسکات هساو ومتسد و مداسیاو نوبایخرس

! دوب هدرک مشاج

****

" ادیت "

تکرح قبط متشاد یعس و نویزیولت ی هحفص هب مدوب هدز لز تقد اب

عالهق یرنه یاراک .هب مفابب و مدب تکرح ور اوماک و لیم یرجم تسد

ردقنا هیرجم . مریگب دای عیرس متشاد تسود . مدوب لوجع اما متشاد

. مدشیم هجوتم وشاتکرح یضعب روز هب هک دادیم ماجنا دنت دنت

تفر و دیشوپ سابل هلجع اب شیپ تعاس هس زورهب . دوب ریگرد مرکف
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ودب تسین تکرش داوهب " هتفگ و هدز گنز شهب نیمار ومع تفگ . تکرش

" هتخیر نومرس راک یلک هک ایب

؟! تساجک سپ تسین تکرش هگا داوهب هکنیا تمس تفریم منهذ شمه

روجنیا الوت وصا هک یسح . تسادیش شیپ تفگیم مهب یبیجع سح

سح تدوجو دنب دنب الاب صا راگنا . هنانز تداسح نگیم شهب عقاوم

هیا!! هگید نز شیپ ، هگید یاج ترهوش ینکیم

: مدیرغ . مدرک شوماخ و نویزیولت و متشادرب و لر تنک کالهف

؟ها! هکینز هگم ندرک تلا بند -

! مدب دای تهب مدوخ راذب -

. دوب هتفگ ونیا هک مدرک هاگن یلگ وهب مدرک دنلب ومرس

. مدش خرس هیناث زا یرسک وت

منک. شاگن درک مروبجم تفرگ وم هنوچ و تسشن مرانک

یلک اقافتا درک. فیرعت مساو زورهب ملدزیزع یشکب تلا جخ تسین -المز

. مدیدنخ مه

یلیس دای یتقو مزونه . دزیمن فرح شزا لقادح شاک . متفرگ زاگ ومبل

. نیمز ور مرب مش بآ ماوخیم متفیم مدز شنساب ور هک یمکحم

. دیشک یهآ و تفرگ متسد زا ور اوماک و لیم

وت نوشبآ یگچب نومه زا اما ! ننومیم مدوخ یارسپ لثم زورهب و داوهب -

نوشطبار ساال، نومه لثم هک منودیم بوخ .االمن تفریمن بوج هی

. هبآرکش

 شتمس مدش لیام و نوریب مدموا ندیشک تلا جخ زاف زا

؟ نینودیمن وشلیلد امش -
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تخادنا باال هنوش

االن یلو دشیم نوشاوعد یکیچوک زیچره رس هک یگچب ..وت ردام -هن

. ندب مه اب ارچ منودیمن

؟ هنک بوخ ونوش هطبار درکن یعس تقوچیه نوا ؟ یچ گرزب موناخ -

هساو یدایز مارتحا زورهب و داوهب . اقافتا ارچ ؟ یگیم و موناخ ارون -

. نرپب مه هب رتمک ، نوا یولج ننکیم یعس نیمه هساو نلئاق موناخ ارون

. نراد یصاخ تهبا کالهی گرزب موناخ ! موهوا -

دز دنخبل

. هنوبرهم یلیخ شیدج رهاظ الف خرب ؛ هتفر شموحرم ردپ -هب

اما هتشاد مارب ورهوشردام شقن زورما .ات مدرک رکف گرزب موناخ هب

هش! مدوخ ردام لثم و مریگب سنا شاهاب منوتب زور هی دیاش

کال. یتفر هابتشا و فیدر نیا ناج ادیت -

. مدرک هاگن شتسد تکرح هب

؟ شتسرد هیروطچ ، منودیم -

وهب متشاد شرب زیم یور دش.زا دنلب میشوگ یادص هک هگب یزیچ دموا

نم هب داوهب . مدرک هاگن درکیم یجک نهد مهب ، هحفص یور هک داوهب مسا

!! یبیجع زیچ هچ ؟ دوب هدز گنز

. دوب نم بناج زا دشیم رارقرب نومنیب یسامت زور یط مرگا عقاو رد

راک. یوت ندش قرغ هب دوب هدرک تداع داوهب

. مدز وسامت لا صتا همکد

؟ ادیت -
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نم و دوب یداع مدیاش .. یبصع .. نیگمغ ! دوب یروط هی شادص نحل

! مدوب هدز مهوت

: مداد باوج

؟! داوهب هلب -

طخ. تشپ زا دمویم نوبایخ یادص . دیشک یقیمع سفن و درک ثکم

؟ یتسین تکرش -

-هن!

؟ ییاجک -

! نوریب -

و تاج رس نیشب ینعی ! ییاجک یسرپیم هک هچ وت هب ادیت ینعی نیا

. نزن هفاضا فرح

؟ یدز گنز ارچ -

؟ یبوخ ! مسرپب وتلا -ح

: متفگ درس

. نونمم -

نفلت تشپ داوهب هک ییازور . مداتفا شیپ هام ود دای دش. رارقرب توکس

راگنا ال صا .. تقو دنچ نیا اما . تشذگیمن نتفر هقدص نوبرق زا مه

هبنج یب نم لد دش.. ضوع داوهب . دوب هابتشا یوال نیا هب نومندموا

شاک درک.. ادیپ یدب عضو تکرش .. دموا ادیش دش.. زورهب ِییاوه و دش

؛ نشاب تکرش باالرس نایب هک تفگیمن زورهب و داوهب هب گرزب موناخ

. ندمویم اضر اباب و شدوخ

. مایم دوز بش -
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: متفگ توافت یب

. هشاب -

لبم ور هنیشیم مخت و مخا واب هنوخ دایم یتقو . تشادن یتیمها اعقاو

. هرادن یتوافت چیه شندوبن اب املسم ! شوخ یور یا هرذ ،هن یفرح ،هن

راگنا هک انیا .زا دوب سح یب منت زیم. یور متشاذگ و مدرک عطق ویشوگ

.اب دوب هدش گنت ماباب و نامام هساو ملد . تور نتخیر خی بآ گنلا هی

ارچ؟ . مدش مورحم مماباب و نامام ندید ،زا هداوناخ نیا هب مندموا

رسک شساو منم شاک . داوهب هساو هراد نأش رسک و نا یتاهد توچ

... درکیمن مباختنا ات مدوب نأش

**

. هدموا داوهب مدیمهف یلگ نتفگ " بابرا دیشابن هتسخ " یادص زا

و متسب ور دوب متسد هک ینامر اما ، متمس دایب شدوخ ات متشگنرب

. رانک متشاذگ

. مولج دموا و دز رود و مدوب هتسشن شور هک یلبم

مزیزع -سالم

: مدرک همزمز

-سالم.

دش. مینوشیپ ور شبل یاج . دیسوب ومینوشیپ متروص ور دش مخ

دوب انشآ شوب . مدش شتک یور یدنت رطع هجوتم ، مهب شندش کیدزن اب

! نورگ هداعلا قوف یسکس رطع .هی مارب

؟ درکیم راکیچ داوهب تک یور رطع نیا
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: متفگ کش واب متفرگ وشتک هبل

؟ هیچ تسابل یور رطع نیا -

. تسب وشامشچ هیناث دنچ و دیشک یا کالهف سفن

نک عورش دعب مسرب راذب -

و ربص . مشاب مباوج لا بند طقف هک دوب دیدش ردقنا هرطع . مدرک مخا

. دوبن المز مافرح نیا

؟ هیچ رطع نیا متفگ -

هخآ ، هنوا رطع امتح دوب هتسشن مقاتا .وت زورما دموا دیدج حارط -

. دوب دنت مه یلیخ

رت؟ راد خاش نیا زا غورد . مدز دنخزوپ

؟ تسابل هب تفرگ شرطع هک تسشن تلغب وت دموا تقونوا -

. دوب کیدزن مزیم هب شیلدنص یلو -هن!!

. مدش دنلب اپ کون وور بقع مداد شلوه

؟ یدیمهف ! متسین .. هچب نم.. نک. ور تخم وت دبا ات مگیم راب هی داوهب -

شدوخ هب ور یسکس رطع نیا یراک رارق هی هساو دیاب ارچ حارط هی

؟ یراک رارق هی هساو یفورعم رطع نینچ ؟ هنزب

: مداد همادا و مدز ش هریخ هاگن هب یدنخزوپ

. یدوب ادیش اب میریگیم هجیتن سپ ! یدوبن هک متکرش -

: متفگ اما . دوب منهذ یوت هک یا هلمج نایب مساو دوب تخس

؟ هرآ .. یدیباوخ شاهاب -
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. دروخ هرگ مه یوت شامخا

. وگن ترپ وترچ -

. شتروص یوت مدیبوک تردق مومت واب مدرب باال ومتسد هدارا یب

وت؟ ای مگن ترپ و ترچ نم -

شساو ملد مه یا هرذ یتح . دوب هدش خرس شتروص ور میلیس یاج

یب نوشنز تنایخ هب دیاب انز هشیمه هتشون ایند یاجک . تخوس یمن

داوهب ؟ ننک تنایخ تحار ننوتیم ادرم هتشون ایند یاجک ؟ نشاب هجوت

؟ درک جاودزا نم اب ارچ تشاد قرب و قرز هب تداع هگا

هک مش در شرانک زا متساوخ و مداد نوکت شساو فسات زا ومرس

درک: همزمز یبیجع نحل .اب تفرگ ومتسد

. ماوخیم ترذعم -

؟ یدیباوخ شاهاب هک ینکیم فارتعا ینعی سپ -

. تفگیمن یچیه اما دوب فرح زارپ شهاگن درک.وت هاگن مامشچ هب

: مدرک همزمز

زا رتهب هک همولعم ! هرتشیب هک مشنس ؟ هرتهب شمادنا ؟ هنم زا رتهب نوا -

! یشب وت هک هشیم یضار هچب رتخد اب یهلبا مودک هنم.

مدوخ هکنیا .زا دزیم هنووج نادجو باذع سح هی تشاد ملد وت

زورهب .. زورهب اما . منکیم شنزرس و داوهب و مراد هطبار زورهب اب ینوهنپ

. درکیم مرگ وملد مه شهب رکف یتح . تشاد قرف داوهب اب یلیخ

. متسشن شرانک ثکم .اب لبم یور تسشن کالهف داوهب

چیه شنتفریذپن ای نتفریذپ یوت هک ؟نم یدرک جاودزا ماهاب ارچ -

ارچ؟وت وت یلو . همنت سورع سابل مدید مدرک زاب مشچ . متشادن یشقن

تدوخ زا 15سلا هک یدرک باختنا ور یسک ارچ نس اب30سلا
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؟ هرتکیچوک

. درکیم یزاب شاتشگنا واب دوب هریخ نیمز هب

هطبار طقف شک درم،مال هی ینکیم رکف ارچ تس، هزره هی ادیش -

. یکاپ نوچ مراد تسود وروت نم ؟ هیسنج

،اب یشاب ؟ای یتسه ال صا هگم ؟ ینم رانک یسنج هطبار رطاخب زج هگم -

؟ هراد یقرف تندوبن

. دیشک یهآ

! دشیم ضوع ترکف زرط یدرکیم مکرد مکی هگا دیاش -

. مدیدنخ

نیا . ینکیم وتیداع یگدنز یراد .وت وگن کوج ؟ مدرکیم تکرد نم -

!! مدش لهاتم هام دنچ فرظ . هدش هدیشک هوگ هب هک هنم یگدنز

نم . مقرغ ییاهنت یوت هک !!االمن مدشریقحت !! مداد تسد زا ومداوناخ

وت؟ ای منک کرد وروت

؟ یش ادج یاوخیم ؟ هیچ افرح نیا -هت

: متفگ و مدرک طفح ومعضوم اما !! مدروخ اج

هب اشوخ ! هویب نگب مهب نس نیا رون!وت یلع رون منیا هب مش؟هب ادج -

؟ تلوا یازور ی وعالهق قشع نوا وک ناخ. داوهب تتریغ

زا یراگیس ! منیبب ش هرهچ یوت ور یگف کال راثآ متسنوتیم اعقاو هگید

: تفگ و دروآ رد شبیج وت

! مراد تسود مزونه نم .. قمحا -

سنج نوبز زا مراد تسود هلمج ندینش اب ارتخد مدوب هدنوخ ییاج هی

و هنزیم پولوت تاالپ نوشبلق ، نشیم دیفس و خرس ، نریگیم ،رگ فلا خم
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؟ متشادن یسح هلمج نیا ندینش زا نم ارچ . هگید یاسح یلک

دیابن . هرذگیم نومجاودزا زا هامود شمه ؟ یدیم مهب هگید تصرف -هی

! ینک مومت ور یچ همه دوز ردقنا

؛ دوب نومیشپ . مدرک هاگن شامشچ وهب مدموا رد رکف زا شادص اب

هب تسنوتیم تلا ح نیا . دوب هدش رت هریت هشیمه زا شامشچ کمدرم

.. هرابود تصرف . مدرک رکف یمک . هشاب شیتحاران رگنایب یبوخ

: تفگ هک مدرک همزمز وملا وس ؟ دوب یچ شروظنم

! میزاسب ون زا وزیچ همه -

شتسد وت وماتسد . مدشیمن شافرح هجوتم . مدرک شاگن روطنیمه زاب

هاگن نومجاودزا هقلح .هب دنوشن مپچ تسد تشپ یا هسوب و تفرگ

ادیپ ومتسد زیاس یتخس هب تشاد اعدا داوهب هک یا هداس گنیر . مدرک

یچیه باختنا .وت متشادن یشقن مه هقلح باختنا یوت یتح نم . هدرک

هب یچ مدیمهف یتقو طقف !! رابجا و دوب رابجا زیچ همه . متشادن یشقن

. مدوب داوهب داوهب ریز ، تخت یوت هک هدموا مرس

درک. ماگنرظتنم و دیسوب ومتسد راب نیمدنچ هساو داوهب . مدیشک یهآ

رد هک ییاه رابجا مومت قبط ؛ دوب مرهوش . مداد نوکت دییات هب ومرس

تصرف شهبدیاب . مدرکیم لوبق دیاب و دوب رابجا هی منیا ، هدش مقح

. هنکیم راکیچ شاندوبن تقو دنچ نیا ناربج هساو منیبب ات مدادیم

. تفرگ شتسد یوت و منوچ و دز یدنخبل

درک: همزمز و دز یگنرمک دنخبل

! مراد تِسود -

منم یامشچ هاگآدوخان ، ندش هتسب هک شامشچ . مدز لز شامشچ هب

.. ثکم یمک و تفرگ مابل زا یماک . مدرک سح وشابل یسیخ دش. هتسب
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هساو یسح نم.. اما دش. رت صیرح شاه هسوب و دیسوب .. دعب ماک

هناقشاع هک یزورهب ؛ دوب زورهب شیپ ملد . متشادن شابل هب ندز هسوب

اما دوب هدرک مدیاش ، دوب هدرکن مقح رد یملظ چیه و تشاد تسود ونم

لا حشوخ . مدیدنخیم . مدوب مورآ یلیخ شرانک . دمویمن مامشچ هب

.. داوهب رانک اما . مدوب

. مدیشک بقع و مدرک زاب ومامشچ تشحو اب هفرس کت یادص اب

... زورهب . دوب نیمار ومع یادص

نم! یادخ یاو

.. مدرک راکیچ نم

هدش اه رادازع لثم ش هرهچ هک یلا ح رد زورهب

. درکیم هاگن داوهب ونم وهب دوب هداتسیا نیمار ومع رانک دوب

. یدرک راکیچ قمحا یادیت .. قمحا

داوهب . ندرک شزرل هب عورش سرتسا زا ماتسد و متروص وت دیهج نوخ

: تفگ لا یخیب اما

؟ دیدموا دوز ردقنا ارچ -

شامشچ یوت و دوب هدش لفق ش هنوچ . زورهب یامشچ هب مدوب هریخ

ادخ.. مدرک راکیچ نم ؟ دوب کشا . دیشخرد یم یزیچ

. تفرگ مزا وشهاگن ثکم واب داد نوکت وشرس زورهب . متفرگ زاگ ومبل

شیپ ، داوهب ساوح مومت اما هنک مرگ و داوهب رس تشاد یعس ومع

. دوب زورهب شنکاو

هداتفا هشعر هب منت مومت سرت باال.زا تفر اهو هلپ تمس تفر زورهب
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. دوب

رس دیسوبیم ونم تشاد داوهب هک یلا ح رد زورهب .. ادیت تهب تنعل

مهب دش.. دوبان امتح ؟ دیدیم ورام و دوب اجنوا یک الزا صا . دیسر

هنم تقونوا .. باوخب شزا هلصاف اب ابش .. شابن داوهب شیپ تفگیم

!! مداد یتوس شولج دیسوبیم ومابل تشاد داوهب هک یلا ح رد قمحا

هاگن ریز زا نتفر رد هساو مدرکیم ادیپ یا هنوهب هچ . مدرک رکف مکی

.. داوهب ی هریخ

هک یرکف هنک.اب بلج و داوهب هجوت ات دیشک شیپ و تکرش فرح ومع

: متفگ دز مرس هب یناهگان

.. داوهب -

. متمس تشگرب

: مدرک همزمز و ششوگ لغب مدرب ومرس

ومسابل مریم . هصخشم ماه هنیس ؛ ومع یولج هتشز ، همنت پات نم -

منک. ضوع

. مدرک زاورپ اه هلپ فرط هب نم و داد نوکت وشرس

نودب ورد . مدش زورهب قاتا کیدزن طایتحا باالاب هقبط مدیسر هک نیمه

. قاتا یوت مدرک ترپ ومدوخ و مدرک زاب فرح

هدنک رد زا دیشکیم راگیس و دوب هتسشن تخت یور هک زورهب ندید اب

همزمز یزیچ و دادیم نوکت وشرس دنت دنت . شتمس متفر مدق ود . مدش

... هنزیمن مبلق مدرک سح . مدرک هاگن شامشچ .هب درکیم

 هنیس هب تخادنا گنچ یزیچ راگنا . تخیریم کشا تشاد شامشچ زا

یا! هگید زیچ ..ای دوب ضغب منودیمن م..

.. زورهب -
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هب یامشچ ندید .اب متمس دش رو هلمح . شقاتا وت مدموا دیمهف هزات

!.. درکیم هیرگ تشاد .. زورهب . مدرک تشحو شنوخ گنر

هاگن مامشچ .هب دزیم سفن سفن . راوید هب مدروخ تشپ زا هک داد ملوه

شپت زا یقیاقد هساو مبلق . دیبوک راوید یور ، مرانک ور شتشم و درک

. داسیاو

همزمز و دیکرت مضغب . مدیشک مشوغآ هب وشنت رارق یب ... یدعب تشم

: مدرک

وش.. مورآ نم نوج .. زورهب مدرک طلغ -

 هنودرم قه قه .اب مدیسوب وشندرگ و مدرک شزاون وشتشپ متسد اب

: تفگ ش

.. ادیت یدرمان یلیخ -

و مریمب تساوخیم ملد . مدرک هاگن شامشچ وهب مدز سپ وماکشا

. مدیسوب وشاتشگنا یور و متفرگ متسد وت وشاتسد . شمنیبن یروطنیا

: مدز بل . ندوب هدش زمرق هک راوید هب دوب هدیبوک مکحم ردقنا

.. مدرک طلغ -

ش عالهق زا مجح نیا دز.. قه ادص یب و منوش ور تشاذگ وشرس

. مدرکیمن شتحاران یروطنیا و مدرم یم شاک . درکیم منووید تشاد

. مدرک کاپ وشاکشا ، ماتشگنا رس واب مدرک دنلب وشرس

و مدیشک ماه هیر هب وشنت رطع رارق یب . دیزرل یدعب ضغب زا منوچ

: متفگ

.. وگب یزیچ ..هی زورهب -

. تشادیمن رب مامشچ زا وشهاگن مه هیناث هی
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دش. ادج مزا درک. کاپ وشامشچ و دیشک یقیمع سفن

مهب تشپ روطنومه دز. گنچ وشراگیس هبعج و تفر شتخت تمس

: تفگ

.. ورب -

اما مدشن شفرح هجوتم هیناث دنچ هساو هک دوب رادشخ ردقنوا شادص

دش. وکا منهذ "وت ورب ی" هملک دعب

... ورب .. ورب .. ورب .. ورب .. ورب

: مدز بل . مدرک هاگن شهب روابان

؟! مرب -

: تفگ رت یبصع رتو دنلب

! ادیت تمنیبب ماوخیمن ، نوریب ورب مقاتا -زا

یتخس درک.هب خی منت مومت . مور نشاب هتخیر خی بآ هیگنلا هک راگنا

.. ینعی نیا ؟ ورب تفگ مهب زورهب ؛ مدیشک سفن

ره زا مدوجو راگنا . مدش جراخ قاتا وزا مدیشک رد ات ومدوخ روز هب

... هسوب هی .اب دوب هدش یهت یزیچ

ا مدرکیم رکف هک دوب هدش رس ردقنوا مندب . مدش داوهب ومدوخ قاتا دراو

یوت زورهب یادص . مدرک لر تنک ومدوخ اما نیمز یور مش ترپ تسان ال

. دشیم وکا مزغم

.. تمنیبب ماوخیمن .. تمنیبب ماوخیمن .. ادیت تمنیبب ماوخیمن

تمس و منهد یوت دموا م هدعم تایوتحم لک هیناث زا یرسک وت

مضغب و مدز قع . مدز قع طقف و مدرک زاب ورد . مدیود ییوشتسد
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ریصقت شمه .. داوخیمن ونم هگید نوا دز.. سپ ونم نوا .. زورهب . دیکرت

.. دیسوب ونم دصق ..زا هداوهب

. هشیمن جراخ منهد قازب زج یزیچ هگید مدرک سح هک مدز قع ردقنا

. متسب ور ییوشتسد ورد مدز سپ وماکشا

نیااب . دوب هدیرپ مگنر و دوب هدش زمرق مامشچ . مداتسیا هنییآ یولج

؟ نییاپ مرب روطچ هفایق

مدرک راکیچ .. زورهب هراچیب . متفر اسابل دمک تمس و مدز ییادص یب قه

.. شلد اب

ات مدز مرک متروص هب یمک . مدیشوپ و متشادرب یدنلب نیتسآ ترشیت

جراخ قاتا ،زا دایب رد داوهب یادص هکنیا زا لبق و هباوخب مامشچ فپ

. مدش

حبص وات شقاتا وت مرب داوخیم ملد . متخادنا زورهب قاتا هب یهاگن مین

؟ نیا زا رتگرزب یمغ هچ .. هنیبب ونم داوخیمن تفگ زورهب اما منک. هیرگ

.. ادیت نک یزاب شقن . متمس دیخرچ داوهب هاگن . نییاپ متفر اه هلپ زا

هنک! اپ هب داوهب طسو نیا مه هگید رش هی دیابن اعطق

. متسشن لبم یور شرانک و مدز ش هریخ هاگن هب یدنخبل

تساوخیم . دوب لا وس زا رپ شاگن . درکیم نوماگن کوکشم نیمار ومع

. مدیدزد وماگن اما هربخ هچ اجنیا مگب شهب

اظتنا نیمار ومع مه زورهب مه

رکف .. داوهب بشما فرح اب اما مریگب هلصاف داوهب زا مک مک نتشاد ر

!! هشب یتدم ات منکن
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رخآ ؟هن.. متنیبب داوخن اعقاو هنکن ال صا .. مدب یچ دیاب وزورهب باوج

مورآ یروطنیا ملد .. ششیپ مرب دیاب دیباوخ داوهب هکنیا دعب بش

!! هشیمن

زورهب ارچ تفگن داوهب رکشورادخ . دموین نییاپ مه ماش یارب ، زورهب

. نتشادن ور مه ندید مشچ ال صا ردارب ود نیا ماش.کال هساو دایمن

.. یلمعلا سکع ..هن یفرح هن مه ندوب مه رانک یتقو

مرب هکنیا تأرج . مقاتا متفر و مدروآ و ندوب هتسخ هنوهب ماش زا دعب

؟ یچ دشیم ینابصع مزاب هگا .. متشادن ور زورهب شیپ

یتح رکف،ابعالهق.. ،اب هلصوح ..اب دوب نم شیپ طقف ، هتقو دنچ نیا وت

هدرک متیذا مه ردقنا هک یداوهب اما ! شمنیبب یرتخد اب دوب هدشن رابکی

هساو ور زورهب کاپ ساسحا . تشاد هطبار ادیش اب نم مشچ زا رود دوب

؟! دیشخبیم ونم دیاب روطچ !! مداد تسد زا هسوب هی

هسرب هچ ، هنیبب داوهب رانک ونم تسنوتیمن مشیروطنیمه زورهب

ور.. نومندیسوب

. مدش عمج مدوخ ووت تخت یور مدیشک زارد

دش. دراو داوهب هک مدادن باوج ؛ دروخ رد هب یا هقت

. دوب داوهب ، زورهب یتحاران یناب و ثعاب . مدرکن هاگن شهب

دز ممشچ یولج زا وماهوم شتسد واب تسشن تخت یور مرانک دموا

. رانک

؟ ادیت یتحاران یچ -زا
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زورهب یولج ونم دیابن متفگیم ؟ متفگیم شهب یچ . مدرک توکس

نز ؟هی هراد تسود ونم هناقشاع هک تردارب یولج ؟ یدیسوبیم

؟ ورادرهوش

. افرح نیا هب رکف اب تفرگ شیتآ ملد

: متفگ مگب تساوخیم ملد هک ییازیچ مومت الف خرب

!! یچیه -

: تفگ وشنهپ هنیس ور تشاذگ ومرس . شلغب وت دیشک و تفرگ ومندب

؟ میدرگب ور هیکرت لک میرب ادرف هیچ ترظن -

ییاهنت نم هک !! متسه منم هک هدموا شدای .االن مدز دنخزوپ ملد وت

ارچ هشاب یراک طقف رفس نیا دوب رارق هگا .هک مسوپیم هنوخ نیا یوت

؟ یلک میدرگیم و میریم و مینک شباسح لسع هام تفگ

ییاج ، میتفر زورهب رارصا هب هک اج هس ود زج میدموا هک لوا زور زا

. میدوب هتفرن

! مرادن یرظن -

مشکب رانک متساوخ دش. مرومروم درک. یلا خ مندرگ یور وشغاد سفن

: تفگ و دش معنام هک

. میریم سپ -

. دیسوب ومشوگ الهل

؟ یدویرپ مزونه -

: مدیرغ و مدش زیخمین ماج .وت مدوجو مومت .اب مدرک مخا
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؟! داوهب یاوخیم یسنج هطبار هساو طقف ونم -

!! مزا تشادن وفرح نیا راظتنا درک. بجعت

! دوب لا وس هی طقف متشادن یروظنم بخ نم.. .. ادیت -

. مدز یخلت دنخبل

ال. صا مدوبن ! متسین دویرپ !هن.. هشیم متخ سکس هب شهت هک یلا وس -

تیگدنز وت هکنیا زا مدش هتسخ یمهفیم . یشن مکیدزن هک متفگ غورد

؟ مراد ندرک نیکمت شقن طقف

درک. یوحم مخا

! تسین مهم هتبلا . مدزیم سدح -

. مدز دنخزوپ

! وتدوخ یدرک اضرا ادیش اب شاج .. تسین مهم هک همولعم -

درک. نشور وشیکی و دیشک نوریب شبیجزا وشراگیس تکاپ مشخ اب

هنوهب شمه ؟ منک تسرد ویچ همه یراذیمن ارچ وت؟ هتگرم هچ .. ادیت -

؟ هریگ ییاج تلد هنکن . یریگیم

یچ هب تساوخیم ؟ دوب هدیسرپ هک دوب یلا وس هچ نیا ؛ مدنوم تام

؟ هسرب

. وگن ترپ و ترچ -

ندرک ضوع سابل لوغشم یا هقیقد دنچ . تفر دمک تمس و دش دنلب

: تفگ و دیشک زارد . مرانک دموا دعب و دوب

. میتشاد اوعد وگنج ردقچ ره هسب . میباوخب ملغب ایب -
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هنوتب ، باوخ یمک دیاش . مدیشک زارد شزا هلصاف اب شنهد نتسب هساو

هنک!! مورآ ور مشیوشت زا رپ نهذ

****

؟ یلگ ینئمطم -

درک. شاکنک ومتروص تلا ح کش اب

مدید ، مدش رادیب زامن هساو دوب حبص یامد مد .. موناخ ادیت هرآ -

و مدرک بجعت لوا . نوریب نتفر شتسد نودمچ هی اب ناخزورهب

. مدرکن تأرج ..واال ندوب ینابصع یلیخ اما نریم اجک مسرپب متساوخ

بش عقوم نوا شباصعا نوا .اب منوج هب دوب هداتفا سرتسا شافرح اب

ریصقت شمه ..ها هدن شدوخ تسد راک ایادخ ؟ هشاب هتفر هنوتیم اجک

هنم.

مدوب هدش اذغ مک هتقو دنچ نیا ردقنا . تفر یهایس مامشچ مدرک سح

وموزاب ریز دش متلا ح هجوتم هک یلگ . دوبن یبیجع زیچ هجیگرس نیا هک

. منیشب درک مکمک و تفرگ

دش؟ نوتچ موناخ ادیت -

: مدرک همزمز

.. هدب مهب نیریش زیچ -هی

حملا یمک مدروخ هک تروق .هی مهب داد و درک تسرد دنق بآ یمک عیرس

. دموا اج
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مهب ردقنا زورهب نتفر ندینش دعب ارچ هکنیا . درکیم کش تشاد یلگ

مراکتنایخ رادرهوش نز هی نم .. تشاد مقح . دوب بیجع شساو متخیر

ناریا یوت تنایخ نیا مرج هیا!! هگید درم شیپ ملد رهوش دوجو اب هک

؟ راسگنس ؟ هیچ

. تفرگ اج مولگ وت ضغب و دش رپ مامشچ زورهب بشید هفایق یروآدای اب

: دموا هلا وت زا داوهب یادص ، دایب دورف تساوخ کشا نیلوا هک نیمه

؟ ادیت -

. مدز سپ ومکشا و مدیشک یقیمع سفن . مدش لوه

. ماجنیا -

: تفگ و درک هاگن مهب بجعتم . هنوخزپشآ وت دموا

؟ هدشیچ -

: متفگ رتدوز . هدب یتوس یلگ مدیسرت

. مدرک فعض -

: تفگ یلگ هب وور دنوشن ماهوم یور یا هسوب

. هدروخن اذغ بوخ مبشید نک. رضاح ور هنوحبص -

روطنومه . مدش جراخ هنوخزپشآ زا داوهب هارمه نم و درک تعاطا یلگ

: تفگ درکیم شزاون ومرمک هک

. یدش فیعض یلیخ ، رتکد تمربب دیاب -

. مدیشک یفوپ
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. متسین هچب هک نم .. داوهب داوخیمن -

دز دنخبل و درک هاگن مامشچ هب

ینومیم نم یوجوج دبا ات اما . متسین هچب یگب یراد رارصا شمه -

. ولوچوک موناخ

. مدرک مخا

! یتدوخ وجوج -

ششوگ وت مدز یمورآ یلیس و مدز یغیج . تفرگ زاگ ومغامد کون

دش!! المز لمع مغامد .. داوهب یرخ یلیخ -

. دیدنخ دنلب

تقونوا هیلا ح هچ وت زورهب تسین مولعم ش. هدنخ زا دروخ چیپ ملد

! رامرهز بخ .. هدنخیم تحار ردقنا داوهب

. هرضاح هنوحبص .. زیمرس دییامرفب - یلگ

؟ ناجک زورهب و نیمار - داوهب

: تفگ و درم یثکم . تخادنا نم هب یهاگن یلگ

ادودح منیمار اقآ ، نوریب نتفر نودمچ اب حبص یاکیدزن هک ناخ زورهب -

. نتفر شیپ تعاسود

؟ نودمچ -اب داوهب

. بابرا هلب - یلگ

اعقاو دش. نتفرگ همقل لوغشم توافت یب و داد نوکت وشرس داوهب

؟ دوبن مهم شارب
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درک همزمز هک متفرگ شتسد نم.زا یولج تفرگ ور همقل

تحار مدیاش هنک. یگدنز اهنت میا هیکرت هک یتدم ات هتساوخ امتح -

و نارهت لک شیزابرتخد هزاوآ ینامز هی هک هیسک مزورهب هرخ ..بال هدوبن

. دوب هدرک رپ

بجار اهنت نم اما ؟ شیزاب رتخد .. دموا رد ادص هب مشوگ یارطخ گنز

ش هنوخ وت رتخد هی زورره و هیزابسوه درم ،هک مدوب هدینش داوهب

!! دوب بیجع .. هباوخیم

****

؟! هشاب توافت یب ردقنا تسنوتیم روطچ دش. تشم متسد

.. هتفر اجک منیبب و زورهب هب مدزیم گنز ،ات دوبن هنوخ شاک

؟ دشن مومت ادیت -

زیم. ور شمتشاذگ و متسب ور لمیر رد

. همومت منزب -رژ

مندرگ رود وشتسد . متمس دموا . مدید وشدنخبل هنییآ وت وزا دز دنخبل

دز: بل ؛ دموا مکلقلق . دیسوب ومشوگ الهل دش مخ و درک هقلح

! هدش موناخ ردقچ نم قشع -

. مدوب بذعم ، مدز یروز دنخبل

: تفگ وهی . دوب هدز لز مابل هب تقد .اب مدیشک مبل یور رژو
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؟ منک شحاتتفا مدوخ هروطچ -

یور وشابل . دنودرگرب ومرس و تفرگ ومنوچ و مرانک دموا . مدزن یفرح

؟ هدش تچ ادیت . مداد وشاه هسوب باوج لیم یب . دیسوب و داد رارق مابل

؟ هزورهب ..اب تساسحا .. تلد .. ترکف .. تنهذ شمه ارچ ! هترهوش داوهب

؟ هرابود تصرف نیا هساو ینک کمک داوهب هب ینوتیمن ارچ

وت ممسا ، هممانسانش وت شمسا ، هشاب مک یلیخ شهب عالمق هگا یتح

منک.. تنایخ شهب احور مه ، امسج مه ، ردقنا دیابن نم .. هشمانسانش

هنک. رادیب ور منادجو یمک تسنوت افرح نیا

****

! هیلا ع شاوه ؟ مینومب اجنیا زور دنچ هیچ ترظن -

: مدز بل ایرد هب هریخ و مداد نوکت ومرس

؟ یچ تتکرش . هیبوخ رکف هرآ.. -

درک. رت تفس ور مندب رود شتسد هقلح

! نتسه نیمار و زورهب نک. شلو -

زاب ، زورما لوط رد راب نیمدنچ هساو شنوبز زا زورهب مسا ندینش اب

اما هن! ای هنک سح ور میگتخیر مهب تسنوتیم منودیمن . متخیر مهب

! دوب راکشآ یلیخ مدوخ یارب

: متفگ یتخس هب

! هشاب -
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محور هکلب ممسج اهنت هن مدرک ومش تال مومت ، اجنیا میدموا هک حبص زا

. مدب رارق داوهب رایتخا رد مه ور

جنپ طقف لحاس ،ات یدرکیم زاب هک ورد ،هک لحاس رانک یلقن یوالی هی

. دوب هار هقیقد

هب توکس رد شلوا . میتسشن لحاس ور ایرد رانک میدموا راهان دعب رهظ

شهت و درک مندیسوب هب عورش داوهب دعب یمک اما میدرکیم هاگن ایرد

اما ، نومتنیبب یسک مدیسرتیم اه! نش نومه یور ، هطبار هب دش متخ

. دایمن یسک فرط نیا تفگیم داوهب

طسو اهراب هکنیا .اب دوب یبلا ج هبرجت ایرد رانک ، سکس یهی هبرجت

نتسنوت اما .. شتلآ و زورهب تمس تفریم منهذ ، داوهب یاه ندز هبرض

هساو ملد تفگیم و دوب لا حشوخ منک. یضار سکس نیا زا ور داوهب

یا هراچ . دوب هدش گنت تندب

. هطبار لوبق زج متشادن

نومدوخ متفگ . اجنیا تسین راکتمدخ .. اینک یزپشآ تدوخ دیاب یلو -

. میشاب اهنت

.. متخپ یزبس همروق ش هنوخ وت هک یزور . زورهب تمس تفر منهذ زاب

.. شنیسحت زارپ یامشچ

تفگیم زورهب . دنوشن مولگ یوت ور ینیگنس ضغب ، هنوخ نوا یروآدای

. میشاب مه اب میاوخیم هک ییاتقو هساو ، هنومتفج هنوخ

؟ اجنوا هتفر االمن هنکن

!! مدزیم گنز شهب دیاب

: متفگ داوهب هب ور
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مریگب شود یوالهی مرب نم .. داوهب . مرادن یلکشم -

درک. شزاون وم هنوگ ش تسش تشگنا اب

بخ! میریم مه -اب

! زورهب هب منزب گنز متسنوتیمن دمویم مه داوهب هگا یتنعل

.. مرب اهنت دیاب -هن..

دز یدنخبل

. منکیم هدامآ ماش هساو یزیچ هی یریگب شود ات منم . ملدزیزع هشاب -

. منزب گنز متسنوتیم تحار یروطنیا دش!! یلا ع

وزا قاتا متفر ، میدیسر یتقو . میدز مدق یوال وات میدش دنلب مه رانک

میاق شریز ومیشوگ و متشادرب هلوح اهنت مدوب هدروآ هک یتسد کاس وت

. مدش مومح دراو و مدرک

. مدرک لفق ورد یراک مکحم هساو اما ، دایمن قاتا یوت داوهب متسنودیم

. شوت متسشن ندش تخل دعب و مدرک رپ ور ناو

. دوب بیجع مساو ، سرت ،و ناجیه ردقنا . نوریب دزیم تشاد مبلق

و ایرد هب مدز ولد . مدرک هاگن میشوگ یوت زورهب هرامش و مسا هب یمک

. مدرک سمل وشمسا

! شاب مورآ یتنعل . مداد تروق ومنهد قازب

.. قوب تفه .. قوب هس .. قوب ود .. قوب هی

. منزب فرح نم دوب رظتنم . توکس اما . تشادرب هرخ بال

: متفگ کش اب
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.. زورهب -

داد: باوج یرادشخ و درس یادص اب

نزب گنز ادعب ، متکرش -

نکن عطق نک.. ربص زورهب -

.. توکس

؟! یتفر یوال زا ارچ -

هک دعب هعفد هگا دیاش ! مشاب نوتنداد هولق و لد دهاش متساوخیمن -

مه.. لغب وت تخل ورامش ، مدمویم

. شفرح طسو مدیرپ و متفرگ زاگ ومبل

.. یروطنیا وگن -

. دیشک یفوپ

نزب گنز ادعب هک متفگ .. ادیت مراد راک -

لد یروطنیا زور هی مدرکیمن رکف .. شادص هساو دشیم شیر تشاد ملد

! زورهب هب مدنبب

: هنکشن مضغب مدرک یعس

! هدش گنت تارب ملد -

: تفگ مدینش روز هب هک یمورآ یلیخ یادص درک.اب ثکم

! هتگنت منم لد -

. هرایب دورف وملوا کشا تسنوت فرح نیمه اما . مدینشن درکیم رکف

.. یهانپ یب .. یگدنومرد زا یکشا
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: مدز بل

! یدوب مشیپ االن شاک -

؟ ییاجک - زورهب

! مومح -وت

؟ یتخل - زورهب

! موهوا -

. دیشک یا هدیشک اما دنت، سفن

نک. سیخ و تنهد وت نکب وتتشگنا - زورهب

؟ یتشآ -

! تخاروس ور راذب - زورهب

؟ یتشآ -

ولج! خاروس - زورهب

: متفگ ممصم

؟ یتشآ -

! یتشآ - زورهب

تسود ور یگنتلد زا رپ یسکس ثحب نیا . مدز هنادنمزوریپ دنخبل

دش مدوجو لک و تفر مدای متشاد شهب هک یدهعت ..و داوهب زاب . متشاد

! زورهب

مد ، متشاذگ متشهب یور دعب و مدیکم یمک شفرح قبطومتشگنا
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!! مخاروس

! دزیم ضبن

؟ ییاهنت -

هرآ! - زورهب

؟ هدشرادیب -

هرآ! - زورهب

وت ؛وزا منکیم شزاب نم هک ییاعقوم لثم تسرد نک، زاب وتراولش پیز -

! رایب شرد تروش

نم! تلآ لثم تسرد نک، ورف وتتشگنا - زورهب

 دوبن مشیپ زورهب هکنیااب . مدیشک هآ رایتخا یب . مداد تکرح ومتشگنا

!! دوب هدننک هنووید یشوگ تشپ زا شغاد یاه سفن ندینش اما

! مارب نک -نهلا زورهب

. مدیشک هآ ومداد تکرح مدوخ لخاد ومتسد ، هتساوخ ادخ زا

؟ هدش تفس -

! هشیمه زا رت مروتم ،و تفلک ، تفس - زورهب

. مدز دنخبل

! تخادنیم هار ور متشهب تاحشرت مه شیتفلک روصت یتح

یچ هک ینودیم ! مدرکیم ورف منهد یوت ور تتلآ لک مدوب تشیپ هگا -

؟! دشیم

منم.. !و یدرکیم تذل زارپ ومدوجو تنوبز تکرح ره هرآ..اب - زورهب
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: شرس تشپ و دموا یرد ندش زاب یادص طخ رونوا زا هظحل نومه

. یتنعل -

: تفگ هک دش ربارب ود ینامز مسرت . مدیسرت

؟ یشیم چالق ینزب رد نیمار -

؟ تسد هب تلآ ؟ دوب هدید تیعضو نوا یوت ور زورهب هک دوب نیمار ومع

. تخادنا لگ تلا جخ زا ماپل . یحاضتفا هچ !! یاو

نزب گنز مهب ادعب ادج هگید .. ادیت -

: تفگ . دوب هدش شخپ قاتا یوت نیمار ومع هدنخ یادص

. انووج امش تسد ..زا نوریب مریم نم ، دیدب همادا رسپ نکن عطق -

. دزیم فرح تحار ردقچ . مدوب هدش کیدزن یدوبک ،هب یخرس زا هگید

مدیشک قیمع سفن دنت دنت . مدز ولا صتا عطق همکد و مدیشک یفوپ

! تفر موربآ ؟ منک هاگن نیمار ومع یامشچ وت هگید روطچ

؟ یدرک لفق ورد ارچ ؟ ادیت -

ناو! یوت داتفا مبلق ، داوهب یادص اب

تاولص منکن هتکس

: متفگ و مدرک مندب نتسش هب عورش

. نوریب مایم هگید مکی نک ربص ، دوبن مساوح -

****
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" نارهت -! دعب هام ود "

؟! تفگ یچ رتکد یدینشن هگم . نکن یزابجل ادیت -

تخت ور مدیبوک مور هلوک یبصع

منتفر هسردم و ندنوخ سرد هک .. نوتهب متفگ زورید زا راب ..هد نامام -

؟ نیدیمن مفرح هب شوگ ارچ هنک، داجیا هچب هساو یلکشم هنوتیمن

. تشادرب ور هلوک و مرانک دموا هلصوح یب

ملعم تارب هک متفگ . متسه ماوت نارگن ، متسین هچب نارگن طقف -

متاناحتما عقوم .ات نوخب وتسرد ترامع وت اج نیمه مریگیم یصوصخ

یزور ینوتیم ، یشاب هسردم یوت تعاس تشه تسین زاین . تسه تقو

رورم تساوخ تلد متقوره ، یشاب هتشاد یصوصخ ملعم تعاس ود

ور. هداد دای هک ییازیچ ینک

و دوب دنلب شدق . مدنوشن ش هنوگ یور یا هسوب ومدش دنلب ماپ کون ور

. درکیم رتشیب ور شیگشیمه تهبا نیمه

منودیم -

و ندنوخ سرد نم یلو نوتفطل نیا تباب منونمم مه یلیخ . نیمرکف هب

منک. ادیپ دیدج تسود هک هسردم مرب ماوخیم . مراد تسود
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. تشاذگ متسد یوت ور هلوک و دیشک یا کالهف فوپ

! ادیت وت تسد -زا

نیا مومت سمل ؛ مدیشک ینیگمغ .هآ متشاذگ شوت مه ور لیاسو نیرخآ

هتفر هک یزور ور لیاسو نیا همدای . تخادنیم زورهب دای ونم لیاسو

لوط یوت هک یقافتا همه نیا دوجو اب زونه . تفرگ مساو دیرخ میدوب

. هشیم هلا چم ملد و متفیم زورهب دای اتقو یهاگ ، داتفا هامود نیا

یتشاذگ سکعرب ور هعنقم ؟ تساجک تساوح -

نوبرهم ماهاب یلیخ ، هامود نیا یوت . مدرک هاگن ( گرزب موناخ ) نامام هب

. درکیم راتفر ماهاب تسود هی لثم اما ، دوب شلا 58س هکنیااب . دوب هدش

نوا و متفگیم نامام ،هب مگب متسنوتیمن سکچیه هب هک ییاه لد و درد

!! هشاب ممکش یوت شثراو ندوب ، اهراتفر نیا لیلد دیاش . درکیم مکرد

یوت هدنز دوجوم هی دوجو منوتیمن زونه ممدوخ یتح هن؟ هبیجع

منک! رواب ور ممکش

دیاب . دوبن تاقافتا یروآدای تقو .االن مداد نوکت ومرس و مدیشک یفوپ

هلماح دوجو اب هک مدرکیم تباث داوهب و نامام وهب هسردم متفریم

. منوخب ومسرد منوتیم ، ندوب

؟ نامام مرب -

دایم مه یدش لیطعت . هترظتنم رد مد هدننار . شاب تدوخ بظاوم -

هب مزادنیم و داوهب راب نیا هک ترس هب هنزن یور هدایپ سوه ، تلا بند
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اه! تنوج

: متفگ و مدیدنخ

اه هبوخ یلیخ یگلماح هساو یور هدایپ هتبلا ! مشچ -

اااادیت -

. متفر مشچ مشچ -

مارب درک زاب و نیشام رد هدننار . مدش غاب دراو و نییاپ متفر اه هلپ زا

کیچوک موناخ ریخب حبص -

یربب ونم دیاب وت دعب هب نیا زا منک رکف ؟ دوب دارآ تمسا . ریخب حبص -

! هسردم

! موناخ هلب -

!! کشخ ردقچ دش. عمج مدنخبل

. مدروآ رد وشادا و مدرک مخا

! نورب مورآ -

درک. جراخ ترامع وزا نیشام و درک تکرح

یکی . مدیدج ی هسردم هب دشیم متخ هک یریسم .. ریسم هب مدش هریخ

یکی زا یکی مشازومآ شناد ، دوب نارهت یاه هسردم نیرت هنومن زا

رت. سول رتو لوپرخ

! مندوب هلماح و... دوب مندوب لهاتم وساالم نس مه اب نم توافت

مراکیچ همهفب ریدم و هش هدنگ ممکش هکنیا دعب منزب سدح متسنوتیمن
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اما.. هنکیم

!! تسین دنیاشوخ ال صا سهلا هدزنوپ هچب رتخد هی یگلماح اعطق

نیرت بیجع زا یکی م هلماح مدیمهف هک یزور . مدرک سمل ور ممکش

منهذ .. شدعب بیجع تاقافتا مومت عورش و.. دوب میگدنز یازور

بوخ مساو تارطاخ یروآدای . لبق هام ود هب دز کب شلف هاگآدوخان

! تشادن نیا زج یراک راگنا منهذ اما دوبن

" لوبناتسا - لبق هام "ود

نوریب زا هنکن ؟ هیچ نیا سپ .. داوهب یتسین دلب یچیه یتفگیم هک -وت

؟ یداد شرافس

درک ماگن بناج هب قح

ما؟ یمدآ نیچمه ترظن -هب

. مدرک هاگن هیچ دوبن مولعم یتح هک ییاذغ وهب مدیدنخ

. نکن رکف دایز هیدروآ رد نم -

دش: درگ مامشچ

؟ اعقاو -

؟ یدرکن کشخ ارچ وتاهوم ، منیبب اسیاو ! موناخ هلب -

؟ هنوچیپب ور ثحب تشاد دصق االن

. هشیم کشخ شدوخ نک شلو . متشادن هلصوح بخ -
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تسشن یلدنص ور مرانک و درک مخا

! ایشیم لبنت یراد -

مکش ینیمز بیس هیبش ، مدرک هاگن هک بوخ . دیشک مارب وراذغ زا مکی

هزمشوخ . مدروخ یمک . تشاد قرف مکی شوت تایوتحم طقف . دوب رپ

.هب دروخ چیپ ملد مینیب یوت دیچیپ هک شرطع ارچ منودیمن اما دوب

. مداد تروق و مدییوج ور همقل روز

. مدرک هاگن داوهب قاتشم یامشچ هب

تعرس هب زیم ور باالوزا دموا مدعم تایوتحم مومت ، یروابان لا مک رد

. مدز قع و ییوشتسد تمس مدییود . مراین باال زیم یور ات مدش دنلب

. ندز قع زا دوب هتفرگ درد مدوجو لک

: تفگ و متمس دییود نارگن داوهب

ونم نک هاگن ادیت . مدز دنگ ؟ دوب دب ردقنا ینعی ؟ ادیت -

و لبم تمس متفر دوب هتفرگ وموزاب ریز هک یلا ح ورد متسش ومتروص

وهی ارچ نم . هدیرپ متسوپ گنر متشاد متح و دنویمن باال مسفن . متسشن

؟ مدش یروطنیا

: متفگ هک مهب دوب هدز لز نارگن داوهب

. شابن نارگن .. داوهب تسین میزیچ -

درک. مخا

 هدیرپ تگنر یچ.. ینعی -

ریثات دیاش متفرگ شود غاد بآ اب مومح .وت هداتفا مراشف طقف -

. هنومه

دیشک یا کالهف فوپ
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رتکد تمربب دیاب -

. میروخب ماش میرب . مگیم یدج ، تسین المز رتکد -

یدش یزیچ یمومسم دیاش نکن جل ادیت -

مدیدنخ

هب مقشاق هی نومه مش. مومسم هک مدروخن ورامش یاذغ زونه هک نم -

. هنکیمن مومسم تعرس نیا

: متفگ و مدز یدنخبل دش. تحاران شامشچ

! داوهب مبوخ -

***

زک لبم شور شرانک منم و دیدیم لا بتوف داوهب هک یلا ح رد دعب زور

زورهب هنکن . دیرپ مگنر حوضو .هب دروخ گنز میشوگ وهی مدوب هدرک

نیب زا مسرت هحفص یور گرزب موناخ مسا ندید واب متشاد شرب ؟ هشاب

داد. بجعت هب وشاج و تفر

درک: همزمز تشادیمنرب نویزیولت زا مشچ هک روطنومه داوهب

؟ هیک -

!! تنامام -

: تفگ درسنوخ

. بخ هدب باوج -

متفر لماک و مدرک زاب وشرد . سارت تمس متفر و مدش دنلب شرانک زا



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

432

. مدز ور سامت یرارقرب همکد دعب و سارت ور

گرزب موناخ -سالم

: تفگ رناژی اب

؟ یبوخ ملگ. سورع -سالم

: مدیسرپ کوکشم . مدز دنخبل

؟ نیلا حشوخ ردقنا هدشیچ -

لگ هنکن درد مزورهب تسد . میتسب پوت دادرارق ؟هی یرادن ربخ هگم -

. تشاک

ر دنچ تفگ ، ریمزا میدموا داوهب ونم واال.. -هن

.. افرح نیا وزا مینک تحارتسا ور یزو

مدز گنز یتقو ؟ هروطچ زورهب اب تطبار .. ادیت . نیدرک یراک بوخ -

. دوب تحاران و هتفرگ شادص شهب

. دوبن نم هب شساوح . متخادنا داوهب هب یهاگن مین و مدیشک یهآ

.. گرزب موناخ مگب یچ -

: مفرح طسو دیرپ

نامام وگب مهب -

مش یمیمص شاهاب ردقنوا هراذیمن تقوچیه مدرکیم رکف . مدروخ اج

منک!! شادص نامام هک
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: مداد همادا و مدز یدنخبل

یفرط ..زا هراد متسود منودیم هک زورهب یفرط ..زا نامام مگب یچ -

شرانک منوتیمن ، مشنز نوچ اما هراد متسود متسین نئمطم هک داوهب

درک.. باختنا جاودزا هساو ونم ارچ داوهب منودیمن یتح نم . مشابن

تبثم نئوپ چیه ،هن هدنمتورث ،هن هراد ربوور هن هک یا ۱۵سهلا رتخد

اب روطچ .. تشاد یسنج یناوتان هتشذگ وت داوهب یفرط یا.زا هگید

؟ هنک شاضرا تسنوتیم هچب رتخد ،هی شیناوتان دوجو

ره زا رت ربلد ، یلگشوخ ، یموصعم ، یکاپ .وت تساج نیمه وت هابتشا -

باختنا وروت داوهب . میدرکیم شباختنا نم ای داوهب هک یتسه یرتخد

. یربب نیب زا ور شیناوتان ینوتیم تکاپ دوجو اب تسنودیم نوچ درک،

مه زورهب اما... تندروآ تسد هب هساو دوب بات یب ردقچ همدای زونه

تبسن .. هدنبب وت ییابیز ور مشچ تسنوتن تشگرب ناملآ زا اضر اب یتقو

نم . نیتسه یطیارش هچ وت ینودیم هگید هک واالمن دش صیرح تهب

مه ادیش هک مدیمهف یتح . مدوب نوتلا ح یایوج نیمار زا ور تدم نیا

باختنا قح .. مگب یچ منودیمن اعقاو اما.. مدش یبصع یلیخ و هدموا

. مراذیم تدوخ اب ور

. متخادنا باال هنوش و مدیشک یقیمع سفن

منک!! راکیچ دیاب منودیمن ممدوخ -

زا یربیم تذل .. وگب تدوخ .زا مینکیم رکف شبجار ادعب نک شلو سپ -

؟ هیکرت یاوه و بآ

: مدز دنخبل
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و هچیپیم مدور و لد شمه هیزور دنچ ارچ منودیمن اما . تسین کدب -

. دایم رد منوج منزیم قع ردقنا هک یعوهت تلا ح هشیم مشهت

: تفگ دشیم وطالین تشاد هک یثکم زا دعب درک. توکس

؟ یدش دویرپ یِک راب نیرخآ -

: متفگ بجعتم

یچیه هب مساوح هک مدش تانایرج نیا ریگرد ردقنا عقاو ..رد منودیمن -

! دوب مهدویه هام نوا منک.. رکف اما . دوبن

هام نیا و یتخادنا بقع زور هرآ..هد ؟ یتخادنا بقع ینعی سپ -

! یدشن

دش. لا حشوخ شادص وهی

.. شیامزآ تتربب .ای هرخب کچ یبیب تارب اعیرس وگب داوهب هب ادیت -

دش. درگ مامشچ

؟ یچ -

ودب . ملگشوخ سورع مرب تنوبرق یهلا . مشیم راد هون مراد منک رکف -

. نزب گنز مهب یداد ماجنا . وگب داوهب هب

درک. عطق ویشوگ و

و زاب ور منهد اوه یا هرذ هساو . نیمز ور داتفا متسد زا یشوگ روابان

نم.. .. هلماح . مدرک هتسب

جیگ مرس . مدنوسر داوهب هب ومدوخ و مدش جراخ سارت زا روز هب

منک! لیلحت و هیزجت ور گرزب موناخ فرح متسنوتیمن . تفریم

: تفگ و دیسرت دید ومعضو هک داوهب
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هدش تچ ادیت -

!! مدوب هدرک پک . لبم ور دنوشن ونم و درک ملغب

: مدز بل اهنت

م هلماح اح.. منک.. رکف .. رخب کچ.. یبیب .. ورب .. داوهب -

. دوبن مه نم زا رتمک اما نم.. زا رتشیب !هن دروخ اج

دش. دنلب وهی و تفر شتروص زا بجعت راثآ مک مک اما

.. ادیت ؟ هلماح -

دز: داد و دیدنخ دنلب

!.. مشیم اباب مراد ادخ!!.. یاو -

یم تشاد اه هنووید لثم . تفرگ مدنخ تریح و تهب طسو هظحل هی

" مشیم اباب مراد " تفگیم بل ریز و دیصقر

: مدز غیج

!! رخب کچ یبیب ورب داوهب -

درک ماگن هدش درگ یامشچ اب

مشچ -

هگا دش. راوآ مرس ور عملا مغ رد، ندش هتسب .اب تفر و دیشوپ وشتک

.. همهفب زورهب هگا نم! یادخ ؟ یچ مشاب هلماح گرزب موناخ فرح قبط

؟ هشاب زورهب ،زا هراد دوجو یا هچب هگا هنکن ال صا

نک! مکمک تدوخ ایادخ .. داتفا هشعر هب منت
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" نارهت حلا- نامز "

دیدشیچ موناخ .. میدیسر .. موناخ - دارآ

: متفگ و مدز سپ وماکشا

؟ هدشیچ -

درک نوریب هب هراشا

. موناخ میدیسر -

وت. نتفریم هک ییاه هچب و متخادنا هسردم رد رس هب یهاگن

: متفگ و مداد نوکت ومرس

. نونمم -

رورم اب دیابن . مشاب یوق دیاب نم . مدش هدایپ ومتشادرب وم هلوک

شارب مسا ارچ ؟ هچب منک. تحاران وم هچب شیپ هام ود تارطاخ

شبجار مینیشب داوهب اب دیاب یدوز هب اما هدوز زونه هتبلا ؟ میتشاذن

. مینزب فرح

. متخود مشچ هسردم باالی دنلب نومتخاس وهب مداتسیا طایح ی هشوگ

و دمویم یکی االن شاک . دوب هتفرگ ارف ومدوجو لک یبیرغ ساسحا

! متشادن تسود ال صا ور ییاهنت نیا . درکیم یتسود زاربا

فص. نیا یوت دییامرفب یبرجت مهد نازومآ شناد -

متفر ثکم واب مدرک هاگن درکیم هراشا یرداچ موناخ هی هک یفص هب

، دوب هدیسر شدوخ هب گنشق . مداتسیا ارتخد زا یکی تشپ . شتمس

!! یسورع هدموا راگنا

درک: بلج ومهجوت ندوب هداتسیا متشپ هک صخش ود راو چپ چپ هملا کم
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؟ هشدوخ نیبب .. ولین نک اگن نک جک وترس مکی -

: تفگ دعب و درک توکس یمک دوب ولین اعطق هک شلباقم صخش

دنز. داوهب نز . هفورعم کیچوک موناخ نومه . هنارت هشدوخ -

!! ندزیم فرح نم بجار نتشاد . دشیمن مرواب

.. هدش یمدآ نیچمه هی نز .. هخآ هسناش شوخ ردقچ نیبب -

اه. هونشیم سیه -

. تشپ متشگرب یروز دنخبل اب

: متفگ و ولج مدرب ومتسد . ندروخ اج ود ره

. متسه ادیت -

: تفگ زاب نهد اب نانچمه اما دموا شدوخ هب رتدوز نوشیکی

.. ولین -

. هنارت منم -

رورغم یمک هنارت

: تفگ ییور شوخ اب ولین اما . دوب رت

. یلگشوخ یلیخ وت هک نگیم تسار -

. تفر هرغ مشچ و ولین یولهپ وت دز جنرآ اب هنارت

. یراد فطل . منونمم -

دش. ادیپ چاالش هک دز یلگشوخ دنخبل
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. مدرک شاکنک وشفایق

اما هنارت .. دوب زان .. یتروص کزان یابل ،و یکشم یامشچ ، دیفس تسوپ

زمرق و یتشوگ مشابل . هزبس یمک شتروص و دوب گنر یلسع شامشچ

. هدب نوشن توافت یب ور شدوخ تشاد یعس . دوب

: متفگ ومتخادنا نییاپ ومرس

رکف مراودیما . دوب هتساوخان و یتنس جاودزا هی داوهب اب نم جاودزا -

نیا وزا مریگیم ومدوخ ، مفورعم رجات هی نز نوچ هک مانوا زا نم دینکن

ما. یکاخ مه یلیخ .. افرح

. هنارت ندرگ تشپ دز تسد فک واب دیدنخ ولین

. موناخ یتخاب و طرش ؟ متفگ یدید -

هدرکن ندوب مهم ساسحا ردقنا تقوچیه ؟ ندوب هتسب طرش نم رس

!! مدوب

منک. رهوش مراد تسود یلیخ منم .. ادیت تلا حبشوخ یلو - ولین

. هدیمن هزاجا ماباب اما مراد مراگتساوخ

دش. درگ مامشچ

هیا! هغیص هچ جاودزا ! ادخب یا هنووید -وت

دز. دنخزوپ هنارت

و رود تفلک ات ،هد یتسه یتنطلس هنوخ نوا یوت هک امش نوج ادیت -

هنزب یسک دیاب وفرح نیا ، هشاب وت ماک هب دیاب هک جاودزا ، هخرچیم ترب
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. هنکیم یگدنز تک فال وت هک

. دموین مشوخ شفرح الزا صا

رسکالس، میتفر و دوب هدش صخشم نوماه هککالس یتعاسمین یط

زاس هنارت شمه ما، یکاخ هک منک یلا ح نوشهب مدرک یعس ردقچره

. لوا تاق مال وت دروخرب زرط نیا دوبن تسرد . دزیم فلا خم

! دوب یضایر ریبد . میتشادرب ندز فرح زا تسد هبکالس ریبد دورو اب

و میدش دنلب یکی یکی تساوخ نومزا . یدج و ومخا موناخ هی

شپت هب مبلق هاگآدوخان دیسر هک نم هب تبون . مینک یفرعم ونومدوخ

. داتفا

: مدرک همزمز و مدش دنلب یمورآ هب

دنز! ادیت -

. تفر ورف یرابگرم توکس کالسوت

کت ثکم واب درک ماگن شکنیع ،زاباالی دوب دنوراهب شمسا هک ریبد

درک. یا هفرس

. افطل وگب وتدوخ یگداوناخ مان -

همه اهنت ؟هن نیا زا باالرت یگدنمرش دش. خرس تلا جخ زا ماپات رس

و نتخانشیمن ونم ایضعب هگا هکلب ، مفورعم رجات نز نم ندیمهف

. ندیمهف ریبد فرح نیا اب یتحار هب ملهاتم نتسنودیمن

! یدمحا -

داد. نوکت وشرس

. دعب رفن -

هچب موز هاگن هنک. یفرعم وشدوخ ات دش دنلب دوب هتسشن مرانک هک ولین
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.زا ندوب هدز لز مهب ،ربورب اورپ یب . مدرکیم سح مدوخ یور ور اه

. دشیم هدینش مه چپ چپ یادص نوشنیب

؟ مدرک راکیچ نم هگم

صخش هی هگا هنرگو رهش! ی هزاوآ دیدش نوتتکرش نوا ..اب داوهب ها

. مدشیمن تیذا ردقنا ، دوب یلومعم

جنپ ادودح هک اهچب تمس تشگرب یبیجع یادص و نحل اب وهی ولین

: تفگ ندوب هدز لز مهب هقیقد

اباب. رانک دیراذب ور یزاب دیدب دیدن ؟ هنوتربخ هچ -د

. دینک زاب ور نوتیضایر اه هچب .. هدن همادا !( ولین ) قیاش - ریبد

زا ومباتک ، هتخورفا یتروص واب دش هتشادرب نم یور زا اه هاگن هرخ بال

. مدروآ رد مفیک وت

*****

هدوب روطچ ت هسردم لوا زور منیبب اجنیا ایب نم یشیپ -

: متفگ و مدرک نامام هب هراشا مخا اب

. بدا یب -

وشتسد هرایب رد ومصرح هکنیا هساو . متسشن لبم یور شرانک متفر

. دیسوب ومابل یناهگان یلیخ و درک ملغب مندب رود تخادنا

. یروعشیب یلیخ داوهب -

لگ ماپل تلا جخ .زا دیدنخ دوب هتسشن لبم یور نومور هب ور هک نامام
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. دوب هتخادنا

. دوب روطچ هسردم منیبب وگب .. قشع امش .. روعشیب نم . مشچ -

متفرگ رگ شفرح اب

هی همه هسردم لخاد متشاذگوماپ هک نیمه . تفوک و دوب روطچ -

، دیسرپ ومیلیماف ریبد کالس وت یتقو مشهت . ندرکیم ماگن یروج

موز تعاس .هی ماوت نز ندیمهف گنشق مانوا دنز، ادیت متفگ یهابتشا

. مور ندوب هدرک

. دنولچ شلغب وت ونم و دیسوب وم هنوگ هدنخ اب دش مخ داوهب

: متفگ تلا جخ اب

. دیشخبب نامام -

درکیم رکف اعقاو . تفرگ زاگومشوگ والهل دش رت دیدش ش هدنخ داوهب

؟ تفریم باال ملوک رسو زا تشاد یروطنیا هک میباوخ قاتا وت

: تفگ دنخبل اب نامام هک مدز شسپ روز هب

مه ورازیچ نیا ندوب یا هداوناخ نینچ سورع ؛ نمض .رد دیشاب تحار -

. هشیم یداع نوشارب مک مک . هراد

دش. نوزیوآ مچول و بل

: متفگ و مدز غیج هک هسوبب ومابل دش زیخ مین هرابود داوهب

خآ!!! -

درک هاگن ممکش وهب دش کشخ شاج یوت نارگن

؟ دشیچ -

دنلب و مدرک هدافتسا تصرف زا هک متمس دایب دشاپ نارگن مه نامام
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. مدش

وت ترسپ ثمال بخ ورن باال ملوک رسو زا ردقنا . دشیچ و تفوک -

!! هممکش

!! دیزرل مدوجو لک " ترسپ " هملک ظفل اب

: تفگ و تفکش شلگ زا لگ داوهب

؟ یفارگونوس شیدرب ؟ نامام ؟ هرسپ -

: تفگ هدنخ اب نامام

. تسین ونوس تقو هک الاالن صا .. هگیم یکلا اباب -هن

. مدیدنخ داوهب هفایق هب شغ شغ

. شرانک دنوشن ونم و تفرگ ومتسد

هام زا اعطق یلو . دوب فاص ِفاص دز. ممکش یور یا هسوب دش مخ

! هشیم هدنگ مجنپ

یش. هزماب ردقنا یش هلماح یتقو مدرکیمن رکف تقوچیه -

شرس وت مدیبوک تسد فک واب مدز یدنخزوپ

؟ سپ هش هزماب یک مشن هزماب نم عملا!! کاخ -یا

: تفگ یخوش هب نامام

! مسورع یکی نوا -

. درکدنلب وشرس داوهب

طقف امراد نز هی مراد ربخ هک ییاج -ات
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! مگیم و زورهب نز ؟ گنخ تفگ وروت یک -

س دش. وکا منهذ یوت راب نارازه شمسا ... زورهب ... زورهب ... زورهب

دز. خی مدوجو یوت یزیچ یلو مدن تلا حرییغت مدرک یع

. تفرگ شدوخ هب رکفتم تلا ح داوهب

؟ هگم هیربخ -

سورع زا قوذ اب یتقو نامام هب متسنوتیمن . نییاپ متخادنا ومرس

منک. هاگن هنزیم فرح شدیدج

زا متخیر مه هب هک دوب هدش هجوتم ال ماک نامام ، مروصت الف خرب اما

: تفگ توافت یب . ثحب نیا

. هدنسپ یم ویکی هک هرخ بال یلو -هن!

: متفگ و مدش دنلب ، مکاح وج زا هلصوح یب

.. مقاتا مرب نم -

شفرح زا هک متسنودیم درک. مهاگن نارگن نامام اما دزن یفرح داوهب

ی هسوب ندز دعب و مدرک هتسب و زاب وممشچ شخب نانیمطا . هنومیشپ

. متفر اه هلپ تمس ، داوهب هنوگ ور یکیچوک

متسشن و متشادرب زیم یور زا ومپات بل . متسب ورد و مدش قاتا دراو

یزیچ ، داوهب دیدش یاه تفلا خم الف خرب ، وشدروسپ . تخت یور

. هنودن سکچیه هک مدوب هتشاذگ

. سکع یاه موبلآ تمسق وت متفر و مدرک شزاب
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یتخس ضغب ، شیلوا ندید .اب مدرک زاب ور زورهب و مدوخ یاسکع هشوپ

. مدنوکش ور شلد روطچ هریمن مدای تقوچیه . تخادنا گنچ مولگ هب

ینم هساو مه یگنتلد نیا رکف یتح و هدش گنت شارب ملد ردقچ .. زورهب

اب نتشاد طابترا هب هسرب هچ . هشیم بوسحم تنایخ م هلماح هک

!! زورهب

نوا زور.. نوا ، میدوب زورهب ی هنوخ یوت هک دوب ینامز ملا سکع نیا

 هنوقشاع یاه هاگن ملد.. هت زا یاه هدنخ .. هریمن مدای تقوچیه و زور

کاپ ساسحا منوتیمن یلو شخبب ونم ایادخ .. نوماه هطبار .. زورهب ی

اما .. مدرک شدروخ ، شزا مندشادج اب نم . مشکب ملد یوت ور زورهب

هک..! مشاب هتشاد شتسود ینوهنپ منوتیم

هب رکف .. هچب نیا رطاخب .. داوهب رطاخب .هن.. مدیشک ممکش یور یتسد

! هزاسب راکتنایخ هی نم زا هنوتیم زورهب

یکمشپ نومتروص هک یلا ح ،رد میدوب هنوخ .وت مدرک زاب ور دعب سکع

لد! هت زا یاه هدنخ . میدیدنخیم ،اما دوب هدش

یزیچ ره زا رتشیب نم یعقاو ِدوخ نم..هب حِلا ،هب داوهب سکعرب زورهب

.. مدوب مدوخ زورهب شیپ نم . دادیم تیمها

. مدیشک سکع یوت زا شتروص یور شزاون تسد و مدز سپ وماکشا

یتح . تفرگن ومغارس تقوچیه هگید .. ییاذک زور نوا زور.. نوا دعب

!! یچیه .. گنز هی

یب نوا ..و متشک وشحور . متشک مدوخ یاتسد اب ور زورهب نم زور نوا

!.. هدرگیمنرب تقوچیه هگید هک مدیمهف و تفر . تفر طقف ادص

" لوبناتسا - لبق هام ود "
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؟ یگن یسک هب مور هلماح هکنیا عفال هشیم .. مگیم .. داوهب -

درک. بجعت

؟ مزیزع ارچ -

: متفگو مدرک روج تقیقح ندنوشوپ هساو یغورد

مشکیم تلا جخ -

ور شیامزآ باوج هک حبص .زا تفر مقدص نوبرق و درک ملغب دنخبل اب

. همنتفر هقدص نوبرق و ندیسوب حلا رد هرس کی ، دوب تبثم و میتفرگ

هدش دروخ نم دوجو وت یزیچ هی اما .. قشع زاربا شمه .. تبحم شمه

. درکیمن ماهر هظحل هی یتح مغ سح ! دوب

هک! نمهفیم همه هش هدنگ تمکش یلو هشاب -

. تسه تقو عقومنوا -حاالات

هب ور میگلماح نایرج مدوخ دیاب . مرخب تقو راک، نیا اب مدش قفوم

هب متنایخ هساو یورشیپ ی هزاجا مهب هگید ، هچب نیا .. متفگیم زورهب

. دزیم شزا فرح داوهب هک دوب یتصرف نومه هچب نیا . هدیمن ور داوهب

نیا هب داوهب ونم هطبار ات داد رارق نم مکش وت ور هچب نیا ادخ مدیاش

هش! بوخ هلیسو

یلگ هب اهنت داوهب ،و لوبناتسا یوت یوالی میتشگرب زور نومه رصع

لثم درک. پک دیمهف یتقو یلگ . هشاب مبظاوم رتشیب مو هلماح تفگ

!! مدوخ

.و تخانش یمن اپ زا رس یشوخ زا نیب نیا هک دوب گرزب موناخ اهنت

! داوهب ... هتبلا

! هراد تسود هچب همولعم . دشیمن هتسب ششین مه هظحل هی هساو داوهب

درکیم شزاون ور ممکش و دوب هدرک ملغب تفس یتقو باوخ عقوم بش
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: تفگ

. ناریا میدرگرب هتفه رخآ دش رارق ، مدز گنز نامام -هب

؟ تس هبنش دنچ زورما ؟! هتفه رخآ . منوج یوت داتفا هروخ لثم سرتسا

یادخ ؟ مگب شهب و زیچ همه و زورهب شیپ مرب هکنیا هساو مراد تقو

؟! هتخیر مهب ردقنا زیچ همه ارچ نم..

: متفگ مینهذ یاه یریگرد هب هجوت یب

!! هبوخ -

نامام هب دیاب . هنوخ ینومب اهنت مراذیمن .. مترانک هشیمه دعب هب نیا -زا

هنکمم هفیعض تندب نوچ تفگ رتکد . هشاب تبظاوم یلیخ مگب مه

. یشاب هتشاد یتخس یگلماح

. مدرک هاگن شامشچ وهب متشگرب

هدنز دوجوم ..هی مردام هی هگید نماالن .. داوهب هشیمن مرواب زونه نم -

! هممکش وت

دز: دنخبل و دیسوب وماکلپ تشپ

! مرب ولوچوک نامام نیا نوبرق -

تدم لوط راک. رس هرب و هشرادیب داوهب ات مدیشک کیشک دعب زور حبص

هراد منک سح متسنوتیم اما ، باوخ هب مدز ومدوخ ور شندیشوپ سابل

هچب ونم هقدص نوبرق تشاد زاب دیاش . هنکیم همزمز ور یزیچ بل ریز

!! تفریم

. دوبن حضاو شادص اما

؛ دزیم دنت یلیخ مبلق . متسشن خیس ماج یوت تسب ور قاتا رد هک نیمه
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. مدب ماجنا متساوخیم هک یراک زا مدوب ددرم . هشیمه زا رت دنت

. متفرگ و زورهب هرامش نوزرل ییاتسد اب ومدیپاق تخت رانک زا ویشوگ

داد: باوج دولآ باوخ ییادص اب هرخ هکبال دشیم وطالین تشاد اهقوب

! سسنرپ منوج -

زاگ ومبل . تفرگ ندیپت دوب هدز هک یفرح و شادص ندینش اب مبلق

زا تسد مو هلماح متفگیم شهب دیاب روطچ . منکن ضغب ات متفرگ

. متسه مه ردام ،هی ندوب رادرهوش نز هی زجب هگید نم ؟هک هرادرب مرس

. مدب همادا ور تنایخ نیا منوتیمن م هچب رطاخب

ب مدوخ ساسحا

؟! منک هچ و زورهب ساسحا ، منهج ه

: تفگ زورهب هک دش وطالین متوکس

؟ ادیت -

. مدیشک سفن روز هب

. تمنیبب دیاب زورهب -

درک. ثکم

؟ هدشیچ ؟ حبص تقو نیا -

. تارب منکیم فیرعت تمنیبب -

. تمدروآ هعفد نوا هک نومه م. هنوخ ایب .. سپ هشاب -

لد ردقنا ، نتفر راب کی نومه .وت مدوب ظفح وشسردآ عقاو !رد دوب مدای

. مدوب هدش ظفح وشهار هک مدوب هتسب هنوخ نوا ی هناقشاع طیحم هب
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.. هشاب -

دش: نارگن شنحل . مدرک توکس

؟ هدش یزیچ ؟ ادیت -

نیا روطچ منک. لمحت دیاب یروطچ هک شاب نم رکف هب مکی ! یتنعل

؟ تهب تقیقح نتفگ هساو منک بذج ور ممزع و مونشب ور تادص

. ماجنوا هگید تعاسمین .. تسین یچیه -

ادیت . تخیر ورف کشا ی هرطق نیلوا و مدرک عطق یا هگید فرح نودب

داین هگید هک یسیاو شور ووت ینزب شسپ یروج دیاب !!وت شاب یوق

تدوخ هگا یتح ت.. هچب .. ترهوش .. تیگدنز زا تظافح هساو . تتمس

یش. اه رابجا نیا ینابرق

!! دوبن مدوخ تساوخ ممندش هلماح یتح . مدز دنخزوپ

. یباذج یگدنز هچ

یمکش . مدیشک تسد ممکش یور . مداتسیا هنییآ یولج حور یب ینت اب

مساو شرواب زونه اما ؛ هشکیم سفن شوت هدنز دوجوم هکاالنهی

ای... هدوب هابتشا شیامزآ باوج منکیم سح شمه . هتخس

هساو یتقو هکلب داد، نوشن تبثم ور باوج کچ یبیب اهنت هن اما

رید م. هلماح و هتبثم باوج نتفگ مه اجنوا ، هاگشیامزآ میتفر نانیمطا

رانک داد رییغت هبش هی ور میگدنز هک ولوچوک دوجوم نیا اب دیاب دوز ای

. مدمویم
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دعب و مدز مگنر یب یابل یور هیرژ اهنت ، مدرک منت ینیج راولش و ترشیت

یلگ هک نییاپ متفر اه هلپ .زا مدش جراخ قاتا زا یتسد فیک نتشادرب

دش. مهجوتم

. هرضاح هنوحبص نیایب ، ریخب نوتحبص .. موناخ ادیت -

وگن داوهب ،هب مدرگیمرب هگید تعاس هی ..ات ییاج هی ات مریم نم یلگ -

هش. ساسح یلیخ هدش ثعاب میگلماح نایرج هک ینیبیم ؟ بخ

ور وت گنر نینیبب االمن نیمه . نیفیعض امش .. موناخ بخ هراد قح -

. نیرادن

اباب هک یدصرد 90 یاه خلت کشالت سنج .زا خلت یدنخبل ، مدز دنخبل

نوچ . نوریب مدرکیم فت وشمه ، لوا زاگ نومه زا دعب ،و تفرگیم

. درکیم سگ ور منهد شیخلت

شابن نارگن مایم دوز . یلگ مبوخ -

.. نیشاب نوتدوخ بظاوم -

و مدش یسکات راوس . مدش جراخ هنوخ وزا مداد نوکت تسد شساو

هناتخبشوخ . متفگ شهب هتسکش واپ تسد یسیلگنا اب ور سردآ

. تشادهگن میدیسر یتقو دش. هجوتم

ور گنز . مدرک هاگن مور هب ور هدنگ .رد مدش هدایپ و مدرک باسح

قوذ غاب ندید راب نیا دش. زاب یکیت یادص اب رد دعب هیناث دنچ ؛ مدرشف

. دوب گرم سوقان لثم مارب . مدشن تذل قرغ ، درکن م هدز

اب زورهب و دش زاب رد مدیسر هلپ نیرخآ هب هک نیمخ باالو متفر اه هلپ زا

. تفرگ رارق مولج تخل یا هنت باال

لثم . هنودرم الت ضع نوا سمل هساو دیشک ..رپ ممسج ، محور هظحل هی



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

450

! دنولچ یم شلغب یوت ونم هک ییاه عقوم

. هدیمن مهب ور یراک چیه هزاجا ، ممحر یوت دوجوم نیا اما

مندب دش! لیدبت تقیقح هب مسح و درک رپ ور نومنیب هلصاف مدق ود اب

هک راگنا شو هنیس الت ضع هب دنوبسچ ومرس . دیشک شلغب یوت ور

ور ماهوم داد. مراشف تفس هنک، لح شدوخ دوجو اب ور مدوجو داوخب

درک: همزمز و دیشک وب

زور..! دنچ نیا وت تارب مدرُم هک نم خآ! -

..ورد تخوس مامشچ . دیهج مولگ هب ضغب . دیهج متروص هب نوخ

یور تخیر ممشچ زا نم ی هدارا نودب هک یجمس کشا هرطق تیاهن

. مدرک شکاپ تشگنا اب عیرس ش. هنیس

: متفگ و مدز یعونصم دنخبل

؟ ینک ییاریذپ مزا یاوخیم اج نیمه -

گنر هب مامشچ شاک . متفرگ هلصاف شزا . دیسوب وماهوم یور و دیدنخ

. افرح نیا وزا هدشیچ هک هنک منیج نیس ماوخیمن . نشابن نوخ

. دوبن شساوح راگنا اما

. تسب شرس تشپ ورد . هنوخ وت دیشک و تفرگ ومتسد

، شاتمسق مومت . مدرک هاگن ممشچ یولج ی هتخیر مهب ی هنوخ هب

یاه سفن اه.. هسوب روآدای . دوب نومزور نوا یاه هناقشاع روآدای

!! نوم هطبار .. نومدنت و هدیشک

. دوب مرمع یازور نیرت زیگنا ناجیه زا یکی زور نوا

!و دادیم ور زورهب نت رطع یوب هنوخ نیا یاج همه . لبم یور متسشن
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مینیب یاه بصع مومت راو، اخیلذ . مدوب هدش اخیلذ یبیجع زرط هب نم

!! دوب فسوی یوب در لا بند

دیبسچ هرابود و تشاذگ مولج ور هوهق . تسشن مرانک هوهق اب زورهب

یوت یولوچوک نیا . میتسین اهنت وتونم هکاالن زورهب ینودب شاک . مهب

! هنومتنایخ دهاش نم محر

مندرگ ندیسوب هب عورش دز. رانک وماهوم و شدوخ تمس دنوخرچ ونم

متسب ومامشچ طقف هک دوب غاد شابل ردقنوا .. هسوب زا دعب هسوب درک.

دیشک م هنیس باالی تسرد هک ینوبز نیلوا .اب هنکشن متعنامم مومت ات

روز! هب هتبلا ، رانک مدیشک و مدروآ مک

. دوب برطضم مدوجو لک درک. ماگن رامخ و بجعتم

: مدیلا ن

. تسین شتقو ..االن زورهب -

درک. مخا

تتیذا داوهب ، منیبب وگب . هدشن یزیچ یگیم .. هدش تیچ هی مگیم یه -

؟ هدرک

؟! مگب شهب روطچ . متسب ومامشچ

؟ هدز تکتک -

-هن!!

. مراولش همکد تمس درب وشتسد . دیبسچ مهب هرابود

.. هدشیچ وگب تدوخ -

مندب لک . مور دز همیخ هک مدیشک زارد لماک . لبم یور درک ممخ یمک
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یادص .اب مندرگ تمس دروآ شروی هرابود . تفرگ ارف نادجو باذع ور

: متفگ ینوزرل

..االنهن! ادخوروت -

نکرا دیشکو درک یفوپ درک. ثکم

؟ یمورآ ان ردقنا ارچ . یتنعل وگب -د

. نییاپ متخادنا ومرس . متسشن ماج یوت و مدش دنلب

راب!! هی نویش راب.. هی گرم

م! هلماح نم.. .. زورهب -

منک! سح م هتسب یاکلپ تشپ زا یتح متسنوتیم ونیا درک. بجعت

یا؟ هلماح -

: تفگ و روک ی هطقن هب دش هریخ . شتمس متشگرب

؟! میگب هیقب هب روطچ االن بخ -

هساو ، هنوا ملا هچب درکیم رکف زورهب !! دوب هعجاف یادتبا هزات نیا و

!! دشن ینابصع نیمه هساو . تفرگن رگ نیمه

: مدز بل و مداد تروق ومقازب

! تسین یوت هچب -

درک. هاگن مامشچ ووت متمس تشگرب زیت

یزمرق هب شامشچ دنت. شاه سفن و دش ضوع شهاگن تلا ح مک مک

. یشحو ربب هی لثم ! دزیم
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هنم! ی هچب . وگن ترپ و ترچ -

یغورد . مدزیم ور رخآ ی هبرض دیاب نم ، یزاب نیا هب نداد همتاخ یارب و

! هدب نوشن رت حضاو ور تقیقح ات دوب المز هک

، تسین یوت هچب هچب نیا .. مدروخیم صرق وت.. اب ماه هطبار وت نم -

..! هداوهب ی هچب

زا گنر دش. دوبان و تسین مفرح اب شدوجو لک مدرک سح حوضو هب

. هشیم مروتم هراد هک دوب مولعم ال ماک .. شندرگ گر . دیرپ ش هرهچ

هک یزور یتح ! مدیسرتن ردقنا زورهب زا تقوچیه ! دایز یلیخ .. مدیسرت

. مقاتا دموا مسر یارجا هساو

؟ یتفگ یچ -

نک، تالش ادیت . مدشن ماکشا نتخیر ورف عنام هگید . مدش دنلب شرانک زا

: مدز بل .. تیگدنز ظفح هساو .. تزورهب .هب یگب غورد شهب دیاب مزاب

راتسرپ و دوب تبثم شیامزآ باوج .. هاگشیامزآ متفر داوهب اب زورید -

..و وتونم هطبار عورش لبق ینعی نیا یا! هلماح هک ههام کی اقیقد تفگ

نکمم ال صا ، شلبق مدروخیم صرق وت.. اب ماندیباوخ لوط نم هکنیا

. هشاب وت زا هچب نیا هک تسین

: مداد همادا و مدیشک ممکش یور یتسد

.. مردام هی نم ..االن هطسو هچب نیا یاپ . متسین اهنت نم هگید .. زورهب -

نک! مشومارف ، مدب همادا هطبار نیا هب منوتیمن هگید

،اب هقیقد دنچ ضرع رد راگنا ! دوبن شیپ ی هقیقد دنچ زورهب .. زورهب

.. وشحور .. وشبلق ! متشک ور زورهب نم هرآ.. . شمدوب هتشک مافرح
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هیر وت وشرطع راب نیرخآ هساو . مدرک ثکم شاپ رانک و متشادرب ومفیک

. دیشک یمن سفن راگنا اما.. زورهب . مدرک سبح ماه

.اب متشاذگ شابل یور ومابل وشتروص ور مدش مخ زیچ، همه لا یخ یب

. مدیسوب قیمع ِقیمع .. دوجو مومت

وت ونم و تخادنا مرمک رود وشتسد هناصیرح .. دیشک سفن راگنا هزات

نیا . دیسوب ومابل شطع ورپ تفرگ منییاپ بل زا یزاگ . دیشک شلغب

.. دادیم عادو ی هسوب معط بیجع .. هسوب

هرتهب یلیخ یروجنیا یرب دیاب مرب دیاب »

هرتگنشق تندوبن یلو تندوب گنشق

راذب هلصاف طخ هی نومنیب هگید حاال زا

« رایب سپ وماه هرطاخ یلو یرب هک هشتقو

درک: همزمز و بقع داد ملوه ، میدیسوب ومه یباسح هکنیا دعب

. تمنیبب تقوچیه هگید ماوخیمن .. ورب -

!! دوب هدیسر نتفر تقو . مدرک دنت مدق رد تمس و مدز ییادص یب قه

رکف مدوب هدز زورهب هب هک یفرح ،هب مدموا نوریب هنوخ رد زا یتقو

هس هچب تفگ راتسرپ !! شهب مدوب هتفگ یرادخاش یلیخ غورد . مدرک

هش. هتفه
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یم زورهب اب یناهنپ نم هک هشاب ینامز هب طوبرم هنوتیم ، خیرات نیا

مولعم هشاب یک زا هچب هکنیا ینعی . داوهب اب مه اراکشآ ،و مدیباوخ

منودیمن ال صا . مدروخن یصرق تقوچیه نم تساجنیا بلا !ج تسین

هطبار عقوم داوهب !هن دروخ دیاب یگلماح زا یریگشیپ یارب یصرق هچ

!! زورهب ،هن درکیم هدافتسا مودناک زا ماهاب

. دوب بیجع یلیخ

داوهب ؟ یچ ش هجیتن اما . مدب DNA تست همهفب یسک هکنیا نودب دیاب

.. میدرگیمرب هتفه رخآ تفگ هک

زا وماپ هراذب ( گرزب موناخ ) نامام هگا هتبلا . دعب هب منک شلقتنم مروبجم

! نوریب مراذب هنوخ

هنوحبص ، یلگ دتمم یاه رارصا .هب هنوخ متشگرب و متفرگ یسکات هی

مدرک هاگن نوریب هب یمک . متسشن سارت ور متفر دعب و مدروخ یلصفم

؟ یچ هشاب زورهب زا هچب نیا هگا . مدرک رکف و

نم. یادخ

قشع ،اب دموا داوهب هک بش و مدرک رس بش ،ات شیوشت زا رپ ینهذ اب

مهب مه داوهب هتسرد . مدرک لا بقتسا شزا شوخ یور درک.اب ملغب

و مشخبب ور زیچ همه هچب نیا رطاخب دیاب دیاش اما.. هدرک تنایخ

منک! شومارف

ط داوهب دش،زا زاب میگدنز یوت ادیش یاپ زاب هگا مداد لوق مدوخ هب اما

. دوب هار نیرتهب نیا مرظنب . مریگب الق
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" نارهت حلا- نامز "

!! ادخوروت داوهب -

. دوب هدز لز مهب راز تلا ح اب منوا و شهنیس وت مدیبوک یم تشم

. مرایب ریگ اجک زا دیاب لا قترپ نم هک نک رکف نیشب مکی نم.. زیزع -

. میهامرهم وت هزات ، مرب تنوبرق هدوز . رازاب وت هدمویم زونه ادخب

. دایم هام رهم رخاوا زا لا قترپ

دنت دنت نامام . درکیم بلط لا قترپ و دزیم داد تشاد راگنا مدوجو لک

ممدوخ یارب سح نیا اما هدرک رایو تفگیم و تفریم م هقدص نوبرق

هرابود . مریمیم مروخن لا قترپ االن نیمه هگا مدرکیم سح . دوب بیجع

: مدرک تالش

لا قترپ نوا نم هگا اه..االن هشیم لولعم تچب ادخب نم.. نوج .. داوهب -

ال. صا مریمیم مروخن و

درک: مخا

االن مریم وت.. تسد .زا ریگب زاگ وتنوبز -

نامام رانک متفر و مدز یلا حشوخ زا یغیج دش. دنلب و دیسوب وم هنوگ

: تفگ و درک شزاون وماهوم دنخبل اب نامام . متسشن

. مراد وم هون قوذ ردقچ ینودیمن -

. همولعم نوتادنخبل ..زا منودیم -

دش. رت گنررپ شدنخبل
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؟ میرخب ینومسیس میرب ادرف هیچ ترظن -

. دیشخرد مامشچ

ای هرسپ هچب منودیمن یفرط .زا مراد هسردم هک حبص یلو ! هیلا -ع

؟ میریگب یگنر هچ . رتخد

درک. شزاون ور ممکش

لگ! رسپ هاش !هی هرسپ منکیم سح نم -

دش. زاب مشین

. هشاب رسپ مراد تسود ممدوخ شتسار -

یوت دنز هداوناخ ثراو نوچ . هشیم نوشیدوسح تهب االن لحم لک -

! هتمکش

. متفرگ مدوخ هب رورغم تلا وح مدرک یا هفرس کت

جاودزا هساو داوهب هک ییولوچوک رتخد مدرکیمن رکف تقوچیه -

هنک. مرگلد یگدنز هب ونم ردقنا دوب ممصم شاهاب

: متفگ و مدرک شلغب . داتفا هار یباس دنق هنوخراک ملد وت

. هخآ نینوبرهم ردقنا ارچ امش -

هتفر اما . دوب کشخ یلیخ مدوب هدموا هک واال نوا .. راگنا تفگیم تسار

یلیخ ! دوب هدش یمیمص نومطبار یلیخ هامود نیا یوت اصوصخ ، هتفر

. دایز

: تفگ و درک شزاون ومرمک

،اب دوب هدش سبح مدوجو وت ماینوبرهم متشادن رتخد نوچ دیاش -

. ندیم نوشن ونوشدوخ نراد وت دوجو
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. مدیسوب وشتسد و مدز یدنخبل . دوب یونعم یباسح اضف

. میدرک بجعت نومود ره ، نومتمس راکتمدخ ندیود اب

. نطخ تشپ موناخ ادیت نامام موناخ -

هک ههام هس زا رتشیب .. منامام درک. پولوت تاالپ مبلق شفرح ندینش اب

. مدینشن مشادص هکلب ، شمدیدن اهنت هن

: متفگ یفیعض یادص .اب متفرگ شزا و نفلت تمس مدرب زیخ

.. نامام -

. دیچیپ مشوگ یوت شدولآ ضغب یادص

رد زا دیاب نم . یگنز ،هن یربخ .هن ادیت یتفرعم یب یلیخ .. نامام ناج -

؟ یرادراب مونشب هیاسمه و

درک. زاب اج مولگ وت ینیگنس ضغب

. ماوخیم ترذعم -

یطلغ هچ هگیم مئاد . هدش هرذ هی شلد تاباب هراچیب .. مشیپ ایب ادرف -

. مداد شرهوش مدرک

: متفگ و دیکچ ممشچ زا کشا هرطق هی

.. نامام -

: تفگ مورآ و درک شزاون ومتشپ ( گرزب موناخ ) نامام

. مشابن محازم ، مقاتا مریم نم -

. مداد نوکت ومرس

؟ ادیت دوب یک یادص -
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: مدز دنخبل کشا نویم

. داوهب ِنامام -

؟ هتتقو دنچ . منیبب نک فیرعت بخ -

داد: همادا و درک ضغب هرابود

یتح نم تقونوا ، هشرانک شنامام یرتخد ره نارود نیا -وت

. یرادراب وت متسنودیمن

صا مه میتشگرب یتقو ، هیکرت میدوب هتفر یراک رفس هی هساو .. منامام -

. منومیم تشیپ زور دنچ مایم ادرف . شخبب ونم .وت دشن تصرف ال

یچ همه یتسین هک ..االن یدوب وت تاباب ونم مدمه نم.. مرب تنوبرق -

. هیروج هی

منک. نوتاهاب مراد لد و درد یلک .. نییامش منم مدمه .. هنکنادخ -

هنم. یامشچ ور تاج ! هشب تلد ِدرد یادف ردام -

؟ دوب ردام یاه ینوبرهم ندینش زا باالرت یزیچ هچ ایند .وت مدز دنخبل

. هرایم مک سح نیا یولج مه هوک یتح

و رود .هب مینک عطق میدش یضار ، ندز فرح هفقو یب تعاسمین دعب

. شقاتا هریم دوب هتفگ ( گرزب موناخ ) نامام دموا مدای . مدرک هاگن مرب

زیخ مین . دموا رد یادص هک مدیشک زارد و لبم یور متشاذگ ومرس

. ندوب هدروآ فیرشت شتسد یوت یکیتس ابپال ناخ داوهب هلب.. . مدش

؟ یدیرخ تفر مرایو -االنهک

و دروآ رد وشتک . تشاذگ ملغب ووت کیتس وپال مرانک دموا سفن سفن اب

: تفگ

. هشرت یلیخ کهلا، هزات منیا . مدیرخ یگنران .. ثوید دوبن لا قترپ -
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. مدش نوشیکی نتفرگ تسوپ لوغشم تقاط یب و داتفا هار منهد بآ

: تفگ و تشادرب مرانک وزا نفلت

دز؟ گنز یک -

! منامام -

****

گس هلوت وت یدش لگشوخ ردقچ -

: مدیبوک شوزاب ور یتشم

یتدوخ گس هلوت یضوع -

: تفگ و دیدنخ شغ شغ

تس. هقدص نوبرق عون نم.هی یگدنز هک تسین شحف -

تخادنا لگ مپل

داوهب هتشز -

درک. کیدزن مهب وشرس

. تسین نامام هگید هک اجنیا ؟ هتشز ویچ یچ -

. مدز یوحم دنخبل

. تفرگ زاگ ومبل رانک هناصیرح

خآ! -
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کشجنگ لثم مبلق . دیسوب ومابل قیمع و تفرگ باق شاتسد اب ومتروص

: تفگ و دش هریخ مامشچ .هب تفرگ نابرض

امش! اینم سفن -

دش. گنررپ مدنخبل

امش! اینم قشع -

: مدرک همزمز رارق یب

.. داوهب -

: تفگ و دیسوب ومندرگ

ووت! منودیم نم بش رخآ میرب ! تفوک -

دش. درگ مامشچ

عفال. دیشاب هتشادن یسنج هطبار تفگ رتکد .. بش رخآ ویچ یچ -

هتشادن هطبار تفگن هک امود . مدوب امش رانک زور نوا نم -واالهک

هرادن یلکشم مه ولج زا تفگ اموس . هرادن یلکشم تشپ زا تفگ ، دیشاب

ادیکا متفه هام زا یسنج هطبار تفگ امراهچ . دایب تدرد هنکمم اما

هام. هس ؟! هتهام دنچ امش ، عونمم

. تفرگ مصرح دوب هدرک ظفح ور رتکد یافرح مومت لماک هکنیا زا

ال. صا مرهق -

. مدرک دنت مدق رد تمس و مدنودرگرب شزا ومور رهق تلا ح هب

. دنودرگ مرب و تفرگ ومتسد چم

هاگآدوخان . دوب هتسب شامشچ . دیسوب و داد رارق مابل یور وشابل مکحم

دز. دنخبل هک مدرک یهارمه شاهاب . متسب ومامشچ
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. مدش ادج سفن سفن اب

؟ یتشآ -

: مدرک مخا

دش. شخپ رژم نکن مسوب مدقنا ، ریخن -

دش!! رید اه هچب -

و مدز زوریپ دنخبل . دوب هدز داد نییاپ هقبط زا هک دوب نامام یادص

مش. جراخ قاتا زا متشادرب ومفیک

: تفگ هک مدینش مرس تشپ زا وشادص

نم.. مرب تاینوبز لبلب نوبرق -

. نییاپ متفر ناجیه واب دموا شک مدنخبل

هنیس هب تسد و هلا طسو دوب هداتسیا ییام گرم شکم پیت اب نامام

. درکیم هاگن اه هلپ هب

! کیپ و کیش اباب .. لگشوخ اباب .. باذج اباب -

درک. ملا وه یا هرغ مشچ و دیدنخ

! مارب دوب هدش مدوخ نامام لثم . مدیسوب وش هنوگ مدش دنلب اپ کون ور

. متشاد شهب یصاخ عالهق

. میدش جراخ هنوخ زا لگ تسد و ینیریش هبعج هی واب دموا مه داوهب

! متشاد یبیجع ناجیه

یگچب ی هنوخ هب میسرب رتدوز و هنوورب رت عیرس هدننار تساوخیم ملد

. تساوخیم ور منامام نت رطع ملد ماه..

: تفگ درک سح ومناجیه هک داوهب
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. ورب رت دنت دارآ -

مه مرسپ راگنا . دیسوب و تفرگ شتسد وت ومتسد . مدز شهب یدنخبل

ات تفگیم ( گرزب موناخ ) نامام . شمدرکیم سح نوچ . دوب لا حشوخ

! مناج ..یا وشندز دگل منک.. سح وشندرک تکرح منوتیم هگید هام دنچ

شمکش لخاد هراد داوهب درکیم سح ، دوب هلماح هک داوهب رس تفگیم

لوا رسپ یفرط .زا دروخیم نوکت هک سب ، هنکیم یزاب لا بتوف

لک و دربیم ثرا هب شردپ زا ور تیبابرا ماقم هک یسک ، دوب نوشداوناخ

رسپ شاک نم.. رسپ لثم اقیقد . نتشاد ناجیه شدورو رطاخب هلحم

. اعقاو هشاب

: متفگ و مدز یغیج نومنوخ رد ندید اب

. رادهگن تساج نیمه -

یوت ور لگ نامام ،و ینیریش داوهب . میدش هدایپ مه واب دیدنخ نامام

. مدنوم رظتنم و مدرشف ور گنز . نتشادهگن نوشتسد

: مدز بل دش. نایامن رد یولج شیلگ لگ رداچاب نامام و دش زاب رد

.. نامام -

. دیشخرد شامشچ

نامام لد نوج -

امرگ مدوجو هب شامرگ اب هک یرهم رپ شوغآ ! متفر ورف شلغب وت

: متفگ و مدیسوب وش هنوشرس . دیشخبیم

. دوب هدش گنت تارب ملد یلیخ -

. دیسوب ومینوشیپ
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. نامام ِقشع منم -

: تفگ و منامام یولج تفرگ ور لگ هتسد ( گرزب موناخ ) نامام

. دییامرفب ناج.. ارهز -سالم

! دروخ اج نامام

: تفگ و دز یروز دنخبل

. دیدموا شوخ .. منونمم یلیخ -

چیه یمسر و کشخ یراگتساوخ نوا دعب هنک. بجعت تشاد قح

دوب هدموا لگ هتسد اب ارون نامام االن تقونوا ، نتشادن یدروخرب

. ششیپ

هنوخ هب تذل اب نم اما نتسشن ارون نامام و داوهب . لخاد میتفر مه رانک

هرطاخ یلک . تشاد یمیمص یاضف اما ، دوب هناریقف هکنیااب . مدرک هاگن

. دوب هتفرگ اج شوت

درک. هاگن مهب قشع واب دروآ یاچ نامام

. نیشب مشیپ اجنیا ایب -

: متفگ و متسشن شرانک

؟ تساجک اباب -

ور یراد تسود هک ییازیچ تفر تشاد وتندموا قوذ .. دایم هگید مکی -

. هرخب

ات ود یکی هک هراد تسود ادیت هک ییازیچ ..واال ندیشک تمحز - داوهب

. دوب هدرک لا قترپ رایو زورید هدهاش ادخ موناخ ارهز . تسین

و دش مخ . داتفا ممکش هب شهاگن هزات و دز سپ وشاکشا هدنخ اب نامام

. دیسوب ور ممکش
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.. هدش نامام نم یادیت -

: متفگ و مدیسوب وشتسد دنخبل اب

! هدش گرزب نامام منم نامام -

درک. هسوب قرغ وماهوم و درک ملغب هرابود

. دموا رد ادص هب گنز عقوم نومه

! دوب هدموا ماباب .. متفرگ زاگ ومبل

. مدرک شزاب ردو تمس مدیود

: مدز غیج

.. ییاباب -

وت مدیرپ درک. هاگن مهب و تشاذگ نییاپ وشتسد یوت یراکیتس پال

. شلغب مدیرپیم دمویم راکرس زا یتقو هک شیپ سلا دنچ لثم .. شلغب

: تفگ و تسب ورد . دیچیپ مینیب یوت شرطع و درک ملغب مکحم

هرب.. وباالت دق نوبرق اباب -

وت ونم هک روطنومه اباب . ندش دنلب شمارتحا هب داوهب و ارون نامام

درک. کیلع سالم نوشاهاب درکیم لمح شلغب

. شاب هچب بظاوم ناج ادیت - ارون نامام

. ممکش یور تفر اباب مشچ

: تفگ و مشوگ تشپ دز وماهوم . دنوشن شاپ ور ونم و لبم یور تسشن

.. ولوچوک نامام .. مرب تنوبرق -

هس هداوناخ ندش لیمکت بوخ سح . تسشن نومرانک مه نامام
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. درکیم قرغ شدوخ یوت ونم تشاد نومییات

؟ مشاب ربخ یب نوشزا هام هس متسنوت روطچ

.زا مدش اباب اب ندز فرح لوغشم نم و هنک هدامآ ور هرفس تفر نامام

.. ماهاب داوهب هطبار م.. هچب م.. هسردم .. دیسرپ یچ همه

. نوشندوب دوب بوخ ردقچ

: تفگ منامام هب ور میدروخیم ماش میتشاد یتقو ارون نامام

، ینومسیس دیرخ هساو میرب ادیت اب هرارق رصع ادرف موناخ ارهز -

؟ دیایب نوماهاب مامش نوتلا بند متسرفب ور هدننار نیاوخیم

: تفگ بجعت اب نامام

منک. هیهت ور ینومسیس مومت هک هنم هفیظو نیا ارچ.. امش .. یاو -

مشچ رون هنم، ی هون نیلوا نیا . موناخ رانک نیراذب و فراعت - ارون نامام

مه ینومسیس دیرخ . مشاب هتشاد ور شناجیه دیاب اعطق ، هنومنادناخ

. هناجیه هیلخت هساو یهار

تساوخیمن ملد نش.. روج مه اب شاک . مدوب هدش هریخ نوشهب دنخبل اب

هنک،زا یگدنکفارس ساسحا مردام و ردپ ندوب ریقف تباب ، ارون نامام

هش. دروخ لوپ رطاخب مردام و ردپ سفن تزع متساوخیمن مه یفرط

تلا جخ .زا دیسوب ومنوگ دش مخ ، ماباب و نامام هب هجوت یب داوهب

: مدرک همزمز منک؛ باال ومرس متسنوتیمن

داوهب تمشکیم هنوخ میرب -

. تمسوبن دموین ملد ینکیم نوشاگن لگشوخ یلیخ مدید -

. مدز یروز دنخبل و متفرگ زاگ ومبل
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: تفگ دنخبل اب اباب

. دوب یتلا جخ یگچب ،زا ومرتخد نکن تیذا -

. مدب شتروق داوخیم ملد ردپ، هیچ تیذا - داوهب

دش. درگ مامشچ

!!! داوهب -

. دیدنخ راه راه

شاک . دشیم هناموناخ تشاد مک مک ارون نامام و منامام یافرح

نش.. یمیمص

ومسرد هک درک متحیصن یلک اباب و میدروخ هوهق مه رانک ماش، زا دعب

ای داوهب مدرک سح تقوره تفگ مهب یکشاوی مه نامام . منوخب بوخ

تیذا زا راک تسنودیمن اما . نوشدوخ شیپ مایب منکیم متیذا شداوناخ

. مشادج شزا ندش تیذا رس ماوخب هک متسین یطیارش .وت هتشذگ

!! ردام نودب مدیاش هش، گرزب ردپ نودب مهچب تسین بوخ

هنوخ ات هک هسردم رطاخب طقف و طقف منوا . میدرک نتفر مزع بش رخآ

. مدنومیم نوششیپ هنرگو دوب رود نوم

، مدوب نوشرتخد کت هنک. لمحت مور هرابود یرود تسنوتیمن نامام

؟! نتشادن ، نتشاد قح

بوخ داوهب و ارون نامام اب ماباب نامام هطبار اعطق بشما دعب هتبلا

. هشیم

!! هدب نوشن مهب ور ششوخ یور یگدنز دوب هدیسر شتقو دیاش
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هرادن تقاط هگید هک مدیمهف داوهب یامشچ ،زا هنوخ میدیسر یتقو

! شمشکب تساوخیم ملد . دوب شرظتنم یباسح هک نومبشرخآ یارب

. دوب هدرب ور موربآ یباسح بشما

ومندب ریز داوهب ، شقاتا تفر هک نیمه و میتفگ ریخب بش ارون نامام هب

درک. مدنلب شاتسد وور تفرگ

: متفگ و مدز یا هفخ غیج

نیمز راذب ونم .. هنووید ینکیم راکیچ -

: تفگ و دز هنایزومدنخبل

چن! -

میدیسر هک قاتا رد باال.هب هقبط متدرب اهو هلپ تمس درک تکرح

درک: همزمز

نک زاب ورد -

. مدز دنخبل

! هنووید -

باق وشاتسد ؛ تشاذگ تخت یور ونم . میدش قاتا دراو و مدرک زاب ورد

وشهاگن رامخ دز.. لز مامشچ دز،هب همیخ مور طایتحا واب درک مندب

. شندیسوب یارب مدش مدق شیپ و مدز یدنخبل . مابل یور دیشک

. تفرگ زاگ مهاب ومابل تفج و دز دنخبل . شطع زا ورپ غاد ی هسوب هی

دش. درگ مامشچ

.. مما .. مما -

: متفگ هک درک لو ومابل
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داوهب نکن -

! مدب تروق هتسرد وتابل داوخیم ملد -

؟ تقو نوا ارچ -

. تس هکرعم نوشمعط نوچ -

: تفگ هک متخادنا نییاپ ومرس دش. یروج هی ملد

و لد ، یشکیم تلا جخ تیخاتسگ طسو یتقو اما ، یخاتسگ یلیخ -

. ینکیم وور ریز ومدآ نوج

ور ممکش .. نییاپ تفر . دیسوب و تفرگ شتسد یوت ومتسد . مدز دنخبل

. دیسوب و درک شزاون

هنک! سح ور شاباب ماوخیم -

: متفگ

؟ یروطچ -

مندرگ گر زا یزاگ . دیشک ووب مندرگ یوت درب ورف وشرس درک. توکس

شوزاب و مدرک جک ومندرگ م. هقی تمس تفر و دیسوب .. دیسوب ، تفرگ

هک تس هعیاش نیا و مدوب ساسح مندب لک یور نم . متفرگ گنچ ور

. نساسح نوشندب زا تمسق هی اپ،ای نور ، ندرگ ، هنیس یور ایضعب

هجوت نیا هب هگید ینک سح ور یسک توهش زا رپ یاه سفن یتقو

و هشیم غاد تندب مومت . یساسح تندب تمسق مودک یور هک ینکیمن

. نتساوخ شیتآ یوت یزوسیم

م هنیس هب هک ییاج ،ات دروایم رت نییاپ ور مسابل ، دزیم هک هسوب ره اب

: متفگ . دیسر

.. هشتشپ شپیز -
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تسوپ شغاد تسد . دیشک نییاپ ور پیز و درک در متشپ زا وشتسد

.. متسب ور مامشچ . تسکش متمواقم درک، سمل هک ور مخی

همزمز . تسار مدعب پچ، لوا دش!! هدیسوب شابل طسوت ماکلپ تشپ

درک:

! مراد تسود وتامشچ -

دنخبل هب شبل ماه هنیس ندید ،اب دوبن منت نیتوس داد. نییاپ ومسابل

. دموا شک

. ندب ریش نوم هچب هب دیاب هگید هام دنچ انیا -

. مدرک شزاون وممکش و مدز یوحم دنخبل

درک. مخا وهی

لز نم و یدب همم شهب دیاب ممشچ یولج ینعی .. هگید دموا رد مراک -

؟ منک نوتاگن ترسح اب منزب

: مدرب ورف شاهوم وت ومتسد و مدیدنخ

؟ ترسح اب ارچ -

. ننم ملا طقف انیا نوچ -

*****

. مریگ یم ناحتما ور ثحبم نیمه دعب هسلج -

هنوور شتمس یبل ریز یاه شحف زا یلیس ، یعامتجا ریبد فرح نیا اب

رغرغ اب هنارت . تفر نوریب زاکالس هزگب شکک هکنیا نودب اما دش.
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: تفگ

مود هتفه دیدید ویک ! متسه یدج منداد سرد رس نم هگب هنیا شزاف -

؟ هریگب ناحتما رهم

: متفگ مرایب رد وشصرح هکنیا هساو و مدز یدنخبل

. نومزغم وت هنیشیم لماک لقادح هک.. هبوخ -

: تفگ و دش درگ شامشچ

. نتسین نوخرخ وت لثم هک همه ! اروخن هگ هگید -وت

: تفگ دوب هنشگ هشیمه هک ولین . مدیدنخ شغ شغ

.. هفوب میرب اه هچب -

: تفگ هنارت

. ورب تدوخ بخ ؟ ولین یراد دراگیداب هب زاین شمه ارچ -

: متفگ و مدش دنلب

؟ یاوخیمن یزیچ ..وت شاهاب مریم -

-هن!

: تفگ ولین . میتفر هفوب تمس و میدش جراخ زاکالس نونز مدق

؟ یدید ور تاباب نامام سپ -

منک. فیرعت شارب لماک نوریب متشکب ات دوب هنوهب هفوب مدیمهف

: متفگ و مدز یدنخبل

نامام .. ندادن نوشن یدب شنکاو ارون نامام و داوهب هب تبسن هرآ.. -

درک. دروخرب یلا ع مارون
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! هئوگ روز یلیخ مدینش ؟ هنکیمن تتیذا -

. هتبلا تسین مه وگروز ، هناتخبشوخ ؟هن ارون نامام -

دز. یدنخبل

. وگب داوهب ..زا هبوخ -

و درک نوراب هسوب ور مندب حبصات ، مداتفا بشید دای . مدرک رکف یمک

! هتسب لد مهب هرابود راگنا مندش هلماح دعب دوب دقتعم . دیزرو قشع مهب

ولین مگب یچ بخ ..و.. هراد متسود .. هبوخ مداوهب -

: تفگ و دیدنخ

وت؟ یروخیمن . مایب مریگب چیودناس هی نم نک ربص -

. همنشگ یباسح ارچ.. ارچ -

. هفوب تمس تفر و مداد لوپ شهب

: تفگ . مشیپ تشگرب غود و چیودناس ود اب

عقاو .رد دوب تیگدنز تیعقوم نیرتهب داوهب اب تجاودزا مرظنب یلو -

یگیم هک مه داوهب یفرط تس،زا هداونوخ نیمه تتفرشیپ و یقرت هار

. تارب هیبوخ رهوش

: متفگ و مدز فاللف چیودناس زا یزاگ

سرد هب طقف یگچب ،زا متسین ازیچ نیا رکف هب نم اما .. دیاش -

راکیچ ماهاب هراد متسنودیمن ، داوهب اب مفافز بش یتح . مدیبسچ

. هنکیم

: تفگ بجعتم

اکل کل ور هچب ننکیم رکف هک یتسه ییارتخد هتسد نوا زا وت هنکن -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

473

؟ نرایم

: متفگ و مدیدنخ

. مدش گرزب یلیخ هام دنچ نیا ..وت مدوب -

! سپ هبوخ -

ک توکس زا منهذ دموا ریبد هک نیمه . میتفر کالس تمس گنز یادص اب

ارچ ممهفیمن ! زورهب و... هتشذگ ریگرد دش. ریگرد و درک هدافتسا الس

اما.. منک رکف زورهب هب مدیم هزاجا مدوخ هب زونه

* نارهت - لبق هام ود *

متفریمن شاک . مدوب مورآ ان بشید .زا میتشگرب ناریا هب زاورپ نیلوا اب

زا رپ هاگن نوا .. رخآ ی هسوب نوا م.. هلماح متفگیمن شهب و زورهب شیپ

داوهب . دوب هدرک نوگرگد ور مدوجو مومت انیا هب رکف بشید درد..زا

اهنت هب نم اما متسه مندوب هلماح کوش وت زونه هکنیا یاپ تشاذیم

! دوب هتساوخان ی هچب نیا مدرکیمن رکف هک یزیچ

ور بوکب و نزب و یلا حشوخ زا یمیظع مجح ،اب میدیسر هک ترامع هب

! دوب هتشاذگ مومت گنس نامام . میدش ور هب

ور نوشیلا حشوخ لیلد .. تفر م هقدص نوبرق و درک ملغب طقف راب هد

؟ مرادن ور شقوذ نم ارچ سپ ؟ هراد قوذ ردقنا هچب .هی مدیمهفیمن

قاتا هب یباوخیب هنوهب هب دعب و مدرک لمحت روز هب ور بشرخآ ات

.. هدروخن تسد . دوب شیپ هام کی لثم شلیاسو متفر داوهب اب مکرتشم

. ندوب هدش زیمت طقف
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رپ مزغم . مدیشک زارد تخت یور . مدرک ضوع سابل و متفر مدمک تمس

نوشباوج مه ندوخ یتح هک دوب وساالیی رت گنررپ همه ..زا دوب رکف زا

؟! داوهب ای هزورهب زا هچب نیا هکنیا ! متسنودیمن ور

منک. یگدنز منوتیمن هیحور نیا ..اب مرب شیامزآ ی هساو دیاب امتح ادرف

و سابل ضیوعت دعب و قاتا دموا داوهب دش، باوخ مرگ مامشچ هک نیمه

: تفگ و دیسوب ور ماهوم . دیشک زارد مرانک قرب ندرک شوماخ

. مشمارآ یباوخب بوخ -

تنعل .. زورهب اما .. دوب بوخ داوهب . متفر ورف شلغب یوت ومدز یتلغ

. ردقنا نکن رکف ، تهب

درب. مباوخ هک مدز رشت مدوخ هب ردقنا

تعاس هب برطضم . مدش رادیب هک دوب هدرکن عولط باتفآ زونه حبص

؟ ناتسرامیب مرب داوهب ندش رادیب زا لبق متسنوتیم ینعی ، مدرک هاگن

طقف تفه تعاس .ات مدیشک زارد زاب راچان !هب دوب حبص جنپ تعاس اما

رانک دش.زا دیدش مسرتسا اوه ندش نشور !اب سب و دوب لا یخ و رکف

لبق و مدرک منت یلومعم راولش وتنام . متفر دمک تمس و مدش دنلب داوهب

روضح نودب هک DNA. مداتفا یزیچ هب دای مش جراخ قاتا زا هکنیا زا

یوم رات یور زا مدوب هدید ملیف هی همدای یلو اباب.. .یا هشیمن رهوش

. نریگب DNA نتسنوت فرط

ییاه تسد واب مدروآ رد یچیق وشک وت .زا دزیم پولوت تاالپ مبلق

ادخ . یذغاک لا متسد وت متشاذگ و مدیرب ور داوهب یوم رات دنچ ، نوزرل

. دندنخن مهب نوشهب مداد ور اه وم و متفر یتقو هنک
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. مدش جراخ قاتا زا طایتحااب

! دوب هتفرگ ارف ور ترامع قلطم توکس

یمک دش ثعاب یهاگحبص یاوه جوم . متفر غاب یوت و مدش جراخ رد زا

: تفگ مندید اب نابهگن مش. لا حرس

؟ کیچوک موناخ دیریم ییاج -

؟ درکیم رواب هک متفگیم شهب دیاب یچ . متفرگ زاگ ومبل

: متفگ اراچان

! مرخب یزیچ هی دیاب هرآ -

؟ نوتارب منک هیهت نم دیاوخیم -

. مرب دیاب مدوخ -هن

. نوریب تمس هب مدرک زاورپ و مدیشک یقیمع سفن درک. زاب مارب ورد

ادودح . متشادن یا هراچ اما دوب مک یلیخ منتفر نوریب اهنت هقباس

یسکات نیلوا یارب ومتسد ، مدیسر نوبایخ هب ات مدز مدق هقیقد تسیب

. مداد نوکت گنر زبس

: متفگ و مدش راوس

. افطل هاگشیامزآ نیرت کیدزن هب نیرب -

دزن. یفرح و داد نوکت وشرس

. دیبوکیم م هنیس یوت ور شدوخ تعرس نیرتشیب اب مبلق

. میدیسر دعب عبر هی

نوریب ور دوب هک ینموت هاجنپ لوارت اهنت و مدرک موتنام بیج وت تسد
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: متفگ . مدروآ

هشیم مومت دوز مراک افطل دیسیاو اج نیمه -

! موناخ هدایز -

. هرادن داریا -

. مدرک هاگن هاگشیامزآ رد رس وهب مدش هدایپ

. متفر شریذپ تمس و مدش دراو

؟ مرب دیاب اجک DNA تست هساو .. دیشخبب -

؟ نوتمسا -

دنز. ادیت -

درک. مهاگن شکنیع تشپ زا بجعت اب

: تفگ و درک پیات شرتویپماک یوت یزیچ

؟! دیتسه هلماح -

هلب! -

. لوا قاتا باال، هقبط دییامرفب -

. مدرک رکشت و مداد نوکت ومرس

یاه مکش اب ییاه نز و قاتا ندید .اب متفر اهباال هلپ زا نوزرل یامدق اب

، ندوب هتسشن راظتنا یلدنص ور نوغاد یا هفایق اب مودک ره هک هدنگ

رکف . ندوب اوعد حلا رد یرهوش و نز رت رونوا یمک دش. ربارب ود مسرت

! هقاتا نیا هاگشیامزآ نیا شخب نیرت ییاذک منک
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داد ! مدرکیم هتکس متشاد شنز یاج نم هک دوب ینابصع ردقنوا هدرم

: تفگیم و دزیم

میریم زورما نیمه هن؟ دوب ملیف تایزاب مبیرغ نم هنن مومت .. هزره -

. هچب نیا مه یریمب دیاب تدوخ مه ، هاگداد

. درکیم هیرگ طقف هنز

نینچ هب منم هگا . دوب هدرک سبح شدوخ یوت ار مدوجو مومت سرت

؟ یچ مدشیم ال تبم یتیعضو

دز، رهوش و نز نوا هب هک یرشت زا دعب و نوریب دموا قاتا زا راتسرپ

. لخاد هرب ات دز ادص ور یدعب صخش

مدرس و داتفیم شزرل هب مندب هاگآدوخان مدیسرتیم یتقو هشیمه

االن! لثم تسرد . دشیم

،اب مدموا یتقو زا ابیرقت و دوب هتسشن مرانک هک ینووج موناخ

: تفگ درکیم مهاگن یواکجنک

؟ یدموا تنامام -اب

-هن!

دش. رتشیب شبجعت

یا؟ هلماح تدوخ هنکن -

هلب. -

. دیشک ینیه

یا هچب یلیخ هک وت رتخد -

. مداد نوکت دییات هب ومرس ! محرت ای هنیهوت شفرح متسنودیمن

: مدیسرپ
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؟ دیدموا ارچ امش -

: تفگ و دیشک ینیگمغ هآ

درک. مروبجم ، تشاد کش مهب مرهوش -

؟ تسین نوتدوخ ملا هچب هگم -

. تخادنا مهب یدب هاگن

. هبارخ شتارکفت مرهوش ! همدوخ -ملا

.. سپ هبوخ -

؟ تسین تدوخ تملا هچب وت هگم -

: مدز یخلت دنخبل

! منودیمن -

ردقچ نس نیا وت فرط تفگیم شدوخ اب تشاد امتح . تفرگ زاگ وشبل

! هبارخ

مایپ ای گنز زا یربخ رکشورادخ . مدرک نشور ومیشوگ و مدیشک یفوپ

! دوبن داوهب

وت. متفر سرتسا دز.اب مادص راتسرپ ، دعب تعاسمین

: تفگ مندید اب هرتکد

. نوتتمدخ مایم االن اجنوا دینیشب دییامرفب -

****

* داوهب *
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منک لغب ورادیت نت ات مداد نوکت ومتسد . مدرک زاب ومامشچ یگتسخ اب

. مدش هجاوم شیلا خ یاج اب اما

: مدرک همزمز ، متخادنا مرب ورود هب یهاگن

؟ ییاجک .. ادیت -

، مسرب شهب یلیخ دیاب . هنوحبص هساو نییاپ هتفر امتح . دموین ییادص

هنک. لمح ور هچب شیگلماح رخآ ات هنوتب دیاب ، هفیعض مشندب و هرغ ال

. مدش جراخ قاتا زا سابل ضیوعت دعب و متسش ور متروص و تسد

. دروخیم هوهق و دوب هتسشن سنلا وت نامام

: متفگ دنلب و شتمس متفر

. ملگشوخ نامام ریخب حبص -

. مدیسوب وش هنوگ مدش مخ

: تفگ دنخبل اب

ریخب ماوت حبص -

؟ تساجک ادیت -

؟ یسرپیم نم -زا

. مدرک بجعت

؟! هنوحبص هساو نییاپ دموین هگم -

-هن!!

* ادیت *



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

480

؟ دایم یِک شباوج ، راتسرپ موناخ -

. هگید هتفه ود -

؟ دوبن رید یدایز . مدیشک یفوپ

متفر ، دوب هدنوم مرظتنم هک یسکات ندید واب مدش جراخ هاگشیامزآ زا

. مدش راوس و شتمس

. مدش راوس هک اجنومه دیدرگرب . دیدنوم رظتنم هک اقآ نونمم یلیخ -

! مشچ -

زور و بش دیاب دایب شیامزآ باوج هک یتقو .حاالات متشاد یدب سح

الزا صا داوهب دوب نیا نم، هیضق تبثم زایتما اهنت دیاش ! مشکب سرتسا

هچب نیا دیاش هک درکن رکف مدصرد کی و تشادن ربخ زورهب ونم هطبار

عناق مفرح نوا اب منکیم سح زونه ... زورهب اما !! هشابن شدوخ ملا

نیا باوج هب یگتسب زیچ همه ملا. بند دایب هنکمم یتدم دعب و هدشن

، هداوهب زا هچب هک هنک تباث شیامزآ باوج هگا تقونوا ، هراد شیامزآ

وت ملا هچب هک مگب شهب کردم اب منوتیم هدرگرب زورهب ینامز هی هگا

. تسین

اما...

!! مدش محر یب ردقنا یک نم

****

؟ ادیت یدوب اجک -

. مدز یروز دنخبل
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. دوبن بوخ حملا مکی ! منزب مدق متفر -

دش. نارگن شفایق

؟ مموناخ ارچ -

: مدرک همزمز و مدش هریخ یروک ی هطقن هب

. مدموین رانک ممحر یوت هچب نیا دوجو اب زونه دیاش .. منودیمن -

ش. هنیس هب دنوبسچ ومرس و درک ملغب

. دیسوب ور ماهوم یور

هنوحبص هی میرب ایب مک..حاالم مک یایم رانک .. مکسورع یراد قح -

. نیش تیوقت دیاب هچب مه تدوخ مه روخب لصفم

نم. زا رتشیب هن؟ یراد تسود رتشیب ور هچب -وت

درک. هاگن ماشچ هب بجعت واب تشادرب ش هنیس ور زا ومرس

؟ یزیچ نینچ هشیم هگم ؟ ادیت یگیم یچ -

. متخادنا باال هنوش

.. هشن ارچ -

دز. مغامد هب یا هبرض تشگنا کون اب

ینم قشع امش . دایمن ایند ،هب دایمن دوجو هب هچب نوا یشابن امش -

بخ!

. دوب هدش مرگ ملد ، مدز یوحم دنخبل

مرب ات مدشیم جراخ هنوخ زا ینوهنپ زاب هک یلا ح ،رد دعب هتفه ود
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هک ابوشآ نیا .زا دوب بوشآ ملد ، مریگب ور مشیامزآ باوج و هاگشیامزآ

! ینزب قع طقف داوخیم تلد

، متتخانش مندید اب هک هرتخد . شریذپ تمس متفر مدیسر یتقو

: متفگ دز. یدنخبل

؟ هدموا مشیامزآ باوج -

رتکد موناخ قاتا دیرب مشتاحیضوت هساو ، شباوج نیا ، مزیزع هلب -

. هرتکد دوخ هفیظو اه شیامزآ لدم نیا ندنوخ نوچ . یولهپ

ور!! رابگرم ذغاک . متفرگ وذغاک و مداد نوکت ومرس

. دوب یولهپ رتکد قاتا هک مود هقبط تمس مداتفا هار

. مدش دراو و مدز رد هب یا هقت

داد. باال یمک ور شکنیع مندید اب

-سالم.

داد. نوکت رس

! ییولوچوک نامام هچ -

.. دوب هدرک خی منت یا. هگید شنکاو چیه ،هن منزب دنخبل متسنوتیم هن

هگا اعقاو . ممحر یوت ی هچب ندوب هدازمورح سرت زا دیاش .. دیاش

؟ یچ هزورهب زا هچب هدب نوشن شیامزآ باوج

یارب هک هقیقد دنچ دعب درک. هاگن شهب قیقد و تفرگ مزا وذغاک هرتکد

: تفگ تشذگ سلا دنچ هزادنا هب نم

دصرد دون .. دیداد نوترهوش زا شیامزآ یارب هک یا هدام قبط ، دنزرف -

. نراد تهابش

: مدرک همزمز دز. یمن مبلق



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

483

؟ یک اب تهابش -

درک! بجعت

دنز! داوهب یاقآ ، مرتخد هگید ترهوش -

سفن بوخ متسنوتیمن اما درک. ادیپ هار ماه هیر هب اوه هیناث هی وت

نم.. ی هچب .. تسین هدازمورح نم ی هچب .. هچب ؟ تفگ یچ . مشکب

! مدیمهفن یچیه هگید و تفر یهایس مامشچ

***

مشیشوگ . هتشونن هدنورپ وت یا هرامش چیه تفگ روپ میرک اباب -هن

نارگن هفیعض نوچ .. هدرک هداس شغ .هی دوبن شهارمه راگنا میتشگ

..عفال. تنوبرق . تسین ،المز اجنومه نومب وت ..هن هشاب .. طقف میش هچب

باال یکشم هعنقم و دیفس یوتنام اب یرتخد . مدرک زاب ومامشچ یگنگ اب

ریت هک مداد نوکت ومتسد . مهب دوب هدز لز و دوب هداتسیا مرس ئ

. دیشک یدیدش

. تتسد هلصو مُرِس رتخد نکن -

. مدش زیخ مین و متفگ یخآ

.. هنوخ مرب دیاب نم -

. متنوباوخب درک یعس و درک مخا

. یرب دعب یشب مباکچ هش،هی مومت تمرس نک ربص -

. مدیشک زارد و مداد نوکت ومرس

متسنودیمن . داتفا نابرض هب مبلق دوب هداتفا هک یتاقافتا یروآ دای اب
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. تحاران ای مشاب لا حشوخ شیامزآ باوج زا دیاب

یب و زورهب اب هطبار مجح نوا اب هک یلا حرد .. دوب داوهب زا هچب

.. هزورهب زا هچب هک متشادن کش نومایطایتحا

هچب زا یتساوخن .وت دایمن شیپ یچیه یاوخن وت ات هک هتسار .. ایادخ

. متسب ومامشچ هش. دای هدازمورح ناونع هب نم ی

دش! عطق مه زورهب و نم نیب یطابترا لپ اهنت ... فاصوا نیا اب

• حلا نامز •

نیشام . قوب بحاص تمس تفر نوم هس ره هاگن یقوب کت یادص اب

: مدرک همزمز بجعتم ملا. بند هدموا هک دنومهف مهب داوهب یانشآ

-او!

: تفگ هنارت

؟ هراد راک وت اب هنیشام -

؟ نیا زا رتشیب یزاب عیاض . متفرگ زاگ ومبل

ملا. بند هدموا .. هداوهب -

. متمس تشگرب و دش مفرح هجوتم دزیم فرح شیرانک رتخد اب هک ولین

امسر هگید نیشام زا شندش هدایپ .اب داوهب نیشام ور ندش خیم ود ره

! تفر موربآ

: تفگ و دز یتوس ولین
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واو! -

دز: مادص و تشادرب شمشچ ور زا ور شکنیع داوهب

. هگید ایب ادیت -

: تفگ هنارت هک نیشام تمس متشادرب مدق

. مینک یبدا ضرع هی میرب مام -

هاگن درک. هقلح مرود وشتسد و مرانک دموا داوهب هک میدیسر نیشام هب

. دوب نومور هسردم یاهچب نیگنس

. مزیزع یشابن هتسخ - داوهب

ولج. دروآ وشتسد و دش مدق شیپ هنارت

. ادیت تسود متسه هنارت .. هزیچ -

دز. دنخبل و داد تسد شاهاب داوهب

داد. تسد مه ولین

هنزیم فرح امش زا شمه هنوخ وت هک ادیت -

: تفگ دنخبل اب هنارت

. هراد فطل نوج ادیت -

؟ دوب هدش نوبرهم ردقنا ارچ دش. درگ مامشچ

: تفگ و درک زاب مارب ور ولج رد داوهب

. نوتمنوسرب دیش راوس مامش اموناخ .. مزیزع نیشب -

. هشادخ زا دوب مولعم هنارت اما ، دوب هتخادنا لگ شاپل تدش هب هک ولین

: تفگ مسدح قبط
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؟ هشن تمحز -

. شولهپ وت دز هملقس ولین

: تفگ و دز ییابرلد دنخبل داوهب

. منکیم شهاوخ -

. ندش راوس تشپ ولین و هنارت ولج،و نم

هچ منک؛ ش هفخ تساوخیم ملد درک. نشور ونیشام و تسشن مه داوهب

؟ ولین و هنارت اب نتفرگ مرگ ردقنا تشاد یلیلد

ریز و دیسوب ومپل ولین و هنارت یولج دش مخ دید هک ومتروص یور مخا

درک: همزمز مشوگ

هک! تاندرک یدوسح هساو مدرم نم -

. مدز شسپ و مدش خرس تلا جخ زا

منک. هاگن ولین و هنارت یامشچ وت یتح دشیمن مور

تشاذگ و تفرگ شتسد وت ومتسد هدب مصرح رتشیب هکنیا هساو داوهب

ور تربق هنوخ میتفر ناج داوهب " ینعی ،هک مدرک شاگن یخزرب . شاپ ور

"! نودب هدنک

: تفگ دعب هقیقد جنپ ولین

. مریم مدوخ و هار هیقب افطل نینک هدایپ اج نیمه ونم دنز یاقآ -

درک. شاگن هنییآ وت زا داوهب

. نوتمنوسریم دیگب ور سردآ بخ -

. دیرادهگن یدعب هچوک مشیم نونمم ، مرادن فراعت -

! منکیم شهاوخ -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

487

: متفگ

. هدنوم یلیخ نوتنوخ ..ات بخ اجک ولین -

دز: بل و درک ماگن پچ پچ

. تارب مگیم ادعب -

رکشت داوهب زا ندش هدایپ لبق ولین و تشادهگن داوهب . مداد نوکت ومرس

: تفگ هنارت هب ور راب نیا داوهب . تفر دعب و دیسوب مه ونم و درک

؟ موناخ هنارت دینکیم فطل سردآ -

: تفگ و درک یا هفرس کت هنارت

. نونمم یلیخ .. نارادساپ دیرب -

و مدیشک نوریب داوهب تسد زا ومتسد هنارت اب ندز فرح هنوهب هب

: مدرک همزمز . هنارت تمس تشپ متشگرب

دش؟ شچ ولین -

. هونشب رغرغ هنوخ تفر و هشب رید دیسرت ، هساسح مکی شردارب -

. متخادنا باال وربا

! ادوب هدزن فرح شردارب -زا

شردارب هب مه ولین ؟ ینزیم فرح شزا هنک دب ور تلا ح هک یزیچ -

. هراد یسح نینچ

: تفگ دادیم شوگ ور نوم هملا کم هک داوهب . متخادنا باال هنوش

! مرادن نز ردارب نم هک رکشورادخ -و

. مدرک شاگن پچ پچ
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؟ دشیم یچ یتشاد ..ثمال امود ، هشاب تیگدننار هب تساوح -واال

ملد قشع هب نم تشاذیمن ، هگید دروایم رد ایزاب یتریغ نیمه -زا

.! مسرب

. تلا جخ زا مدش خرس زاب

. دیدیمن ور نیشام یوت هنارت روضح راگنا ؟ درکیمن تیاعر ال صا ارچ

: تفگ و دز یوحم دنخبل هنارت

. هدب ارهوش نیا زا مام هب ادخ هللا شنا -

. دیدنخ شغ شغ داوهب

. شولهپ وت مدیبوک و مدرک مخا

. موناخ هنارت هدوز هک امش هساو -

: تفگ هناراکبلط هنارت

اه! هنم نس مه مه امش موناخ منک رکف -

: تفگ و زمرت ور دز

!. نارادساپ ، دییامرفب .. هیفرح منیا -

: تفگ صرح واب دز دنخزوپ هنارت

. ادیت طفادخ ؛ نونمم یلیخ -

ییاه مدق هب هنارت االن؟ دشیچ . مدرک هاگن شندش هدایپ هب تریح اب

دش. ناهنپ نومدید وزا دش هچوک هی دراو مکحم

. تفرگ مپل زا یزاگ اوه یب و مور دش مخ داوهب

: مدز غیج
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!!! ادخب تمشکیم داوهب -

: تفگ و دیدنخ دنلب . مدرک کاپ مپل ور زا وشنهد بآ یصرح و مدز شسپ

. ننکن نهپ ماد امش رهوش هساو هگید نشاب نوشیا -ات

دش. درگ مامشچ

؟ ماد -

دز. دنخزوپ

مشچ تشپ مه، هب دیلا م یم وشابل ، مهب دوب هدز لز هرس هی هنییآ وت -زا

. هگید افرح نیا و هوشع شدوخ لا یخ ،هب درکیم کزان

.. داوهب -

درک. مخا

اصوصخ ، هنکیمن محر مه راد نز درم .هب هبارخ هصخشم ال ماک -واال.

!! هشدوخ تسود ، شنز هک یراد نز درم

دح نیا رد هنارت مدرکیمن رکف ادج . دوب هتفرگ ارف ومدوجو لک بجعت

؟ دوب یچ یارب تداسح همهنیا بخ .. هشاب

. مدش دوب هدز هنووج مبلق یوت شزا هک یترفن لا یخ یب و مدیشک یفوپ

منک. دروخ ومباصعا شرطاخ هب تشادن شزرا

هک یزیچ هب هنارت هتشاذن و شرپ وت هدز داوهب مدوب لا حشوخ

. مدرکیم ش هفخ هک تشاذیم هتبلا . هسرب هتساوخیم

: مدز دنخبل و متسد وت متفرگ وداوهب تسد

. یسرم -

دز. مهب یلگشوخ دتخبل
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؟ ربلد یچ تباب یسرم -

. ممهم تارب هک نیمه -

! یزیچ همه امش ؟ مهم طقف -

: تفگ و دیسوب ومتسد تشپ . متخادنا نییاپ ومرس

هک! مرب تندیشک تلا جخ نوبرق -

! هنکنادخ -

: متفگ میدیسر هک هنوخ هب

داوهب متسخ ردقچ هک خآ -

؟ ردقچ -

. دایز یلیخ -

؟! حبص زا یدروخن مه یزیچ امتح -

. مدروخ -هن

ونم تمس ورد دز رود ونیشام مش هدایپ هکنیا لبق و درک کراپ ونیشام

یغیج درک. مدنلب مندب ریز تخادنا تسد هک مدرک شاگن رظتنم درک. زاب

: متفگ و مدز

درد رمک باال هتفر منزو ادخب . ینکیم وت هیراک هچ نیا هخآ .. داوهب -

.. یریگیم

درک. ماگن پچ پچ
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. نزن رغ ردقنا -

غیج سنلا.اب وت دوب هتسشن شپات بل اب ارون نامام . میدش ترامع دراو

. نومتمس تشگرب و میدموا دش هجوتم نم یاغیج

: متفگ

ونم. نیمز راذب داوهب -

؟ نیمز تمراذب ویچ یچ یا، هتسخ یتفگ -

: مدرک همزمز ششوگ وت

.. نامام یولج هتشز -

: متفگ و متشادرب مرس ور زا ور هعنقم . نیمز متراذب داد تیاضر

نامام -سالم

: تفگ دنخبل اب

هک ییاعقوم هساو هدز کل ملد نس نیا اب نم . ولوچوک نامام -سالم

شمه هشاب تادخ زا هکنیا یاج وت تقونوا ، درکیم ملغب یروطنیا اضر

؟ ینزیم رغ

دز: داد اجنومه زا هنوخزپشآ دوب هتفر هک داوهب

؟ ونامام فرح یونشیم موناخ ادیت .. اقیقد -

هلب! هلب -

سابل شدعب روخب ورب ، هدرک رضاح اذغ تساو ( راکتمدخ ) اراس .. ادیت -

. دیرخ میرب تنامام لا بند میرب نک ضوع

: متفگ جیگ
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؟ یچ دیرخ -

درک: ماگن پچ پچ

! هگید ینومسیس -

درک نوزیوآ وش هچول و بل اه هچب لثم داوهب دش. زاب شوگانب ات مشین

: تفگ و

؟ یچ نم سپ -

: تفگ یزوم دنخبل اب نامام

. هنوخراک یرب دیاب مرس ...هی تکرش ورب -

دش: درگ شامشچ داوهب

! درمان -

: متفگ و مدرک شلغب هدنخ اب

. میریم مه اب دعب هعفد -

. دیسوب وماهوم یور و دز ینوبرهم دنخبل

. یدش هالک روخب وتاذغ ودب ! مشچ -

: مدز بل شدوخ لثم شامشچ هب هریخ

! مشچ -

: دیسوب ومغامد کون و دنوبسچ مینوشیپ هب وشینوشیپ

هک..! وتامشچ مروخب -

. روخب -

؟ مروخب اجنیا -
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!! داااوهب -

: متفگ و مدش ادج شزا درک. م هلا وح یکمشچ و دیدنخ

. هشن ترید ورب ماوت ، مروخب اذغ مریم -

درک. مهاگن روطنومه و نوریب دیشکن متسد زا وشتسد

دز: بل

! سسنرپ تمنیبیم بش -

: مدز دنخبل

! هدازهاش تمنیبیم بش -

درک. یا هفرس کت ارون نامام عقوم نیمه وت

مارب زونه . هنوخزپشآ تمس مدییود هدز تلا جخ نم اما دیدنخ داوهب

. دوب هدشن یداع

. مدرک ندروخ هب عورش علو .اب تفر و تشاذگ مولج وراذغ اراس

مامشچ . مداتفا هفرس درک،هب روطخ منهذ هب هک یرکف اب ندروخ طسو

ور نزیریم هنکن ؟ نریم اجک اهاذغ نیا مدروخیم اذغ یتقو نم دش. درگ

!! یاو ؟ هچب رس

: مدز غیج

!!.. نامام -

وت هدیرپ گنر یتروص اب دعب هیناثود اما ، دموین ارون نامام زا ییادص

دش. نایامن هنوخزپشآ هاگرد

.. دشیچ -

: متفگ و مدش یدج . تفرگ مدنخ شفایق زا هظحل هی
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؟ هچب رس ور هزیریم ینعی سپ ، ممکش وت هریم مروخیم اذغ یتقو تم -

درک! پک

! مدش تخبدب ادخ... یاو

هن؟ شرس ور هزیریم -

. دیکوپ هدنخ زا وهی و درک ماگن روطنومه

؟ نامام یدنخیم ارچ -

؟ مدوب هدز یراد هدنخ فرح هگم ! هدنخ زا دشیم رج او رج تشاد

.یا دیدنخیم مهب تشاد ، کمک یاج . متفرگ شزا ومهاگن و مدرک مخا

.. مدروخ اذغ همه نیا .. یاو

: تفگ هدیرب هدیرب هدنخ طسو

.. یلیخ یا.. هنووید یلیخ .. ادیت -

. دیدنخ هرابود و

حاال؟ ات یدینش هدعم مسا هب یزیچ -

؟ مگنخ درکیم رکف ، شفرح زا مدش تحاران

هلب! -

. متفرگ شزا ومهاگن رهق تلا ح هب

. تفرگ شتسد یوت ومتسد و تسشن مور هب ور یلدنص ور دموا

! ایرت لگشوخ یشیم گنخ -

دش. درگ مامشچ

؟ مگنخ نم نامام -
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. دیدنخ هرابود

مه میروخیم هک ییاذغ ! مدنبلد هنکیم دشر محر یوت هچب ! دایز یلیخ -

یذغم داوم ، هنکیم هیذغتردام یاه گر زا مه هچب دوخ . هدعم یوت هریم

. عقاو رد هنکیم هدافتسا ور هشیم تنوخ دراو هک

هب مساوح روطچ اعقاو . دوب هدش فرطرب شحیضوت الاب ماک متاماهبا

نوا هک هچب رس یور هزیرب لماک هام ۹ اذغ هگا یفرط ؟زا دوبن هدعم

! هشیمن هچب ، هگید هچب

ایب. یدوز مش، هدامآ مریم نم -

. مشچ -

هب دعب هب نیا زا تساوخیم ملد بآ، ناویل ود و مدروخ لماک ور ماذغ

وت دیاب هچب منک. شزرو مه یمک و مروخب اذغ بوخ . مسرب مدوخ

هنک. دشر طیارش نیرتهب

! شدوجو دوب یبیجع سح . مدرک شزاون ور ممکش

یلقسف نیا دوجو هب زونه . مدوب هدرکن تداع مندش ردام هب زونه نم و

هدرکن تداع تشاد ینس توافت ماهاب سلا هدزنوپ طقف هک ولوچوک

! مدوب

نیا ، هاگشناد مرب یتقو .ثمال مدش هلماح نس نیا وت هکنیا دوب بلا ج

! هشلا س جنپ راچ یلقسف

. شندرک لغب هساو دیکرت یم تشاد ملد ! مناج یا

باال هقبط متفر . مدش جراخ هنوخزپشآ وزا متشاذگ کنیس یوت ور افرظ

. مقاتا یوت و

. یکشم دنلب وشلا نیج راولش اب مدیشوپ یگنر ینوتیز دنلب یوتنام

تشز ولج دایب ممکش یتقو ینعی . مدرک هاگن مدوخ هب هنییآ یولج
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.. ادیش تمس هرب داوخب زاب هنکن .. داین ششوخ داوهب هنکن ؟ مشیم

.. ادیش .. ادیش .. ادیش . مدرک گنه دوب منهذ یوت هک یزیچ زا

مولعم اجک الزا صا ؟ دوب هتفر مدای ور ادیش تقو دنچ نیا یوت روطچ

؟ هرادن هطبار شاهاب رضاح حلا رد داوهب

یلیخ . هدش ضوع یلیخ داوهب راتفر میتشگرب هیکرت زا یتقو زا اما

اهزور رثکا منک، ییاهنت ساسحا هراذیمن ، تسه هشیمه ، هبوخ ماهاب

. میتفر یم اه هسردم ندش زاب لبق هتبلا ، نوریب متربیم

شدوجو رطخ زونه . شزا مسرپب ادیش بجار بشما هنومب مدای

! هنکیم دیدهت ور میگدنز

!.. ااادیت -

مفارطا هب جیگ و مدموا نوریب رکف زا نوساره ارون نامام غیج یادص اب

. مدرک هاگن

. مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ومیشوگ

. نامام مدموا -

. دوب هداتسیا مرظتنم هلا طسو

زا مهاب و مدز دنخبل درک. زادنارب وماپ اترس نیسحت زا رپ ییامشچ اب

. میدش جراخ ترامع

و میرادرب مه ور نم نامام امات هنوخ هرب تفگ هدننار هب ارون نامام

ژ. اساپ میرب دعب

یلک اب نامام دز. ورد گنز و دش هدایپ ارون نامام ، میدیسر یتقو

درک. مسوب یلک و میدرک لغب ومه . نیشام وت تسشن دموا تلا جخ
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: تفگ ارون نامام هب ور

! مایم مدوخ متفگ هک نم موناخ ارون -

نم. زیزع هنکیم یقرف هچ - ارون نامام

! موناخ نامام تلا بند دایب متسرفیم ومرسپ دعب هعفد ال صا -

. مدز هک یفرح زا مدرک بجعت ممدوخ

ور مندب و مدادن یتیمها ارون نامام و نامام ی هدش درگ یامشچ هب

. مداد بات گنهآ متیر اب نامزمه

نامام ، میدرک ضوع ور نیشام وج یخوش و هدنخ ژاب اساپ هب ندیسر ات

نیا زا تساوخیم ملد ؟ نیا زا رتهب یچ . دشیم روج ارون نامام اب تشاد

ونوا و نیا تبیغ مه رانک ننیشیم زورره هک نشب اه یجاب یج یج

یزیچ نیچمه هی دیاش نوشتوافتم یتاقبط هلصاف رطاخب هتبلا . ننکیم

. دمویمن رد روج

باختنا ور یراوید ذغاک و هچیلا وق تخت هک یلا ح ،رد دعب تعاسکی

یزاب بابسا و سابل اقلطم هک میتفر ژی اساپ تمس ،هب میدوب هدرک

. تشاد

درز. و یبآ ، ندش باختنا یبآ مدوخ تساوخ هب اه یراوید ذغاک و تخت

هب مه ارون نامام و منامام . هرسپ م هچب تفگیم مهب یبیحع سح نوچ

. نتشاذگ مارتحا مسح

ذغاک و تشاد نوینیم یتوتراک تیصخش لکش هب یا هندب تخت

. تشاد درز یاه حرط اب یبآ هنیمز یراوید

تفگ ارون نامام اما . مدوب هدرک باختنا یلونعم زیچ هی مه هچیلا ق

اه یدعب هس تکراپ نیا زا هنکمم و هراد همانرب قاتا یاه تکراپ هساو
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. هدب شرافس هدش رازاب دراو ادیدج هک

ملد ، دوب یدازون و ولوچوک یاهسابل زا رپ هک میدش یا هزاغم دراو یتقو

هنود وهی متفر اسابل لا گر تمس . تفر فعض ناجیه و یشوخ تدش زا

دش.. عمج کشا مامشچ .وت دادیم یبوخ یوب و دوب مرن . مدرک سمل وش

. دوب یبیجع سح اما .. منودیمن ور ارچ هکنیا

داوهب هساو مارگلت وت .زا متفرگ سکع شزا و مدروآ رد ومیشوگ

هنک. قوذ نم لثم دید یتقو ات مداتسرف

، هلوح ، ترشیوس ،کاله، باروج ، راولش ، زولب زا لماک سیورس هی نامام

رود هریم تفگ مه ارون نامام . نوخشیپ یور تشاذگ مساو ووو...

تفگ ، هنورتخد راب نیا اما هنک، عمج هگید سیورس هی مه نوا ات هنزب

دش. رتخد دیاش

هک روطنومه نامام . میدشیم در اسابل رانک زا نونز مدق نامام هارمه

درک: همزمز مشوگ ریز درکیم شزاون ومرمک

گرزب دوز یلیخ ! مرخب تور هچب ینومسیس مدموا هشیمن مرواب زونه -

.. ادیت یدش

. مدز سپ ومجمس کشا و مداد راشف وشتسد

نا.. یلوگوگ ردقچ انیا نیبب هخآ .. هشیمن مرواب ممدوخ -

مدادیم نوشن هک ییولوچوک یاه شفک وهب درک لا بند ومتشگنا در

: تفگ دنخبل .اب تشاد نوشرب و ولج تفر . دیسر

هنک.. يتات يتات ، هشوپب ورانیا نک رکف -

!... دوب ایند سح نیرت شخب تذل مشهب رکف یتح . مدز یا هدنگ دنخبل

****
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.. هخآ نک نوشاگن داوهب -

. مدیسوب و مدیشک وب وسابل نم. ناجیه و قوذ هب دوب هدز لز دنخبل اب

.. مرخب شارب سابل یلک مراد تسود -

مموناخ مه اب میرخیم -

دش. نوزیوآ مچول و بل

. میدیرخ هلیسو همه نیا ؟ یچ هشاب رتخد هگا -

درک. لغب ومنت و تسشن مرانک

نم ، هشیم بوخ یلیخ مه هشاب رتخد . شدوخ رس یادف الهک یاسو -

. مرتخد قشاع

. مدز یا هرغ مشچ و مدرک شاگن پچ پچ

نم؟ بیقر هشب هک هشاب رتخد -

نم؟ بیقر هشب هک هشاب رسپ -

: مدرک همزمز . تفرگ مدنخ شفرح زا

تسین مهم شتیسنج .. هشاب -سملا

سسنرپ نیرفآ -

رتشیب باالات دایب دوز تساوخیم ملد . مدرک هاگن دوب فاص هک ممکش هب

تساوخیم ملد هش. گرزب منکن رکف هگید هام ات اما منک سح وشروضح

،ابک همنت هک یدنلب نهاریپ واب ممکش ریز مراذب ومتسد .. املیف نیا لثم

. هنزیم دگل هراد هچب ثمال هک منک خوا و خآ و مرب هار هناس ال

. تفرگ مدنخ مارکف زا

: تفگ درکیم یزاب متسد یاتشگنا اب هک روطنومه داوهب
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؟ میراذب یچ وشمسا -

: متفگ جیگ

؟ یک مسا -

درک: ممکش هب هراشا

. یلوگم یلوگوگ نیمه -

: متفرگ مدوخ هب راز تلا ح

!... منودیمن -

: تفگ و دیسوب وماهوم یور

یچره ، دینک تبحص شبجار دینیشب نامام ..اب مزیزع هرادن بیع -

نک باختنا دموا تشوخ

؟ سپ یچ -وت

هک! میرادن وتونم -

. مدرک شاگن ینادردق واب مدز یوحم دنخبل

زارد تخت ور مه داوهب و منزب هدننک مرن مرک ور متروص ات مدش دنلب

. درکیم مهاگن هنییآ وزا دیشک

ریگرد ومنهذ حبص زا هک یلا وس مدزیم هنوش ور ماهوم هک یلا ح رد

: مدروآ نوبز هب دوب هدرک

؟! تساجک ادیش داوهب -

. مفرح زا دروخ اج

؟ روطچ -
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. مدش واکجنک ، یروطنیمه -

! هدرک جاودزا ، هیکرت -

. مدرک همزمز بل ریز یناهآ توافت یب

زا هک دوب هطیرفا هی ادیش ! شنتسنود همهم مارب هنک رکف متساوخیمن

نینچ هب نداد تیمها . هداوهب هب ندیبسچ شدصق مدیمهف بش نومه

. هندرک تقامح لثم یصخش

یروجان روط هی اما ، مسرپب مه زورهب زا تساوخیم ملد . مدیشک یفوپ

.. یراد راکیچ زورهب اب هگب هش،ای کوکشم داوهب و مسرپب .هک مدیسرتیم

، دشیم یزیچ ریگرد منهذ عقوم ره . مدیلا م مرک ور متروص دنت دنت

منک. زکرمت متسنوتیمن

. مدیشک زارد و متفر تخت یور

: تفگ هک شلغب وت مدش هلوگ درک. ملغبو متمس دز تلغ داوهب

هی اب مه زورهب راگنا . یدن یتوس نامام یولج هشاب تساوح .. یتسار -

زادال یکی . هلوبناتسا لها هرتخد مدینش نیمار مه.زا ور هتخیر هرتخد

خم هتسنوتن لماک زونه . هنیمه اجنیا هتشگنرب اتاالن زورهب هک مه یلی

.. ناریا هرایب هریگب وشتسد هک هنزب ور هرتخد

قشاع زورهب . تفریم ورف مخم یوت هتم لثم ، تفگیم هک یا هلمج ره

؟ اجنیا دایمن هک هنیا هساو ینعی ؟ یلوبناتسا رتخد هی قشاع ؟ دوب هدش

غورد مهب هنکن یتنعل ؟ تسین یربخ زونه تفگن ارون نامام هگم اما

!! تفگ

فرظ ش، عالهق یاعدا همه نوا اب زورهب ور.. داوهب یافرح دشیمن مرواب

؟ دوب نکمم یزیچ نینچ روطچ ؟ هبیرغ رتخد هی هب تسب لد هام ود

!! منکیمن رواب منیبن مدوخ یامشچ هن..اتاب
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: مدرک همزمز دوب هدش رادشخ هاگآدوخان هک ییادص اب

؟! یدج -

. مدزن فرح زورهب دوخ .اب تفگ نیمار هرآ، -

ونم هتساوخ دیاش .. هتفگ غورد نیمار ومع دیاش . مداد نوکت ومرس

همه هک ور ییازور همدای زونه نوچ .. زورهب شیپ مدرگرب ات هنک هنووید

!! دوب زورهب ونم هطبار عفادم هروج

ردقنا ، فرح هی .اب مدرک جراخ ناهد زا دننام فوپ ومدش عطقم سفن

؟ یچ منیبب شرانک رتخد هی ادج زور هی هگا ، متخیر مهب

هچب ردام .. یردام وتاالن قمحا ... ینیبب هک ینیبب " دیشک دایرف منادجو

"! ورایزاب هنووید نیا نک عمج .. داوهب

راولش وتنام ، دوب داوهب فرح ریگرد منهذ مومت هک یلا ح ،رد دعب زور

نوا .. رود ،زا منیبب ور زورهب تساوخیم ملد . مدرکیم منت وم هسردم

!... دوب یفاک شمدیدیم نم هک نیمه ، متنیبن

مدوب هدرک یعس اتاالن یچره مدیمهف داوهب ِبشید فرح اب عقاو رد

نوا تحار ردقنا هنوتیم یک ! دوب هدوهیب هرن،تالش زورهب تمس مرکف

؟ هربب دای زا ور شزاون و زان و قشع همه

زونه داوهب . مدرک تسرد وم هعنقم و مدیلا م متروص هب باتفآ دض یمک

اب اراس ؛ نییاپ هقبط متفر و مدش جراخ قاتا زا یمورآ .هب دوب باوخ

: تفگ مندید

. تسدامآ نوت هنوحبص ، موناخ ریخب حبص -
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. مدروخ همقل دنچ هچب رطاخب افرص . یلدنص ور متسشن و مدرک رکشت

م هچب مدرکیم رکف هک ور ییازور هریمن مدای تقوچیه ! دوب روک ماهتشا

ات هشاب هتشاد تقیقح یزیچ نینچ متساوخیمن یفرط ..!زا هزورهب زا

لقادح ات هشاب تساوخیم ملد یفرط هش،زا بوسحم هدازمورح م هچب

قافتا یچیه داوخن ادخ ات اما .. هنومب زورهب زا مارب یراگدای هی نیمه

. هتفیمن

مدز هنوخ .زا مدرشف متسد وت ور هلوک . مدش دنلب و مدیشکرس ور مییاچ

؛ مدش هدننار نیشام راوس و نوریب

. میدوب هسردم رد یولج دعب ی هقیقد هد

هئودب یسک ای نیمز مروخب هک متشاد ونیا یایبوف وت، متفر طایتحا اب

، هشاب کانتشحو تسنوتیم یلیخ نم. هب هروخب وهی هشابن شساوح

هش!. طقس م هچب دوب نکمم یتح

ولین . ندزیم فرح و ندوب هتسشن نیمز ،ور مدش هنارت و ولین هجوتم

. نوشتمس متفر دنخبل داد.اب نوکت تسد مارب

. مداد تسد ولین درک،هب مخا مندید اب هنارت

؟ یروطچ -

! بوخ -

؟ هنارت یروطچ -وت

: تفگ درس

. نونمم -

: مدز بل و مدموا وربا و مشچ ولین هساو همهفن هک یروط

زاب؟ هشچ -
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! منودیمن ینعی هک داد نوکت وشرس

. مدیشک یفوپ

: تفگ هنارت هب ور یکمن اب نحل اب ولین هک طایح هب مدز لز مکی

ترز و ترز ردقنا نقشاع هک ییاسک طقف !واال هنکیمن ور هدش قشاع -

. نوشدوخ وت نریم

: تفگ و ولین نور ور دیبوک شتسد تشپ اب هنارت

. وگن ترچ -

نم. تمس تشگرب ولین

؟ یدش قشاع اال حات -وت

: مدرک همزمز ، شفرح زا مدرک بجعت

؟ قشاع -

هرآ! -

یگدنز نیا یوت نم اعقاو ! ممکش یوت ی هچب ، داوهب ، مداتفا زورهب دای

هب مدهعت ای متفرگیم رظن رد ور زورهب هب مبیجع سح ؟ مراد یشقن هچ

ور؟ داوهب

و هشاب هدرک جاودزا رابجا هب هک تسین ینز ایند نیا یاج چیه ینعی

شلد ، رهوش نتشاد دوجو اب هک تسین ینز ؟ داوخن لد هت زا وشرهوش

؟ هشاب یا هگید درم شیپ

؟ یدرم ادیت یوه .. ادیت -

: مدز بل ومداد تروق ومضغب

کالس. میرب .. دایم ریبد -االن
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مدز یروز دنخبل هنک. شاکنک ومتروص تلا ح تشاد یعس تقد اب هنارت

. مدنوکت وموتنام تشپ کاخ مدش دنلب و

اباب -یا ولین

کالس. میتفر مهرانک دش دنلب مه هنارت

زا هریگیم ملد ! مراذب نویمرد ارون نامام دیاب وماهزور نیا سح دیاب

رطع .. شمرگ شوغآ اما . زورهب تمس هریم منهذ ، هچب دوجو اب هکنیا

!.. شامشچ خآ .. شامشچ .. شنت

******

تدوخ زا یروبجم تیگدنز ساسا و هیاپ نتشادهگن سملا یارب یهاگ

. یرذگب تدوجو ،زا یرذگب تتاساسحا ،زا یرذگب

هطبار اهو شزاون هب ،نت داوهب ندیمهف سرت زا تقوچیه هگا دیاش

ملد ، دشیمن هبنج یب ملد . درکیمن فشک ور شلد ملد ، مدادیمن زورهب یاه

! دشیمن درمان

" شاک ی" هملک طقف نوشهت هک ییافرح هساو هرید یلیخ حاال یلو

! هنیشیم

، متشاد ینهذ یریگرد هک یتعاس دنچ نیا یوت ،و داوهب بشید یافرح اب

منک. مرهوش و هچب فقو ور مدوخ متفرگ میمصت مدوجو مومت اب

مه نوا هگید ینعی نیا .. هدرک باختنا جاودزا یارب ور یسک زورهب

ادیش لا ثما و ادیش نم . هشیم بوسحم راد نز درم ینعی . هدهعتم

رطاخب هک یسک .. مادیت نم . هشاب راد نز درم هب ممشچ هک متسین

! تخاب وشدوخ ، دوب شیگدنز ساسا و هیاپ هراومه هک یرابجا
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.. ادیت -

. دزیم مادص هک ولین تمس متشگرب گنگ

: تفگو درک ماگن نارگن

! امیتسود ؟ثمال یگیمن مهب ارچ ، تسه تیچ هی زورما -

ییازیچ نینچ دشیم هگم ؟ متفگیم شهب دیاب ویچ . مدز ینیگمغ دنخبل

؟ تفگ یسک هب ور

ملا. بند هدموا ( هدننار ) دارآ منک رکف ، مرب نم . مزیزع تسین میزیچ -

: تفگ دنت دنت و تفرگ وموزاب . دموا شدای یزیچ راگنا

مدوخ اب مه هنارت و نم،وت لا بند هدموا امین .. هدموا دارآ ویچ یچ -

هعفد نم، شاداد ،االن میدموا وت رهوش اب راب .هی نوتمینوسریم نیایم

. هرایب وشیکی هنارت مدعب

: تفگ هک متشگ ششاداد لا بند مشچ .اب مدیدنخ ش هنوگچب رکفت هب

تس هدیفس دیارپ نوا ، شاهانوا -

. تخادنا غارچ هدیفس دیارپ هظحل نومع

: تفگ هلصوح یب هنارت

. دیرب امش ، هنوخ مرب ماوخیم نم -

. هگید تتنوسریم امین ؟ ینزیم حلا دض ارچ - ولین

. منزب مدق ماوخیم - هنارت

هن. دیگب هقشاع نیا مگیم نم یه ایب.. - ولین
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ولین نکن شتیذا -

. دایب نوماهاب درک لوبق راچان هب هنارت درک. هاگن هنارت هب یصرحولین

. ولین شاداد ، امین دیفس یایشرپ تمس میتفر

ولج. ولین و میتسشن تشپ هنارت ونم

دوب یا هرهچ شوخ و نووج رسپ اضق زا هک امین . مدرک یمورآ سالم

: تفگ ییور شوخ .اب نومتمس تشگرب

. هنارت ؛سالم ریخب زور -سالم،

داد. وشباوج یمورآ هب هنارت

اب تحار ردقنا امین هک هتقو یلیخ هساو ولین و هنارت یتسود دوب مولعم

. دزیم فرح هنارت

ور شزورما ناحتما هک ندرک فیرعت امین یارب درک عورش ناجیه اب ولین

. دادیم شوگ یوحم دنخبل اب مهامین . هدش لماک

مدوخ یور ور امین هریخ هاگن نم. هب دیسر ثحب هک ندز فرح مکی

ولین هک متخود نوریب هب ومهاگن بذعم . هنییآ وت زا هتبلا ، مدرکیم سح

: تفگ

هن؟ هلگشوخ یلیخ -

: تفگ و درک دییات دنخبل اب امین . هنزیم فرح امین اب هراد مدیمهف

هرآ. -

شاداد اب هنک تبحص نم هفایق بجار تشاد ینعم هچ ؛ مدرک مخا

؟ شدرجم

: تفگ امین هک مدروخیم صرح متشاد
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دعب میروخب یزیچ هی پاش یفاک میرب هرادن یلکشم موناخ ادیت -

؟ نوتمنوسرب

. مدرک هاگن دوب مور هنییآ وت زا هک شامشچ هب

: متفگ راچان .هب مگب یچ متسنودیمن

هش. رید مسرتیم ، همرظتنم مرهوش -

هاگن نومرب و رود هب هدیسرت . زمرت ور دز مکحم و دش درگ شامشچ امین

؟ دوب ندز زمرت یاج نوبایخ طسو ، مدرک

؟! رهوش -

. شینوشیپ وت دیبوک تسد فک اب ولین

رسمه ادیت ، مگب تهب دوب هتفر مدای امین نم. منووید ردقچ .. یاو -یا

. لحم فورعم رجات نومه ، هدنز داوهب

دز: بل . دوب هدش رباربدص شبجعت امین

نس...؟ نیا -وت

: مدز یعونصم دنخبل

. هبوخ یهاگ مندوب توافتم -

!! متسه مه هلماح نس نیا وت تسنودیمن هزات

داد. همادا شیگدننار وهب درک همزمز یناهآ

هگا اعطق داوهب . پاش یفاک هرب هنکن سوه ات متفگ ور سردآ یمورآ هب

رتخد هی نوچ ، دزیم رغ مکی پاش یفاک میتفر ولین ردارب اب دیمهفیم

اما ، نتسه مه ولین و هنارت هتسرد . دایمن رد روج .. هبیرغ رسپ ،اب اهنت

. هراد قرف انوا اب نم دهعت تیعضو
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؟! مدش گرزب ردقنا یک نم . مدز منهذ یارکف زا یخلت دنخبل

. مدش هدایپ و مدرک یظفادخ نوشاهاب . زمرت یور دز ترامع رد یولج

زاب نابهگن طسوت هک .رد درکیم مهاگن و دوب هداسیاو احنومه زونه امین

وت. متفر یا، هگید هاگن مین نودب دش

. مدیسر هنوخ وهب متشذگ غاب زا

یلا خ سنلا هب دش،ور رادیب مدوجو نوطیش یادیت . مدرک زاب ورد دیلک اب

: مدز داد

!!! هرتخد .. هرتخد م هچب -

زا هدش درگ ییامشچ اب ارون نامام دعب هقیقد ود هک مدز غیج یروج

مدرک ترپ وم هلوک یدیق یب اب هک دش کیدزن مهب . نوریب دموا شقاتا

. متشادرب وم هعنقم و نیمز ور

: مدرک رارکت

. هرتخد تفگ رتکد .. یفارگونوس مدوب هتفر .. نامام هرتخد هچب -

دنخبل اما . نشاب هدرک شرچنپ هک دوب یکیتس ال لثم شفایق ارون نامام

: تفگ و دز یروز

؟ دموین تاهاب هگم ؟ سپ تساجک داوهب . هبوخ مرتخد .. هرادن بیع -

، ارون نامام راز هفایق اما منک. هفخ وم هدنخ مدرکیم یعس روز هب

. تشاذیمن

: متفگ هدیرب هدیرب و مدز ههقهق هاگآدوخان

وش.. هفایق -

: متفگ وشلغب وت مدرک ترپ ومدوخ هدنخ درک.اب گنه ارون نامام

نکن هیرگ نامام متفگ غورد -
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: تفگ مخا واب ونم نوریب دیشک شلغب .زا منزیم شلوگ مراد دیمهف

یا! هزم یب یلیخ -

. دشیمن عطق ال صا مدنخ

: متفگ و ندیسوب وشپل متفرگ درد لد و مدیدنخ هک یباسح

زا نم مشدعب ؟ یفارگونوس هرب هشاپ هسردم سابل اب یدید ویک هخآ -

هشن صخشم هنکمم هدوز ..عفال ونوس مرب منوتیم هزات هگید هام

. تیسنج

ادیت منک تفخ داوخیم ملد -

: مدیدنخ

نک. هفخ ایب -

روخب اذغ ایب نک ضوع وتسابل ورب ایب یا. هلماح فیح -

! مشچ هب -یا

ره . مدروآ رد ومسردم سابل ومقاتا وت متفر اه. هلپ تمس مداتفا هار

. مدرک ترپ یفرط هب ور مودک

. نییاپ هقبط متشگرب و مدیشوپ یکراولش و ترشیت

.. نامام -

اذغ مارب متساوخ اراس وزا هنوخزپشآ متفر . دروخن مشوگ هب ییادص

هنک. مرگ

نم. هلصوح نتفر رس ینعی نیا و دیشکیم لوط هقیقد دنچ هنک مرگ ات

: مدز ادص هرابود

نامام -
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. مدش دراو یمورآ هب وشتمس متفر . دوب زاب شقاتا رد

مدش هک شکیدزن دش. سیخ شامشچو دوب هتسشن نیمز ،ور تخت رانک

بجعتم . دازون هی زا یمیدق سکع ،هی هشتسد وت سکع هی مدش هجوتم

. دوب یا هگید یاوه و حلا هی وت راگنا . مدرک هاگن شاکشا هب

: مدرک همزمز . مدرک سمل وشاه هنوش و متسشن شرانک

؟ نامام هدشیچ -

داد.هی متسد هب ور سکع و دز ییادص یب قه دش. مروضح هجوتم

شندوب یمیدق نازیم . دوب هموناخ هی لغب وت لگشوخ یولوچوک دازون

هک منزب سدح متسنوتیم اما ، هشاب مک یلیخ شتیفیک دوب هدش ثعاب

.. هچب نوا اما ، تسارون نامام ، موناخ نوا

: مدرک همزمز و مدز لز سکع هب قیقد

؟ هیک هچب نیا -

: تفگ هنک لر تنک وشاکشا تشاد یعس هک یلا حرد

! میدرک شناهنپ نادناخ نیا زا اهلا س هک تساضر ونم زار اهنت ، هچب نیا -

هب یباسح هک شفرح یفرط ،زا دوب بیجع مارب شاکشا ندید یفرط زا

؟ هشاب زار هنوتیم هچب هی روطچ زار؟ . متدرب ورف رکف

: متفگ و مدرک شزاون وش هنوش

. نیش کبس یمک دیاش .. ارون نامام نینزب فرح -
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: تفگ و دیشک یدننام هآ سفن داد. نوکت مفرح دییات هب وشرس

هام ۹ دعب زانهب هک یزور . ینوتسمز درس زور هی ..وت دوب شیپ -35سلا

هدرک مدیدهت مرهوش ردپ همدای . دموا ایند هب هرخ ،بال اضر ونم راظتنا

مد ، دوب ریپ یلیخ . نوریب هنکیم مترپ هنوخ ،زا هشاب رتخد هچب هگا دوب

شتنیبب .ات هشاب شلسن یاقب دهاش ، شگرم لبق تساوخیم و دوب گرم

. متشاد سرتسا زور و بش نم نم.. هرب. ایند زا هدوسآ لا یخ اب دعب و

یب و نوریب هزادنب هنوخ زا ونم ناخ هکنیا رکف . اضر زا یرود سرتسا

یگلماح دوب هدش ثعاب نیمه دیاش ، درکیمن ماهر هظحل هی هنک موربآ

زا رتشیب . دوب هتشاذگ ریثات نینج ماه،ور ینارگن . مشاب هتشاد یتخس

مارب کاروخ و باوخ هک دوب اضر زا یرود هظحل هی رکف ییوربآ یب

نیا یرسپ ی هون ندروآ ایند هب یارب مدوب هدش رومام نم . دوب هتشاذن

، هرسپ متسنودیمن یتح هک دوب دشر حلا رد ممحر یوت یا هچب ؛و لسن

. رتخد ای

تفگیم نم هب یبیجع سح ، هرسپ هچب تشاد متح هک اضر الف خرب

رکف هب یتح . دوب هدش مبشره یاسوباک ثعاب نیمه . هرتخد ، هچب نیا

. دموا ایند هب دوب هک یندنک نوج ره اب هرخ بال اما ، مداتفا یم شطقس

یادص اب یتقو نز . هدب ماجنا ور منامیاز ات دوب هدروآ هلباق اضر همدای

ونم ، قاتا یوت دیچیپ زانهب هیرگ هظحل نومه و هرتخد هچب تفگ مورآ

هب هرخ هکبال یسوباک سرت زا نم ... تشحو ...زا سرت .زا میدرُم اضر

. تشاد شردپ زا هک یسرت رطاخب اضر ،و دوب هدش لیدبت تقیقح

. هنزب فرح شردپ فرح ور تسنوتیمن هکنیا رطاخب

قح شزا داد،و لوپ هلباق هب اضر هک میدوب هدموا شیپ قافتا کوش وت

تفر هلباق هک مدعب . هنزن یفرح یسک هب هکنیا هساو تفرگ توکسلا

هک هداونوخ هی هب شمدیم مربیم »: تفگ و درک لغب و زانهب ، نوریب

«. دموا ایند هب هدرم هچب ، ارون هشاب تساوح ... ننودب وشردق

شلغب ات هدب متساوخ شزا ، هربب ور مولوچوک ی هتشرف هکنیا لبق اما
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یم تشاد منت هک یا هظحل تس. هظحل نومه هساو مه سکع نیا منک.

نیا اما .. شتربب اضر منک لوبق متسنوتیمن . شنتفرگ لغب زا دیزرل

اعطق هک اضر ونم هساو مه ، زانهب تشونرس هساو مه . دوب هار نیرتهب

. دیشاپ یم مه زا نومیگدنز ، هرتخد هچب دیمهف یم ناخ هکنیا دعب

سفن ات درک هتسب و زاب وشنهد روز .هب دیلا م تسد اب وش هنیس هسفق

داد: همادا وطالین ثکم دعب و هشکب

هدننک هریخ شییابیز نوچ ، زانهب میراذب ور شمسا متساوخ اضر -زا

هزات درب، ور زانهب اضر هکنیا دعب ... دیشخرد یم شتروص نوچ . دوب

نم یچ. ینعی ننک ادج تزا وت هچب هکنیا یچ. ینعی گرم مدیمهف

۹ نوا زا ممهس ،و مدوب هتسشن شراظتنا هب ور هام اه،۹ یتخس مومتاب

دوب مرن ردقچ ینودیمن . مدرک شلغب راب !هی دوب شوغآ هی اهنت هام،

شوه هب یتقو دش، هتسب مامشچ زور نومه ... دادیم تشهب یوب ... ادیت

وت مرب هام کی هدش ثعاب دوب هدش دراو مهب هک یکوش مدیمهف ، مدموا

رطاخب ور مزور و حلا همه ، درکن یکش سکچیه و دوب ماهاب ادخ امک.

ناخ دش، رتهب یمک حملا هک دعب زور دنچ . نتسنودیم زانهب یضرف گرم

یگلماح نتفگیم هک نارگید فرح الف خرب دش. عورش شاه یراشف اپ

هک شفک هی وت دوب هدرک وشاپ ، هکانرطخ یلیخ مک هلصاف نیا وت ددجم

. تشگرب هداوناخ هب زاب یشوخ ، مدش هلماح یتقو مش.و هلماح دیاب

هام ۹. مدرکیم شومارف ور مزانهب نداد تسد زا مغ متشاد مک مک منم

ایند زا شندید زا دعب بش نومه ناخ ، دموا ایند هب داوهب یتقو ، دعب

همادا ور شلسن و هدموا ایند هب شیرسپ ی هون دش نئمطم یتقو . تفر

. تفر و تسب وشامشچ هدیم

.زا دوب هدرک خی مدوجو مومت دش. تکاس اما هدب همادا مدوب رظتنم

تفرگ شیتآ ملد .. زانهب ؟ هنکمم یزیچ نینچ روطچ .. تریح ، بجعت

تمعن زا مه اضر اباب و ارون نامام دش.و مورحم ردام و ردپ .زا شارب
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ات هداوناخ هی هب ندادن ور زانهب هگم اما... . ندش مورحم رتخد نتشاد

... ینعی سپ ؟ ننک شگرزب

: مدرک همزمز

؟ هتسرد تس... هدنز االن زانهب -

شیر ملد ، مدرک شزاون ور شرمک . هیرگ ریز دز زاب و دش عمج ش هفایق

. شلا ح هب دوب هدش

درک: همزمز دوب هدش مورآ هک مکی

اما...هی منیبب ور زانهب ات متربیم ناخ گرم دعب دوب هداد لوق مهب اضر -

ماجنا ونم نامیاز هک یا هلباق ات هتسرفیم مدآ ناخ ، شگرم لبق زور دنچ

شزا دیدهت اب ناخ ناخ، شیپ ندرب وندرک ادیپ هک ور هنز . ننک ادیپ داد

هنک مومت هکنیا لبق ناخ . رتخد و هدوب هدنز تفگ مه هلباق . دیشک فرح

تقوچیه هش، زاب نوتیگدنز هب شاپ رتخد نوا :«رگا تفگ اضر هب

،و مرادن یرتخد هون نم ، ایند نوا امش هقی و نم تسد ، نوتمشخبیمن

نوا زا دعب اضر ،و تفگ اضر هب ورانیا یمحر یب !»اب تشاد مهاوخن

ندروآ اب درکیم رکف نوچ . دادن نم هب زانهب زا یسردآ و مسا تقوچیه

حلا لماش شاه باذع و هشیم باذع راچد ناخ حور ، نومنوخ هب زانهب

مودک اما ، هبوخ زانهب یاج هک دادیم نانیمطا مهب یفرط .زا هشیم مه ام

ندموا ایند هب ؟اب ننک لوبق ور نوش هچب یرود ننوتیم یردام و ردپ

زانهب هکنیا ،هب زانهب ندوبن هب هدب تداع ونم درک یعس هککال مه زورهب

. تسین ام هب قلعتم

: متفگ . مدرک شزاون وشتسد تشپ و مداد تروق ومضغب

. نینک شادیپ نینوتیم ؟ یچ -االن
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: تفگ و درک ماگن رات یامشچ اب

و نز نوا هک یا هلحم لک اضر .. تسین .. شلا بند متشگ و نومز و نیمز -

زا شلبق لا سود ایوگ یلو درک.. وور ریز ور ندرکیم یگدنز شوت رهوش

همانزور یوت یتح . نتفر اجک تسنودیمن مسکچیه . ندوب هتفر اجنوا

. دشن ادیپ تقوچیه ، مزانهب اما ، میداد یهگآ

؟ نراد ربخ شدوجو زا زورهب و داوهب -

کرت ور اضر و نم هشیمه هساو هنکمم .. نشیم هنووید نمهفب هگا -هن..

. میدش بکترم اضر ونم ور تیانج نیا نوچ ، ننک

.. وراکنیا دیدرکن نوتدوخ تساوخ هب هک امش اما -

درک. کاپ وشاکشا و داد نوکت وشرس

تقوچیه نم . دوب نومشیپ االن زانهب ، میداتسیمیاو ناخ یور وت هگا -

. ادیت مشخبیمن و مدیشخبن ومدوخ

نامام مدرکیمن ور شرکف تقوچیه . مدشیم هنووید متشاد یتحاران زا

هرتخد مچب متفگ یتقو نیمه هساو . هشاب هتشاد یتشونرس نینچ ارون

زا مشب روبجم دش رتخد مچب هگا منم هنکن ال صا ؟ تخیر مهب یروطنوا

؟ مدب شتسد

: مدرک همزمز هدیسرت و ددرم

؟ نیدش یروطنوا هرتخد مچب متفگ یتقو نیمه هساو -

: مداد همادا دش، ربارب ود مسرت داد. نوکت دییات هب وشرس

؟ همراظتنا رد یتشونرس نینچ منم -

درک. بجعت
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ینم ؟ ینکیم هسیاقم نوتاخ و ناخ اب ور نم و اضر هن.وت هک همولعم -

؟ منک یراک نینچ مایم ترظنب ، هدش هتفرگ مزا مرتخد مدوخ هک

. دیسوب وماهوم وور تفرگ شلغب وت ومرس . متخادنا نییاپ ومرس

مومت نوچ متخیر مهب طقف نم . تسام ی هون ، هشاب یچره یوت هچب -

دش. یروآدای منهذ وت تارطاخ

: متفگ و مدیسوب وشتسد تشپ

... نینک ادیپ ور زانهب زور هی شاک -

دز. یخلت دنخبل

.. متفرگ شلغب یتقو .. یدیم ور زانهب یانشآ سح نومه مهب وت هیتدم -

! ندوب وت نس مه شاه هچب دیاش ،االن دوب مزانهب هگا .. شمرن نت

! مناج -یا

. تشاذگ هچقودنص یوت .و دیسوب ور سکع و دیشک یدننام هآ سفن

درک. لفق ور شرد

: تفگ و درک شزاون ور منوگ

میهس ماهاب زار نیا یوت هک یتسه یرفن نیموس ناخ،وت و اضر دعب -

. راین شرد ت هنیس ،زا یدش

! مشچ -

. هداتفا دوگ تامشچ یاپ یباسح هک روخب اذغ میرب .. میرب -

نامام زا ور ییاه زیچ ، تعاس کی فرظ . میدش جراخ قاتا زا مه رانک

یاه یزاب اتقو یهاگ ایند . دوب ریذپان رواب مارب هک مدوب هدینش ارون

،و هگید ی هداوناخ هی هب زانهب یادها وت دیاش ، هراد شامدآ اب یبیجع

. هتشاد دوجو یتمکح مه شندش مگ یتح
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. یلدنص ور متسشن و مدش هنوخزپشآ دراو

****

*( گرزب مناخ ) ارون *

کت تشاد منهذ . شیپ سلا دنچ هب دوب هدرب ونم زاب ، تارطاخ یروآدای

یقرف چیه کرحتم ی هدرم اب هک ییازور . دروآ یم دای هب وراهزور کت

. مدزیم واپ تسد گرم اب هک ییازور ، متشادن

ظفح رطاخب نم اما هنک، لمحت وش هچب یرود هنوتیمن یردام چیه

هک یرتخد زا لد ندشن وربآ یب رت مهم همه ،وزا میگدنز ظفح ، مرهوش

هک ییولوچوک دوجوم زا لد . مدنک دشیم ممدمه ، دوب یم رگا اعطق

ال صا هکاالن ییاضر .. اضر رطاخب . مدنک مدیشک وشراظتنا همهنوا

دب! ای مبوخ نم هنودیمن

رد شنوج یزور هی راگنا هن راگنا هک هدرک قرغ راک یوت وشدوخ نانچ

.. دوب ادخ بوچ دیاش ، نومتفرگ هک دوب ناخ نیرفن دیاش . مارب تفر یم

.. دیاش

هملا ع هی ریز زا ور متارطاخ هچرتفد و مدرک زاب ور یتختاپ رخآ یوشک

زاب هک زا10سهلا رتشیب ، وشک نیا . مدیشک نوریب لا غشآ و تآ و کاخ

ازور هیقب اب زورما اما . هتشادن دوجو شندش زاب یارب یلیلد نوچ . هدشن



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

518

زانهب هب زورما ، مدرک میهس زانهب زار یوت ور ادیت نم زورما . هراد قرف

تفر منهذ یبیجع روط ..هب زورما ، مدرک رکف ناخ هب زورما ، مدرک رکف

! شیپ 40سلا هب

مولگ یوت ی هنهک ضغب ماه، ینووج طخ تسد ندید . مدرک زاب ورتفد

گنر یتح . ندوب هنهک اهلا س نیا مومت ی هزادنا اه قرو درک. رت قیمع ور

. ندوب صخشم روز هب اه هلمج . دوب هتفر مه نوشرهوج

. متشون ضغب ،اب متشون درد اب ورانیا مومت نم . مدیشک نوشور ومتسد

س همه نیا دعب دوب یبیجع ،حلا متشون یلا حشوخ اب وراه یضعب یتح

. نوشندید لا

ش هچب تفگ یخوش هب یتقو زورما ؛ هزادنیم ماه ینووج دای ونم ادیت

ش هچب هگا هک رطاخ نیا هب !هن دیخرچ مرس رود نامز و نیمز ، هرتخد

ورادیت شلسن یاقب رطاخب دوب ناخ رگا ای تسین بوخ هشاب رتخد

زانهب دای هک رطاخ نیا هب طقف هنک. تقس ور هچب نوا درکیم روبجم

. مداتفا مدوخ

؟ هراد هچب ؟ هدرک جاودزا ینعی ؟ هیلا ح هچ االنوت ینعی

: مدش ندنوخ لوغشم و مدرک زاب متشاد تسود هک ور یا هحفص

نم اما ، تسین یا یرارکت قافتا هتسرد . هدرک منووید نوتاخ ، حبص "زا

یتح ، هرایم راشف مهب امئاد ، بوکرس امئاد . مرادن ور شتقاط هگید

دز. مکتک راب دنچ داوهب مشچ زا رود زورما

نایاپ شاه بوکرس هب دش هک رصع هرخ .بال دایز یلیخ ، مدیسرتیم شزا

: تفگ و داد
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؟ یدیمهف یش، هلماح اضر زا دیاب بشما نیمه -

و رود هتسرد ؟ ندش هلماح هب هچ ور 17سهلا هنم . دیراب یم مزا بجعت

اما.. ندش هلماح هک ندوب رت نس مک منم زا یتح مایرب

وت تفرگ و ماهوم و متمس دروآ شروی هک منک ضارتعا متساوخ

. دوب ممشچ یولج طالش یاهوگنلا . مدرک عمج ومتروص درد .اب شتسد

. ندروخ نوکت شاهوگنلا نامزمه هک داد نوکت ومرس

لگ هراچیب . ینزیم فلا خم زاس یراد طقف لوا زور ،زا هطیلس نک شوگ -

! یدرک شماخ تاه هوشع .اب داتفا وت ریگ هک نم رسپ

: تفگ و درک لو وماهوم . مدرک ضغب

. بشما نیمه ، یشیم هلماح ! متفگ هک نیمه -

. مداد نوکت ومرس

؟ مرب منوتیم -

درک ماگن رورغ اب

وشمگ هرآ، -

یقرف چیه رمش اب نز نیا . مقاتا تمس مدیود مغ زا یراب هلوک اب

ییاضر ؛ دوب مرگ اضر هب طقف ملد ؟ دادیم مباذع ردقنا روطچ . تشادن

اما . مدوب رت مهم مشداوناخ زا شارب نم، و مارب تفریم رد شنوج هک

هنکمم میرب هگا تفگیم . میرب سحن ترامع نیا زا دشن یضار تقوچیه

. ننک نومقاع شردام و ردپ

ومدوخ و مریگب شود نییاپ هقبط مرب ات متشادرب زیمت سابل تسد هی

،حاال مایب رظن هب بترم شمشچ یولج دیاب ، دایب اضر یتقو منک. زیمت

مش؟ هلماح دیاب هداد روتسد نوتاخ مگب شهب روطچ
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یادص . نییاپ هقبط متفر ، هلوح هی هارمه متفرگ ملغب وت وراسابل

هک ونم . هنزب داد مدآ و عملا رس تشاد تداع ؛ دمویم نوتاخ یاندزرغ

یلو منک، تداع متشاد یعس هشیمه . شاریقحت اب امسر دوب هتشک هگید

؟ هنک تداع ندینش ریقحت هب هنوتیم یک

ندش هلماح دش.هب زاب منهذ تخیر مرس یور هک غاد بآ یاه هرطق

مدوجو مومت اب هک یدرم ، ماهایور درم !اب دوب یبیجع سح ، مدرک رکف

اضر وهب نامام هگب نم مش.هب یلوگوگ هچب هی بحاص مدوب شقشاع

! مناج اباب..یا هگب

یم دیاب . متشادن نیا زج مه یهار ینعی ، دشیم مورآ تشاد ملد

، هشابن دب مه اردقنوا ندش راد هچب دیاش ور. نوتاخ روتسد متفریذپ

هش. مقشاع رتشیب ، هچب ندموا اب اضر دیاش ال صا

. دوب هدش گنت شارب ملد ردقچ . تفرگ لکش متروص یور یا هدنگدنخبل

هک زورره . دشیمن داجیا نومنیب یرود ردقنا ، دوبن رهش یوت شراک هگا

. مدوب نوتاخ تسد ریسا دایب هک بش ات حبص ،زا راکرس تفریم

هرب. نییاپ مولگ زا شوخ همقل هی تشاذیمن

ردقچ اضر تسنودیم یتح نوا .. هنکیم متیذا ردقنا ارچ مدیمهفیمن

، شندش مورآ وت تشادن یریثات چیه مه نتسنود نیا اما هنم، قشاع

. درکیم متیذا هشیمه

و مدرک کشخ ومدوخ هلوح .اب مدرک ویش ومندب و متسش وماهوم

قشاع اضر هک یلگ لگ نهاریپ .هی مدیشوپ وماسابل مومح وت اجنومه

. مدش جراخ مومح وزا مدیچیپ ماهوم رود ور هلوح . دوب شگنر

: مدینش ور نیمار یادص باال، هقبط متفریم هک یلا ح رد

! ارون -

زاب مسابل هک مدرک رکشورادخ طقف هظحل نوا .وت تخیر یره مبلق
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!! دوب هدش زیه یلیخ نیمار رخاوا نیا نوچ . تسین

. شتمس متشگرب

؟ هلب -

. مهب دیسر و درک یکی اتود وراه هلپ

: تفگ درکیم شاکنک ور متروص هک روطنومه

؟ یبوخ -

: متفگ درس

. دیرتهب امش ، نونمم -

. مدرک هاگن شامشچ درک.هب سمل مور هلوح زا هدز نوریب یاهوم ی هرت

! دوب اضر هیبش شامشچ

: تفرگ شتسد وت ومتسد هک مدیشک بقع ومدوخ یمک بذعم

! هتگنت ملد -

: متفگ و مدیشک ومتسد ! دوب غاد دقچ شتسد . مدرک مخا

هش. اپ هب رش زاب ماوخیمن ، اجنیا زا دیرب افطل ، هتشز -

: تفرگ رارق مندرگ رانک شرس و دش کیدزن مهب هجوت یب

. یدیم یبوخ یوب هچ ! مرب منوتیمن -

هک یرطخ ،زا شسوه ش،زا هعونمم سح !زا قشاع درم نیا !زا مدیسرت

! مدیسرت دوب منیمک رد

، دوب ملا بند زاب مدز شسپ هک سلا هسود نیا مومت دوجو اب یتح نیمار

اما ! مرهوش ردارب نز مش. نوا نز و منک لو ور اضر تشاد رارصا زاب

لباق ال صا اضر و نیمار . ماضر قشاع مدوجو مومت اب نم تسنودیمن
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.. نیمار اما ، دوب یعقاو درم هی اضر . ندوبن مه اب هسیاقم

: متفگ راز تلا ح .هب مدیشک بقع ومندب

ایب نم رکف ،زا مراد تسود ور اضر نم ؟ مگب تهب دیاب راب دنچ .. نیمار -

هب مکی ارچ ، هنکیم ادیپ تارب رتخد ات شیش جنپ یزور نوتاخ .. نوریب

؟ ینکیمن هجوت انوا

دز: یدنخزوپ

یچ! ینعی یقشاع و قشع یمهفب زونه هدنوم -

ینوناق نز ، ماضر قشاع نم متفگ تهب مراب رازه .و ممهفیم ! منودیم -

ونم ینکیم رکف . یدش مهوت راچد هرخسم مسر نوا رطاخب !وت ماضر

. تسین یزیچ نینچ یلو ، یراد تسود

، تفرگ مزا وشنیگمغ هاگن

. مراد وت هب نم هک هیسح مهم ، ینکیم یرکف هچ وت تسین مهم -

! هیهابت طقف مشهت تس، هفرط کی تسح -

 نییاپ تفر و تشگرب داد. نوکت وشرس و دز یدنخشین

وت متفر و مدرک یط ور هدنوم یقاب یاه هلپ ود .اب مدیشک یقیمع سفن

شاک ، مدرک سمل ور اضر یاج . تخت ور متسشن . مدرک لفق ورد مقاتا

لمحت اضر روضح قشع هب طقف ور هنوخ نیا ... دایب و هش بش رتدوز

. منکیم

هلجع اب هک دوب 10 تعاس . مدرک لوغشم قیرط رازه هب ومدوخ بش ات

هک نهاریپ هی مشور ، مدیشوپ لگشوخ ریز سابل تس هی مدش دنلب

تسود اضر هک یروط ور ماهوم و مدرک یظیلغ شیارآ . دوب زاب اتبسن

. مداد تلا ح تشاد

اضر اب هطبار زا قوش نیا دیاش . متشاد یبیجع قوش ، حبص الف خرب
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یا هفطن هشب مشهت ، میشاب مه اب حبص ات هرارق هکنیا ، تفرگیم تأشن

.. هراد قرف نومابش مومت اب بشما دیاش . هشیم داجیا نم محر وت هک

! هنیا هساو منم قوش ،و میش قرغ مه دوجو وت هرارق دیاش

. متروص هب دیود نوخ باال. تفر مبلق نابرض ، اضر یادص ندینش اب

ناجیه بش نومه لثم . مشاب شاهاب متساوخیم هک دوب لوا بش راگنا

. متشاد

. هدموا مدیمهف هک دروخ قاتا رد هب یا هقت

یامشچ . مدرک شزاب و قاتا رد تمس متفر و مدز مدوخ هب رطع یمک

: تفگ و تخادنا باال وربا دز. قرب مندید ،اب اضر ی هتسخ

! نیبب وراجنیا هب -هب

. مدرک لفق ورد ، قاتا وت شمدیشکو متفرگ وشتسد دنخبل اب

اقآ! -سالم

دز: ینوبرهم دنخبل

؟ هیربخ ! یگدنز -سالم

: متفگ و متفرگ شزا وشتک . نییاپ متخادنا ومرس هدز تلا جخ

حاال. تهب مگیم -

. تاولص نومیشکن -

: مدز غیج دش! درگ مامشچ

!! اضر -

: تفگ و دیدنخ

اضر لد نوج -
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مدنوبسچ ومرس . شلغب وت متفر ورف قوذ دش.اب تذل قرغ مدوجو لک

درک. ملغب مندب ریز تخادنا تسد هک شنیس ور

هساو مدش مدق شیپ . شاپ ور دنوشن ونم و تخت ور تسشن

باقتم . دموا شک دنخبل هب شبل هک مداد رارق شابل ور ومابل . شندیسوب

هب هساو نومابل ودش هتسب مهاب نامزمه نومامشچ . مدز دنخبل ال

.. دوب نم هاگ هیکت ، دوب نم تب درم، نیا ! ندیعلب ومه مه، ندیشک شوغآ

منک. روصت ور اضر نودب زور هی متسنوتیمن یتح

: مدش ندنوخ لوغشم ، یرتشیب مغ واب مدرک زاب ور متارطاخ رتفد

"

هش. فقوتم نامز داوخیم ملد مراد تسود یگیم یروطنیا یتقو -

! منیمز یور درم نیرت تخبشوخ منکیم سح نوچ

! مراد وروت لثم یدرم نوچ ، مایند رتخد نیرت تخبشوخ منم -

. دیسوب وماکلپ تشپ دنخبل اب

ال باقتم و دروخرد هب یا هقت هک مدشیم قرغ ششوغآ تذل ت متشاد

: هلیمج یادص

. مدروآ ور ناخاضر یاذغ ؟ مناخ -

شلغب وت زا هتفرگ رگ یتروص درک.اب ملو و دز مبل ور یعیرس هسوب اضر

ورد دعب و متفرگ هلیمج زا وراذغ ینیس ؛ مدرک زاب ورد . مدموا نوریب

. متشاذگ شولج ور ینیس و متسشن تخت یور اضر رانک . متسب

. تفرگ ومتسد چم هک هروخب وشاذغ مش دنلب متساوخ

؟ مناخ اجک -
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وت روخب وتاذغ -

؟ یدروخ امش -

-هن!

دش. درگ شامشچ

ارچ؟ -

. دوبن منشگ -

. منیب ایب ؟ لیلد دش منیا -

: متفگ ییامن نودند دنخبل .اب شاپ ور دنوشن ونم

اه. ینکیم مسول یراد -

. مراد تسود سول نز -

هنک! منووید یروطچ دوب دلب بوخ اضر . تفرگ نابرض مبلق

ورپ قشاق درک. نوشیطاق و تخیر هتک یور ور نوجنسف زا قشاق هی

: متفگ ضارتعا نم.اب نهد فرط دروآ و درک

! روخب تدوخ .. اضر هع -

وت لوا -

دش. نوزیوآ منوچ

وروت ینهد قشاق ماوخیم ال صا نم. قشع مروخیم منم روخب -وت

! مروخب

. هتلغب یوت ایند لک راگنا هک اه سح نیا .زا تفر یلیو یلیق ملد ریز

و نیمز یاوخیم هک یراد یتخبشوخ ساسحا و یلا حشوخ ردقنا راگنا

نیا یوت . هریگب تزا ور یتخبشوخ نیا هنوتن سک چیه ات هتسیاب نامز
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ادخ نونمم ردقچ . هداد نم هب ور یشوخ زا مجح نیا هک تساضر هظحل

. هبوخ ردقنا اضر ، هنوبرهم ردقنا اضر ناخ، و نوتاخ دوجو اب هک مدوب

!.. ترکش ایادخ

تفگیم . دیسوب یم ور مبل تشاذیم منهد یوت هک یقشاق ره دعب

هک دوبن مهم شارب یتح . هراد تسود رتشیب نوجنسف معط اب ومابل

یتقو . تخیر نم هدعم وت روز هبوراذغ فصن تس. هنسرگ شدوخ

: متفگ مدش ریس لماک

مکرتیم مراد اضر یاو -

درک: هراشا ممکش هب هدنخ اب

؟! یکرتیم یراد هک هشیم عمج اذغ ردقچ هگم ولوچوک هدعم نیا -وت

! دایز یلیخ -

: متفگ و متفرگ شتسد وزا قشاق درک. مهاگن پچ پچ

؟ مدب تهب نم -حاال

. دیسوب ومتسد تشپ

؟ مروخب وتدوخ هشیمن -

: متفگ و مدز ییولگ وت غیج دش. رس مندب لک

!! اضر هع -

ور... شاه یخوش نیا متشاد تسود نم ردقچ . دیدنخ

عجار ؛ میدز فرح یلک . مدیشک زارد شلغب وت میدروخ اذغ هکنیا زا دعب

ناخ... ... نوتاخ هب
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تتیذا منودیم " تفگیم منک. لمحت تساوخ مزا درک. مشزاون وزان یلک

نوشور وت هک متسین یدح رد نم . نردام وردپ ، رایب موود اما ننک  یم

". مسیاو

کهب هدرم ردقنوا هک رطاخ نیا هب اهنت . دوب ایند هی مارب شفرح نیا

. هراذیم مارتحا شردام وردپ

ییانیا .هک ندیمن تیمها نوشداوناخ الهب صا هک ور ییادرم مدوب هدید

تفه مولعم اجک .زا نکانرطخ نراد یمن هگن منوشردام و ردپ مارتحا هک

؟ نرادهگن ونوشچب و نز مارتحا هگید زور هد تشه

.. اضر اما

... اضر . درکیم قرف ایند یامدا مومت اب اضر

؟ ییاجک .. ارون -

؟ یچ -

؟ ییاجک مگیم -

اج.. نیمه -

؟ ینکیم رکف یچ -هب

وت! -هب

! مدرکیم رکف وت هب متشاد منم -

؟ میچ -هب

.. تامشچ -هب

.. تادص

.. تنت رطع



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

528

.. تامشچ

.. تامشچ

.. تامشچ

درک: همزمز . دیسوب ومکلپ تشپ و متروص ور دش مخ

.. تامشچ -

ملد ردقچ . متشاد ندز غیج هب یدیدش لیم ردقچ ، متفرگ زاگ ومبل

! ینکیم منووید شرخآ وت اضر .. نومسآ مرب و مریگب رپ تساوخیم

هکت مسفن ، دوب هدش عطقم مسفن داد. همادا منوگ یور ات شور هسوب

منودیمن . دموا دنب مسفن امسر ، مندرگ تمس تفر یتقو . دوب هدش هکت

، مندرگ یور اضر یاه سفن یامرگ اما ؟ دوب یچ یگبنج یب نیا لیلد

! دوب نونج لثم تسرد

. متفر لیلحت رتشیب نم مندرگ یور ش هسوب ره واب دیسوب ! دیسوب

. مدش سح یب رتشیب ، مدش رس رتشیب

یچ سپ دوبن قشع نیا رگا . دیبوکیم منیس هب ور شدوخ هنابات یب مبلق

الم ولس ! مدوب هدیشچ مدوجو تارذ کت کت اب ور قشع نم ؟ دوب

! ندزیم شدایرف

وم هنوشرس و دز رانک ور شیکی شتسد .اب تشاد دنب اتود مسابل باالی

. تفرگ شیتآ منت . دیسوب

****

: تفگ و دیسوب ومابل دنخبل اب
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ین! ین زا منیا -

تسرد ، هظحل نوا یوت یتخبشوخ .. ششوغآ وت مدش قرغ و مدیدنخ

! دوب ملغب وت

ثعاب قشع زا یرپ هطبار نوا و بش نوا ، نومروصت الف خرب اما

، دوبن شنامز مهم اما . مدش هلماح دعب هام کی هکلب . دشن نم یگلماح

ناخ ی هون نیلوا . دوب هداتفا هار اتسور یوت هک دوب یناجیه و روش مهم

نیلوا .. ثراو نیلوا . نتشاد قوذ همه نیمه هساو و دوب نم محر یوت

! لسن ی هدنهد همادا

سح . مدوبن دنب ماپ ور ناجیه زا مگب هرتهب . متشاد ناجیه ممدوخ

ندرک رکف اب یتسنوتیمن هک بیجع ردقنوا ! دوب یبیجع سح ، ندشردام

. ینزن دنخبل ، شهب

ماهاب یمک مه ناخ و نوتاخ الق خا دوب هدش ثعاب یگلماح طسو نیا

ناخ ! نوش هون نیلوا هساو نتشاد یبیجع قوذ مه انوا هش. رتهب

ندید قوش هب ور شیرامیب درد زورره .و مریمب و منیبب وم هون تفگیم

. درکیم لمحت نم محر یوت هفطن

و ممکش ندش گرزب تلا اهوح رایو ندید اب همه هک مه دعب هام دنچ

نیا هب اتسور یانز قبط مه ناخ ، هرسپ هچب نتفگیم متروص تارییغت

.. اضر و مدوخ اما هرتخد هچب دوب هدیسر رواب

. مدموا نوریب رکف زا قاتا رد تشپ نوتاخ رغرغ یادص اب

؟ نوتاخ هلب -

شامخا تخت وت ور متسشن هک نم ندید .اب لخاد دموا و درک زاب ورد

دش. رت هدرشف

؟ یش رضاح یاوخیمن .. یتسشن اجنیا زونه هک -وت
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هنوهب مدرکیم یعس هک ردقچ ره . متخادنا نییاپ ومرس و متفرگ زاگ ومبل

. تخیریم هنوهب نومسآ و نیمز .زا دشیمن راگنا مدن شتسد

ور مرانک تخادنا . دروآ رد یدنلب یسکام نهاریپ و تفر دمک تمس

: تفگ و تخت

یدش اه هدرم هیبش نک شیارآ ممکی ششوپب عیرس -

یراظتنا هچ دوب مشیش هام یوت هک هلماح نز هی .زا مدرک هچورق نودند

؟! هشاب اه لدم لثم هکنیا ؟ تشاد

مکحم ورد یتقو . مدرک هراظن ور قاتا زا شندش جراخ و مدیشک یفوپ

نیا هک هصخشم ال صا دز. دگل ممحر هراوید هب هچب مدرک ساسحا ، تسب

همه حلا هک هکشخ القو خا دب ردقنا . دایمن ششوخ نوتاخ زا مه هچب

. هنزیم مه هب ور

یلدنص ور مدوب هتسشن هزات . مدرک منت طایتحا اب ور نهاریپ مدشاپ

.اب لخاد دموا اضر راب نیا و دش زاب قاتا رد هک شیارآ زیم یولج

: متفگ هنییآ وت زا شندید

یدموا دوز هچ اضر هع -

: تفگ بناج هب قح

؟ مرب یتحاران -

. مدیدنخ

؟ یرب یراد تأرج ، تفوک -

هقلح مندرگ رود وشتسد متمس دموا و تخت ور تخادنا دروآ رد وشتک

زا نتفگیم ، مدوب هدرک ادیپ تیساسح شنت رطع هب رخاوا نیا درک،

؟ اضر نت رطع ارچ اما ، هرایو

: تفگ و دیسوب مکحم ور منوگ
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مرب منک طلغ -

هاگن شهب وحم دنخبل .اب دمک تمس تفر و درک زاب مرود زا وشتسد

، اضر ندش هدامآ دعب ، مدش دنلب و مدرک تسرد ور مشیارآ و وم . مدرکیم

یسلجم ؛ میدوب سلجم نیا لگ اضر ونم . میدش جراخ قاتا زا مه رانک

ناخ مسارم نیا وت دوب رارق . دوب هتفرگ نم ی هچب تبسانم هب ناخ هک

سح نیا زاب ؟! مرسپ متفگ هنک! باختنا مسا مرسپ هساو همه روضح رد

؟ یچ هشاب رتخد هچب هگا ..هک یتنعل یایبوف نیا زاب .. بارطضا

هک ارچ . مگب یسک هب ور مسح نیا و منک زاب بل یتح متسنوتیمن اما

! دوبن یچیه ناخ مشخ زج شهت

شتسد وت ور متسد تدم مامت اضر و میتسشن صوصخم یلدنص ور

هدشن گنرمک مهب شسح اهنت .هن دیسوب یم یهاگزاره و دادیم راشف

زا رتشیب یکی ، زورره ؛ دشیم رتشیب شنتساوخ شطع زورره هکلب ، دوب

اب مدوب تخبشوخ ردقچ نم هنودیم ادخ !و تشاد متسود لبق زور

! اضر دوجو

دش. رت یمسر یمک وج ، ندموا نوتاخ و ناخ و دیباوخ هک همهمه

و ندوب اتسور یامدآ نوشرثکا اضق زا هک اه نومهم نیب اهراکتمدخ

. ندرکیم شخپ ینیریش و هویم ، لیماف منوشاه یضعب

و مدیشک شور ومتسد ، دوب صخشم مدنلب نهاریپ ریز مزا هدمآرب مکش

هچ ناخ هنودب تساوخیم ، دوب رارق یب مولوچوک . مدش تذل قرغ

! هراذیم شارب یمسا

ناخ ناخ... و دادیم نوکت رس انومهم هساو ، شرورغ زا رپ هاگن اب نوتاخ

دنخبل ای هدنخ دمویم شیپ مک ال صا ! دوب کشخ ، دوب درس هشیمه لثم

کت ناخ ، تشذگ مسارم زا هک یمک . دوب کشخ شتاذ . میدیدیم ور ناخ

نش. تکاس انومهم ات درک یا هفرس
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هلماح دوب هدیمهف یتقو .زا دوبن شادیپ اما ، متشگ نیمار لا بند مشچ اب

تفگیم هش، ور هب ور ماهاب تساوخیمن ال صا ، ترامع دمویم رتمک م

هنک. لمحت هنوتیمن

ریصقت املسم ! مشاب تیمها یب ای منک یزوسلد شارب متسنودیمن

اب مرب و مش اضر لا یخ یب متسنوتیمن هک نم ، تسب لد هک دوب شدوخ

. دوب نم زیچ همه اضر !... نوا

مسارم نیا ، دیراد الع طا هک روطنومه ؛ دیدمآ شوخ .. یمارگ نانامهم -

.. ارون منک. الم ور،عا منادناخ ثراو یمسر روط هب ات مدرک رازگرب ور

المز زاب اما . دینودیم ور هیضق نیا هک منودیم هتبلا تس؛ هلماح مسورع

همادا ور ملسن ،و هدوب مثراو ، میرسپ ی هون ، موسر و مسر قبط . مگب دوب

داد. دهاوخ

نوچ ، تشاد رادفرط یلیخ مدرم نیب ناخ . ندز تسد دنخبل اب انومهم

هدرک شامدرم و اتسور هب یدایز یاه کمک ، شندوب الق خا الفدب خرب

و... زیچان یلیخ تمیق اب نوشهب نیمز شورف لثم ییاکمک . دوب

ندوب دقتعم نوچ ندرکیم توعد ور ناخ نوشاه یسورع یوت یتح

. هرایم ینمی شوخ نوشارب

ات ننک باختنا ور مسا رت عیرس دز هراشا نوتاخ هب یمورآ هب اضر

. میش هتسخ هچب ونم تساوخیمن هش، مومت مسارم

. شنوش ور متشاذگ ومرس

: تفگ ینارگن نحل اب

؟ یراد درد ؟ ارون دشیچ -

: متفگ و مدیسوب وشتسد دش. قیمع مدنخبل

؟ مشاب هتشاد درد و یشاب -وت
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. دیشخرد یم شامشچ درک. دنلب ومرس و شتسد وت تفرگ ومنوچ

درک: همزمز مابل یور وطالین هسوب زا دعب

هک! مترکون -

.. رتشیب -ام

نوشهاگن هکنیا لثم میدیمهف هزات دش. دنلب انومهم غیج و توس یادص

یور ور ناخ هاگن ینیگنس . متخادنا نییاپ ومرس تلا جخ .زا هدوب ام هب

ارچ . هنکیم ماگن مخا اب مدید هک باال مدروآ ومرس . مدرکیم سح مدوخ

؟! درکن راتفر بوخ نم اب تقوچیه اعقاو

: تفگ و درک فاص وشادص . انومهم تمس تشگرب و تفرگ مزا وشهاگن

و نم هار ی هدنهد همادا دنز! ِداوهب ! داوهب مراذب ور شمسا ماوخیم -

مگرم دعب هک ییازیچ اب نم هش،و یعقاو درم هی دیاب نم.. ی هون .. اضر

دعب هش. گرزب تمعن و زان یوت ات منکیم ایهم ور طیارش ، مراذیم شساو

! هرایب شراب درم هراد هفیظو اضر مه شندش گرزب

دز: بل اضر

! مشچ -

تسد انومهم .. دزیم دنخبل نوتاخ داد. نوکت وشرس شخب نانیمطا ناخ

نم..! یولوچوک داوهب .. دوب مرسپ شیپ ملد نم، اما .. ندزیم

*****

زورره نوتاخ ، ممیگلماح مهن هام تس،8/5/1352..وت هبنشجنپ زورما

اضر . دوب هدشن یربخ زونه اما هتسرفب هلباق ات هش عورش مدرد هرظتنم
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داوهب رس بالیی هکنیا سرت زا هام 9 نیا ..وت شدرگ متربب ادرف هداد لوق

ییاتقو طقف . متفرگ یگدرسفا یباسح ؛ مدوب هنوخ هرس کی داین

. هنوخ دمویم اضر هک مدشیم لا حرس

شگنت ملد ؟ دایب اضر ات دشیمن بش ارچ ، تعاس هب مدز لز ترسح اب

اضر ، مدوب هدش ریگ هنوهب و هلصوح یب یباسح ریخا هام کی نیا ! دوب

رازآ مدوخ هساو اما ، هیداع و همنامیاز هب ندش کیدزن رطاخب تفگیم

. دوب هدنهد

هدنوم تعاس .هی دیخرچ تعاس هرخ اتبال مدرک رکف میگدنز هب ردقنا

درد یناهگان یلیخ هک مسرب مدوخ هب مکی مدشاپ . اضر ندموا هب دوب

متردق مومت .اب دیرب ور منوما هک ردقنوا . مدرک ساسحا ملد ریز یدیدش

مندب دیشک هک یدعب ریت .اب دشن یربخ اما مکمک دایب رفن هی ات مدز غیج

.. نیا . تخیریم تشاد هک مدش ماپ نیب یگنر یب عیام هجوتم دش. رس

مبآ.. هسیک ؟ دوب یچ نیا

غیج دز ممحر هراوید هب داوهب هک یدگل اب اما متشادن مه ندز غیج یان

؟ هدش عورش منامیاز درد هنکن . مدز یدنلب

و دش زاب رد نیمز متفین ات مدوب هدرک دنب دمک هب ومتسد هک یلا ح رد

دیود درک، تشحو مندید دش.اب نایامن مرات دید تشپ نیمار ریوصت

: تفگ ماه غیج نویم و متمس

دش.. تچ ارون .. ارون -

: مدیلا ن طقف

.. دایم هراد داوهب نیمار .. هدیکرت مبآ.. هسیک -

هظحل ره یتنعل ؛ مدز غیج هرابود هک رد تمس هرب تساوخ دش. لوه

. دشیم رت دیدش مدرد

عیام نوا ، دنومن منت وت نوج درک. ملغب و متمس تشگرب هدیسرت نیمار
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. تخیر یم مزا روطنیمه مه گنر یب

هنوخ زا هراد مدیمهف . نییاپ هقبط تمس دیود و درک مدنلب شاتسد ور

راگنا . متفریم نداد نوج مد ،ات داوهب دگل ره .اب هنکیم مجراخ

هدش هراپ بآ هسیک نوچ . نوریب دایب و هنک هراپ ور ممحر تساوخیم

! دوب کانرطخ یلیخ هنرگو ، دمویم ایند هب دوز دیاب ، دوب

و لخاد درب ونم دش زاب رد هک نیمه دز ور اه هنوخ زا یکی رد نیمار

مهب یهاگن و دموا تس هلباق مدیمهف هک ینز . تخت ور دنوباوخ

: تفگ دید ور ماپ نیب عیام یتقو باال داد ور منهاریپ . تخادنا

هدیکرت شبآ هسیک ، نیسح ماما -ای

هدیرب ور منوما یردقنوا درد منم . درکیم هتکس سرت زا تشاد نیمار

! مدروخیم چیپ مدوخ هب طقف منک. لیلحت هیزجت وشفرح منوتن هک دوب

دز: داد دزباالو ور منهاریپ نییاپ

شاب دوز ، رایب هلوح و غاد بآ هنیمهت -

. مدید شامشچ وت ور کشا . شتسد وت تفرگ ومتسد ، مرانک دموا نیمار

: مدز بل

نک.. ربخ ور.. اضر .. اضر -

. دیسوب ومینوشیپ

هکانرطخ تدوخ هساو مه .. یشاب مورآ نک یعس طقف ، شابن نارگن -

داوهب مه

ممکش . مدیشک غیج مناوت مومت .اب دروآ موجه مهب زاب درد هظحل نومه

هب وور دز سپ وشاکشا نیمار . دشیم نییاپ باالو داوهب یاه دگل زا

دز: داد هلباق

؟ یتسه یچ رظتنم هگید نک عورش -
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وت دموا ، هلوح یلک و غاد بآ تشت اب یمادنا الرغ رتخد دش. لوه هلباق

. قاتا

دش؛ دنلب نیمار

رایب تقاط ارون منک.. ربخ ور اضر مریم نم -

. مدوب نداد نوج هب ور درد .زا مدز سفن سفن

کاپ لا متسد اب وماهاپ نیب عیام درک، زاب وماهاپ هلباق ، تفر هک نیمار

دعب هقیقد دنچ و ماپ الی درب و درک هشغآ لکلا هب ور شیچیق درک.

تشاد مامشچ . مدش سح یب و مدز غیج . دیچیپ منت یوت دیدش شزوس

: تفگ هلباق . تشاذن هنیمهت یلیس هک دشیم هتسب

هدب راشف وشمکش هنیمهت ، ینک شغ دیابن ، رایب تقاط نوج رتخد -

مدیمهفیمن هک دوب دیدش مدرد ردقنا . تسشن ممکش ور هنیمهت یاتسد

! ننکیم راکیچ نراد

: تفگ هلباق

.. نزب روز .. نزب روز -

. مشکب سفن متسنوت یمن یتح نم اما

هشیم فلت هراد هچب نزب روز رتخد .. هدب راشف هنیمهت -

. مدز روز قه قه .اب مدز روز درد واب تفرگ م هیرگ

: تفگ هلباق هک درک دراو ممکش هب یدایز راشف وهی هنیمهت

نزب روز رتخد بنجب .. دموا شرس .. دموا شرس -

راشف ور ممکش مه هنیمهت . مدز روز تردق واب مدرک سبح ومسفن
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دموا هدیرپ گنر یتروص اب اضر و دش زاب رد هظحل نیمه .وت دادیم

منت نییاپ ندید اب ومرانک دموا دش. رت دیدش مقه قه شندید .اب لخاد

هجوتم هزات هلباق . دیسوب وشتسد وت تفرگ ومتسد . دیرپ رتشیب شگنر

دش؛ اضر

ناخ اضر هکانرطخ .. هدش هراپ بآ هسیک .. هنزب روز دیگب شهب -

: مدیلا دش.ن عمج متروص درد داد.زا نوکت وشرس دنت دنت اضر

م.. هچب .. اضر -

راذب نزب روز .. میگدنز هشیمن شیچیه .. مرب تنوبرق هشیمن شیچیه -

نوریب دایب

: مدز قه

منک .. یمن .. سح .. ومنت .. نییاپ ..اپ.. منوت .. یمن -من..

: تفگ مهب وور درک رتشیب ممکش ور وشتسد راشف هنیمهت

نک تالش مکی -

هلباق و تشذگ هقیقد دنچ . مدز روز و مدش زیچ همه و درد لا یخ یب

. هلباق تسد تکرح هب دوب هدز لز اضر . دوب ردتالش تخس

: تفگ قوذ اب وهی هنیمهت

دموا .. هدنوم شاهاپ طقف .. دموا -

: تفگ هتپ هتت اب اضر

؟ هنکیمن هیرگ ارچ ارچ.. -

شندروآ دوز رکشورادخ ، هشرود بآ هسیک - هنیمهت

خ هیلا خ ممکش راگنا ، هظحل نومه و داد راشف ور ممکش هرابود هنیمهت
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متسنوتیمن ممشچ ندوب رات رطاخب هک ور یمسج هلباق دش. یلا

: تفگ دروآ باال هیچ مدب صیخشت

.. نوت هچب منیا -

مرواب . قاتا وت دیچیپ هیرگ یادص ، دعب و درک هراپ ور یزیچ یچیق اب

هنم.. داوهب ..ملا دازون هیرگ نیا ، دشیمن

داد: همادا هلباق

.. هزان مردقچ .. لگرو لگرت رتخد -هی

: متفگ هدز تشحو دش. زاب درد نویم ممشچ

؟ رتخد -

قاتا زا درب و دیچیپ هلوح یوت ور هچب هنیمهت . دوب هدرک پک مه اضر

: تفگ دوب منت نییاپ یسراو لوغشم هک یلا ح رد هلباق . نوریب

هرتخد ، هگید هرآ -

داد: نوکت رس روابان اضر

-هن..

دش: ینابصع هلباق

رایب نک شزیمت دوز هنیمهت هن؟ ویچ یچ -

مشچ - هنیمهت

مشیپ هام دنچ یاه سح دای ؟ دوب نکمم روطچ . دوب هتفر مدای مدرد

یچ.. هش رتخد هگا تفگیم مهب یسح هی شمه . مداتفا

: متفگ و مداد تروق روز هب ور منهد بآ

.. نومتشک یم ناخ.. .. اضر -
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. تشادن مندز فرح تردق یتح اضر

. دوب هدرک شغادنق هلوح .اب تشگرب شتسد یوت دازون اب هنیمهت

درک. زاب شرود زا ور هلوح و تفرگ ور هچب هلباق

.. هرتخد ور.. شن اوژ نیب ناخ.. اضر ایب -

هیرگ . دوب هچب هب شمشچ . مدرکیم سح ور اضر تسد شزرل یبوخ هب

درد فرط هی دش.زا راوآ مرس ور هنوخ لک راگنا دش، دنلب هچب ی

. هچب ندوب رتخد درد فرط هی ..زا نامیاز

منک! رواب متسنوتیمن

تشاد هنوخ لک نم.. اما . هچب هب دوب هدز لز اه هتفرگ قرب لثم اضر

. دیخرچ یم مرس رود

؟ دیدرک رواب ؟ شتربب هنیمهت مدب - هلباق

رگا ،هک مداتفا ناخ یادیدهت دای . هنزب فرح تسنوتیمن . دوب هکوش اضر

هچب هگا هک . مراذیم نوتلد هب ور نوتندوب مه اب یوزرآ هش رتخد هچب

هش رتخد هگا هش،هک منهج نوتیگدنز لک ات منکیم نوتنیرفن هش رتخد

و... دینیبب ومه مه ایند رس نوا یتح مراذیمن

: تفگ هدز تشحو هلباق . مداد نوکت ور مدوخ یمک

یراد یزیر نوخ .. رتخد ینکیم راکیچ -

. تفرگ هلباق زا ور دازون هنیمهت . مدیشک ور اضر یوزاب و مدش زیخمین

: مدرک همزمز

.. اضر .. اضر -

درک. ماگن جیگ
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؟ مینک .. راکیچ یچ.. -

هنیمهت تمس . دیرپ اج زا هربخ هچ شفارطا هشاب هدیمهف هک راگنا وهی

. دوب هدیرپ شگنر درک. هاگن شهب یمک . تفرگ شزا و دازون و تفر

: تفگ ومرانک دموا

شمربب دیاب ، هدب ریش شهب نک شلغب -

؟ یربب اجک -

یم شتروص . متشاد شهگن مسح یب یاتسد .اب ملغب وت تشاذگ ور هچب

. مداد شراشف مدوخ ..هب تشاد یبوخ رطع و دوب مرن ردقچ . دیشخرد

! دوب نم ..ملا هتشرف نیا

و داد هلباق هب ور شیفصن و دیشک نوریب سانکسا یلک شبیج زا اضر

هچب اتاب هدیم ور نامیاز لوپ هراد مدرک رکف . هنیمهت هب وشفصن

: تفگ نوشهب ور اما ترامع میدرگرب

نوتنوخ مدیم هدوب رتخد هچب هدیمهف اتسور یلا ها زا یسک ممهفب هگا -

نامیاز زا یزیچ . هنوتتوکسلا قح هساو لوپ نیا ؟ دیهجوتم . نزیرب ور

. دینک ضرف هدرم ور نوتدوخ هنک ادیپ زرد هنوخ نیا زا نوریب هب زورما

؟ دیدیمهف . دموا ایند هب هدرم هچب دیگیم دیسرپ یزیچ سکره

نامزمه ندوب هدرک بجعت مه ، ندوب هدیسرت مه هک هنیمهت و هلباق

: نتفگ

.. مشچ -

مارب شافرح هک ینم نم... نم. فرط تشگرب و داد نوکتوشرس اضر

سپ ؟ هدموا ایند هب هدرم هچب هگب همه هب تساوخیم ! دوب کتپ لثم

؟ مینک شراکیچ ؟ هشیم یچ هچب نیا فیلکت

. دیسوب ور شکیچوک ینوشیپ ،و دوب ملغب وت هک دازون ور دش مخ
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: تفگ

.. هدب ریش شهب مموناخ -

.. ینک شراکیچ یاوخیم یچ.. ینعی افرح نیا .. اضر -

: تفگ یا هنودرم ضغب اب

هب شاپ تقوچیه هنوتیمن هچب نیا اما . دنمزاین هداوناخ هی هب شمدیم -

.. نومتشکیم ناخ هک ینودیم هش.. زاب ترامع

. مدز خی . تخیر ورف مدوجو

.. اضر -

زا ور شریش نیلوا راذب .. هدب ریش شهب .. ارون مارب نکن شرت تخس -

هروخب شردام

.هب مدز ییادص یب قه . دروآ موجه مامشچ هب کشا هیناث زا یرسک وت

اضر اما .. دوب ییایور ردقچ .. دوب ابیز ردقچ .. متخود مشچ دازون

ناخ.. نوچ .. نوچ هنک.. شادج مزا تساوخیم

شماجنا روطچ دیاب متسنودیمن ال صا . مدروآ نوریب سابل زا وم هنیس

: تفگ هلباق هب ور اضر . مدب

نک شکمک ایب -

. شابل ور تشاذگ وم هنیس کون و تشادهگن مارب ور هچب دموا هلباق

دش. زاب شامشچ م هنیس کون سح اب نوچ دیباوخیم تشاد راگنا

. درکیم منووید تشاد شیتروص تروص

: تفگ کالهف هلباق

.. داوخیم مکحم کم ..هی دایمن ریش -

وشکون . تفرگ وم هنیس شتسد اب اضر درک. هاگن اضر هب راد روظنم و
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وشرس هک نیمه اما ، دموا مدرد هک یروط . دیکم و شنهد وت درک ورف

. تخیر نوریب م هنیس کون زا دیفس عیام هرطق ود دیشک رانک

ب اما ، هریگب ات دیشک لوط . تشاذگ دازون نهد هب وم هنیس هرابود هلباق

هچب . تخیریم ورف تشاد مبلق درک. ندروخ هب عورش و تفرگ هرخ ال

ریش هی طقف شزا نم مهس .. دوب رتخد و میدیشک وشراظتنا هام ۹ هک یا

.. دوب نداد

متخیریم کشا روطنیمه نم و دوب ندیکم حلا رد یا هقیقد هد ادودح

مدش مخ داد. نوکت وشاتسد . دیشک رانک وشولوچوک یابل هرخ هکبال

.. دوب مرن ردقچ نم.. یادخ .. مدیسوب وشاتشگنا

. مدرک هاگن اضر هب هدنومرد و مدز قه

دز. شسپ عیرس هک تخیر شمشچ زا کشا هی

.. ارون شخبب ونم -

: متفگ شفرح هب هجوت یب

.. زانهب میراذب .. وشمسا -

دازون یاتسد مه دعب . دیسوب ور مینوشیپ دش مخ و داد نوکت وشرس

. دوب زانهب شمسا دعب زااالنهب هک ور مولوچوک

و ندرگرب هاگنومرد زا نوتاخ و ناخ تسان ..اال شمربب هدب .. مارون -

نیمار و ندیسر الاتاالن صا مدیاش .. اجنیا نایب نش تدوبن هجوتم

هتفگ نوشهب

: متفگ ومدرک هاگن هچب .هب مدوجو وت داتفا سرت
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یش تخبشوخ نک یعس .. مدیدیمن ور یزور نینچ و مدرم یم شاک -

.. مزانهب

. شمدیسوب هرابود و هرابود

: متفگ هریگب مزا ور هچب هکنیا لبق

ریگب .. نومزا .. سکع -هی..

. دروآ نیبرود هسفق وت وزا دیرپ هلباق درک. هاگن هلباق هب اضر

یخلت .هب مدز یخلت دنخبل ، نیبرود هب هریخ و مدرشف ملغب وت ور زانهب

!! میگدنز

دش. هتفرگ سکع

یب هگا . متخادنا زانهب هب ورخآ هاگن . متمس دموا و تخادنا رانک ونیبرود

؟ دوب یچ سپ دوبن شدازون زا ردام هی ندرک ادج ایند راک نیرت هنامحر

.. تفر و تفرگ لغب ور زانهب

طقف ملد دش.. مومت متردق هگید .. مدیشکن هگید هک دوب هظحل نیمه وت

ور تراظتنا یا یرادیب چیه شهت هک یباوخ ، تساوخ وطالین باوخ هی

!! هشکن

***

ورد نیا نک ناج..او نامام .. نامام -

وماکشا و مدیشک مامشچ هب یتسد . مدرک هاگن مفارطا هب گنگ و جیگ

؛ متسب ور مییاذک تارطاخ رتفد . مدرک کاپ
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واب مدرک زاب ورد ! دوب یکیرات قرغ قاتا . مدش دنلب ماج زا هتفوک ینت اب

. مدش ور هب ور داوهب نارگن هرهچ

. دیشک یا هدوسآ سفن

نوریب قاتا نیا زا هزور ود ؟ منکیم هتکس نم یگیمن نم.. ردام هخآ -

. دمویمن تزا مه ییادص یتح ، یدموین

وت زورود ادج . متشادن ور ماهاپ یور نداتسیا یارب رناژی مدرکیم سح

؟ مدشن هجوتم ارچ سپ ؟ مدنوخیم ور متارطاخ و مدوب مقاتا

: دوب هداسیاو داوهب تشپ . شتمس متشگرب ادیت یادص اب

بش تفگ درک، تکرح زاورپ نیلوا ،اب اضر اباب هب میدز گنز مشزات -

نیدرک نارگن ور همه یباسح . هسریم

. متشاد جایتحا شهب ردقچ .. اضر . متفین هک مدرک راوید دنب ومتسد

. مدز دنخبل

یهایس مامشچ و منک لمحت متسنوتن . تفرگ ور موزاب ریز نارگن داوهب

. تفر

****

:* ادیت *

: متفگ هدزتشحو دش، هتسب هک ارون نامام یامشچ ندید اب

.. نامام -

ور قاتا وت شمیدرب مدرک کمک . تشادن نم زا یمک تسد مه داوهب

. دیشک زارد تخت
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دیاب زورما تسرد . مدرک تسرد دنق بآ و هنوخزپشآ تمس مدیود

! یتنعل ؟ یصخرم نتفریم اراکتمدخ

ارون نامام یابل نیب ور، شیمک قشاق .اب ارون نامام قاتا وت متشگرب

. شنهد وت هرب درک کمک داوهب و متشاذگ

: تفگو داد شنوکت داوهب . متخیر ور یدعب قشاق

.. تدوخ اب ینکیم راکیچ نیبب .. منامام .. نامام -

درک زاب وشامشچ ثکم اب ارون نامام

هک یزور ود نیا رطاخب دادیم نوشن شلا ح یب و هدیرپ گنر تروص

دوب هدروخن مه اذغ و بآ یتح و دوب هدرک سبح قاتا وت ور شدوخ

. هدش نوغاد یباسح

: متفگ و مدرک شزاون وشتسد تشپ

؟ نیرتهب -

. هیرگ ریز ودز دیزرل ش هنوچ

داوهب یاج دش. دنلب ارون نامام رانک وزا دیشک یفوپ کالهف داوهب

: متفگ و مدرک شزاون وشاهوم . مدرک شلغب و متسشن شرانک

هنک! نوتبوخ هنوتیم اضر اباب طقف راگنا -

: تفگ و دز سپ ومتسد دزیم قه ادص یب هک روطنومه ارون نامام

. مشاب اهنت ماوخیم .. دیرب -

و درک هاگن نامام هب هتخورفارب ییامشچ .اب تفر رد هروک زا داوهب

: تفگ
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هتشون یچ ال صا ، اجنیا ینک سبح وتدوخ زاب مراذب نک رکف دصرد -هی

؟ یتخیر مهب یروطنیا سلا همهنیا دعب هک رتفد نوا وت

نامام ؛ دوب شور یمیدق و هنهک رتفد . یتختاپ تمس تشادرب مدق و

. تشادرب و رتفد و دش زیخمین تشحو اب ارون

داوهب هشاب طوبرم وت هب هک تسین یزیچ -

درک. شلفق و وشک وت تخادنا ورتفد

: متفگ ومتسد وت متفرگ وشتسد . داوهب تمس متفر و مدش دنلب ماج زا

! هشیمن لح یزیچ هک تینابصع اب یروطنیا .. داوهب شاب مورآ -

داد. نوکت وشرس

دایب اراس منزب گنز مرب شاب شبظاوم -

. منکیم هدامآ اذغ مریم مدوخ ارچ؟ اراس -

دز. دنخزوپ

؟! مکش نیا -اب

داد: همادا هک مدرک توکس ! دوب هچب شروظنم . مدرک هاگن ممکش هب

نک شمورآ یتسنوت هگا ششیپ نیشب -

مشچ -

. تفر و دیسوب وماهوم یور

ارف ور رهش شیمحر یب ی هزاوآ یزور هک ینز . مدرک هاگن ارون نامام هب

االن اما مدرک شباطخ گرزب مناخ لوا زور زا هک ینز ؛ دوب هتفرگ

دوب باقن هی اهنت ، اتسور ندوب گرزب مناخ نوا و یمحر یب نوا ممهفیم

.واال ننیبن ور شادرد نارگید هکنیا هساو . دوب هتخاس شدوخ هساو هک
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! دوب هتخیر ورف روجدب ن..

نوا شیپ زور ود هگا هک ارچ . متسنودیم شن حلااال بوصم ور مدوخ

سلا یس تارطاخ وت دشیمن ترپ مدرکیمن شاهاب ور هرخسم یخوش

! ششیپ

. یدرک شنوغاد هک یدوب ..وت ادیت هرآ

االن.. اما دوب باقن نومه یوت زونه ، منزب ور فرح نوا نم هکنیا لبق

دش! رتسکاخ شباقن راگنا

: مدرک همزمز و متسشن شرانک

.. اعقاو نم نم.. هنم! ریصقت .. نیدش یروطنیا هکنیا -

زا هرطق هی هظحل نومه درک. ماگن شرات یامشچ واب درک دنلب وشرس

درک: همزمز ش. هنوگ یور تخیر شکشا

! مدنوخ ورتفد نیا زاب هک دوب مدوخ ریصقت ، نکن رکف یروجنیا -

مودکره ، شتسد یاه کورچ . مدیسوب و متفرگ متسد وت وشتسد

! ندوب شاه مغ زا ینوشن

.. دوب نوترانک زانهب االن شاک -

درک: همزمز . تفرگ جوا شقه

.. مزانهب -هب..

ندرک ادیپ هساو منک تالش متفرگ میمصت ملد هت زا هک دوب اج نومه

هنک. مکمک هنوتیم اعطق ، منزب فرح اضر اباب اب هراب نیا رد دیاب . زانهب

***
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همین 3 تعاس . مدروخ نوکت ، یدورو رد لفق وت دیلک شخرچ یادص اب

وت داوهب اب راچان ،هب هسریم بش همین دوب هتفگ اضر اباب نوچ ! دوب بش

داوهب ، مدش دنلب ماج .زا میشاب رادیب دموا یتقو ات میدوب هتسشن سنلا

کیچوک اتبسن نودمچ هی هارمه اضر اباب رد،هک هب میدز لز دش. دنلب مه

.زا دوب شدیفس شیر درک بلج ور مهجوت هک یزیچ نیلوا . لخاد دموا

اما ، تشذگ یم یهام 3 شمدوب هدید ترامع وت اج نیمه هک راب نیرخآ

نومهجوتم هکنیا نودب . شندوب هتسکش هب مدوب هدرکن هجوت تقو چیه

: تفگ داوهب هک ارون نامام قاتا تمس تفریم تشاد هش

اباب! -

. نومتمس تشگرب هزات

دز. یگنرمک دنخبل . مدیسوب وشتسد و شتمس متفر داوهب زا رتولج نم

! دیدموا شوخ -

. دیسوبن وشتسد اما داوهب داد. نوکت وشرس و دیشک مرس هب یتسد

مکحم لیلد هی شتشپ اعطق اما هرادن شاباب زا یشوخ لد متسنودیم

. دوب

: تفگ دزیم جوم نوشوت یگتسخ هک ییامشچ اب اضر اباب

؟ هباوخ -

داد. نوکت وشرس نیمز هب هریخ داوهب

منکیم شمورآ مدوخ ، دیباوخب دیرب مامش -

! هشاب -

تفر و درک سمل ور ارون نامام قاتا رد هریگتسد یمورآ هب اضر اباب

: تفگ داوهب دش هتسب هک .رد لخاد

؟ دوب هتشون یچ هرتفد وت یمهفب یتسنوتن -
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شک و رتفد درک رارصا مهب دوب باوخ نامام یتقو هک مداتفا رهظ دای

نوچ . مدرکن راک نیا ماجنا هساو مه یش تال یتح نم اما . منوخبو مرب

! هتشذگ یاه قافتا هب هسرب هچ ، تشادنربخ مه زانهب دوجو زا داوهب

شنوش ور متشاذگ ومرس ومدرک هقلح شوزاب رود ومتسد

! متسخ یلیخ ادخ ؟هب میباوخب میرب .. داوهب -

. دیسوب وماهوم یور و درک ملغب

میرب مکقشع هرآ -

اهنت دوب المز مه اضر اباب و ارون نامام هساو باال؛ هقبط میتفر مه رانک

هنک! شبوخ هنوتب اضر اباب دیاش ، نشاب

: تفگ چن چن اب داوهب . تخت ور مدیرپ و مدیشوپ یکزان کراولش و پات

باوخن یروطنیا ، هدش درس مکی اوه -

هبوخ یروطنیمه داوهب نزن رغ -

هک یلا ح ورد درک لغب ومنت تکرح هی .اب شریز دیزخ و درک دنلب ور وتپ

: تفگ هریگب زاگ ومندرگ ات مور دشیم مخ

؟ هبوخ یروطنیمه -هک

مدیدنخ شغ شغ و دموا مکلقلق

زاف وت مدیمهف دش نشخ هک شاه هسوب ، تفرگ زاگ و دیسوب ومندرگ

. هیدج ، تسین یخوش

: مدیلا ..ن دروخ چیپ ملد

داوهب -
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موه -

. دیسوب ومتخل هنوش رس

دایم مباوخ ، نکن -

یب دز.هآ سیل و دیشک م هنیس ات ندرگ یور ور شجزل و غاد نوبز

: تفگ و درک دنلب وشرس دنخبل .اب مدز شسپ رتشیب و مدیشک یرارق

زوت! موش یمن ریس -

رانک درک. ملغب تفس . متشاذگ شنیس ور ومرس و مدرک سول ومدوخ

باوخ شوغآ ،هب درکیم شزاون ور ممکش هک یلا حرد و مدیسوب وشندرگ

. میتفر

***

: ارون

دیخرچ یم رونوا روو نیا هب مئاد هک شهاگن زا ور نیا ؛ دوب کالهف اضر

زاب ور سحن رتفد نوا زاب 35سلا، دعب هکنیا زا دوب .کالهف مدیمهف یم

االن35سلا یارون هگا هک . مدنوخ ور نوماه تقامح تارطاخ و مدرک

اما هدن تسد زا ور شزانهب یلو هریمب دوب رضاح ، درکیم یگدنز شیپ

. هنومیم یقاب هتشذگ دح ،رد هتشذگ هک فیح .. فیح

یاه هرطق ریز ، هرجنپ نوریب ییاج ملد و مدوب هدش عمج مدوخ یوت

اضر . دوب هدرک ندیراب هب عورش اضر ندموا اب هک ینوراب . دوب نوراب

شلغب درک.وت ملغب یفرح چیه نودب و دموا ؛ مدوب رادیب دموا یتقو

شیپ سلا دنچ 30و لثم اقیقد . دیمهف ور میدوبان جوا هزات ،و متسکش

. متسکش شلغب وت روطنیمه هک
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ره .هک درکیم رکف و دوب هتسشن مهب تشپ هک دشیم یتعاس کی اقیقد

ملد . دزیم مهب ور قاتا توکس شفوپ یادص راب، کی هقیقد دنچ

و مدوب هلماح ور زانهب هک ییازور ، ازور نومه لثم هنک، ملغب تساوخیم

. دوب هدش رباربدص مهب اضر قشع

!! ندوب یبوخ یازور هچ هنودیم ادخ

کشخ مولگ . مدروخ و متشادرب مرانک زا بآ ناویل ؛هی مدش زیخمین یمک

و متشاذگ یتخت اپ یور و ناویل . درکیم ماگن یمشچ ریز اضر . دوب هدش

. ماتشگنا هب مدش هریخ

مه ، مدرک نوغاد ور اضر مه . مدرک یم مومت ور یرادازع نیا دیاب دیاش

. نشکب یتحاران نم رطاخب تسین نوشقح ! ادیت مه و، داوهب

لثم دوب سلا یلیخ . تفرگ شتسد وت ومتسد و دش کیدزن مهب اضر

! میدوبن کیدزن مه هب بشما

دز: بل ؛ مدرک هاگن شامشچ هب مدرک دنلب ومرس

؟ یش بوخ منک راکیچ -

نک ادیپ .. ومزانهب -هب..

ور!! مدیفس همین یاهوم دز. رانک وماهوم

! هدوب نیا شتشونرس دیاش ، متشگ شلا بند یلیخ هک ینودیم -

؟ هشیم یچ نم لد فیلکت -

دش نیگمغ شامشچ

.. تلد هساو هریمب اضر -

. متسب ومامشچ شو هنوش ور متشاذگ ومرس
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****

: ادیت

وهب مداد مندب هب یسوق و شک . دوبن مرانک داوهب مدش رادیب یتقو

. مدرک هاگن ممکش

! ینامام ریخب حبص -

ضوع سابل و متروص و تسد نتسش دعب . مدش دنلب و مدز یدنخبل

: مدش سنلا زا داوهب یادص هجوتم . نییاپ متفر ندرک

نینک تحارتسا دیاب امش ؟ اعقاو هراد یموزل هچ -

: متفگ یدنلب .سالم نوشهب مدیسر و مدز رود ور ورهار

و مدیسوب ور ارون نامام هنوگ ،و اضر اباب تسد . ندز دنخبل هس ره

: تفگ و دیسوب ومنوگ . داوهب رانک متسشن

مموناخ ریخب تحبص -

ینعی نیا ؛ دوب هدش عطق نم ندموا اب نوشندز فرح . مدز یمرگ دنخبل

. دوب بیجع ؟ ممهفب نم نتساوخیمن

دوگ شامشچ ریز نانچمه اما هرتهب زورید زا دیسریم رظن هب ارون نامام

ور شندب هک ییوتپ . دموا یم رظنب هدیرپ یمک مه شگنر و دوب هداتفا

هتشاذگ نوشزاب هک شاهوم ،و هشدرس دادیم نوشن ، دوب هدرک هطاحا

و هتسارآ بش ات حبص زا هک ینز . دوب شیگلصوح یب رگنوشن مه دوب

؟ هشاب یروطنیا دیاب ارچ ،االن دوب ابیز
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: مدز بل

؟ نیرتهب نامام -

: متفگ دنخبل داد.اب نوکت وشرس

حماالهت ؟زا نیشن رتهب و نایب اضر اباب -

ملد دز. خلت تدش هب دنخبل هی دیشک یم ور شپیپ هک روطنومه اضر اباب

. مدرواین مدوخ یور هب اما ، تفرگ

: تفگ و دیشک یا کالهف فوپ داوهب

؟ نیدرکن تبحص شاهاب ارچ امش نم ردپ -

. دیشک یدننام هآ سفن اضر اباب

هرب داوخیم اما ، مدرک -

: متفگ مورآ و مدرک شزاون وشوزاب دش. رت کالهف داوهب

؟ داوهب هدشیچ -

داد: نوکت وشرس

نوتاخ و ناخ کاخ رس هرب داوخیم نامام -

؟ هراد یلکشم هچ بخ؛ -

داد: باوج اضر اباب داوهب یاج

نوشهبو هنک هیرگ هنیشب ؟ هشب یچ هک هرب . هنتفر نیمه شلکشم -

؟ هدب شحف

نوتراکیچ هگم ، ینووج وت نوبز مخز یرس هی زج ، ممهفیمن نم - داوهب

؟ دیزیریم مهب نوشطارطاخ یروآدای اب یتح هک ندرک
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لیلد دیمهفیم تشاد داوهب راگنا . دیرپ حوضو هب شگنر ارون نامام

یم هگا اما . تسین افرح نیا و نوبز مخز ناخ زا ارون نامام ترفن

هچ ینعی ؟ یچ هداد شتسد زا ناخ رطاخب هک هراد رهاوخ هی دیمهف

نونج هب شندیمهف اب اعطق نوا .. زورهب ال صا ؟ دادیم نوشن یشنکاو

.. داتفیم

: مدش دراو داوهب ندرک مورآ رد زا هرابود

ردام و گرزبردپ کاخ رس ات میرب نوشاهاب مام .. نکن شتیذا .. داوهب -

تگرزب

ارچ؟ - داوهب

! داوخیم یزیچ نینچ تردام نوچ -

ممکش روق و راق یادص ندینش درک.اب هاگن مهب ینادردق اب ارون نامام

. مدز یا هفخ غیج دش. درگ مامشچ

مدروخن هنوحبص زونه ، هدش ش هنشگ م هچب ؟ دشیچ نیدید -

: تفگ و دیدنخ اضر اباب

مناج -یا

. مدرک نویزیوآ ومچول و بل

درک مدنلب و تفرگ ومتسد داوهب

نامام . میدوب وت رظتنم میدروخن مه ،ام میروخب هنوحبص میرب ایب -

وشاپ ناج

مدرک تقد هزات . تسشن زیم رس دموا وتپ نومه واب دش دنلب یمورآ هب

. مدیدن ور زیم مدوب یلوضف قرغ دقنا نم ، هدوب هدیچ زیم مدید

ماگن دنخبل اب ارون نامام . مدرک ندروخ هب عورش قایتشا واب متسشن
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ریگرد شنهذ متسنودیم . دوبن هشیمه لثم اما داوهب .. داوهب و درکیم

یزیچره نتفگ هک ارچ منک. شکمک متسنوتیمن اما تساهارجام نیا

! زانهب نایرج هب شندرک کیدزن هساو هشاب کردم هی تسنوتیم

ندرک رپ ضحم ور، هنوحبص همادا و دش روک ماهتشا ، نوشفطل هب

داوهب هک رانک مرب مشاپ متساوخ مدش ریس ال ماک یتقو . مدروخ ممکش

: تفگ

؟ یرادن هسردم زورما -

مریمن یلو ، مراد -

: تفگ و داد نوکت وشرس

نوخب وتادرف یاسرد یباسح رصع سپ ، هشاب -

نابرق تعاطا -

سوب شارب اباب و نامام مشچ زا رود دش. قشع زا رپ شهاگن و دیدنخ

. متسشن لبم ور متفر و مداتسرف

و نم زا رت رونوا یمک تسشن . دموا دش دنلب مه اضر اباب دعب یمک

هکنیا هساو مدید بسانم ور تیعقوم . تشادرب شرانک زا ور همانزور

. مسرپب زانهب بجار وساالیت شزا

تسد یمک درک هاگن هک مهب . متسشن شهب رت کیدزن و مدرک ضوع وماج

. مدرک تسد

اضر اباب .. هزیچ -

دز: دنخبل

مرتخد مناج -
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منک ادیپ ور زانهب ماوخیم .. مگب روطچ بخ نم.. -

کبیس تکرح هک داد تروق یروط ور شناهد بآ دش. عمج شدنخبل

یمورآ یادص واب تخادنا داوهب و نامام هب یهاگن مین . مدید ور شولگ

: تفگ

؟ زانهب -

هدرک فیرعت مارب نامام هرآ.. -

؟ هربب هیضق نیا زا ییوب دیابن داوهب هک ینودیم تقو نوا -

هلب.. -

. تشاذگ رانک ور همانزور

؟ ینک شادیپ یاوخیم ارچ هک وگب .حاال.. بخ رایسب -

هنوترتخد نوچ هش، ادیپ دیاب نوچ .. نوچ .. بخ -

دز. یخلت دنخبل

یاوخیم منک،وت شادیپ متسنوتن مدرک کلا ور رهش نیا کاخ هک ینم -

؟ ینک ادیپ

نیا یاه یمیدق زا مه نوچ هنک، شادیپ هنوتیم منامام منکیم سح -

زا رتشیب ، نتسه هعماج یاه ریقف وزج هک ییانوا کال مه تس، هلحم

. نراد ومه ربخ ارادلوپ

. متشادن یا هراچ و دوب تقیقح اما ، ممانب ریقف ور منامام دمویم مدب

: تفگ و داد نوکت وشرس

؟ ینودب یاوخیم یچ -
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هلحم مسا ، دیداد نوشهب ور زانهب هک یرداموردپ مسا .. هکنیا بخ.. -

هگا نوشاهانشآ زا یکی سردآ ای هرامش ،و نامز نوا وت نوشیگدنز

. دیراد

مدیم تهب و مسیونیم رصع ، هشاب -

. مینک ادیپ شزا یدر مینوتب منامام کمک هب مراودیما .. منونمم -

درک. توکس و دیشک یکانزوس هآ

شراک قاتا هب شدوخ تساوخ هب مه ارون نامام ،و تکرش تفر داوهب

دوب دقتعم اما درک تفلا خم یلیخ اباب هتبلا . هسرب اهراک هب یمک ات تفر

. هیبوخ هار لا یخ و رکف زا شنهذ ندرک رود هساو

مسا و نیبطاخم تمسق وت متفر . متشادرب ور میشوگ باالو هقبط متفر

ایادخ دش! یروط هی ملد . زورهب مسا هب دروخ ممشچ هک مدنوخیم وراه

مش؟ یروطنیا زورهب مسا ندید اب زونه قمحا هنم دیاب ارچ .. شخبب ونم

متسد دشیچ مدیمهفن هک نوریب مایب همانرب وزا منزب ور همکد متساوخ

مدرک هاگن هحفص هب تشحو .اب سامت یرارقرب همکد ور دروخ یهابتشا

مکحم ، شندرک شوماخ دعب و مدرک شعطق . دروخیم قوب تشاد هک

. نیمز ور مدرک شترپ

.. مدرک راکیچ نم نم..

شدوخ هگا ؟ یچ مدز گنز ارچ همهفب داوخب و هش ریگیپ هگا .. یتنعل

؟ یچ هنیبب یشوگ ور وشرامش داوهب و هنزب گنز مهب

. دیشک اجنیا هب راک هک منیبطاخم وت متفر ارچ ال صا ؛ دوب هدیرپ مگنر

دوب مک تنون وگب ، هنکیم گنه هار هب هار هک مه هتفرگ هوگ یشوگ نیا

؟ دوب یچ تنتفرگ یشوگ ، دوب مک تبآ

هک هنک رکف نیا وهب هنیبب هگا ! ومسامت هنیبن منکیم شهاوخ تزا ایادخ

مراد هنک رکف شدوخ شیپ دیاش ال صا . مشیم تخبدب مدز گنز ارچ
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!! مدیم خن شهب

یاپ مدیم لوق تهب نم.. یولوچوک دیشخبب . مدرک شزاون ور ممکش

! هزیرب مهب یسکچیه وتشمارآ مراذیمن ، هشن زاب نومیگدنز وت زورهب

اجنومه دش یمن اما ، هروخب گنز و مرادرب نیمز زا ور یشوگ مدیسرتیم

. اجنوا یدرک شترپ ارچ هک درکیم مچیپ لا وس داوهب . هنومب نیمز ور

گنز تساوخ هگا راذب ، مدرکن نشور اما متشاد شرب و مدیشک یفوپ

هش. هجاوم شوماخ طخ اب مه هنزب

ورد مه رانک . دموا راهان یارب داوهب هرخ هکبال دوب رهظ 2 تعاس

، داوهب یاباب و نامام شیپ نتسشن یمک دعب و میدروخ اذغ توکس

شمه هک نم هنک، تحارتسا داوهب هتبلا . مینک تحارتسا ات قاتا میدموا

!! مدوب تحارتسا وت

: تفگ و تخت ور دیشک زارد داوهب

.. شیخآ -

هنوش . مرود متخیر مدرک زاب وماهوم و شیارآ زیم یلدنص ور متسشن

مرک متروص هب مدرک نوشفاص لماک یتقو منک. نوش هنوش ات متشادرب

راکنیا دیاش منک؛ شیارآ تساوخیم ملد زورما ارچ منودیمن . مدز ردوپ

! درکیم کمک مدوب هداد هک یا یتوس ندرک شومارف هب

یربخ مدوب هدرک نشور ومیشوگ هک شیپ تعاس کی زا رکشورادخ هتبلا

! مدوب هدرک کاپ مه ور زورهب هرامش سرت زا یتح ، دوبن انیا و گنز زا

، مدرک بترم وربا سرب و دادم اب ور ماهوربا ، ردوپ مرک زا دعب

زیمت هتبلا . هدیمن ریگ منکیم زیمت ور موربا هکنیا هب هسردم رکشورادخ

. تسین عیاض اردقنوا منم ندرک



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

559

ِلدم ِلگشوخ مشچ طخ هی دعب و مدرک هایس دادم اب ور مامشچ ریز

مدرک لیمکت یتروص هیرژ اب ور مشیارآ . دمویم مهب تدش هب ،هک هدیشک

متسنودیم اما ، دوب هتسب وشامشچ . مدز ادص ور داوهب هنییآ وت وزا

. تسین باوخ

درک: همزمز هتسب یامشچ اب

موه -

: مدرک مخا

تمناخ هب نک هجوت ، تفوک و موه -

و دش نایامن شبل ور دنخبل مک مک . شتمس متشگرب دش. زاب شامشچ

: تفگ

هک! ومناخ روجنیا مروخب نم بخ -

هرغ. مشچ ینشاچ ؛اب مدز دنخبل

! یروخب یاوخیم شمه هک مامش -

لوا درک. ملغب و دنوسر مهب وشدوخ مدق ود واب دش دنلب تکرح هی وت

ور متدرب و درک مدنلب یلدنص ور زا اما هئولوچوک لغب هی مدرک رکف

. شاپ ور دنوشن ، تخت

: متفگ و مدز یا هفخ غیج

داوهب هع -

؟ هگنررپ ردقنا ارچ -رژت

دش. درگ مامشچ

! هیاسمه درم هن مدز گنررپ تدوخ هساو ، امیا هنوخ وت هبوخ -
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دش. زاب ششین

بخ -واال

: تفگ و دز مابل یور یمکحم ی هسوب

؟ یمهفیم مدب تتروق داوخیم ملد -

: مدیدنخ

مقشع تنهد وت مشیمن اج -

؟ مینک تست هروطچ ؟ ینئمطم -

: متفگ و دیرپ مگنر . دوب یروط هی شنحل

یگیم تسار الوت صا هن.. -هن

وم،رد هنوش رس شدعب ، ومندرگ شدعب . دیسوب وم هنوچ و دیدنخ

. دیسوب وممکش ور دش مخ تیاهن

: متفگ و متفرگ زاگ ومبل دش؛ عطقم مسفن

؟ یراد تسود ونوم هچب -

درک. شزاون ور ممکش شتسد مواب هنیس ور تشاذگ وشرس

ییوت شنامام نوچ .. یلیخ -

. مدیسوب وشاهوم ور ومدرک شلغب مکحم

یشاباب وت نوچ مراد شتسود منم -

یوت ور مهب شسح مومت هک راگنا ؛ تفرگ ماک هب ومابل و درک دنلب وشرس

نم نم.. .و دیسوب یم ناجیه ورپ غاد یلیخ ، هشاب هتخیر شاه هسوب

زورهب ، مدیزرو یم قشع داوهب هب نزبغلا هی لثم هک دوب تقو یلیخ

. دوب میگدنز یاه هعونمم وزج نوچ دش، کاخ مبلق وت لوا یازور نومه
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***

م هدامآ نم داوهب -

درک. هاگن ور منییاپ وباالات درک زاب و نکلا ردب

هک! ندرمن هزات ؟ ادیت یدیشوپ یکشم اپاترس ارچ -

. تفرگ مدنخ

یروجنیمه -

ثمال یا هلماح نز ، هدب تیحور هساو -

دش. درگ مامشچ

هدب یا هلماح زوگن یگ یم هزوگ یم مدآ هک ماوت ، هراد یطبر هچ داوهب -

تارب

؛ هتفرگ ومچم راگنا هک دش یروط شهی هفایق

؟ یزوگ یم ماوت هگم -

. شتمس مدرک ترپ و متشادرب تخت ور زا ومسرخ کسورع

یزوگ یم وت طقف -هن

. متمس دموا تسب و نکلا وردب دیدنخ شغ شغ

ثوید هدش لگشوخ مردقچ ، مکسورع میرب -

. هدوب لگشوخ لوا زا تنز ینعی هک مدز شارب دنخزوپ هی

زا مزیگنا ترفن یشوگ نتشادرب نودب و مدرک هقلح شتسد وت ومتسد
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. میدش جراخ قاتا

نهاریپ و یکشم راولش هارمه ، دوب هدرک شنت یکشم تک هی مه داوهب

. هنوخراچ یا همروس

اب نوشکرتشم قاتا زا اضر اباب اه، هلپ زا نومندموا نییاپ اب نامزمه

هرن زاب و هنومب حاالحاالاه دشیم شاک . نوریب دموا ارون نامام

. دوب اهنت یلیخ اجنیا ارون نامام ، ترفاسم

: تفگ نومندید اب اباب

؟ اجک امش -

. شفرح زا میدروخ اج نومتفج

: تفگ داوهب

! هگید نوتاخ و ناخ کاخ رس -

یچ دیایب امش ، هنکیم یراز هیرگ هنیشیم اجنوا هریم االن تردام اباب-

تسین بوخ شارب تس هلماح مادیت ؟ هشب

شارب دایز راگنا هک داوهب نم. یگلماح هب ندنوشک وثحب انیا زاب اباب یا

: تفگ هن ای هرب دوبن مهم

میدرگب نوریب میرب مام ، دیشاب نامام بظاوم سپ هشاب -

داد: همادا نم تمس تشگرب داوهب و داد نوکت وشرس اباب

میرب هک ایب راذب نشور گنر شلا باالهی ورب مزیزع -

: مدز بل مورآ دش. درگ مامشچ

هتشز داوهب میدرگب میرب ویچ یچ -
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: تفگ داوهب یاج اضر اباب

تسین تشز ناج.. اباب دیرب -

! هگید ودب -

. مشچ متفگ اباب باوج رد ومتفر داوهب هساو یا هرغ مشچ

. مدرک ضوع یگنر دیفس یرسور اب ور میکشم وشلا قاتا متفر

گرزب نامام هک میرب میتساوخ . دوب مرظتنم هک داوهب شیپ متشگرب

نوریب دموا

روت .هی گنر یکشم هتبلا ، دوب هدیشوپ نیگنس یوتنام هی هشیمه لثم

! یباتفآ کنیع .اب دوب هدز شامشچ یاه همین ،ات شاهوم مهباالی ور

. مدیشک تلا جخ یمک میرسور رطاخب . تشادرب وشکنیع نومندید اب

: متفگ

انیشاب نوتدوخ بظاوم یباسح ، میاین ام نگیم اباب نوج نامام -

: تفگ و درک هاگن اضراباب هب ینادردق اب

! هشاب صرق نوتلد ، تسه اضر -

داد. راشف و تفرگ شتسد وت وشتسد اباب

: تفگ دوب یشوگ وت شرس هک داوهب . مدز دنخبل

؟ میرب ممناخ -

. موها -

میدز هنوخ زا اباب نامام زا رت دوز . تفرگ ومتسد و درک شوماخ ویشوگ

: تفگ داوهب نیشام وت میتسشن هک نیمه . نوریب

نشاب اهنت ناوخیم همولعم بخ ، ینکیم فراعت ارچ -
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داد: همادا هک شفرح زا مدرک بجعت

منز اب مشاب اهنت ماوخیم منم -

: تفرگ مدنخ

!! تنز اب ییاهنت مک هنوخ وت هک -هن

نم وت نوچ ، هیگنشق سح نتشاد وروت دقچ یمهفیمن هک وت هخآ -

ینیبب ور تدوخ ینوتب ات یتسین

دش. خرس م هنوگ

مشک یم تلا جخ وگن .. هبُخ هبُخ -

دیسوب ادص واب دوب هدش خرس هک اجنومه مو هنوگ ور دش مخ

! یگدنز هک تاندیشک تلا جخ هساو مریمیم نم -

!! داااوهب -

! مشچ -

ِیوسنارف گنهآ درک.هی دایز ور طبظ یادص و یلصا نوبایخ وت دیچیپ

درک. شخپ هب عورش مورآ

: مدرک همزمز

داوهب -

نوج -

؟ میریم اجک -

نوساول -یوال..

.. انیا نامام -
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: تفگ و دیسوب ومتسد تشپ

هشبظاوم اباب .. مرب تنوبرق شابن نارگن -

شک دنخبل هب شبل هک مدیسوب وشتسد تشپ منم . مداد نوکت ومرس

. دموا

ادیت -

: متفگ شدوخ لثم

نوج -

دز. قرب شامشچ

دعب هب نیا زا منک تادص دیشروخ ماوخیم -

! دیشروخ ِرتخد هشیم ، دیشروخ هشیمن ممسا ینعم یلو -

! هدیشروخ زا شتاذ مدیشروخ رتخد -

هیفرح منیا -

دش؟ هداد یکوا -

نک ادص یراد تسود یچره ! بانج هلب -

؟ یدج -

هلب -

! قشع مگب تهب دیاب هک تروص نوا رد بخ -

! داوهب -

-واال

. وماتشگنا کت کت . دیسوب ومتسد هرابدص و هراب هس و هرابود و دیدنخ
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. درکیم ماه گر دراو بان سح یلک هسوب ره اب هک راگنا و

غاب وت ور نیشام میدیسر یتقو . میدنورذگ هقشاعم اب ور هار لوط

اب ندموا .یوال میدش هدایپ و درک کراپ یوال هب دشیم متخ هک یگرزب

زا سح نیا دیاش . دوب بوخ داوهب اب زیچ همه ، ادیدج .. دوب بوخ داوهب

! تفرگ یم تأشن م هچب ندموا

ارچ هک دوب بیجع مساو . نومتخاس تمس میتفر مه تسد وت تسد

طقف تفگ داوهب اما تسین غاب وت نابهگن یتح ای راکتمدخ ای نوبغاب

تفگ دز گنز نوشهب ور هیقب وزپ، تخپ هساو تسه راکتمدخ اتود

دز!! گنز یک هک مدیمهفن ال صا نم هتبلا . نرب

: تفگ و دش مخ یمک ، همدخ مرف اب راکتمدخ دش،هی زاب رد هک نیمه

مناخ دیدمآ شوخ ، بابرا دیدمآ شوخ -

نونمم -

. شهب مداد ور مفیک اهنت نم اما داد، وشتک داوهب

دیفس مت اب ییاه لبم . متخادنا یوال یابیز و گرزب سنلا هب یهاگن

دوب دیفس اه تکراپ . یکشم زیر یاه لگ اب دیفس یراوید ذغاک و یکشم

یکشم مه یلسع یاهزیم و نویزیولت زیم . گنر یریش مه اه هچیلا وق

! دوب کیش یلیخ . ندوب

: تفگ هراکتمدخ هب ور داوهب و لبم ور میتسشن میتفر

؟ تس هدامآ قاتا -

بابرا هلب -

ورب هلح -
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: متفگ واکجنک

؟ قاتا -

مینوم یم بش هگید هرآ -

ارچ.. بش -

هک! منیب ایب وشاپ ؟ یتسشن اجنوا ارچ -وت

تخادنا تسد درک فطل ؛هک هلصاف اب هتبلا . متسشن شرانک متفر مدشاپ

زاب لوغشم و درکن یهجوت اما مدیشک تلا جخ . شلغب وت دیشک ومنت

دش. موتنام یاه همکد ندرک

: مدش عنام

نکن داوهب -

: تفگ و دز رانک ممشچ یولج زا وماهوم

؟ هیگلماح تاریثات وت.. یدش یتلا جخ ردقچ -

: متفگ ومدرک شاگن پچ پچ

یدش ایح یب دایز امش ! ریخن -

مور . مدموا رد هدیباوخ تلا ح هب هک داد ملوه هرظتنم ریغ تکرح هی وت

: تفگ و دز همیخ

تهب و مریگب ومدوخ یولج ماوخب هکنیا رکف ! یمقشع ! یمقح ! یمنز -

میشاب ایند ناکم نیرت یمومع وت هگا یتح ، ترس نک نوریب مشن کیدزن

هشاب مدآ زا رپ نومرود و

! نشور ممشچ -

: تفگ و دیسوب وماکلپ تفج دش.ور زاب ششین
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! نشور هلب، -

هروطچ ، دوبن مهم شارب داوهب .حاالهک مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد

؟! هشابن مهم مارب منم

داد. رارق مابل ور وشابل و دز یدنم تیاضر دنخبل

***

: داوهب

شیپ زا رت شیب ونم هظحل ره ؛ شمرگ و رارق یب یاه سفن .. شابل معط

ره نم .و یزوسب یسک نتساوخ شطع وت هکنیا لثم درک. یم بات یب

نوچ ور، هنتخوس نیا مراد تسود ! مزوسیم منز نتساوخ شطع وت زور

! هنومیم سونقق نتخوس لثم

. دادیم وپماش یوب هشیمه ؛ مدیسوب و مدرک شزاون وشمرن یاهوم

ور شتردق اما مرب ور هسوب همادا دوب رظتنم و دوب هتسب وشامشچ

یابل و هتسب شامشچ . مریگب هرظنم نیا زا مشچ متسنوتیمن . متشادن

. دوب یتخبشوخ یایرد وت ندش قرغ لثم مارب هظحل نوا ..وت شرظتنم

ور نوماندب دروخرب متسنوتیمن اما ؛ داین شمکش ور منزو مدوب بظاوم

منک. غیرد نومزا

هب مدنوبسچ ومینوشیپ درک. زاب وشامشچ هک مدروخ نوکت یمک

دز: مادص ؛ مدیشک قیمع سفن و شینوشیپ
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؟ داوهب -

داوهب نوج -

ونم یدرک هل بخ هگید میرب وشاپ ؟ هدرک هدامآ وقاتا یتفگن هگم -

متفرگ وشتسد و مدش دنلب شور زا هتساوخ ادخ .زا تفرگ مدنخ

. مدرک شدنلب

: متفگ و مدز داد هنوخزپشآ هب ور

رایب بورشم مشرانک ، میروخب باال رایب یزیچ هی اسیرپ -

زاب ور دوب مرظن دم هک یقاتا باال.رد هقبط اهقاتا و دوب سکلبود یوال

. لخاد هرب ادیت مداسیاو و مدرک

مخا شدوخ لثم و متسب ورد . تخت ور تسشن مخا واب لخاد تفر

. مدرک یعونصم

دز. هرغ مشچ و درک هاگن مهب

: متفگ و مدیدنخ

الق؟ خا دب مناخ زاب هیچ -

. تفرگ شصرح

مساوح نکن رکف اه! تاراکتمدخ اب یتسه یمیمص تدوخ هساو بوخ -

فعض و شغ منوا ، ینکیم ادص کیچوک مسا هب گنشق ور همه . تسین

! تارب ننک

: تفگ هک مدرک زاب ومنهاریپ یاه همکد . شتیساسح زا تفر فعض ملد

؟ ینکیم راکیچ -

رانک متخادنا مدروآ رد ونهاریپ لماک
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هنوش و خاش ادرم نامز نوا تشذگ اقآ ؟ نوریب ینزیم نم ارب وت هنیس -

ندیشکیم

شتمس متفر فرح یب

هب دیبسچ هک ماهاپ . بقع دیشک یم تخت ور وشدوخ ممدق ره اب

و داد تروق وشنهد بآ سوسحم ؛ مدز همیخ شور . دیشک زارد شاهاپ

: تفگ

لکشم منیبیم منکیم رکف هک االن هرآ .. مایب رانک منوتب .. دیاش -حاال..

ال صا مرادن

. مدنخن هک مدرکیم لر تنک ومدوخ روز هب متشاد

: تفگ و هسیاو شعضوم ور درک یعس نانچمه

ینزب دنبرمک اب یاوخیم االن هنکن اه.. هرود نوا دش مومت ناخ داوهب -

ونم

داد. تروق راد ادص وشنهد بآ و

وت ومرس درک؛ گنه ادیت دش. شخپ قاتا توکس وت دنلب یادص اب مدنخ

اب شدیسرت هفایق ندید . مدیدنخ راه راه ومدرک نوهنپ شندرگ یدوگ

ملد . دوب هتخاس یراد هدنخ هنحص یلیخ شمولظم نحل نوا

. مدب شتروق هتسرد تساوخیم

: تفگ ومتخل رمک ور دیبوک تسد فک اب

؟ یدنخب نم ور یتفیب هک یدروآ رد وتنهریپ -

: متفگ ومدرک لر تنک ومدنخ

! تمنکب و تور متفیب -هن..

: تفگ یا هتفر لیلحت یادصاب دش. درگ شامشچ
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! یضوع یایح یب ِروعشیب -

تفس . تشادن ومروز اما هنزب مسپ درک یعس . تفرگ جوا مدنخ هرابود

: متفگ و مدرک شلغب

ینک رارف هک نکن رکف ال صا -

.. هچب داوهب -

زا ادیت دش ثعاب متلفغ هظحل هی اما ، مدرک مک ومتسد راشف . دیرپ مگنر

هرب. رد متسد ریز

یادص اب اما مدرک گنه شلوا دش. دنلب شدوخ و تخت ور داد لوه ونم

. نوریب دیود درک زاب ورد هک شلا بند مأودب مدشاپ . مدش یرفک ش هدنخ

: مدز داد طقف

اه.. هلپ ادیت -

!ثم هچب نیا هش گرزب تساوخ یم یک . نیمز هتفیب و هئودب مدیسرتیم

. هنکیمن تیاعر اما تس هلماح ال

چراپ هی منک هاگن مدرک جک ومرس هک نیمه ردو مد متفر . دموین شادص

ینیه . مدرک گنه یا هظحل دوب خی نوچ شبآ . متروص وت دیچاپ ور بآ

: تفگ و دیدنخ مفایق ندید .اب مدروخ نوکت و مدیشک

! شیخآ -

تلا ح هب یاو .. ادیت یاو .. ادیت -

. دیرپ شگنر

االن؟ ینکیم دیدهت یراد -

. مدز یجک دنخبل

نکن کش -
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: تفگ و نیمز ور تشاذگ ور چراپ دش مخ داد. تروق وشنهد بآ

منک کمک منوج اسیرپ هب مریم نم ال صا -

. نییاپ تفر اه هلپ زا دییود هنومب مباوج رظتنم هکنیا لبق و

ور زا ور بآ یاه هرطق . مدوب هدش یصرح مه ، دوب هتفرگ مدنخ مه

: مدرک همزمز بل ریز و مدز رانک متروص

نم! مرب تنوبرق -

***

اما نم

نامرتخد ىولج

، موريم تا هقدص نابرق رابرازه ىزور

... ًاقافتا دوش زاب ششوگ و مشچ

دمهفب دياب

! دنزيم دايرف ار شنتساوخ درَم

ماظن یضاق یلع

****

مدرک رکف لوا . هنوخزپشآ هتفر یدج یدج ادیت مدید نییاپ متفر یتقو



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

573

لز مخا اب مدش هجوتم کیدزن متفر یتقو اما هنکیم کمک اسیرپ هب هراد

نتشگرب تفج هک مدرک یا هفرس کت ؛ درکیم شزادنارب تشاد . شهب هدز

: تفگ صرح اب ادیت اما دش لوه اسیرپ . متمس

مراد تراک ایب ناج داوهب -

: متفگ ومدیدنخ زیر زیر هلا. وت متدیشک و تفرگ وموزاب و

لد نوج -

؟ هیروطنیا ارچ شسابل نیا . امنکیم تهل منزیم داوهب -

دش. درگ مامشچ

؟ یک سابل -

منیس وت دیبوک تشم

مگیم وراسیرپ .. ممع -

؟ هیروجچ شسابل -

ادخب تمشکیم داوهب .. نوریب هزیرب شرادن وراد هدنوم مک -

مدنخن هک متفرگ زاگ ومبل

بخ،وت هیروطنیا نوشسابل مترامع یاراکتمدخ ، هشمرف سابل مسفن -

یدش ساسح

: تفگ هناراکبلط و شرمک هب دز وشاتسد دش. رت دیدش شمخا

هسریم شنساب ات روز هب نیا ، هعوناز ریز ات انوا نماد ، وگن غورد -

هرایب شرد مگب شهب مرب بخ -

؟!! یچ -
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! هشوپب رتهب زیچ هی هرایب شرد -

مه ور هنوخزپشآ ،وت اجنوا نیشب وت مگیم شهب مدوخ نک شلو -اه..هن

نکن هاگن

: تفگ و دز مسپ . مدیسوب وشابل هناصیرح مدش مخ

نیشب ورب شاب دوز . داوهب هع -

مشچ -

وت تفر تشگرب هرابود . دوب هداد نوشن هک یلبم ور متسشن هدنخ اب

وراسیرپ و شرس هشکیم ور شوغیج غیج یادص االن متفگ . هنوخزپشآ

. دموین ییادص چیه ؛ سکعرب اما هنکیم ناسکی کاخ اب

تمس دیود و نوریب دموا اسیرپ مدید هک دوب هتشذگ هقیقد هد

اه. همدخ قاتا هب دشیم متخ هک ییورهار

. رورغم دنخبل هی اب هتبلا ، نوریب دموا مه ادیت

دز. دنخزوپ و تشادرب مدق متمس هنینامط و زان اب

: تفگ

ریگب دای -

اسیرپ و دش زاب قاتا رد هک مگب یزیچ متساوخ درک. قاتا رد هب هراشا و

. هنوخزپشآ وت تفر و نوریب دموا دوب هدیشوپ یکشم دنلب نماد هی هک

!.. ادیت وت تسد .زا مداد نوکت ومرس

: تفگ و درک توف وشسفن

شیخآ -

شراشف . ملغب وت تسشن فاص ، مدرک زاب شارب وماتسد . مرانک دموا
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. مدرک نوراب هسوب وشتروص ومدوخ هب مداد

هک..! مرب تاندرک یدوسح نوبرق -

درک. سول وشدوخ

اقآ هنکنادخ -

.. ادیت هنیبیمن ور یسک وت زج نم یامشچ -

ال؟ صا هنیبب هنوتیم -

!.. هنیبب رگا هش روک -هن؛

. دیسوب ور مشیر هت یور

یروطنیا وگن -

شدوجو هب ور مقشع زا یرادقم ، هسوب ره واب مداد همادا ماه هسوب هب

مدرکیمن وشرکف تقوچیه دیاش ؛و دوب بات یب مبلق . مدرکیم قیرزت

مش. ادیت ی هنووید ردقنا

تدم همهنیا دعب زونه هکنیا . دیدزد مزا وشامشچ و دز لگشوخ دنخبل هی

وت تساوخیم ملد . دوب توافتم مارب دشیم دیفس و خرس ماه هسوب اب

منک.. شقرغ مدوجو

لش ورادیت رود متسد هقلح و شتمس متشگرب اسیرپ هفرس کت یادص اب

. مدرک

و تشاذگ نومولجزیم یور وراذغ گرزب ینیس تلا جخ اب اسیرپ

. نیمز هب تخود وشهاگن

محازم هک قاتا مریم نم ، نینک مادص نیتشاد المز یزیچ .. دیشخبب -

. مشابن

: تفگ و درک هاگن وراسیرپ هنارورغم . شرورغم دبلا ک وت تفر هرابود ادیت
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یشابن هتسخ -

. تفر و درک رکشت اسیرپ

و نوتیز و دوب درس ساالد عون ود . متخادنا ینیس تایوتحم هب یهاگن

صوصخم گرزب ناویل اتود ،و بورشم هشیش ،هی هباشون اتود . رایخ

: متفگ و مداد ادیت تسد هب یقشاق . بورشم

؟ تنهد مراذب نم ای یروخیم تدوخ -

دش درگ شامشچ

؟ یدب مهب وت هک چالمغ هگم -

مدرک یعونصم مخا

ماپ ور نیشب ایب ، هتمع -چالغ

ور یراد فت چام درک. هقلح مندرگ رود وشتسد و ماپ ور تسشن دشاپ

: تفگ و درک م هنوگ

وت..! ینم کیتنامر -

ینوراکام ساالد زا قشاق وهی مدیسوب وشینیب کون . مدز دنخبل

. دروخ وشلک ؛ شنهد یولج متفرگ . متشادرب

رارق یب . درکیم منووید تشاد ، دوب هدش زنویام سس هب هتشغآ شابل

. مدیکم وشابل یور سس معط و مدرک تفچ مابل اب وشابل

هتفر لیلحت یادص واب دیشک بقع دش. رتشیب مندرگ رود شتسد راشف

: تفگ یا

هع.. -

: تفگ و شدروخ . مدرک رپ ور یدعب قشاق و مدیسوب وشنوچ
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روخب ماوت -

مشچ -

معط رطاخب منودیمن . منهد متشاذگ و مدرک ساالدرپ زا وشینهد قشاق

س نیرت هزمشوخ ممشچ شیپ شد ساال ،هک شهب ،ایعالمق دوب ادیت نهد

. دموا ایند االد

درک. بجعت . مدیعلب شتسد زا مابل اب هک هروخب تشادرب نوتیز هی

. متخادنا باال هنوش و مدیدنخ

. دییوج و شنهد درک مریگب شزا هکنیا لبق و تشادرب ور یدعب

: مدرک همزمز

ثوید -

درک یگتخاس مخا

ییوت -

مدیشک سفن وشرطع وشینوشیپ هب مدنوبسچ ومینوشیپ

! ییوت -هن،

. ننومتفج یاه همع ییوت هن منم الهن صا -

. مداد نوکت دییات هب ومرس و مدیدنخ

: تفگ وم هنوش ور تشاذگ وشرس ادیت دش مومت ساالدهک

! ادوب م هنشگ .. شیخآ -

؟ هرایب مزاب منک شادص .. تنوج شون -
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درک. دنلب وشرس دنت

؟ ینک ادص ور یک -

اسیرپ -

درک. مخا

هیچ! اسیرپ ، راکتمدخ وگب درد. و اسیرپ -

. تفر فعض ملد

؟ هرایب مگب . راکتمدخ ، مشچ -

؟ مرایب تارب مرب مدوخ یروخیم .وت مدش ریس ، ریخن -

ممناخ -هن

راهق روخ بورشم هتبلا . متخیر یمک و متشادرب ور بورشم ناویل

. مروخب دیشک یم مسوه تاقوا یهاگ اما مدوبن

: متفگ و مدیشک رس . درکیم رکف و ناویل هب دوب هدز لز ادیت

؟! منوج -

: متفگ و مدیسوب وشمرن هنوگ . دینشن ومادص راگنا

؟ مقشع -

-اه..

: متفگ . دوب یا هگید یاج شساوح

؟ ییاجک -

اج چیه یه.. -
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: ادیت

و زورهب دای متفگیم رگا دوب غورد ، شتسد وت بورشم ناویل ندید اب

.. یتشادهب سیورس وت هک یبش . مداتفین مندرک تسم بش

انیا ی همه ؟ دایب مدای دیاب ارچ ؟ شهب منک رکف دیاب ارچ .. ایادخ فوپ

! هزورهب ریصقت

هی دیاب . مدرک هاگن مفارطا هب رمک هب تسد و مدش دنلب داوهب لغب وت زا

تخس . زورهب تمس هرن مرکف ات مش مرگرس شاهاب مدرک یم ادیپ یزیچ

ره و تعاس ره هک مدوب هتسب زورهب یاه هناقشاع هب لد نم هن؟! دوب

نوا ندرک شومارف یارب دیاش هام ود نیا ،و دشیم هنوور متمس هیناث

! دوب مک ، قشع زا مجح

تفریم هاگآدوخان ال ماک منهذ هک ییاتقو هساو مدادیم قح مدوخ هب

. شاهاب متارطاخ و زورهب تمس

:( ارون ) گرزب مناخ

. متشادرب مدق ، اضر زا رتدوز و مدش هدایپ ، میدیسر نوتسربق هب یتقو

ور نوشاربق و مرب هتسب مشچ ور ریسم نیا متسنوتیم تحار یلیخ

و ناخ ربق رانک ،و نوتسربق .وت تشذگ اجنیا نم، یاه ینووج منک. ادیپ

! متفریم و مدرکیم نوشنیرفن و مدمویم . نوتاخ

! متفریم و مدادیم شحف نوشهب مدمویم

! متفریم و مدرک یم نویش و هیرگ مدمویم

! مسک یب ِزانهب یارب اه!هن، نوتاخ و ناخ یارب هن

نوتاخ ربق و تسار تمس ناخ ربق . مدیسر نوشربق دش.هب مومت ریسم
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اما ، تشاد یصاخ وجالل هوکش هی نوشاربق . شهب هدیبسچ پچ تمس

نیمه درک ادج مزا ونم هشوگ رگج ناخ هک نتسنود یم مدرم نیمه هگا

مدموا راب ره هک نتشاد تدارا شهب ردقنا ؟ نتشاذ یم مارتحا شهب ردق

؟ تس هزات یاه لگ زا ورپ هزیمت و هتسش نوشربق مدید

؟ نوشربق یور ِکاخ دشیم نوشتنعل و فت ندیمهف یم رگا ای

هک منهج ؛هب تفرگ یم درد ماه وناز هک منهج .هب نیمز متسشن وناز ور

! دوب یگنس نیمز

تسرد . مدیشک نیمز یور ور مدوخ و مدز شسپ درک. ملغب تشپ زا اضر

درگ متسد واب شمسا ور متشاذگ ور مرس . مدز هتاپمچ ، نوتاخ ربق یور

. مدرک کاپ ور شور رابغ و

مگب راذب هرت. هدنزارب تارب هک ردام ان مگب راذب ؟هن ردام ! ردام -سالم

دعب ؟ ینیبیم .. نوتاخ . دایم تهب رتشیب ،هک حور نمشد ، نوج نمشد

. هماهاب اضر مزونه ، نوتندید هب مدموا زاب سلا یا هدروخ و تسیب

و تفر نومسآ هب نیمز نینیب یم دنب. لد ردقنومه ، قشاع ردقنومه

هک دوب نوتانوبز مخز طقف ؟ میدشن ادج ام یلو دموا نیمز هب نومسآ

ترامع زور هب زور لمحت ، دوبن اضر رگا درک.هک مورح ونم یاه ینووج

غورد ! یدوبن ردام مه ترسپ هساو .وت دشیم تخس مارب نوتسحن

یمن ور نوت هنوهب نم زورما هگا ؟ تتنیبب هدموین سهلا دنچ ؟ مگیم

ادخ ات مشخب یم ، مدیشخب اما .. انیتسکش دب ونم ؟ دمویم هگم متفرگ

هی هش.ات منهج نوتارب مه تشهب ات ادخ هب منک یم رازگاو . نوتتشخبن

دش.. تخبدب رگا نم زانهب هک هرن. نییاپ نوتولگ زا مرونوا ، شوخ بآ

. تسامش یرس هقدص زا شمه

دش: عنام هک منزب شسپ متساوخ . تفرگ ور متسد اضر

! هنوخ تمرب یم االن نیمه یدب همادا یروطنیمه یاوخب هگا -

. مدرک کاپ منیتسآ اب وماکشا
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-هن..هن..!

یور ش هدش یکاکح سکع ندید ناخ. ربق ور متفر و مدش دنلب وناز ور

. مدز تشم شسکع .هب متخادنا گنچ . تخیگنارب ومدوجو مشخ ربق

مدوخ درد هب تشاذ یمن ارچ ؟! درک یمن ملو ارچ . تفرگ وماتسد اضر

؟! مریمب

، کشا یلک اب ور یدعب تشم و مدیشک نوریب شتسد زا مکحم ومتسد

متسنوتیم شاک . تسکش یم ربق گنس نیا ساک . شسکع ور مدیبوک

نیا مومت یاج اما . منکشب ونوشکت کت و متسد وت مریگب وشانوختسا

دش. ینوخ مدوخ تسد اه، شاک

: مدز غیج

.. یتفرگ مزا ومرتخد .. ومرتخد .. هدازمورح .. هدازمورح .. هدازمورح -

هی مایند نوا یهلا .. هشاب باذع وت هشیمه تحور یهلا .. ترطف تسپ

.. مزانهب اضر .. ماوخیم ومرتخد .. مرتخد .. ینیبن شوخ زور

هاگن تشاد یتیمها هگم . مدرک نویش . مدز راز شلغب ووت درک ملغب اضر

مغ تسنوتیم یک ؟ ندوب نومرب و رود هک یرفن دنچ واکجنک

؟! همهفب ونم

هش ال نت اضر دش، مومت ندز غیج و هیرگ هساو متردق هگید یتقو

نوشاربق زا ور موس مک یامشچ . نیشام تمس درب و درک لغب ور مدننام

.زا نومرف تشپ تسشن شدوخ و یلدنص ور دنوشن ونم . متفرگ

یب قه . دوب هدیکشخ ماکشا اما . دیزرل م هنوچ زاب دش رود هک نوتسربق

: مدیلا ون مدز ییادص

! اضر -
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زور، ود نیا یوت .و دوب هدش هتسکش نم یاضر ردقچ . متمس تشگرب

،وحاال.. دوب تخس شارب هشیمه نم بارخ حلا ندید رت! هتسکش

. دوب هشیمه زا رت تخس اعطق

دیسوب وماهوم .ور شوزاب ور متشاذگ ومرس و شتمس مدیشک ومدوخ

: تفگ و

! مدرگ یم شلا بند مزاب ؛ شاب مورآ -

دش. اج هب اج مندرگ یاه هرهم مدرک سح هک مدرک دنلب نانچ ور مرس

نم؟ .. گرم -رم..

ممناخ هرآ .. یروطنیا وگن -

! دوب دیما یوس روک هی زا راگنا .. هیرگ نیا اما دش. رتدیدش م هیرگ

. دوب هتخادنا ملد یوت شفرح نیمه اب اهنت هک یدیما

***

: ادیت

متداسح تفر یم هک فرط ره اسیرپ . مدوب هدش ساسح ارچ ممهفیمن

متشادن تسود و دوب یلگشوخ رتخد نوچ دیاش . دشیم هتخیگنارب

هنک! شاگن داوهب
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هچ؟ وت هب هنک هاگن بخ : تفگیم مدوجو یزوم سح

؟! هشاب یک هب هشابن طوبرم وت ،هب هترهوش : تفگیم منادجو یلو

چیه هب شهاگن ،و هردپ االن داوهب هک ارچ . فرح نیا اب مدشیم عناق و

! هرپب زره دیابن هجو

خ فرظ اب هک مدرب ورف فرظ یوت نروک پاپ نتشادرب هساو ور متسد

: متفگ و مدرک هاگن شهب مغ .اب مدش هجاوم یلا

سپ دش مومت ارچ نیا .. داوهب -

مزاب مرایم مریم -االن

. مدرک مخا

؟ تساجک اسیرپ -

. دیدنخن یلو دش عمج ندیدنخ تلا ح هب شبل

ادیت منودب هچ نم -

ال صا مرایم مریم مدوخ -

. مدید تسشیم فرظ تشاد هک یلا ح رد ور اسیرپ و هنوخزپشآ وت متفر
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یلا خ فرظ دش. لوه ومتمس تشگرب . مدیشک یبصع فوپ هاگآدوخان

: متفگ و زیم ور مدیبوک ور نروک پاپ

اجنیا تسین یراک هگید ، هنوخ ورب مشدعب نک رپ ونیا -

.. تساجنیا مقاتا اما -

: متفگ درک. هراشا تشاد رارق پچ تمس هک ییورهار هب شتسد واب

مرهوش اب ماوخیم ، نوتنوخ یریم بشما ، تساجک تقاتا تسین مهم -

مشاب اهنت

.. نوتمحازم هک نم مناخ -

:. شفرح طسو مدیرپ

، نوتنوخ ورب وبشما نک فطل یلو یتسین محازم منودیم ناج.. اسیرپ -

نونمم

. نییاپ تخادنا وشرس

. مشچ -

. مدرک فرظ هب هراشا و مدز یزوریپ دنخبل

افطل نک شرپ منیا -

ور شرمک رود دنب شیپ . مهب شداد درک رپ یتقو و تشادرب ور فرظ

. دوب ملیف قرغ . داوهب شیپ و سنلا وت متفر زیم. ور تشاذگ و درک زاب

. هریم اسیرپ االن دوب تحار ملا یخ

. شلغب وت متسشن مدرک زاب و داوهب تسد و زیم ور متشاذگ ور فرظ

نم مشچ اما . دیسوب وماهوم ور هریگب نویزیولت زا وشهاگن هکنیا نودب

متشاذگ ومانودند دعب و مدز یثیبخ دنخبل . دوب شوزاب یاه هلضع هب
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مانودند نیب زا ور شتفس تشوگ داوهب خآ یادص .اب متفرگ زاگ و شور

: متفگ و مدیشک مبل رود ومنوبز . مدرک دازآ

.. موووا -

: تفگ و دیلا م وشوزاب

! یدوبن نتفرگ زاگ لها هک ..وت هیراک هچ نیا مقشع -

؟ تفرگن زاگ وروت یاه هلضع نیا هشیم هگم -

؟ دروخن و تفرگن زاگ وروت یاه وله نیا هشیم هگم -

مدرک هاگن داوهب هب دعب و مدوخ هب بجعت اب

؟ دوب اجک نم یوله ؟ وله -

دیشک و تفرگ وماه همم کون ثیبخ دنخبل اب

ود یوله کی، یوله -

. تفرگ مدنخ

! هنووید یتشاذگ هویم مسا هک هراب هرت نودیم هگم -

ش. هنودرم یموتانآ ور تشاذگ و تفرگ ومتسد

؟ هیچ شمسا ینودیم نیا -االن

دش. عنام هک رانک مشکب ومتسد متساوخ

؟ هیچ -هن،

رایخ -

دش. عمج م هفایق

مروخن رایخ هگید هشاب مدای سپ -
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! هشن مک تندب رایخ تقو هی هک یروخب لبق زا رتشیب دیاب اقافتا -

! داااوهب -

ی هدز تلا جخ و مورآ تدش هب یادص .اب تخادنا باال هنوش و دیدنخ

. شتمس متشگرب و مدیشک سرت اب ومتسد اسیرپ

: تفگ . دوب شتسد یتسد فیک وهی دوب هدرک ضوع سابل

.. مرب نم نم.. .. دیشخبب -

: تفگ بجعتم داوهب

؟ یرب -

: تفگ دوب هدش رت خرس شپل هک یلا ح رد اسیرپ

!! هنوخ مرب بشما نتفگ مناخ -

: متفگ اسیرپ هب وور مداد نوکت ومرس هک درک هاگن نم هب داوهب

مزا ینکیم رکشت یباوخب تمرن و مرگ تخت وت هنوخ یرب -االنهک

: تفگ و درک دییات رس نوکت اب اسیرپ

شوخ نوتبش -

عورش لبم ور متفر و مدیشک یا هفخ غیج نوریب تفر رد زا هک نیمه
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. دوب هدرک گنه یعقاو یانعم هب داوهب . مدرک ندیرپ نییاپ هبباالو

. هدنخ ریز مدز هک دشیم نییاپ نمباالو اب نامزمه شمشچ

درک. همزمز بل ریز یزیچ

هقلح شندرگ رود وماتسد و شلغب وت مدیرپ داین شدرد هک یروط

. دوب هدش درگ شامشچ . مدیسوب مکحم وشابل ور متشاذگ ومابل . مدرک

: متفگ و مدیدنخ

یدرک گنه ارچ ، تفوک -

مدرک ومتسد .هی مدش شندیسوب لوغشم رت ساسحا اب هک تفگن یزیچ

ور شنییاپ بل . مدز گنچ شنهاریپ هب مگید تسد واب شاهوم وت

. دادیم یبوخ سح مهب شدنمونت هنیس . مدرک شلغب مکحم و مدیکم

. دیکم ومابل و درشف ومرمک مشخ اب هک مریگب زاگ وش باال بل متساوخ

صرح هی .اب مور دز همیخ شدوخ و لبم ور دنوباوخ ونم ؛ مدز دنخبل

تسوپ و منهاریپ ریز درب ور شتسد دش. مابل ندیسوب لوغشم ، یصاخ

درک. سمل ور مخی

هنک لو ومابل ای هش دنلب مور زا هکنیا نودب ، شتسد .اب مدیشک ینیه

درک! شوماخ ور نویزیولت و تشادرب و لر تنک

هب ومابل هنارهام . مدش شاه هسوب قرغ و مدرک هقلح شرمک رود وماهاپ

درک. یم غاد ور مدوجو ، هسوب ره واب تفرگیم یزاب
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.وت مدرک هاگن دش زاب هک شامشچ وهب مدز سفن سفن . مدوب هتفرگ رگ

ور نم هتساوخان و هتساوخ هک ینتساوخ . دزیم جوم نتساوخ شهاگن

. شماوخب نازیم نومه درکیم روبجم مه

. نییاپ متخادنا ومرس و مدرواین وشهاگن بات

. مدز یوحم دنخبل

درک: همزمز مو هقیقش هب دنوبسچ وشینوشیپ

"! تتلا جخ نیمه یادف مایند "

. مدرک همزمز وشمسا هناضارتعا متفرگ زاگ ومبل . تفرگ گنر ماه هنوگ

دش. روم روم منت . دیسوب ومشوگ الهل

داوهب و مدوب خی نم . درک سمل ور مخی ونت درک منهاریپ دراو وشتسد

! شیتآ ی هروک

: مدز بل

.. قاتا میرب .. داوهب -

.. مشچ -

هنیس و مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد درک. ملغب و مرود تخادنا تسد

زاب ورد نم باالو تفر اه هلپ .زا دیسوب وماهوم ور دش مخ . مدیسوب وش

وت. میتفر و مدرک

باق ومتروص شتسد دز.اب همیخ مور و تخت ور تشاذگ ونم یمورآ هب
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ییامشچ ؛ مدز لز شامشچ .هب دزیم دنت دنت مبلق درک. شزاون و تفرگ

یتح و مدوب ماخ هک ییازور . تشاد قشع گنر لوا یازور لثم هک

. متسنودیمن مه ور قشع ینعم

دنت بت مدیمهف یتقو ، نتشاد تسود ینعی ، قشع مدیمهف یتقو اما

رادیاپ و مورآ نتشاد تسود هی شزرا و هنک بارخ ور یگدنز هنوتیم

، تاقافتا دیاش .و مدوب هدش رتگرزب یلیخ یلقع رظن ،زا هرتشیب یلیخ

!... میش لقاع ، میش هتخپ ام ات نتفیب دیاب

دز. مبل ور یعیرس هسوب و دموا شک دنخبل هب شبل

***

: داوهب

یامشچ .اب دیپت یم ادیت یارب تشاد مزیچ همه .. مدوجو .. مبلق .. منوج

یچ شوه و لوه شنهذ متسنودیمن و مهب دوب هدز لز شلگشوخ

. منکن شلو گرم هظحل وات مریگب شلغب تساوخیم ملد . هدرگیم

مه ور شرکف هک هدیم نوشن نومهب ور ییازیچ یگدنز اتقو یهاگ

ی 15-16سهلا رتخد ..هی ادیت مدرکیمن وشرکف تقوچیه منم . میدرکیمن

هنک.. تخبشوخ ونم ردقنا هنوتب ، هدیسر غولب هب هزات

. تفر فعض ملد ؛ تفرگ گنر شاپل . مدز ورباال شترشیت یمورآ هب

لد اب راکیچ شایح و مرش نیا اب دیمهف یم شاک !.. تفر فعض مدوجو

. هنکیم نم



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

590

ومهاگن یتخس .هب مدروآ رد شنت زا ور ترشیت نم باالو تفرگ وشاتسد

! یمشچ طابترا نیا ندرک عطق دوب تخس ، متفرگ شامشچ زا

راب، نیمرازه یارب و مدز لز .. شاه هنیس .. مکش ، ندرگ اه، هنوش هب

وت مدرک ورف ومرس . ابیز هتشرف نیا نتشاد زا دش یشوخ قرغ مدوجو

نودب ، شندب یعیبط یوب قشاع نم . مدیعلب وشنت یوب و شندرگ یدوگ

.. دوب یگدنز یوب لثم ! مدوب یرطع چیه

یصرح و شطع هی .اب تسب وشامشچ شندرگ ور ممرگ یاسفن رطاخب

مدوب بظاوم اما . شنیتوس هب متخادنا گنچ ، دوب راکشآ متاکرح یوت هک

هتبلا . مدیشک نوریب نیتوس ریز زا ور شکیچوک ی هنیس . داین شدرد

. دوب هدش رتگرزب نومجاودزا لوا یازور هب تبسن

یور ماه هسوب و مدیلا م ور شکون . مدرک سمل ور شیمرن متسد اب

. مدرک رت قیمع ور شندرگ

. درکیم نوگرگد ور شحملا هدش عطقم سفن

. مدز رانک لماک ور شنیتوس

ومابل و مدیلا م وشیتروص کون . مداد شراشف . متفرگ متسد وت وش هنیس

دش. هتسب هک ور ادیت یامشچ مدید و مدیشک شور ومنوبز . مدرب کیدزن

. مدز یوحم دنخبل دز. گنچ ور یتخت ور شتسد و تفرگ زاگ وشبل

ور..! مربارب رد شیرارق یب نیا متشاد تسود
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نییاپ اب سامم هک مداد رارق یروط و مداد نوکت ور منت نییاپ نامزمه

هب ونیا متسنوتیم و دوب هدش روطق و تفس ممادنا . هریگب رارق ش هنت

. دوب هطبار هی هدامآ ال ماک مندب منک، ساسحا یتحار

تذل یاروام یزیچ ، شاهاب ماه هطبار هک درکیم هنووید ونم ردقنوا ادیت

. دوب

هی مراد هک راگنا . دموا دنب شسفن ادیت هک مدز شکون هب یمکحم کم

. مروخیم مرن زیچ

رود ومنوبز . مدرک شولج و بقع و متفرگ مابل نیب وش هنیس تشوگ

. مدنوخرچ شکون

، فرط نیا یارب دوب سب

یم شیمرن زا مدوجو نم.. یادخ . مدرب ورف منهد یوت ور دعب فرط

. دیزرل

ور مدوجو تداسح هروخیم وراه هنیس نیا دیاب نومرسپ هکنیا رکف

. مدمویم رانک شاهاب دیاب دوبن یا هراچ اما . درکیم رادیب

! همدوخ نوخ ،زا همچب نوچ

زیر یاه هسوب روطنیمه . نییاپ متفر و متشادرب شاه هنیس رس زا تسد
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. شفان یور ات مدز

. مدیشک نوبز شفان یور

اب تس تروش .هب مدروآ رد تکرح هی وت ور شراولش رت. نییاپ متفر

.. یتنعل . مدش هریخ شنیتوس

سیخ . دوب شندش سیخ رگنوشن دشیم هدید شتروش ور هک یا هکل

.. دوب هدامآ .. مارب دوب هدرک

!! دوب هکرعم شن اوژ یوب . مدیشک ووب شاهاپ طسو متشاذگ ومغامد

یاه هبل ، تروش یور .زا مداد رارق شور ور، متصش و هبابس تشگنا ود

. مدرک سمل ور شن اوژ

سمل . مدیشک شن اوژ نییاپ وباالو مداد تکرح ومتسد راو، شلا م

. دوب یا هداعلا قوف سح شتروش یسیخ

ات، جنپ هکلب ، یکی هن هتبلا . متشاک شاپ نار یور یا هسوب مدش مخ

مش. فقوتم دش ثعاب شزیر ات..هآ تفه ات، شیش

درب. یم تذل و دوب هتسب هک مدرک هاگن شامشچ هب
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. مدش یشوخ قرغ

ور شتقایل هک متسنودیمن اما . دوب نیشن لد یلیخ .. رورغ سح نیا

. تساه یتخبشوخ نیرتهب القی ادیت هن.. ای مراد

. شندرک تخبشوخ هساو منکیم ور مش تال مومت نم اما

. مدرک سمل ور شغاد .اوژن مداد لخاد شتروش ی هبل زا ور متشگنا

هدننک هنووید سح هی زا رپ مدوجو مشتشگنا هب تفرگ هک شیسیخ

. دوب ادیت دوخ مه سح نیا ءاشنم دش.

و نییاپ مشکب ور شتروش رت عیرس متساوخیم . تشادن تقاط ملد

. میش یکی مه واب منک شدراو ؛ مدوخ تروش دعب

رارق شسیروتیلک یور منوبز و مدیشک نییاپ یمورآ هب ور شتروش

بیکرت .و مادیت اوژن یتح زا رت غاد االن مدوخ متسنودیم . تفرگ

؟ هزاسب ور یچ تسنوتیم ادیت غاد اوژن اب نم غاد نوبز

دش. منهذ یوت هیضزف خساپ ادیت هآ
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.. نییاپ ،باال، نییاپ .باال، مدرک دنت ور منوبز تکرح ناجیه اب

سح ور شگنر یب تاحشرت شزیر متسنوتیم ،و دشیم رت سیخ تشاد

؟ دوب مریز شندوب هدامآ زا رتهب یچ منک.

. تفگن یچیه غیج؛ طقف دز. غیج هک مدز یمکحم کم

. مدیسوب وشمرگ یابل دعب و ینوشیپ لوا و مدرک دنلب ومرس

: تفگ حلا یب

یدرواین رد ارچ وتسابل داوهب -

. تفرگ مدنخ

؟ یدیم تصرف هگم امش -

هچ! نم هب -او

. مدیکم و مدیشک منهد یوت ور شنییاپ بل ، باوج یاج

رظتنم . متفرگ متسد یوت ور متلآ . تخل ِتخل . مدش تخل عیرس یلیخ

. دوبن نیا مدصق اما هن ای شنهد تمس شمربیم هنیبب دوب
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ور شدوجو اب ندش یکی . تساوخ یم ور شن اوژ یغاد ، تسار کی متلآ

.. تساوخ یم

هدش بهتلم و زمرق شاه هبل . مدیشک شزمرق سیروتیلک هب ور متلآ رس

. مدرک نییاپ وباالو مدیشک شور ثکم اب رود دنچ . دوب

! دوب هدامآ ال ماک منک. سح متسنوتیم مه ور شندز ضبن یتح

. شاهاب مدشیم یکی دیاب . متشادن تقاط هگید . مدرک سبح ور مسفن

. مدرب لخاد یمک و متشاذگ شخاروس مد ور متلآ

شیتآ هروک خی،وت زیچ هی ندرک لثم . نوریب مدروآ دعب و مداد راشف

! شخب تذل ردقنومه . دوب

هب وشاسفن دش. عمج ش هفایق . مدرب ورف ور شلک ، هگید تکرح دنچ اب

: دیلا .ن دادیم ورف روز

"!.. داوهب "هآ..

: مدیدنخ

" مدرکن معورش هک زونه "
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".. مراد یبوخ سح "

. مدرک سمل دوجو همه اب ور شن اوژ یغاد و یگنت تذل و متسب ومامشچ

: مدرک همزمز شدوخ زا دیلقت هب

".. مراد یبوخ سح "

. دوب مروصت یاروام یزیچ ، ادیت اب نم یاه هطبار مومت ،و هطبار نیا و

وشرکف تقوچیه ، مدرب یم جنر یسنج یناوتان زا نارود هی هک ینم

. مسرب تذل زا نازیم نیا هب ادیت اب مدرکیمن

یمن ریس شزا تقوچیه انئمطم و دنوسر یم جوا هب ونم رتخد نیا

مش.

شلخاد متلآ ، یروطنیا . مدز همیخ شور و متشاذگ مرمک رود وشاهاپ

. مندب اهو تسد طسوت متشاد طلست شور لماک و دوب

زاغآ شندرگ و هنوش و اهوم یور ور مرامش یب یاه هسوب و مدرک شلغب

. مدرک
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درک. هنوور متسوپ ور وشغاد یاه سفن و تفرگ نودند ور متخل یوزاب

مقشع هکنیا ندید نم یارب هنک،و لر تنک ور شاه ونهلا هآ تشاد یعس

یایرد یوت ندش قرغ لثم هرب یم ور تذل تیاهن ماهاب یباوخمه زا

. دوب یتخبشوخ

و دشیم هدیلا م شاه هنیس مهب هنیس . متفرگ رب رد وشندب لماک

هدش داجیا یامرگ نیا زا هک ور یقرع یاه هنود منک سح متسنوتیم

.. شدوجو درک، یم مغاد شندب . دوب یریگ لکش حلا رد نوماندب نیب

. نایاپ یب ِیغاد هی طسو دنوشن یم و درب یم ونم زیچ همه .. شاسفن

قبط ماه، هبرض . تفگ یخآ . مدیکم و مدیشک منهد وت وششوگ الهل

: مدرک همزمز ششوگ رانک . دوب شطع رپ اما مورآ لومعم

".. ییایند نز نیرتهب "وت

 مدز ور یدعب کم

یشک یم نونج هب ونم ..وت ینکیم منووید ..وت یغاد یلیخ "وت

" دیشروخ
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مرمک تسوپ هب یگنچ دش. تذل قرغ دیشروخ متفگ شهب هکنیا زا

درک: همزمز و تخادنا

" داوهب "هآ..

هنوشن !! ندز فرح یارب ور شنتشادن تردق نیا متشاد تسود ردقچ و

. دوب شقیمع تذل ی

ود ره تساوخیم ملد . مداد همادا هدش میظنت روطنومه ور متاکرح

هش. لیمکت هندش یکی سح نیا و میسرب مساگرا هب نامزمه

هاگن شن اوژ وهب مدرک دنلب شور زا ومنت .باال مدیسوب ور شاهوم یور

یم ور متلآ تشاد شاه هچیهام و دوب هدش رت زمرق ، شاه هبل . مدرک

. دیعلب

هک ارچ منک، حتف مه ور شنساب متسنوتیمن . مدرک شزاون ور شنساب

مه ماه هبرض یتح . دایب راشف شهب تشاد ناکما شیگلماح رطاخب

. دوب مورآ

نیا . مدیلا وم مدرک شنساب خاروس وت یمک ور متشگنا ، عونت یارب اما

. هربب یرتشیب تذل دشیم ثعاب راک
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متلآ مدرک یم سح هک دوب گنت و غاد ردقنوا .. یتنعل دش. عطقم ماسفن

. مدرک شهاگن دش. هقلح متسد چم رود ادیت تسد . هشیم هراپ هراد

؟" ملد نوج "

اوژنو تلا ح رییغت درک.زا نهلا طقف و تفرگ گنچ ومتسد شنوخان اب

. هسریم مساگرا هب هراد هک مدش هجوتم شاه هچیهام ندش تفس

همزمز . دیشک یم لوط رتشیب یمک اما متشادن شاهاب یا هلصاف منم

: مدرک

" ادیت نک ربص "

. دشیم رت تفس تشاد شندب هظحل ره . تفرگ زاگ وشبل

شن اوژ یاه هبل هب ماه هضیب هک یلا ح ورد مدرک دنت ور متابرض

. هدنومن مساگرا ات یزیچ مدرک سح درک، یم دروخرب

هب مه ادیت و دش هیلخت متلآ نامزمه هک مدز یا هگید دنمتردق هبرض

هش.. دازآ ال ماک ادیت ات متشادهگن ور مدوخ یمک . دیسر مساگرا
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لوکلوم لک . مدیشک رانک ور مدوخ ، تخیر متلآ یور شتاحشرت یتقو و

نومسکس ، نومشطع و دوب غاد اضف . دوب هدش یکی مه اب نومندب یاه

. دوب هدرک رتابیز ور

: تفگ و دز سفن سفن حلا یب . مدرک یلا خ شمکش یور ور، مدوخ

ییآ -

: شمدیسوب و ملغب وت شمدیشک

؟ یراد درد -

؛اب مدیسوب وشابل داد. نوکت هن یانعم هب وشرس هتسب یامشچ اب

: مدرک همزمز ینادردق

ینعم وت ..اب یدنوسر تذل جوا هب ونم هشیمه لثم .. میگدنز یسرم -

! ممهف یم ور تذل

ریس شمدیسوب یم ردقچ ره .. رتشیب و رتشیب ، شمدیسوب دز. دنخبل

. مدش یمن

*****
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: ادیت

ِداوهب نیا متشاد تسود . شاه هقدص نوبرق زا دشیم وور ریز ملد

ور..! قشاع

هیکرت ییاذک تارطاخ ات هنکیم مکمک شراتفر اب هک مدوب لا حشوخ و

هرب. مدای ور

هرب.. مدای ور زورهب هرب.. مدای ور ادیش

هش. هص خال مرهوش شوغآ وت مدوجو مومت و

دش ثعاب متکرح نیا باال. مدروآ ومرس و مدرک اج هب اج یمک ور مدوخ

هنک. زاب وشامشچ

. درکیم نوگرگد ور نوملا ،وح دروخ یم مه هب نومتخل یاندب

. مدرک شزاون ومتشاذگ ششیر هت ور ومتسد

: مدز بل . دیسوب وماتشگنا و دز ینوبرهم دنخبل

داوهب -

. دوب شیگشیمه یاه ملد نوج نومه ، هاگن نیا .وت درک ماگن طقف
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دیاش ، مدز اج ور متشاد شهب هک یسح و مدرک بذج ور ممزع

:.. نوم هطبار دوبهب هساو هشاب یزاغآ تسنوتیم

! مراد تسود -

ور طابترا . ندیعلب یم ور مامشچ نتشاد شامشچ دش. قیمع شدنخبل

طابترا زاب و درک دنلب ومرس ش. هنوچ هب متخود ور مهاگن و مدرک عطق

. ساسحا زا ورپ مرگ ؛ مدز دنخبل دش. لصو

قیمع درک. کیدزن مه هب ور نومابل و تفرگ شتسد وت وم هنوچ

درک: همزمز هش شخپ مابل و نوبز ور شاه سفن هک یروط . متدیسوب

! تماوخ یم یلیخ -

تسود ردقچ نم درک،و ملغب مکحم . دزیم دنت دنت مبلق . متفرگ زاگ ومبل

ور..! شدنمونت یاه هلضع نیب ندش هل نیا متشاد

***

؟ ینکیم روز ارچ و گنر نیا مرادن تسود بخ داوهب -

درک. ماگن هناهیفس ردنا لقاع

هشیمن یزیچ ، مفرح هب نک شوگ راب -هی
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صوصخم هک گنر درز دنلب نهاریپ هب مدز لز هرابود و مدیشک یفوپ

؟ درز هخآ . دوب یگلماح

اب هدنشورف . تشاد دیفس یاه حرط شلخاد و دوبن صلا خ درز هتبلا

اما دایمن متسوپ الهب صا درز مدرکیم سح . درکیم هاگن نومهب هدنخ

یتخس وهب مدش ورپ قاتا دراو راچان .هب تشادن ور داقتعا نیا داوهب

. مدروآ ورد موتنام

مدایز . هئوناز اتباالی منیب یم منکیم تقد .حاالهک مدرک منت ور نهاریپ

اما.. دوبن دب

. دروخ ورپ قاتا رد هب یا هقت

؟ یدیشوپ مزیزع -

: متفگ و متفرگ ماتسد اب ومدوخ یولج . دوب زاب یمک سابل هنت باال

. موهوا -

شامشچ . مهب دز لز و تسب ورد . ورپ قاتا وت دموا لماک و درک زاب ورد

دز. قرب

: متفگ بجعتم
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.. شز .. یتسب ارچ ورد داوهب -

و نوشنوج هب داتفا هناصیرح دش. درگ مامشچ مابل ور شابل تسشن اب

یهاگن . مدیشک بقع سفن سفن دز.اب یم مکحم کم هی هسوب ره دعب

: تفگ و درک ممکش هب

نم! مرب نوتتفج نوبرق -

. تخاب گنر م هنوگ

نومبجار هنکیم دب رکف هدرم .االن مرایب شرد ورب داوهب ، هنکنادخ -

درک: مخا

هچ! نوا -هب

. نوریب مداد شلوه روز هب

ساره نودب میدوب مایند یاج نیرت غولش هگا یتح تشاد رارصا شمه

!! هناریا ، تسین هگید یاروشک ای هیکرت اجنیا اما . متسوبب یسک زا

. مدیشوپ ومدوخ یوتنام . مدرک نوزیوآ و مدروآ رد وسابل

.. داوهب باختنا ..هب میگلماح سابل نیلوا ؛ مدز شداش گنر هب یدنخبل

. هشاب شخب تذل یلیخ تسنوت یم
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داوهب . متشاذگ نوخشیپ یور ور سابل و متفر نوریب ورپ قاتا زا

: مدز دنخبل درک. ماگن رظتنم و درک هقلح مرمک رود وشتسد

. شماوخ یم -

اتپال تفر هک یلا ح دش.رد لا حشوخ مه هدنشورف . تفکش شلگ زا لگ

و داوهب هنوگ مدش دنلب اپ هجنپ ور شلخاد هراذب ور سابل و هرایب کیتس

. مدیسوب

زیچ نیرت تشز هگا یتح ، دیرخن هشیمن هک ینک باختنا -وت

!! هشاب ایند

سح ور شهاگن تلا ح رییغت یتحار هب متسنوتیم و داد راشف ومتسد

اما هنک رجاو رج ومابل و هنک ملغب تساوخ یم شلد اعطق منک.االن

..؟ هدنشورف یولج

. تفرگ م هدنخ هدرم هب شیصرح هاگن زا

مرمک تشپ وشتسد . تفرگ لیوحت هدرم زا ور سابل کاس و دیشک تراک

جراخ هزاغم زا دوبن یندش هتسب هک یشین درک.اب متیاده و تشاذگ

: تفگ و دیسوب ومتسد تشپ . مدش

مرخب تارب مه هگید تسد دنچ میرب -

؟ یچ تسد دنچ -

یگلماح سابل -
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. نیمز هب مدیبوک وماپ دش. راز م هفایق

یلک مشیروجنیمه . هگید زور هی راذب مرادن هلصوح ال صا .. داوهب یاو -

مدیرخ سابل

دیدنخ

ترامع میرب شدعب میروخب یزیچ هی میرب سپ . مشچ -

ناروتسر یولج دعب یمک و میدش نیشام راوس دش. زاب مشین لا حشوخ

وت. میتفر و میدش هدایپ . تشادهگن یکیش

اب هتبلا . تفر و تفرگ و شرافس نوسراگ اذغ باختنا و نتسشن دعب

درک. بجعت یلک نم شرافس ندید

یلک اب مدوب هداد شرافس هجوج سرپ وهی هدیبوک سرپ ود نوچ

. تافلخم

! مدرم یم مدروخ یمن هگا اما متشاد رایو ای دوب م هنشگ منودیمن

: مدرک مخا . دوب هدرک بجعت یباسح مداوهب

! هشنشگ مترسپ هچ نم -هب

درک: همزمز بجعتمروطنومه . ممکش ور تفر شامشچ

ینکیم نومتسکش رو یرب شیپ یروطنیا نوج اباب هربخ هچ ؟ مرسپ -
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هک!!

ومادص . دزیم فرح نوم هچب اب یروطنیا دوب راب نیلوا .. مناج یا

: متفگ و مدرک هنوگچب

! مروخ یم رتمک دعب هعفد یباباب مشچ -

درک. ماگن قشع اب داوهب

! ینوم یم نم هچب لثم ماوت عقاو -رد

م؟ هچب هگم نم ناخ داوهب دش.. بابک ، مینک باوث میتساوخ ایب.. -

! ییولوچوک هرآ .. مووه -

هع؟ -

هرآ -

مرهق -

. ندوب ناروتسر وت هک ییاسک هیقب تمس مدنودرگرب ومرس

واال مدرکیم سح ور یصخش هاگن ینیگنس میدوب هدموا هک یعقومزا

. مدید ور هاگن عبنم ن،

خیم اما دروخ یم اذغ و دوب هتسشن زیم هی رس اهنت هک نووج رسپ هی

. مدیدزد ومهاگن عیرس نم. یور دوب

!! هنکیمن محر مه راد رهوش نز ،هب روعش یب ی هرسپ
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تفرگ وماتسد دعب و دیدنخ یباسح لوا داوهب . مدرک ظفح ور معضوم

. دیسوب ؛ شتسد وت

. مدرک رت دیدش وممخا

هفخ غیج . مسیاو توافت یب متسنوتن هک دیکم وشنهد وت درب ومتشگنا

: متفگ و مدز یا

!! داوهب -

. نوریب مدیشک شتسد زا ومتسد

! درک یم ونم اج نیمه گنشق متشادن شهب راک

درک: همزمز

؟ یتشآ -

. مدز یرورش دنخبل . مدش هنیس هب تسد

. هراد طرش ! اقآ ریخ -هن

ش هنوچ ریز دز وشتسد

یطرش هچ .. امرفب رما -

شمدوب هدید بقال هک یا هدنگ کسورع تمس تفر منهذ . مدرک رکف یمک

هساو دوب تقو نیرتهب . مرخب مدوب هتسنوتن شندوب نورگ رطاخب یلو

. یذاخا
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ات یرخ یم مارب هنوخ میرب هکنیا لبق ، ماوخیم اه هدنگ سرخ نوا -زا

منک یتشآ

دش. درگ شامشچ

؟ سرخ -

! یعقاو ..هن کسورع -

. دیشک یقیمع سفن

یاوخیم هدنز سرخ مدرک رکف هظحل هی هک یا هنووید وت ردقنا -واال

؟ منووید نم -

. مدروخ رکش نم مناخ -هن

یباسح هک نومتمس نتشگرب رفن دنچ مدنخ یادص .زا مدیدنخ دنلب

. مدیشک تلا جخ

ندید .اب دروآ ور نومشرافس نوسراگ هرخ هکبال میدوب وگم وگب حلا رد

. داتفا هار منهد بآ باعل و گنر شوخ یاه هدیبوک

یامشچ لباقم . مدرک قامس زا رپ ور شور و مجنرب ور متشاذگ وشات ود

. مدرب منهد یوت رپ قشاق هی اب ور شفصن داوهب ی هدز تریح

بیجع ندروخ زرط نیا واالن مدوب اذغ مک ال ومعم .. تشاد قح هراچیب

! دوب

: تفگ مندنوبمل مگب رتهب ،ای ندروخ طسو



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

610

دیشروخ -

دموا دش دنلب تشحو اب داوهب هک مدرک هفرس دنچ . مولگ وت دیرپ اذغ

. دیلا م ومرمک

هدرک ریگ مولگ وت هک یتشوگ هکیت درک کمک هک دز هبرض دنچ نییاپ زا

. مدروخ بآ ناویل وهی مدیشک یقیمع سفن باال. دایب دوب

دش.. یچ -

مدرک مخا

؟ مولگ هرپن یراد راظتنا دیشروخ یگیم یروط نیا -

درک. ماگن هنامولظم

؟ متفگ یروطچ -

: متفگ ، شدوخ یادا لصا رد ،ای هناقشاع تلا ح وهب مدرک رامخ ومامشچ

؟ دیشروخ -

: مداد همادا

هنکیم لوه هشاب منم همع -
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: تفگ هک متخادرپ مندروخ همادا .هب هدنخ ریز دز

! مرب تاینوبز نیریش نیا نوبرق نم یهلا -

. مدرک کزان شارب یمشچ تشپ و مدرک سول ومدوخ

. ماینوبز نیریش زا یریگن دنق اپب ! اقآ هنکنادخ -

.. دیشروخ .. مشچ -

.. اتفگ زاب -

ادیت .. دیشخبب -

؟ مناج -

؟ تس هبنش دنچ ادرف -

. مدرک رکف یمک

؟ روطچ ، هعمج -

؟ یفارگونوس هساو یریگب تبون ترتکد بطم ینزب گنز ینوتیم -

. مدرک بجعت

؟ یفارگونوس -

و شمینیبب مه میمهفب ور تیسنج مه . میرب دیاب مک مک ، هگید هرآ -

. میونشب وشبلق یادص

. مداد نوکت ومرس . دوب سح نیرتهب مه شهب رکف . مدز دنخبل

منزیم گنز .. مشچ -
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درک. ماگن قشع اب

اه! دایب نم یونوس هساو تساوخیم مه ارون نامام اما -

. هشیم ضوع مشاوه و ..حلا شمیرب یم بخ -

اجنوا میتفر یم هگا . مداتفا هروشلد ،هب داوهب فرح نیا اب ارچ منودیمن

دب شلا ح زاب ارون نامام هگا ، هرتخد هچب دشیم مولعم یفارگونوس ووت

. دایب هک داوخ یمن ملد ال صا ؟هن.. یچ دشیم

هلا.. متحا هی هرخ بال

. هرسپ هچب میگب یعطق میتسین رتکد هک اهام

هنرگو هرسپ مینکیم رکف هک هنم یاه تلا ح یضعب رطاخب مشن اال

. هشیم صخشم یفارگونوس وت قیقد تیسنج

. مدوب مگردرس

شتارطاخ دای زاب ارون نامام م، هچب ندوب رتخد اب تساوخیمن ملد

هک ارچ هش نادجو باذع راچد ش، هون نتفرگ لغب زا زور ره و هتفیب

داد. تسد زا ور شدوخ رتخد

نک. کمک تدوخ ایادخ . مدیشک یفوپ

رس متفر و مدرک مومت وراه هدیبوک لماک هش روک ماهتشا هکنیا لبق

. هجوج تقو
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. هدش ریس مشن اال هچب اعطق . شمروخب دایز متسنوتن یلو

: تفگ داوهب . رانک مدیشک رپ یمکش اب

؟ منک باسح ؟ یروخیمن هگید یزیچ -

. مدرک هاگن شباقشب هب

. هجوج ات دنچ هارمه ، دوب هدروخ رخآ ات ور شجنرب

: متفگ

؟ یروخ یمن تدوخ ؛ مدش ریس هن نم -

منک باسح مرب نومب .. ممناخ -هن

مشچ -

.هب نوریب مدروآ ور مکیچوک هنییآ و متشادرب ور مفیک . تفر دشاپ

. مدرک هاگن م هفایق

. دوب هدنوم هدرک شیارآ روطنومه مامشچ اما ، دوب هدش کاپ رژم

!! دوب بوخ مشیارآ مزاول سنج رکشورادخ

نومه مدید باالهک مدروآ ومرس . مدرک سح ور هاگن ینیگنس نومه زاب

. تس هرسپ

. مدرک مخا

. دشدنلب شاج زا مدرک ساسحا دعب هیناث دنچ
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نومزیم ات شزیم هلصاف . تفرن اما هریم هراد هکنیا زا مدرک رکشورادخ

؟ دوب یچ شروظنم .. مدوب بجعتم . دموا و درک یط ور

درک: همزمز . متسد یولج تشاذگ ور یذغاک و تفرگ رارق زیم رانک

نزب گنز -

. مدوب هدرک گنه . تفر و دش در تج لثم دعب و

رپ ور مدوجو مشخ ، شطسو ش هرامش ندید واب متشادرب ور ذغاک

درک.

؟ هدب هرامش راد رهوش نز هی هب هک هشاب حیقو هنوتیم مدآ ردقچ

. فرظ هشوگ متخادنا و مدرک ش هراپ

: تفگ . مدرک اهر وم هدوسآ سفن . دموا داوهب هظحل نومه

؟ مزیزع میرب -

میرب -

. نوریب میدز ناروتسر وزا مدرک هقلح شوزاب رود ومتسد

تفریم تشاد هک ور ییامشچ دز. زمرت یشورف کسورع هزاغم هی یولج

. مدیشک کرس مفارطا هب دنت دنت و مدرک زاب هش عتسب ات

. تفر فعض ملد هزاغم نیرتیو زا نویزیوآ هدنگ یاه کسورع ندید اب

. مرخب ونوش همه دشیم شاک
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یولج متفر . مدش هدایپ نیشام زا هنک کراپ داوهب مسیاو هکنیا نودب

. دوب رپ کسورع رساترس و دوب گرزب ش هزاغم . هزاغم

گرزب یلیخ یتروص هنود هی ندید ؛اب متشگ سرخ لا بند مشچ اب

. دوب مرن ردقچ . مدرک شسمل و مدیشک ینیه دز. قرب مامشچ

: تفگ و درک هاگن یتروص سرخ .هب دموا و درک کراپ ونیشام داوهب

؟ یاوخیم ونیمه -

. مداد نوکت ومرس

ور. هیقب مه ماوخیم ونیا مه .. منودیمن -

دز ینوبرهم دنخبل

رادرب هدموا تشوخ هک مودک ره -

قوذ دنک.اب شدوخ تسد اب وش وپال ربق ، فرح نیا ندز اب تسنودیمن

. اکسورع تمس متفر

: متفگ و متشادرب ور دوب مدوخ هزادنا نوشدق هک یگرزب تم و تپ

ماوخیم مرانیا -

تیمها . دوب هدرک گنه ، دوب ینسم درم هک هدنشورف اما . دیدنخ داوهب

. مدادن

. متشاذگ نیمز یور ، متم و تپ رانک و متشادرب گرزب اتبسن یادناپ هی
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. مدز یغیج ، کیرتاپ ندید ؛اب مدنوخرچ مشچ یمک

.. یاو -

هیقب زا رت کیچوک نیا . نوریب شمدیشک هگید یاکسورع نیب زا روز هب

. هیقب شیپ شمتشاذگ . دوب زان یلیخ اما . دوب

دروخ هدنشورف یادص هک منک ادیپ هبرگ ای گس هی هک متشگیم متشاد

: مشوگ هب

!! هروخیمن نوتهب ؟ اقآ هنوترتخد -

ظاحل زا ردقنوا داوهب . تخانشیمن ور داوهب روطچ هکنیا زا مدرک بجعت

. شتسانشن دوبن یسک هک دوب هدرک تفرشیپ یراک

: تفگ و درک یمخا شارب داوهب

؟ یسرپ یم ور لا وس نیا تاه یرتشم همه زا امش -

درک. لوه هدرم

! هگید هیواکجنک ، هدنمرش -

داد: رارق بطاخم ونم هدب وشباوج هکنیا نودب داوهب

؟ تسه مزاب ممناخ -

لخاد ، کسورع و یزاب بابسا ردقنوا . مدرک هاگن اکسورع هب رکفتم

هنک. باختنا تسنوت یمن مدآ هک نتشاد یگنر عونت و دوب دایز هزاغم
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هدرم . متشادرب ور دوب رت هدنگ نوشمه زا هک یا هوهق سرخ هی راچان هب

همه نیا . مدرکیم شغ متشاد یشوخ .زا نییاپ شدروآ و درک کمک

! نرت هدنگ ممدوخ لکیه و دق زا هک هدنگ کسورع

نم ،زا هکسورع دق مدش هجوتم یتحار وهب تشاد شهگن مرانک داوهب

. دوب هتفرگ مدنخ هرت. دنلب

: تفگ داوهب

؟ اقآ هشیم دقچ -

: تفگ تیاهن ورد درک نوشباسح هنود هب هنود هدرم

رازه و۱۵۰ نموت 2-

: متفگ روابان دش. درگ مامشچ

؟ نویلیم ود -

. متسد داد و تشادرب ور کیرتاپ داوهب

. مایب ات اسیاو هزاغم نوریب ریگب ونیا -

ات راهچ دشیمن مرواب اعقاو . هایس دوخن لا بند هتسرفب ونم تساوخیم

. نویلیم 2 هدش کسورع هنود

و رود منوشتمیق ، نرتگرزب ردقچ ره اکسورع نیا مدوب هدینش بقال هتبلا
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. هدصیش دصنوپ رب

مدز هزاغم زا مدرشف یم ملغب وت ور کیرتاپ هک یلا ح ورد مدیشک یفوپ

. مداسیاو راوید رانک . نوریب

و تپ و سرخ هدرم کمک .اب دموا داوهب دعب یمک هک مدوب هدز کربمغ

. نداد اج نیشام وت ور تم

درک: شزاون ومنوگ هنوزیوآ م هنوچ دید هکداوهب

؟ یتحاران ارچ نم؟ قشع -

. مدرشف ملغب ووت کیتراپ

هشیم نورگ دقنا متسنودیمن .. دیشخبب .. داوهب -

درک. ملغب و دز یگرزب دنخبل

ربب ، هنوخ میسرب عیرس میرب ایب هیچ! نورگ مرب تامشچ نوبرق -

یراد تسود هک روجره .. هچب قاتا وت نوشراذب

مدرک دنلب ومرس

؟ نومدوخ قاتا مراذب ور هسرخ -

مسفن هرآ -

: متفگ و مدیسوب وشپل

داوهب یسرم -

. ترامع تمس درک تکرح و میدش نیشام راوس
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دوب دقتعم نوچ دزن، مگنز یتح داوهب . میتشادن ور نوشربخ حبص زا

. مینزب مه هب ور نوشتولخ دیابن

ای هدش رتهب میمهفب ات مینزب گنز دوب نوم هفیظو اما ، تشاد قح هتبلا

هن.

تمس متفر مدنولچ یم ملغب وت ور کیرتاپ هک روطنومه و مدش هدایپ

: تفگ هک دروخ مشوگ هب داوهب یادص رد.

لخاد مربب ورانیا هدب کمک هی داوج -

اقآ مشچ -

لثم . مدرک هاگن فارطا .هب لخاد نایب ننوتب تحار ات مدرک زاب ورد

مدرک ترپ ور کیرتاپ و فیک و لبم تمس متفر . دوب یلا خ سنلا هشیمه

: مدز داد . شور

؟ اباب .. نامام -

هک مدز ادص هرابود . دوبن نوشادیپ مه اراکتمدخ یتح هک دوب بیجع

هدیشوپ گنر یسابلا ک نهاریپ .هی دموا نوریب شراک قاتا زا ارون نامام

،و دوب هتخیر جک هشیمه لثم شاهوم . یکشم یا هچراپ راولش ،اب دوب

. دوب هتسب شرس ورباالی شتشپ یاهوم

: تفگ مندید اب

! ملگ کسورع هب -هب

؛ شلغب وت متفر ورف و شتمس مدرک دنت مدق . دموا شک دنخبل هب مبل

. دیسوب و درک شزاون وماهوم

نامام -سالم
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ملسع -سالم

هرتهب شلا ح تفگ دشیم ابیرقت . مدرک هاگن شامشچ هب ومدرک دنلب ومرس

: مدیسرپ اما ،

؟ دیرتهب -

؟ تشذگ شوخ . مزیزع هرآ -

. مداتفا اکسورع دای

. دوب یلا ع یاو -

ارون نامام . لخاد ندموا اکسورع )اب نابهگن ) داوج و داوهب هظحل نومه

: متفگ هک مدرک بجعت

.. نزان ردقچ نینک هاگن -

؟ یدیرخ هچب هساو -

مدوخ هساو -هن

دموا . تسب ورد داوهب و تفر داوج . هدنخ ریز دز دعب اما درک گنه لوا

: تفگ درک. شلغب و نامام تمس

-سالم

: تفگ مه ارون نامام

مرسپ -سالم

دیسوب ونامام هنوگ داوهب

؟ نامام نیروطچ -

مبوخ -
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داوهب و نامام . مدرک شلغب قوذ واب متفرگ داوهب تسد زا وسرخ

هب اج وراکسورع باال مرب متفرگ میمصت نم و ندش ندز فرح لوغشم

: تفگ داوهب ، دوب نیگنس یلیخ اما باال مربب ور سرخ متساوخ منک. اج

هیراک هچ نیا ادیت -

مدرک شاگن هنامولظم

باال شمربب ماوخیم بخ -

نک ضوع وتسابل ورب وت مزیزع شمرایم -

؟ رفعج ؟ رغصا ؟ متشاذیم یچ وشمسا . مدرک هاگن مزیزع سرخ هب مغ اب

باال. متفر و نیمز ور مدرک شترپ . دوب بوخ رفعج هرآ

اصوصخ . مدشیم هنووید متفرگ یمن شود هگا و دادیم قرع یوب منت

یوب تخبدب هراد هانگ ، هسوب یم و هنکیم ملغب تسار و پچ داوهب

. هشیم شوهیب شهب هروخیم مقرع

وت مدیرپ متشادرب هلوح و مدروآ ورد موتنام دنت دنت ! تفرگ مدنخ

. دوب یلا ع مندموا لا حرس هساو ییاپرس شود .هی مومح

****

: داوهب

؟ نامام نینک یمن شجارخا ارچ -

هنوم یمن یسک منک نوشجارخا یزیچره رس ماوخب ، داوهب هک هشیمن -

نومارب

: متفگ یبصع
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نیا یادج کال دعب . هدیمن راک هب لد ال صا . تساوه هب رس نیا .. منهج -

نم هب هگا . نیدادن شوگ نینک جارخا متفگ نوتهب هک ور یسک ره ، هیضق

. تسادج شثحب نیا هک نیرادن دامتعا

: دیلا م وشامشچ و تشادرب شامشچ ور زا ور شیبط کنیع

داوهب وگن ترچ -

هب راک زا هتسنوتن . متسین ردارب تسد نینکن جارخا ونیا ات یلو ؛ مشچ -

اهنت دیاب تلا ح نیا اب امش . هنوخراک هدیشک ور اباب و دایب رب یتحار نیا

؟ هنوخ ینومب

. دیسوب وم هقیقش ور مندرگ رود تخادنا تسد ؛ مرانک تسشن دموا

هبوخ حملا نک رواب -

مدش بوخ سح زا درک.رپ یم ملغب نامام یتقو مداتفا ماه یگچب دای

: مدرک همزمز . مشب یدیحوت تسد زا متینابصع لا یخ یب متسنوتیمن اما

هب نینوتب ات نینک یم ندوب بوخ هب رهاظت طقف ، تسین بوخ نوتلا -ح

! مریمب مرب دیاب هک مسانشن ورامش هگا نم . نیسرب تکرش یاراک

: تفگ و دیدنخ

هنکنادخ -

. مدیسوب و متفرگ متسد وت ور شریپ اتبسن و مرگ یاتسد

اباب متسنودیم مرگا . هنوتدوخ رطاخب شمه ، مگیم یزیچ هگا نم -

. مدمویم رت دوز تسین نوتشیپ

. هدرگرب تسان ،اال هتفر رصع ..زا مزیزع دوبن -المز

. تفر مه یوت مامخا هاگآدوخان

؟ نیلر ب هدرگیمرب یک -
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! داوهب اه هتاباب ؟ هرب یراد تسود -

. مدز دنخزوپ

! مارب هرادن یتیمها شنتفر و ندنوم ال صا -

داد. نوکت فسات زا وشرس نامام

.. هدرگرب منکن رکف -

. دیرپ باال موربا

؟ اعقاو -

اال! متحا هرآ -

. هبوخ بخ -

یادص هن دمویم اذغ یوب هن دوب بیجع . متخادنا مفارطا هب یهاگن

. ادیت مه مدوب ریس نم مه هتبلا . فورظ و فرظ

؟ نامام تساجک اراس -

نوشتاهد هتفر -

؟ هیلا خ هنوخزپشآ -

. تسه انیم -هن

. مدش دنلب و مداد نوکت ومرس

منزب فرح شاهاب دیاب . نینک مادص دموا اباب -

. شقاتا هرب ات دش دنلب و شمشچ ور دز وشکنیع

. هشاب -

. نینکن راک مردقنا -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

624

هشاب منیا -

: تفگ . مدز دنخبل

هبوخ حملا نک رواب -

هنکنادخ -

. مدیسوب و متفرگ متسد وت ور شریپ اتبسن و مرگ یاتسد

اباب متسنودیم مرگا . هنوتدوخ رطاخب شمه ، مگیم یزیچ هگا نم -

. مدمویم رت دوز تسین نوتشیپ

. هدرگرب تسان ،اال هتفر رصع ..زا مزیزع دوبن -المز

. تفر مه یوت مامخا هاگآدوخان

؟ نیلر ب هدرگیمرب یک -

! داوهب اه هتاباب ؟ هرب یراد تسود -

. مدز دنخزوپ

! مارب هرادن یتیمها شنتفر و ندنوم ال صا -

داد. نوکت فسات زا وشرس نامام

.. هدرگرب منکن رکف -

. دیرپ باال موربا

؟ اعقاو -

اال! متحا هرآ -

. هبوخ بخ -

یادص هن دمویم اذغ یوب هن دوب بیجع . متخادنا مفارطا هب یهاگن
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. ادیت مه مدوب ریس نم مه هتبلا . فورظ و فرظ

؟ نامام تساجک اراس -

نوشتاهد هتفر -

؟ هیلا خ هنوخزپشآ -

. تسه انیم -هن

. مدش دنلب و مداد نوکت ومرس

منزب فرح شاهاب دیاب . نینک مادص دموا اباب -

. شقاتا هرب ات دش دنلب و شمشچ ور دز وشکنیع

. هشاب -

. نینکن راک مردقنا -

هشاب منیا -

. مدز دنخبل

وپماش یوب ، قاتا هب مدورو .اب مدرک زاب وقاتا باالورد متفر اه هلپ زا

. مینیب وت دیچیپ

. مومح هتفر ادیت هک دوب نیا رگنوشن و دمویم مه بآ شود یادص

وطالین باوخ وهی ادیت نتفرگ لغب اب طقف هک یا یگتسخ ؛ مدوب هتسخ

. هشیم فرطرب

داوهب هگب و هنزب قن نوا ،و مراد شهگن ملغب وت اهتعاس داوخیم ملد
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نک. ملو تفر رس م هلصوح

مه شهب رکف اب یتح . دوب هدرک یگنر ونم یگدنز رتخد نیا . مدز دنخبل

. دنوبسچ یم رپمآ ، مبلق نابرض

روطچ متشاد ادیت لبق نم هک منکیم رکف نیا هب اتقو یضعب عقاو رد

هیر دراو ژن یسکا مورح وهب هدوبن یگدنز هک اعطق ؟ مدرکیم یگدنز

. مدرک یم ماه

. شرانک مه ور مراولش . تخت ور مدرک ترپ و مدروآ رد ور منهریپ

. هرایب حملا رس تسنوتیم یباسح ، ادیت اب کیتنامر شود هی

تخل ونم ییوهی و دوبن شساوح نوچ ادیت ، مدش مومح دراو یتقو

. دیشک غیج و دیسرت دید مومح یوت

. متفرگ رارق شود ریز و ملغب وت مدیشک وشسیخ ؛نت دوب هتفرگ مدنخ

. مدیعلب وشابل ، نومتفج نت ور تخیر هک بآ یاه هنود

دش. مرگ منت و مدیسوب

ماه هسوب وهب مهب دنوبسچ وشدوخ دش. هقلح مندب رود ادیت یاتسد

داد. باوج
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ریز هک ینیه مدینش و مامح درس راوید هب شمدنوبسچ ؛ مدش هنووید

ور. تفگ بل

یابل .. شمرگ و مرن تسوپ . مدیشک شندب ور نییاپ زاباالات ومتسد

.. شرارق یب و رامخ یامشچ .. شغاد

نم؟ ندش هنووید یارب دوبن سب انیا

. دش سامم ش هنت نییاپ منت،اب نییاپ و مدرک شاهاپ تفچ وماهاپ

. تفرگ زاگ وشبل

: مدرک همزمز و مدیشک شبل ور ومنوبز

نکن -

.. یدعب زاگ دز. دنخبل

و مدرک ادج شنودند تراسا زا ور شنییاپ بل ، مابل اب هنایشحو

دش. دیدشت ، نوماه هسوب و درک هقلح مندرگ رود وشتسد . مدیسوب

..و شاه هنوش .. شندرگ یدوگ ش.. هنوچ تمس مداد قوس ومابل

. شاه هنیس هب مدیسر
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، تفرگ رارق ش هنیس هتسجرب کون ور مابل و نییاپ تفر هک مرس

. دیسوب و داد راشف شلغب وت ومرس

. مداد ش هنیس ندیسوب وش،اب هسوب باوج

وحلا سح ، هاگن اب هکنیا دوب بوخ یلیخ .. توکس نیا دوب بوخ یلیخ

. میدیمهف یم ور مه

هب ونم و دش جراخ شولگ "هآ"زا هیبش ییادص . مدرک هاگن شامشچ وت

. دیشک نونج

، ****** ،

: ادیت

ماش نیایب .. ادیت .. داوهب -

و دیدنخ داوهب . مدیشک ینیه نییاپ هقبط زا ارون نامام یادص ندینش اب

: تفگ

میرب وشاپ -

رژ یمک . متفرگ رارق هنییآ لباقم و مدش دنلب درک. تسرد وشنهریپ و

. مداتسرف مشوگ تشپ ، دوب هدرک فاص مارب داوهب هک وماهوم . مدز
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نامام و اضر اباب ندید .اب نییاپ هقبط میتفر مهاب ومتفرگ وداوهب تسد

: متفگ دنلب . میتفر نوشتمس زیم، رس ارون

-سالم!

:سالم تفگ مورآ مه داوهب . نومتمس تشگرب اباب

دز. دنخبل و داد نوکت وشرس اباب

نوتهام یور -سالمهب

: دیسرپ اباب هک متسشن یلدنص ور داوهب رانک

؟ نوتهب تشذگ شوخ -

داد: باوج نم یاج داوهب

! یلا خ امش یاج -

. یشاب تم -سال

و زیم رس دروآ ور اذغ ور، زور دنچ نیا دوب هدموا اراس یاج هک انیم

تسشن هک ولآ تشروخ یوب ام. مه شدنب تشپ و درک عورش اباب . لوا

یبیجع قایتشا اب وهی . نصا دش ش هنشگ مه هچب مدرک سح ، مینیب وت

: تفگ و درک ماگن بجعتم داوهب . مدرک ندروخ هب عورش

؟ زونه هتنشگ یدروخ رصع هک یبابک همهنوا دوجو اب اعقاو -وت

: متفگ دعب و مداد تروق وراذغ لوا نم اما ندیدنخ اباب و نامام

هرایو لثم یزیچ ،هی تسین مدوخ تسد -

: تفگ نامام

مه هروخب اذغ شدوخ مکش هساو مه دیاب ، هرفن ود االن ادیت داوهب -

هچب
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تنعل شرکنم رب هلب - داوهب

: تفگ داوهب وهی هک میدش ندروخ لوغشم

؟ امش نیایم .. یفارگونوس میریم ادیت اب ادرف .. نامام یتسار -

منیبب ور ششنکاو ات نامام هب مدز لز برطضم . دیرپ مگنر ارچ منودیمن

: تفگ اباب هک

-هن!

درک؛ بجعت داوهب . دوب ممصم شنحل

ارچ؟ -هن؟!

هنک،وت تحارتسا دیاب زور دنچ ؟ تسین بوخ شلا ح ینیبیمن -

وشدوخ درک نوغاد یباسح نوتسربق

. نییاپ دوب هتخادنا وشرس هک نامام تمس تشگرب داوهب

؟ نامام هگیم تسار - داوهب

نوشاهاب مرب راذب اضر .. تسین میزیچ - نامام

نکن رارصا ، ارون هشیمن ال صا اباب-

درکیم سح منوا اعطق . هگیمن نامام یمسج حلا رطاخب اباب متسنودیم

مه تسه هک ینیا زا نامام ، هرتخد م هچب هنک الم عا یفارگونوس هگا

. هزیریم مهب رتشیب

یب اباب، یادص وت مکحت واب دوب هدش میلست ، نامام راگنا دش. تکاس وج

هباشون یمک و مدیشک یفوپ ؛ دموا باال یمک ملد . دوب هدش ندموا لا یخ

مهب ورایند هشیم رجز یچ زا تنامام ینودب هگا ..وت داوهب . مدروخ

! ینودیمن هک فیح .. ینک ادیپ وترهاوخ ات یزیریم
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***

. مدرک هاگن مفارطا و مدرک زاب ومامشچ روز هب داوهب رغرغ اب حبص

: تفگ دید هک ور مزاب یامشچ

دش رید ممناخ هگید وشاپ ، بجع هچ -

. مداد مندب هب یسوق و شک

هگید زور هی راذب .. داوهب یاو -

. دنوراخ وشرس و درک ماگن اگنخ لثم

هنک.. مرخ هنوتیم تحار یلیخ تدولآ باوخ و مولظم هرهچ نیا ندید -

شوپب سابل وشاپ ، زیرن مرک مزیزع بخ یلو

: مدرک نوزیوآ ومنوچ

.. داوهب -

و مدز یغیج . تفرگ زاگ و مندرگ ور تشاذگ وشابل و متمس دروآ موجه

درک. منداد کلقلق هب عورش هک مدیدنخ

سفن واب مدز سپ وشتسد . مدش دنلب تخت ور زا نانک هجروو هجرو

: متفگ سفن

روعشیب -

هدنوم .هت مدرک لفق ورد و ییوش تسد وت مدیرپ دایب زاب هکنیا لبق
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. مداد تروق ومدنخ

یلقع هی ایادخ ؟ یفارگونوس هریم هعمج زور منوا حبص تشه یک هخآ

! هدب داوهب هب

مباوخ هرب. نیب زا متروص فپ ات متروص ور مدیشاپ خی بآ تشم ود

! مدوب هتسخ تدش هب اما ، دیرپ

.اب مدید شتاورک نتسب حلا رد ور داوهب متفر نوریب هک ییوشتسد زا

. مدیسوب وش هنوگ و مدش دنلب ماپ تشگنا کون ور دنخبل

؟ هیربخ ، ایدرک پیتشوخ یباسح -

یور یمرگ ی هسوب مور،اب هسوب باوج و درک هقلح مرمک رود وشتسد

داد. ماهبل

؟ نومقشع لصاح تیسنج ندیمهف زا رت مهم یربخ هچ -

ور نوم هچب داوهب هکنیا زا متشاد یبوخ سح دش. بوخ سح زا رپ ملد

. هراد تسود

؟ هشاب یچ یراد تسود -وت

مارب هرادن قرف -

؟ هشیم هگم -

! هشیم هرآ، -
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. هشاب مرگ شهب متشپ وت،و هیبش هشب ، هشاب رسپ ماوخیم نم یلو -

. ندوب هتفرگ قشع گنر شامشچ دز. یقیمع دنخبل

ور متروص شاه سفن هک یروط ومینوشیپ هب دنوبسچ وشینوشیپ

دز: بل هنک شزاون

وت! ِیپک ، هشاب رتخد هی داوخیم ملد منم سپ -

هش نومود ره هیبش تسه هک یچره ال صا ، هیدرمان یروجنیا -

: تفگ و دیسوب ومغامد کون

دش رید شوپب سابل ورب مقشع -

.هی سابل دمک تمس متفر . مدش ادج شزا و مدرک شاگن پچ پچ

. گنر مرک وشلا یل راولش ،اب مدرک ادیپ دنلب گنر مرک یوتنام

مدرک منت یتحار ترشیت و مدیشوپ داوهب زیه یامشچ لباقم وراولش

. شور مدیشوپ ور وتنام . وتنام ریز یارب

هیرژمال رخآ ،ورد لمیر دعب ، وربا دادم لوا و متفرگ رارق هنییآ یولج

. هنورتخد و می

. متشادرب ومفیک و مدز رطع . مدرک مرس وملا ش ومتسب دنبوم اب وماهوم
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: متفگ هک درک یم ماگن رظتنم داوهب

میرب -

نامام یتح زونه . نییاپ هقبط میتفر مهاب و تفرگ شتسد وت ومتسد

. ندوب هدشن رادیب مه اضر اباب و ارون

نیشام راوس . میدز نوریب هنوخ زا مینک داجیا ییادصورس هکنیا نودب

. مرتکد بطم تمس دنور داوهب و میدش

هتفرگ میمصت ، داوهب تساوخ وهب دوب لآ هدیا ظاحل همه زا هک یرتکد

. مشاب رتکد نیمه رظن تحت ، منامیاز ات مدوب

: تفگ داوهب ندید اب یشنم ، میدیسر یتقو

لخاد دییامرفب -

یلو سلا، نایم نز هک رتکد دراو . میدوب هدیسر تعاس سار اقیقد

: تفگ و دز دنخبل نومندید .اب میدش دوب یشوپ شوخ القو خا شوخ

! نووج ردام و ردپ هب، -هب

. مداد تسد شاهاب

امش ..حلا رتکد -سالم
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؟ نیبوخ امش دنز یاقآ ؟ نیروطچ تین ین و ،وت مزیزع مبوخ -

: تفگ رتکد درک. لا وحا و حلا شاهاب بدوم داوهب

. مایب وگب یدش هدامآ و شکب زارد تخت ور ورب ناج ادیت -

مشچ -

: تفگ هنامولظم داوهب

یچ.. نم -

. دییامرفب مامش -

زارد تخت یور . دوب هدش ادج ، هدرپ طسوت هک قاتا فرط نوا میتفر

. داوهب تسد مداد ومفیک و مدیشک

شاک . مدیشک ممکش ور یتسد باال. مدز ومترشیت ؛ مدرک زاب وموتنام

منک. سح وم هچب رتشیب و هش گرزب رتدوز

یور ور، یگنر یب عیام ، دعب و تفرگ ومضبن و راشف لوا . دموا رتکد
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. داتفا مندب هب یزرل شیدرس .زا دیلا م ممکش

متشگرب سرتسا .اب تشاذگ ممکش یور ور، هاگتسد هک دوبن ملد وت لد

. روتینام تمس

. قاتا یوت دیچیپ شبلق پولوت تاالپ یادص ، دعب اما دیشک لوط یمک

. مولگ هب تخادنا گنچ ضغب

مسج هی زا یدیفس هایس ریوصت و دنوخرچ ممکش یور ور هاگتسد

دش. نایامن روتینام ،وت دروخیم نوکت هک ولوچوک

نیا نم.. یادخ . مدز لز روتینام هب روابان و منهد یولج متشاذگ ومتسد

هنم.. ی هچب .. ولوچوک مسج

. مدرک هاگن داوهب درک.هب ادیپ هار منوگ ور قوش کشا و تسکش مضغب

: متفگ و متفرگ متسد وت وشتسد ؛ دوب هدرب شتام

؟ هعولوچوک دقچ ینیبیم .. داوهب -

: تفگ و دیسوب ومینوشیپ دش مخ . دوب رتدب مه نم زا شلا ح

میگدنز منیبیم -
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درک: همزمز دنخبل اب رتکد

سملا. ،سِملا هنزیم تعاس لثم شبلق -

؟ رسپ ای هرتخد .. شتیسنج -

. ولوچوک نامام مگیم تهب -االن

ورام هک یتوکس دعب و دنوخرچ ممکش ریز ،و مکش ور رتشیب ور هاگتسد

: تفگ دوب هدرک نینج بلق یادص ندینش هب توعد

! هرتخد .. مگیم کیربت -

: تفگ و دیسوب مکحم ور متسد دش. سبح شسفن داوهب

.. ترکش ایادخ -

.. رتخد .. رتخد .. رتخد . مدوب کوش یوت نم اما

.. مدوخ سنج زا رتخد هی

.. مفابب وشاهوم منوتیم

.. ردام ِمدمه .. ردام ِسنوم ملد.. ِناج یا

. یتخبشوخ جوا ینعی ، رتخد ممهف یم هزات
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ندیمهف زا مدرکیمن رکف تقوچیه . تفرگ تدش ماکشا و مدز دنخبل

.. ترکش .. ایادخ منک. قوذ ردقنا ، شندوب رتخد

: تفگ و درک کاپ ور ممکش لا متسد اب رتکد

تارب مسیونب رژمی دیاب ، رونوا ایب نک تسرد وتسابل -

. مشچ -

سپ وماکشا . مدش زیخ مین ومدرک تسرد وموتنام نم و رونوا تفر

هدش الل ناجیه زا داوهب ونم راگنا هک دوب یناجیه یردق هب اضف . مدز

. نییاپ مدیرپ تخت .زا میدوب

یلیخ هک مگب یزیچ متساوخ و مدرک هاگن داوهب ی هدش رت یامشچ وت

ور تشوغآ وت فرط ندرک لح هبنج غبالهک نوا درک.زا ملغب یناهگان

. هراد

. مدیسوب وششوگ رانک و مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد دنخبل اب

درک: همزمز

.. ادیت ملا حشوخ یلیخ -

. مدیمهف یم شنوزرل یادص و شامشچ مه،زا تفگ یمن هگا

: متفگ . مدرک هاگن شامشچ وهب مدش ادج شزا
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یشیم مرت لا حشوخ دایب ایند هب یتقو -

. دیسوب ومینوشیپ

. متسین دنب ماپ ور مشن -اال

مناج -یا

. تشاد رارق رتکد زیم هک هدرپ رونوا میتفر مهاب و متفرگوشتسد

رود تخادنا تسد تلا جخ نودب داوهب و میتسشن یلدنص یور شولج

. مرمک

: تفگ و درک هاگن نومکیدزن ی هلصاف هب دنخبل اب رتکد

. دیراد عالهق مه هب ردقنا هک ملا حشوخ -

؟ متشاد عالهق شهب . مدرک هاگن داوهب هب

هشیم هگم ، همچب یاباب ، همرهوش هرآ، : مداد باوج مکحم و عیرس یلیخ

! مشاب هتشادن عالهق

. دیسوب ور ماهوم یور داوهب
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داد: همادا رتکد

هفیعض تندب نوچ ، متفگ تهب مه لبق هعفد هک روطنومه ادیت بخ.. -

دیاب دموا تتسد هک یوقم زیچ ره ..و یسرب تدوخ هب دیاب یلیخ

.. سپ . هراد زاین داوم نیا هب ادیدش هک هیا هلحرم ،وت هچب نوچ . یروخب

***

یداش گنهآ داوهب ، نیشام وت میتسشن و میدش جراخ هک رتکد بطم زا

گنهآ ،اب دوب زاب رخآ ات ششین هک روطنومه و تشاذگ هداز یعامش زا

درک. یم ینوخبل

هرادن هاش مراد رتخد هی

هرادن هام هراد یتروص

هرادن ات یلگشوخ زا

مد یمن شنوسک سک هب

مد یمن شنوسک همه هب

نومداش ردقنوا یفارگونوس نیا یحبص لوا ؛ دیسوب و تفرگ ومتسد

. میدب ماجنا یراکره میدوب رداق هک دوب هدرک

، دعب یمک . درکیم یهارمه مه داوهب و مدادیم نوکت ور مندب زیر زیر
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: تفگ . تشادهگن یکیش و گرزب یشورف ینیریش یولج

مایم االن مقشع -

هگید عقوم ره زا رتشیب . شنتفر هب مدز لز دنخبل .اب تفر و دش هدایپ

یهجوت و داوهب دوجو رطاخب ، تینما نیا و مدرکیم تینما ساسحا یا،

. دوب هتفرگ لکش تشاد مهب هک

. مدیشک یقیمع سفن

و بقع نوشتشاذگ . دموا ینیریش گرزب هبعج ود اب دوز یلیخ داوهب

: متفگ درک. تکرح ، نومرف تشپ تسشن

.. یهلا .. داوهب ننک قوذ ردقچ تاباب و نامام -

دز: یقیمع دنخبل

هرتخد قشاع نم نامام هرآ، -

؟ تسنودیم اجک زا داوهب . ندموا رد ادص هب مزغم یارطخ گنز

منکیم رکف نم تس. هدید بیسآ شحور یلیخ ، زانهب رطاخب نامام هتبلا

. هشکیم باذع و هشیم هدنز شتارطاخ نم، رتخد ندرک لغب اب
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شتارطاخ هب رکف یا، هظحل یتح هک هش زیزع ششیپ ردقنا مراودیما

. شنهذ وت داین

ینیریش ات هس ود و درک عورش نابهگن زا داوهب ، هنوخ میدیسر یتقو

روز! ،هب شقلح وت تخیر

یلا حشوخ واب نانک دایرف ، میدش هنوخ دراو هک شدعب ، نوبغاب شدعب

: تفگ

میراد بوخ ربخ هک دیش رادیب دیش.. رادیب -

و ینیریش و شتمس دیرپ داوهب . نوریب درک هنوخزپشآ زا وشرس انیم

. شولج تفرگ

هدش اه هنووید لثم شاتلا ح نیا ، منکب متسنوت یمن یراک ندیدنخ زج

. دوب

. نومهب تفگ کیربت و تشادرب یا هماخ نون اتود تلا جخ اب انیم

سابل اب نامام ، یلا حشوخ زا شادایرف و داد رطاخب ، دعب یتاظحل

هدزای . مدرک هاگن تعاس .هب نوریب دموا شقاتا وزا دشرادیب باوخ

. دیباوخ یمن اتاالن تقوچیه !! دوب

: تفگ و درک نومهاگن جاو و جاه
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؟ هدشیچ اهچب -

درک. شلغب وشتمس درب موجه داوهب

داوهب یتفگیم مهب مدوب هک هچب هتدای .. هرتخد .. نامام هرتخد م هچب -

.. هتشاک لگ تسورع نیبب ایب.. هش؟ رتخد ت هچب مراد تسود

. دوب هدرک گنه ارون نامام

زا هدش لا حشوخ ،ای هندش تحاران زاف االنور متسنودیمن . دوب یدب وج

سح ود نیا زا مودکچیه یایوگ ش، هفایق اما ش. هون ندوب رتخد

. دوبن

و دموا نوریب داوهب لغب ،زا ممکش شهب هریخ هاگن و وطالین ثکم دعب

: تفگ

ملا.. حشوخ نوتارب یلیخ .. یلیخ -

درک.. هک یراک .اب مریگب بلق شپت دش ثعاب شنوزرل یادص ..و شنحل

دش. ساسحا حوضو ،هب مبلق نداتسیا

ورد و لخاد تفر . شقاتا تمس درک دنت مدق و نوریب دموا داوهب لغب زا

. تسب
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.. مدیسرت

. دیبوک م هنیس هسفق هب ور شدوخ راو هناوید مبلق و مدیسرت

اضر اباب شاک فوپ . تیعقوم نیا وت نتفرگ رارق زا مدیسرتیم مشلوا زا

منک. لمحت یروطنیا منوتیمن نم درک. یم معناق دمویم و دشیم رادیب

. مدرک شاگن گنگ داوهب یادص اب

؟ مناج -

؟ ینکیم رکف یچ -هب

. مدز یروز دنخبل

مینک ضوع سابل میرب .. مزیزع یچیه -

امتح ؛ دوب ریگرد منهذ درک. هقلح مرمک رود وشتسد و داد نوکت وشرس

. مگب شهب ور زانهب نایرج و منامام شیپ مرب هسردم دعب ادرف دیاب

. مینوسرب ش هداوناخ ور،هب هدشمگ نیا هنک کمک هنوتب دیاش

دش: عنام داوهب هک مشکب زارد تخت ور متساوخ مدرک ضوع هک ومسابل

اذغ یباسح تسرد مشاب ترس باال دیاب تخس زورما زا هک وشاپ وشاپ -

یروخب
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دش. درگ مامشچ

؟ مروخیم اذغ دب هگم -

یروخیمن دیفم یازیچ یلو -هن

. تسین م هنشگ نماالن بخ .. داوهب -

مدب تهب لصفم هنوحبص هی میرب ودب . تسین دراو ضارتعا -

زیم انیم . مداتفا هار شرس تشپ کدرا لثم و متفرگ مدوخ هب راز هفایق

. دوب هدیچ لکش نیرتهب هب ور

هنک. ادص مه ورانوا ،ات ارون نامام قاتا تمس تفر ، میتسشن ام یتقو

مولج تشاذگ ور ریش ناویل داوهب هک مدیشچ ور مغاد یاچ یمک

روخب ونیا -

. مدرک شاگن پچ پچ

ومتمس داد لوه ،ووو...ور لسع کشالت، ، ابرم هرک، ، ودرگ ، رینپ فرظ

. مروخب ور نوشمه هک تشاد رارصا

. نامیاز عقوم ات هنکیم ملچک ، هرتخد نوم هچب هدیمهف االنهک اصوصخ

.. ایادخ
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یکیش نهاریپ . دموا نوریب قاتا زا هدرک فپ ییامشچ اب ارون نامام

زاب اما دوب هدرک یداع ور شمشچ یمک شیارآ فطل وهب دوب هدیشوپ

. دوب صخشم شفپ

؟ هدرک هیرگ شنتفر قاتا هلصاف نیا وت ینعی ، دشیمن مرواب

اباب یامشچ هب ور مشیوشت زا رپ هاگن . نوریب دموا شرس تشپ مه اباب

دز. کلپ شخب نانیمطا هک متخود اضر

: متفگ و مدش دنلب نوشمارتحا هب

ریخب حبص -

: تفگ ییور شوخ اب اباب اما دز ینوج یب دنخبل ارون نامام

مگیم کیربت ملگ.. سورع ریخب حبص -

ارون نامام ، هدش روک ییاهتشا اب نم ؛ میتسشن درک. رکشت نم یاج داوهب

ح باالرد یاهتشا هللااب شام هک مه داوهب ،و توافت یب اضر اباب روز، هب

ملد اما هلا، حشوخ داوهب مدوب لا حشوخ . میدوب هنوحبص ندروخ لا

. نشاب لا حشوخ ردق نیمه مشاباب و نامام تساوخیم

. مداد نییاپ ریش تروق ود اب ور مضغب و مدیشک یهآ

تسود هناقشاع نم ، هشاب هتشادن تسود متاباب هگا یتح .. ینامام

درک. یهاوخ و یدرک یگنر ونم یگدنز تندموا اب !وت مراد

*****
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غاب وت مرب و منک عمج وماباتک مداد حیجرت دوب بوخ اوه نوچ ، رصع

. منوخب سرد منیشب

. مدش سنلا یوت ارون نامام هجوتم هک نییاپ مدمویم اه هلپ زا مورآ

هک دوب صخشم یلو دوب زاب شولج پات بل . متسشن شرانک و متفر

! تسین شساوح

: مدرک همزمز

؟ نینکیم رکف یچ -هب

درک. دنلب وشرس ثکم اب

! یچیه -هب

؟ هشیم هگم -

. هشابن و هشاب تنهذ وت زیچ یلک ؟ یدرکن هبرجت اال حات هرآ.. -

. مداد نوکت ومرس

؟ نیایب رد اوه و حلا نیا زا هک میریگب ینومهم هی هروطچ -
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مرادن هلصوح ال صا -هن..

نینکیم دوبان ونوتدوخ نیراد .. هشیمن هک یروطنیا .. یلو -

دز. یخلت دنخبل

مه اهامش ، هیعیبط مدوخ هساو ؛ مشیم یروطنیا راب هی سلا دنچ ره -

. نینک تداع دیاب

وت متفر ماباتک واب مدش دنلب ، شهب نداد باوج نودب . مدیشک یفوپ

. مدرک شخپ زیم ور وراباتک و متسشن یلدنص .ور غاب

. هشاب مساوح دز گنز داوهب هگا ات مرانک متشاذگ مه ومیشوگ

باتک یور مه،زا مهاگن یتح اما منک. نیرمت یمک ات مدرک زاب ور یضایر

؟! یچ ریگرد .. دوب ریگرد مزغم . دشیم فرحنم

.. میگلماح .. مادرف ناحتما .. ارون نامام .. داوهب .. مرتخد یچ.. همه ریگرد

.. زانهب

. مرادن ور نهذ یریگرد زا مجح نیا شیاجنگ

. هنیمز ریوصت هب مدز لز . مدرک زاب ومیشوگ دروسپ
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داد: مایپ و دز سامت .در متفرگ ور ولین هرامش ، هقیقد دنچ دعب

". منزب فرح منوتیمن "

هیا هگید یاه یتخبدب زا مه ماه قیفر ندوب دودحم . متخادنا باال هنوش

. متفرگ ور منامام هرامش . مراد هک

: تشادرب قوب شیش دعب

ولا -

ملگشوخ نامام -سالم

ردام قشع ؟سالم ییوت ادیت -

وملا ح تسنوت یم منامام یادص زا رتهب یچ دش. زاب شوگانب ات مشین

؟ هنک بوخ

؟ هبوخ ییاباب ؟ ینامام یبوخ -

؟ هروطچ ملگشوخ هون ؟ یبوخ ..وت مکسورع میبوخ -

میتفر زورما یلا خ نوتاج . هبوخ مداوهب ، میا یلا ع نومتفج -

. یفارگونوس

؟ هشیم صخشم االن هگم ردام -او

هیچ! شتیسنج نزب سدح . ممراهچ هام وت ابیرقت ینامام هگید هرآ -

؟ رسپ -
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رتخد .. چون -

طقف هک هیتمعن رتخد نم.. یادیت هکرابم .. مشب نوتتفج یادف نم یهلا -

یمهفیم شیشاب هتشاد یتقو

ملا حشوخ یلیخ هرآ، -

. هشکب دق و هش گرزب داوهب و وت هیاس ریز هللا شنا ملا.. حشوخ منم -

.. مرخب زاهج شارب و منک شسورع مدوخ

هسرب شهب یرسپره تسد مراذیم نم هگم .. یتفر اجک ات نامام هووا -

: مدرک ضوع ور ثحب و مدیشک یقیمع سفن درک. دییات و دیدنخ

؟ ینک مکمک یدروم هی وت ینوتیم ناج.. نامام -

یدروم هچ .. مناج -

.. نامام نیبب -

: هدب باوج ات مدرک ثکم و مدرک فیرعت شارب لماک ور زانهب نایرج

.. هنکمم روطچ .. ادیت مدرک بجعت اعقاو -

مینک نوشکمک دیاب وتونم یلو .. ینامام هدش هک هیزیچ -
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.. هدیشک یچ .. مناخ ارون هراچیب -

هدنوخ ور شتارطاخ رتفد زاب هتسشن نوچ ، هنوغاد ..االمن هدش نوغاد -

.. یهلا -

؟ نامام ینکیم کمک -

وشربخ منکیم وج و سرپ اج دنچ مریم ادرف .. منکن ارچ ملدزیزع هرآ -

. مدیم تهب

امتح تشیپ مایم هسردم دعب نم ، هنکن درد تتسد -

مزپب تارب هزمشوخ نوجنسف هی سپ -

هرآ.. یاو -

؟ تلا بند دایب تاباب مگب یشیم لیطعت دنچ تعاس -

عبر! و ود -
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یرتهب سح . رانک متشاذگ ور یشوگ ، دنخبل واب مدرک یظفادخ شاهاب

. متشاد

. تشاد ریثات نامام اب ندز فرح . مدوب ندنوخ سرد ی هدامآ ال ماک االن،

منوتب نک مکمک .. منودرگرب ارون نامام هب ور زانهب منوتب نک مکمک ایادخ

منک.. شلا حشوخ

نومداوناخ هب ور یتخبشوخ هنوتیم مرتخد ندموا ایند هب هک هتقونوا

. هرایب

****

هسردم دعب ادرف هک متفگیم داوهب هب متشاد یتقو ماش، عقوم بش

. دادیم شوگ مفرح هب تقد اب اضر اباب ، منامام شیپ مریم

زانهب طقف فده هتبلا . مریم مراد یچ هساو هنودیم هک متسنودیم

هب رید یلیخ ترامع نیا وت مدموا یتقو زا ماباب و نامام هراچیب . تسین

. ننیبیم ونم رید

نایب نشاپ دش گنت مارب نوشلد هک تقوره هشیمن نوشور یفرط زا

. درکیم نوشتیذا یگنتلد مه یفرط ،زا مننیبب اجنیا
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: تفگ مورآ و درک شزاون ومتسد تشپ داوهب . مدیشک یهآ

؟ یبوخ -

. مداد نوکت ومرس

، لبم هی ور مه ارون نامام و اضر اباب ، لبم هی ور داوهب ونم ماش، زا دعب

. میدش هناقشاع و یکرت ملیف ندید لوغشم و میتسشن

: دیسرپ نامام هب ور هک درک بلج ور مهجوت اباب یادص ملیف نیب

؟ یرادن یربخ زورهب -زا

ارچ یتنعل . دوب یفاک مبلق نابرض نتفر باال هساو ، زورهب مسا ندروآ

هشیم ادیپ شلک ورس مقرغ مدوخ یگدنز وت هک یعقوم تسرد هشیمه

؟ دایم شمسا ای

درک: همزمز ارون نامام

. هدزن مهب مگنز هی یتح هتقو یلیخ ال.. صا -هن

و دز یرادادص دنخزوپ ، دوب نامام و اباب یپ شساوح مومت هک داوهب

: تفگ

! هیعضو هچ وت شردام هرادن ربخ ! نگیم نیا -واالدهب
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: تفگ روخلد ارون نامام

هراد هلغشم منوا .. داوهب هبوخ حملا نم -

داوخب یزیچ یکمک دیاش ، منزیم گنز شهب ادرف اباب-

نامام . نیتسرفب ور تکرش یاه هچب زا یکی تساوخ مه کمک - داوهب

شلح نیمار اب شدوخ اه! هیکرت ورب نک عمج وشاپ داوهب یگن زاب ناج

مراذب اهنت ور ادیت ارمع نم . ننک

مه دصرد کی ؟ نتفگیم نتشاد یچ انیا . دوب هدش سبح مسفن

شیپ ور تکرش یاراک داوهب ات هیکرت میرب زاب منک روصت متسنوتیمن

. هربب

شیپ تانایرج نوا هرابود و میرب منک روصت متسنوتیمن مه دصرد کی

. دایب

. هنیبب ونم هشب رضاح یطیارش چیه تحت منکن رکف .. زورهب ال صا

: تفگ نامام

ادیت ، نیرب ادیت اب متفگ هک هعفد نوا . یرب اجک یراذب وت هلماح نز -هن..

. دوبن هلماح
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. مهفزیچ مدآ نوبرق بخ -

واکجنک هتسرد . دیشک یفوپ و درک هاگن ور داوهب پچ پچ اضر اباب

تساوخیمن ملد ال صا اما حهلا، هچ ورد هنکیم راکیچ زورهب منودب مدوب

. شمنیبب

مدای زونه . مارب هنومیم گرم لثم ، یتیعقوم نینچ یوت نتفرگ رارق

. مداد شهب مندوب هلماح ربخ زا هک ور یکوش هتفرن

مندش هلماح اب نم اما . درکیم زاب باسح مساسحا و نم ور تشاد نوا

دوب هابتشا نم راک مه ، نوا راک مه هک منکیمن راکنا هتبلا .. شمتسکش

اما..

. متشاد منم . هتشاد ییاهابتشا شیگدنز وت یناسنا ره

و دوب هدش هدنز منهذ وت زورهب یاه هاگن ریوصت . مدرک توف ومسفن

ور زورهب ثحب هک متسنودیم ور اضر اباب ، یروآدای نیا یناب و ثعاب

. دوب هدیشک شیپ

: مدرک همزمز نیمز هب هریخ و مدش دنلب ماج زا

مراد کالس ادرف .. مباوخب مرب نم نیدب هزاجا هگا -
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: تفگ نامام و داد نوکتوشرس اباب

ریخب تبش ، مزیزع ورب -

درک. ماگن و تفرگ ومتسد چم داوهب

؟ متفگیم یچ . مدب شهب متشادن یباوجاما . دوب لا وس شامشچ وت

اب ماندیباوخ دای ؟ مداتفا مدرک تهب هک یا هناقمحا تنایخ دای متفگیم

؟ مداتفا تشاداد

!.. مهب تنعل . مدرشف ومامشچ

: متفگ و مدز یعونصم دنخبل

ایب دوز ماوت -

. مدرک زاورپ ، قاتا تمس و متفگ یدنلب ریخب بش داد. نوکت وشرس

***

هکنیا .اب دیرپ مگنر اهلا وس ندید درک،اب شخپ وراه هقرو ریبد یتقو



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

657

مدای یچیه ارچ مدیمهفیمن اما ور، سرد مدوب هدنوخ ابیرقت زورید

مارب باوخ ماه تقامح و زورهب هب رکف حبص ات هک بشید زا نوا . دایمن

. زورما زا منیا ، تشاذن

قرغ ش هقرو ،وت مودک ره هک مدرک هاگن اه هچب وهب مدیشک یفوپ

. نتشون حلا ورد دوب

دوز یلیخ . مدرک هاگن دوب هتسشن مزا رت رونوا زیم ود هک ولین هب

: مدز بل باال. دروآ وشرس ودرک سح ور مهاگن ینیگنس

. متسین دلب یچیه -

اما منیبب منوتب باالات تفرگ وش هقرو دعب و درک ثکم یمک . دیزگ وشبل

. دروخ مشوگ هب ریبد نیگمشخ یادص هظحل نومه

دییامرفب نوتدوخ و اجنیا دیراذب دیرایب ونوت هقرو !.. مناخ و دنز مناخ -

. نوریب

: تفگ هدز تریح ولین

.. یلیهس مناخ اما -

نوریب دییامرفب -

وزاک شزیم یور مدیبوک ور هقرو . درکیم متیذا اه هچب هریخ یاه هاگن

: تفگ و دیشک یفوپ . دموا ملا بند مه ولین . نوریب مدز الس

تسین یلیهس هزادنن ورام مرت رخآ ات نیا ، ادیت میدش تخبدب -

: متفگ توافت یب

منهج -هب

. ننَک  یم ومتسوپ مداوناخ نم ، تسین مهم وت هساو هلب -

اب تقونوا و دوب هدش یروجنیا نم رطاخب . دنودرگرب مزا وشور روخلد
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. مدزیم فرح شاهاب نحل نیا

: متفگ ومدرک شلغب

هراذن رفص وت هساو ، دوب نم ریصقت مگیم شهب مریم -

ادیت وگن ترچ -

. مدیسوب وش هنوگ

.. هنوزیم ان مکی ..حملا ماوخیم ترذعم نم -

میروخب یزیچ هی میرب ایب .. همولعم ال ماک -

و میتفرگ هویمبآ اتود . طایح میتفر نونز مدق و مداد نوکت ومرس

درک: همزمز . میدش ندروخ لوغشم

دش.. یچ زورید ینودب هگا .. منوغاد منم -

دش؟ یچ -

میراگتساوخ دموا مشاداد یاتسود زا یکی -

: متفگ بجعتم

! غورد -

هتبلا . هنوغاد دقچ ینودیمن ادیت . دموا شاباب نامام ..اب ادخب -هن

ومه نسانشیم یلو تسین مشاداد تسود

؟ دشیچ هجیتن بخ -

مه انیا منامام . هراد وماباب نس هرسپ هن!! متفگ هک همولعم یا؟ هنووید -

نم یراگتساوخ هدموا هدشاپ یا هزیگنا هچ اب هک ندروخ صرح یلک

دش ریخ هب متخ سپ بخ -
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-هن!!

؟ یچ ینعی -

واب تفگ ونیا هرسپ هتبلا . نینک لوبق ات میایم و میریم ردقنا نتفگ -

مسرتیم ادیت . هیدج شدصق هک مدنوخ شامشچ وت اما . یخوش نحل

! هرسپ نیا هب ندب ونم و نش یضار ماباب نامام

هشیمن یچیه .. شابن نارگن -

مراودیما -

میات لک ، یفرط درب.زا یم رس مور هلصوح تشاد ، هسردم طیحم

دنچ هک داد نانیمطا مهب اوه، یدرس و میدنوم ورهار یوت ور ناحتما

. مدب رج ور ریبد تساوخیم ملد . هیدصرددص مندروخ امرس هگید زور

مر عیرس ننیبیم ازومآ شناد یکی زا یبلقت ات هک اعقاو هیزاف هچ نیا

!! تسین هک لتق ، هگید هبلقت ؟ ننکیم

مگب و منزب وس وردکال مرب متفرگ میمصت ولین یاه یجارو هب هجوت یب

، دایب مرتخد رس وبالیی مروخب امرس . لخاد مرب هراذب هکلب ، همدرس

مه تفگیم هک یترپ و ترچ ره سپ ؟ هدب سپ باوج داوخیم یلیهس

یلیهس هاگن . مدرک زاب ورد و مدز رد هب یا هقت . مارب تشادن یتیمها

: متفگ و مدز دنخزوپ درک. یزیر مخا متمس دیخرچ هک

؟ دعب هساو دیراذب ور نوتهیبنت افطل هشیم ! همدرس -
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. مدنومن مشباوج رظتنم یتح اما . میخاتسگ زا دوب هتفرگ شصرح

و ماجرس متسشن . متسب مکحم ورد ، لخاد متفر ومتفرگ ور ولین تسد

لا یخ و رکف هک یتقو حلا هب یاو اما . مباوخب ات زیم ور متشاذگ ومرس

تارب مه یرادیب ، یچیه هک باوخ ، هربب ور تنوما هریگیم میمصت

!! هشیم مورح

ات میتشادرب ور نوملیاسو همه و دروخ گنز ، تعاس راهچ دعب هرخ بال

ور ماباب هک میتفر نوریب هسردم ،زا ولین یوزاب وت تسد . هنوخ میرب

واب تشادرب مدق . مداد نوکت تسد شارب دنت دنت و دش زاب مشین . مدید

تفس . شلغب مدیرپ منک؛ لر تنک ومناجیه متسنوتن . متمس دموا دنخبل

: متفگ قوذ درک.اب هقلح مرمک رود وشتسد

!! یییاباب -سالم

دز. سفن سفن و نیمز تشاذگونم

اه هتشاذگ ریثات تنزو ور تین ین هللا شام اباب.. سسنرپ -سالم

هنافساتم و دوب هداسیاو متشپ هک ولین تمس متشگرب . دیرپ مخر زا گنر

!! دینش وراباب فرح

: تفگ روابان و بجعتم

؟ ین ین -

: متفگ اباب هب منک.ور شعمج روطچ متسنودیمن

نومب هقیقد دنچ مایم االن نوجاباب -

: متفگ دنت دنت . رانک مدیشک ور ولین

اجوهب چیه ور یدینش هک یزیچ طقف .. تارب مدیم حیضوت .. ولین -

؟ بخ . وگن سک چیه
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: تفگ روابان

یا؟ هلماح وت..وت.. ادیت -

. مداد راشف ومامشچ

مدیم حیضوت تهب ادرف ورب، ولین .. ادخوروت .. سیه -

رظتنم و مدیشک یفوپ . هدرک گنه دوب مولعم اما داد. نوکت وشرس

: مدز رغ و اباب شیپ متفر هرب. ات مدنوم

هنودیمن سکچیه هسردم ..وت یگیم ارچ متسود یولج نم.. ردپ هخآ -

االن سگرزب هسردم منتسرفیم نمهفب هگا م. هلماح نم

. دیشک شبل رود وشتسد

متسنودیمن مرتخد دیشخبب -

. مدرک هقلح شوزاب رود ومتسد

همنشگ یباسح ؟ میرب .. هرادن بیع -

: تفگ و دیسوب هعنقم ور زا ومرس

مکسولم میرب -

. دوب یور هدایپ هار، لک اما ، میرب یسکات اب هرارق مدرکیم رکف

و دوب بقال هگا . مدوب هدش هتسخ یباسح اما مرایب شور هب متساوخیمن

مدشیمن هتسخ ور هار نیا لوط لک ، شیپ سلا ود یکی ماخ یادیت منم

وج هاج وت یگدنز اما . مدوب ندیرپ نییاپ باال حلا رد مه مئاد ، چیه هک

درک. ضوع مه ونم دنز، نادناخ یتنطلس ترامع الل

هدایپ ، رتکد هتفگ هب هتسرد . دوب هدنومن ماهاپ وت ینوج ، میدیسر یتقو

. دوب یتخس راک اعقاو ، ندرک یط ور تفاسم نیا اما هبوخ مارب یور
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شرطاخب مقوذ زا نم . میدرک تبحص مرتخد بجار اباب هار،اب لوط

تفگیم . تفگ یم مدموا ایند هب نم یتقو ، شقوذ زا مه اباب و متفگ

. شلغب متفریم مدیدیم هک ور یسک ره ،و دیفس و مدوب لپت عقوم نوا

. تشادن دح هک مدوب روج همه اب ردقنوا

،هک هراد ومع هنود .هی هرادن خهلا ،ای ییاد مرتخد هکنیا زا مدوب تحاران

زا رتشیب دیاب ، شندوبن ور سپ . هرادن مشندید مشچ یتح اعطق شومع

مرتخد دیاش هش ادیپ زانهب هگا هک.. مه همع . مینک باسح شندوب

.و هشاب هتشادن دوجو یزانهب ال صا مدیاش هش. نوبرهم همع هی بحاص

! ومع ..هن همع خهلا..هن ..هن ییاد .هن هشیم دب یلیخ تروص نوا رد

! خلت ردقچ

*****

ات هرفس رس میتسشن ، ندنولچ ونم اباب و نامام یباسح هکنیا زا دعب

. مینک نوج شون ور منوج نامام ی هزمشوخ یاذغ

تسرد هداعلا قوف وراه اذغ رثکا هنوخ یاراکتمدخ هکنیا اب ییادخ

! مدیم حیجرت ومنامام تخپتسد نم زاب اما ننکیم

لک اب وش هزم و متشاذگ منهد وت ور نوجنسف و جنرب رپ قشاق علو اب

نهد .اب تخادنیم مایگچب دای ونم ششرت معط . مدرک ساسحا مدوجو

: مدرک همزمز رپ
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هیلا ..ع ینامام یاو -

زا هک مداتفا داوهب دای ندروخ طسو درک. دییات ومفرح مهاباب دز. دنخبل

. مرادن وشربخ حبص

ربخ و هنزب دیاب نوا هتبلا . منزب گنز شهب امتح راهان دعب متفرگ میمصت

: تفگ نامام هک مدیدنخ زیر زیر . تفرگ مدنخ ! هریگب وش  هچب و نز

؟ نوطیش یدنخیم یچ -هب

: متفگ و متفرگ شگنر ییانح یاهوم زا ومهاگن

هیصوصخ ، یچیه -

همادا مندروخ اذغ هیقب هب اما مدیشک تلا جخ یمک . ندیدنخ نوشتفج

. مداد

ات مدروخ هباشون گرزب ناویل ،هی باقشب نیمود ندروخ دعب تیاهن رد

. نییاپ هربب هروشب

ره هک مه اباب . نداتفا تمحز هب نم ندموا رطاخب ماباب و نامام هراچیب

. هرخیم کشالت و لیتساپ و ینیریش و هویم یلک مایم راب
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لا.اب بتوف هکبش دز لومعم قبط اباب. رانک لبم ور متسشن رپ مکش اب

: متفگ و مدرک لغب وماهوناز صرح

مکی نک هجوت نم هب ناخ اباب -

درک. ملغب مرود تخادنا تسد و دیدنخ شغ شغ

یمدوخ یولوچوک یادیت نومه زونه متندش ردام دوجو -اب

دش. نوزیوآ مچول و بل

متسین ولوچوک نم -

. دیسوب و درک شزاون وماهوم یور

؟ ربخ هچ ترهوش .زا یتسه -

. مدنوراخ ومرس

مرادن وشربخ .. منودیمن -

نوریب نانک چن چن ینیریش هبعج و یاچ ینیس اب هنوخزپشآ زا نامام

. دموا

نومرهوش زا تعاس هی اه عقوم نوا ؟ام یرادن وترهوش ربخ هب! -هب

! میمهفن و هرایب ووه نومرس هک االهن میدرکیم رکف میدنوم یم لفاغ

. رتخد وت یراد یلد هچ
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. مدیدنخ

مدوخ هش اتود شراولش . هرادن وراراک نیا هضرع داوهب اباب -هن

. مدیم رج وشکتشخ

یمیدق راوید ردو قباس لثم ، نوماه هدنخ یادص و میدیدنخ هس ره

درک. شزاون ور نومکیچوک هنوخ

هک روطنومه . متسشن نامام رانک نم دش،و ندید لا بتوف لوغشم اباب

: متفگ میدروخیم یاچ

.. نامام -

لد ناج -

؟ متفگ تهب ور ارون نامام نایرج زورید هک هتدای -

دش. تحاران ش هرهچ و دیزگ وشبل

ادیت مدش تحاران یلیخ هرآ.. .. یاو -

. مدیشک یهآ
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؛ ینک مکمک دیاب نامام . مدش تحاران یلیخ مدینش یتقو ممدوخ -

نیمه وت مه زانهب یاباب نامام . یسانشیم ورایمیدق رثکا هک منودیم

.. نوشیسانشب دیاش .ای نشاب مزونه دیاش . ندوب هلحم

؟ نوشزا یراد یسردآ یمسا طقف . مدیم ماجنا منوتب یکمک ره -

52هب سلا زانهب . یرفعج هیسآ شنامام الیی، برک ردان شاباب مسا هرآ.. -

هکنیا لثم دعب اما ، ندوب لحم نیمه وت ور یلا س دنچ . هدموا ایند

نوشلا بند یلیخ مه اضر اباب . اجنوا زا نتفر هک نگیم نوشاه هیاسمه

نینکیم ادیپ انشآ هی منئمطم ، نیدرگب امش . نتسین هگیم اما هتشگ

: تفگ و رکف وت تفر

. تسانشآ یلیخ نوشامسا -

و هش ادیپ زانهب نک کمک تدوخ .. ایادخ دش. نشور ملد یوت یدیما رون

سح منم ، هشیم بوخ مه اضر اباب یروطنیا هش.. داش ارون نامام لد

. میگدنز هب تبسن منکیم ادیپ یرتهب

: تفگ و اباب تمس تشگرب نامام

؟ یسانشیم الیی برک ردان امش زربیرف اقآ -

. رکف وت تفر مه اباب
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: تفگ و دیشک ششیر هب یتسد

هنزیم انشآ یلو .. مناخ منودیمن -

باال. تفر مبلق نابرض

یسک نینچ یسانشیم دایب تدای دیاش نک رکف نیشب ادخوروت .. ییاباب -

همهم یلیخ هن، ای ور

؟ ادیت هدشیچ -

مداد حیجرت منم ور. زانهب نایرج هدرکن فیرعت شارب نامام متسنودیم

!! منودیمن ور شلیلد ،حاال مگن

: مدرک همزمز

مینکیم فیرعت نوتارب -

دنچ وزا هنک رکف گنشق هنیشب داد لوق اباب درک. دییات ومفرح مه نامام

هت .زا روطنیمه مه نامام هن. ای نسانشیم الیی برک ردان هک هسرپب مرفن

قافتا هرارق شندش ادیپ اب منکیم سح هش. ادیپ زانهب مدرکیم وزرآ ملد،

. هتفیب یبوخ یاه

هش دنلب تساوخ نامام . شتمس تشگرب نوم هس ره هاگن نفلت یادص اب

: متفگ و مدش دنلب رتدوز مدوخ هک

هداوهب منک رکف -
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. تفگن یزیچ و داد نوکت وشرس نامام

. شمتشادرب و نفلت تمس متفر

؟ ولا -

مشوگ یوت دیچیپ داوهب مرگ یادص

ماه! هچب نامام -سالم

! نداد باتیت شهب هک یرخ لثم ، مدش هدزقوذ

ماه! هچب یاباب -سالم

: تفگ و دیدنخ

؟ ییاجک ؟ ممناخ یبوخ .. یهلا نم مرب تنوبرق -

: مداد باوج زاب یشین اب

! هگید مانیا نامام شیپ ؟ یبوخ وت مبوخ .. هنکنادخ -

نوسرب -سالم

اباب. و نامام تمس متشگرب
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هنوسریم سالم داوهب -

یصرح ومامشچ . نوسرب سالم دز بل نامام و نداد نوکت ونوشرس

. مدرشف

اه. یناریا یاندرک هراپ هکیت فراعت نیا زا دایم مدب نم هردقچ

: تفگ داوهب

؟ یروخیمن یدید رود ونم مشچ هنکن ؟ یدروخ اذغ ادیت -

یلا خ امش یاج دوب هزمشوخ مه یلیخ ، مدروخ ریخن .. داوهب هشیا -

؟ هبوخ نومرتخد . تنوج شون -

بل و دش غاد ماه هنوگ . دیبوک م هنیس هب هنامحر یب ور شدوخ مبلق

: مدز

هدش گنت شییاباب هساو شلد ، هبوخ منوا -

منک. سح وشادگل و هرذگب اه هام رتدوز شاک . مدرک شزاون وممکش

هشگنت مشاباب لد -
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ال صا مرهق ؟ کشک شنامام ؟ شرتخد هساو طقف هع؟ -

: تفگ دعب و دیدنخ شغ شغ

تسین یروجنیا هک ینودیم تدوخ .. نکن رهق .. ااادیت -

شکب زان .. ماوخیمن -

؟ مناخ دیشروخ .. مشچ -

... توکس

؟ یگدنز -

... توکس

تندرک یدوسح ، مشکب سفن منوتیمن مه هیناث هی نم هک یشابن وت هخآ -

؟ هیچ هساو

رتشیب تساوخیم ملد اما ، دشیم هراپ دنخبل تدش زا تشاد مبل هکنیا اب

! متشاد تسود یروجدب ور قشاع داوهب نیا هنک! منووید و هگب ، هگب

. تلا ح هب مدرک یرکف هی دیاش حاال وگب مزاب -

: تفگ و دیدنخ

!... وگس هلوت یوت مراد تسود نم هخآ ردقچ -

درک: همزمز . تفرگ م هدنخ ممدوخ
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. هیگنشق ی هخرچ -

؟ یچ -

! هشیم وور ریز مایند ، یدنخ یم -وت

وش هبنج ... یروطنیا اما وگب مزاب متفگ هتسرد . شفرح اب تخیر ملد

! یتنعل مرادن

: متفگ و مدیشک یا هفخ غیج

! یتشآ یتشآ یتشآ -

و مدشیم بآ مدزیم فرح شاهاب هگید مکی هگا . مدرک عطق ور نفلت و

! نیمز وت متفر یم

شرب مدرک هلمح . دروخ گنز نفلت زاب هک نیمز ور متسشن زاب شین اب

. متشاد

: تفگ هدنخ اب داوهب

! تندیشک تلا جخ ارب هش هکیت هکیت داوهب -

. متفرگ زاگ ومبل

داوهب هنکنادخ -
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؟ تلا بند مایب یک -

هنوخ میرب ماش دعب ، اجنیا ایب ماش -

مشچ -

: تفگ شدعب اما دش. رارقرب نومنیب توکس یمک

؟ یداد روطچ وتناحتما -

! مدیر -

یدادن شوگ نوخب نیشب متفگ تهب ردقنا ، یشابن هتسخ هب -هب

تارب منکیم فیرعت دش..حاال یروطنیا ارچ منودیمن ادخ.. هب مدنوخ -

درک. دییات ومفرح

: مدرک همزمز ، ندزیم فرح مه اب هک اباب و نامام تمس متشگرب

!! مینکیم یزاب قشع میراد ماباب نامام ولج هتشز ؟ مرب نم داوهب -

. دیدنخ دنلب

؟ نفلت تشپ ؟زا هیزاب قشع نیا ثوید -

هشاب راک رد یلغب و چام دیابن هک امتح .. هگید هرآ -

داتسا هلب هلب -

؟ مرب . تفوک -

ورب مشچ یلو ، تارب هشیم گنت روجدب ملد هکنیا -اب
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یظفادخ .. ییاقآ مراد تسود -

.. دیشروخ مراد تسود منم -

متفریم دوب اجنیا االن شاک . مدیشک یقیمع سفن و مدرک عطق دنخبل اب

!... هراد ومندرک هفخ دصق غبالهک نومه ،زا شلغب

ومرس . ندرکیم ماگن یراد روظنم دنخبل اب اباب و نامام مدرک عطق یتقو

مدیشک تلا جخ ندیمهف . متسشن لبم ور نامام رانک و نییاپ متخادنا

. نتفرگیمن ور نوشهاگن اما

: تفگ و مولج تشاذگ ور هویم فرظ نامام

! یشن بآ حاال.. هبُخ -

زا یدنلب "لُگ" یادص هظحل نومه . مدرک شاگن پچ پچ و مدیدنخ

اباب. دایرف شرس تشپ و دش دنلب نویزیولت

هب تشاد هک اباب هبور و مدیشک یفوپ . سرت زا میدرک تفج نامام ونم

: متفگ دادیم شحف لباقم میت یانکیزاب مومت

م هچب یگیمن ینزیم دایرف یروطنیا نک.. محر هلماح هنم هب ناخاباب -

؟! هتفیم

. شتروص وت دیبوک نامام و درک گنه اباب
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؟ یبوخ ادیت .. مرس هب کاخ -

دش. ممکش یسررب لوغشم

نینودیم رتهب هک امش ، مسرتب دیابن بخ یلو مدیسرتن مدایز -حاال

ماوخیم ترذعم اباب-

: متفگ و مدیدنخ . دوب هدش مولظم ردقچ

نوترس یادف -

: تفگ و تفرگ تسپ هویم مارب دنت دنت نامام

میشاب تبظاوم رتشیب دیاب -

هدرک ملچک داوهب شیروجنیمه .. ادخوروت -هن

هراچیب هراد قح -

وگب یزیچ هی امش اباب ؟ هراد قح ویچ یچ -

: تفگ ومتمس تشگرب اباب

نک شکرد ، هشچب و نز نارگن ، ییاباب هگید هردپ -

همه . منتفر هار ، مندیباوخ ،ور مندروخ اذغ ..ور نینودیمن هک امش هخآ -

. هدش ساسح میچ

: تفگ نامام و ندیدنخ ود ره

دوب یروطنیمه متدوخ یاباب -

درک. هراشا اباب وهب

هساو یمسا زونه هکنیا یروآدای .اب مدزن یفرح مداد نوکت ومرس
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: متفگ میدرکن باختنا مرتخد

؟ دیرادن رظن رد نوت هون هساو یمسا امش اباب.. .. نامام -

: تفگ نامام و تفرگ شدوخ هب ندرک رکف تلا ح اباب

هنک باختنا مسا شارب مناخ ارون راذب .. ردام -هن

هتبلا ! منکیم باختنا مدوخ ال صا مه.. هب نیدیم ساپ شمه هک مامش -

. داوهب کمک هب

هراک نیرتهب -

داوهب هکنیا زا هدز قوذ . دموا رد ادص هب گنز هک دوب تشه تعاس

.وت دوب هدروخن تسد روطنومه هک مدوخ قباس قاتا وت متفر ، هدموا

. مدرک فاص وماهوم و مدرک هاگن ومدوخ هنییآ

. متشاد ناجیه ارچ منودیمن

؛ مدیشک یقیمع سفن

لا وحا و حلا اباب و نامام اب تشاد هک دروخ مشوگ هب داوهب یادص

ادیت هسرپب نامام هنک.ایزا مادص شدوخ تساوخیم ملد . درکیم

. تساجک

! دشیمن وحم مدنخبل . متفرگ یزاب هب ومتسد یاتشگنا
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قاتا وت درک وشرس داوهب دش. دنت ماسفن دش. زاب قاتا ،رد هظحل نیمه وت

دز. دنخبل نم ندید واب

. درکیم بیغرت ملد یوت ور، ششیر هت شزاون هب لیم هک یباذج دنخبل

هتفر ، شیپ تعاس دنچ روسج یادیت نوا راگنا . مگب یزیچ متسنوتیمن

. دوب هدش هدنز مولظم یادیت و دوب

میمدق ود وت تسرد . متمس دموا مورآ ییاه مدق ،واب تسب ور قاتا رد

م، هنیس .. هگید مدق .هی درشف و درک سمل شاتسد اب وماتسد . داتسیا

: مدز بل و مدیشک سفن دنت دنت . شنهپ هنیس هب دیبسچ

-سالم..

. متسب ومامشچ رارق یب درک. کیدزن مهب وشابل اهنت سالم یاج ، داوهب اما

.اب متفرگ درب.رگ ورف منهد وت ور شنوبز و دز مابل ور یغاد هسوب

. شمدیسوب قایتشا

باال. دیشک ونم ومرمک رود تخادنا تسد . مرایب مک شزا متساوخ یمن

. مدرک هقلح شرمک رود وماهاپ

روطنیا . مدزیم سفن سفن . دیکم ومابل هناصیرح و راوید هب متدنوبسچ

. دروخ یم چیپ ملد ، دیسوب یم هک

درک: همزمز . دموا مدرد هک تفرگ منییاپ بل زا یمکحم زاگ
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نم؟ نوبز لبلب یادیت وک -

. تفرگ مدنخ

ونوا شدروخ شوم -

. مروخیم و شوم اال منم سپ -

. مدش عنام هک مندرگ وت دروآ وشرس

هتشز ننوریب انیا نامام .. داوهب یاو -

اما هنک مراپو تل تساوخیم شلد هک منئمطم درک. مهاگن پچ پچ

. مینک یزاب قشع مینومب اجنیا و میش انوا لا یخ یب دشیمن

: متفگ و مدیسوب وش هنوگ

مینکیم یف تال هنوخ میرب -

. دیشخرد شامشچ

؟ لوق -

. مدرک نییاپ باالو ومرس

. دیشک وب وماهوم الی درک وشینیب و درک ملغب مکحم

.. ادیت متگنتلد ردقچ ینودیمن -

نوتبارخ حلا زا هصخشم ال ماک -

: تفگ و دیدنخ

ثوید -

تسرد ور نومعظو رسو ، هگید شطع ورپ وطالین ی هسوب هی دعب

.اب درکیم نهپ ور ماش هرفس مک مک تشاد نامام . نوریب میتفر و میدرک



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

678

: تفگ داوهب هب باطخ و دز یدنخبل نوریب میدموا هک داوهب ونم ندید

تدوخ اب یدرواین ور اضر اقآ و مناخ ارون ارچ مرسپ -

: تفگ ییورشوخ اب داوهب

هراد تلا سک مکی نامام ، هگید تصرف هللاهی شنا -

. اهقشاق و اهناویل اه،اب باقشب . متشادرب ورافرظ و هنوخزپشآ وت متفر

اما.. دوبن نیگنس

مخا .اب مزا نوشتفرگ دموا دیرپ شاج زا متسد یوت نوشندید اب داوهب

: تفگ

هیراک هچ نیا -

مزا هنرگو دوبن و هنوخب وشزامن دوب هتفر هک اباب . دیدنخ زیر زیر نامام

: مدز رغ . درکیم عافد

داوهب یدیم ریگ یلیخ -

؟ ینک دنلب دیابن نیگنس زیچ ینودیمن وت هگم -

دوبن نیگنس -

مرایم وشیقب نم نیشب ایب -

نیب هرذ ریز ردقنا تساوخ یمن ملد . هرفس ور متسشن و مدیشک یفوپ

اباب نم. رانک تسشن داوهب ، ندیچ ور هرفس نامام و داوهب هک لماک . مشاب

سید دوب هدش میروخلد هجوتم هک داوهب . نتسشن نامام واب دموا مه

: تفگ مشوگ مد و دیشک مارب تشادرب ور جنرب

۹ رخآ ات دیاب .. ادیت یفیعض ..وت متنارگن نک رواب نم.. مدرگب ترود -

. مشاب نوتتفج بظاوم وهام
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: مدز بل و مداد نوکت ومرس

.. هشاب -

. مدیشک تلا جخ نامام یولج . دیسوب ومتسد تشپ

رگراک هی هک اباب هتبلا . تشذگ اباب و داوهب ِیراک یاه تبحص ،اب نومماش

فرح داوهب روطنومه ، همهفب ور داوهب فرح تسنوتیمن اعطق ، دوب هداس

. دنتسه توافتم مه اب یلیخ ود نیا . وراباب

وزا میدرک اباب و نامام اب یمرگ یظفادخ ، هوهق ندروخ و ماش زا دعب

. هنوخ تمس دنور داوهب و میدش داوهب نیشام راوس . میدز نوریب هنوخ

الت مجت و تسین هدننار ، هماهاب شدوخ هک ییاعقوم هک متشاد تسود

ات متشاد تسود رتشیب ور شدوخ یگدننار نم . هتشاذگ رانک یمک ور،

ور!! نیشام یوت هدننار روضح

نومرف رود زا وشتسار تسد ش. هنوش ور متشاذگ ومرس هاگآدوخان

وشوزاب و مدز یدنخبل . دیسوب وماهوم درک.ور شزاون ومنوگ و تشادرب

. مدیسوب

ی هنوش . متسب ومامشچ درک. شخپ هب عورش یمورآ و تی ال گنهآ
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سب انیا .. مورآ گنهآ .. دوب هتفرگ مکحم ومتسد هک شتسد .. داوهب

؟ شمارآ یارب ندوبن

تشگنا .اب متفرگ وداوهب تسد هرابود و مدش هدایپ میدیسر یتقو

درک. شزاون ومتسد تشپ شتسش

نمیشن سنلا یوت هک اضر اباب و ارون نامام هک میتفگ یدنلب سالم

مدعب ، مدیسوب ور ارون نامام مدش مخ . نومتمس نتشگرب ندوب هتسشن

اباب.

نم یازیزع -سالم

؟ نامام نیبوخ -

: تفگ هناثیبخ و درک اضر اباب هب هراشا و داد نوکت وشرس

؟ مشاب ودب هشاب اضر -

. دیدنخ و داد نوکت وشرس اضر اباب

. مدش بذعم . نم هب دز لز دنخبل واب اضر اباب رانک تسشن داوهب

تشاد و دوب هدش ریت راگنا شهاگن ینیگنس اما نییاپ متخادنا ومرس

. درکیم خاروس ور مندب

: تفگ بل ریز و دش دنلب ییوهی هک متفرگ زاگ ومبل دش. غاد ماه هنوگ
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دیشخبب -

ور تشاذگ مکحم وشابل درک، مدنلب لبم ور وزا درک ملغب متمس دموا

. مابل

ونم و دیسوب ومابل هنایشحو دش. دنلب ارون نامام ههقهق هک مدش کشخ

کش . مدز سفن سفن . نیمز ور متتشاذگ نومقاتا یولج . مود هقبط درب

. مدش قلطم خرس هک متشادن

: راوید هب متدنوبسچ . لخاد دیشک ونم و درک زاب وقاتا رد

"! هروتسد هی نیا ، ادیت یریگب زاگ وتبل یروطنوا یرادن قح هگید "

وشابل دش. درگ مامشچ شفرح ندینش اب مدوب شراک گنه زونه هک نم

. دروآ نایرج هب ماه گر یوت ور منوخ شابل یغاد . مابل ور تشاذگ

یشحو داوهب ، مدز هک یا هسوب نیلوا واب مدرک شتروص باق وماتسد

بشما ادیت تفگیم هک یمشخ . ندوب مشخ زا رپ شیدعب یاه هسوب دش.

. نوتارب دوب دهاوخ یزیگنا ناجیه بش

: متفگ و مدیشک بقع سفن سفن اب

؟" یدب روتسد مهب ینوتیم ینکیم رکف ارچ تقونوا "

. متسب ومامشچ هک منییاپ بل ور دیشک وشتسش شتشگنا دز. دنخشین

درک: همزمز منهد یوت ابیرقت
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"! مترهوش نوچ "

و رتشیب و رتشیب . مشب هدیسوب ات مداتسیا و دموا شک دنخبل هب مبل

.. رتشیب

. دروخ لوو مندب ور شتسد . مندرگ و هنوچ تمس داد تکرح وشابل

زاب وشاه همکد همه یتقو و شنهاریپ هقی رود تسشن منم یاتسد

. دروایم رد مه ونوا تشاد و مراولش هب دوب هدیسر داوهب ، مدرک

؛ مدز یغاد دنخبل

م هنیس کون ات ندرگ زا وشنوبز . نیمز تخادنا و درک زاب ور منیتوس

. دیشک

یب هک هرن نییاپ مادص ات متفرگ زاگ ومبل دش. خیس منت یاهوم لک

دز. کم هنامحر

. دروخن نوکت مه یرتم یلیم اما . بقع مداد شلوه و مدیشک هآ

! یتنعل

شنودند اب ور مراولش پیز دز. وناز ماپ یولج و درب رت نییاپ ور شنوبز

. نییاپ دیشک
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هیواز نیا .زا مدروخ یم بات و چیپ و مدیشک یم راوید یور ور مدوخ

. دوب هدننک کیرحت یلیخ ش هفایق

یلسانت تلآ ،ور تروش یور زا ور شنوبز و نییاپ داد ور مراولش

زا یدایز مجح مدرک سح دش. لش منت تشوگ . دیشک م هنونز

دش. ریزارس متروش یوت ، متاحشرت و نومروه

. مدیشک یعطقم اما یقیمع سفن

".. داوهب "

جوا نم، نتفگ داوهب نیمه اما . ماوخیم یچ مگب ات درک مهاگن رظتنم

. دوب هدش هص خال شمسا ندز ادص وت ونهلا هآ یاج هک دوب متذل

****

هیسآ الیی"و" برک ردان " نایرج اباب و نامام هب هکنیا زا دعب هتفه هی

دز. گنز مهب نامام ، متفگ )ور زانهب رداموردپ )" یرفعج

همکد و متسب ور مباتک دنخبل ،اب میشوگ یور ش هرامش نداتفا اب

. مدرشف ور سامت یرارقرب

نامام -سالم
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؟ یروطچ .. مزیزع -سالم

نیروطچ اباب و امش .. مبوخ -

. مدب تهب ور یشوخ ربخ مدز گنز شتسار . میبوخ مه -ام

؟ هدشیچ اما.. ، یشاب ربخ شوخ هشیمه نم.. یادخ -

: تفگ ناجیه اب

؟ هدوب یک ردان ینکیم رکف .. رتخد ! میدرک ادیپ ور الیی برک ردان -

هچ ای مگب یچ دیاب متسنودیمن یتح هک یردقنوا . مدوب هدش هکوش

: مدرک همزمز . مدب نوشن یشنکاو

.. هشیمن .. مرواب -اب..

شمسا نیمه هساو . هدوب تاباب یایا هسردم مه زا یکی ردان نک.. رواب -

یاتسود زا یکی ،ات میدیسرپ نوا و نیا زا لحم وت یلک . دزیم انشآ شارب

شسردآ یتح مگب هگا هشیمن ترواب .و هراد ربخ ردان زا هک تفگ تاباب

!! میدرک ادیپ مه ور

: مدز یغیج

یگیم یچ نامام .. یاو -

رتخد مگیم تسار ادخ.. -هب

؟ مینک راکیچ دیاب ..االن بخ ادخ.. یاو .. یاو .. یاو -

شیپ نرب هک میتسرفب داوهب یاباب اب وتاباب دیاب نم رظنب .. مزیزع نیبب -
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. میریگب شاتسود زا یکی زا ور شسردآ میدش قفوم طقف .ام ردان

اضر دیاب ور راک نیا هن. ای تسانوا شیپ زونه زانهب میمهفب میتسنوتن

. ندب ماجنا ناخ

اباب وهب منزیم گنز االن نیمه هشاب .. هشاب . مدز ناجیه اعقاو نم نم.. -

مدیم الع طا اضر

هدب مهب وشربخ مزیزع هشاب -

..عفال مشچ -

غیج اما داد، باوج دعب یمک . متفرگ ور اضر اباب هرامش دنت و مدرک عطق

: متفگ و مدز

.. اضر اباب -

: تفگ دوب هدیسرت هک ینحل دش.اب توکس هظحل دنچ

؟ هدشیچ .. ادیت -

دش. رادیب مدوجو رورش یادیت

! ینوگ -مژهد

؟ یچ -

نوتهب ماوخیم هک یربخ نیا یازا !!رد مزیزع رهوشردپ ینوگ -مژهد

. دیدب پوت ینوگ مژهد هی دیاب مدب

هگا مدیم لوق ، هدشیچ وگب .وت نکن ملوه روطنیا ، هفیعض مبلق نم -

. مدب تهب ورایند ینوگ مژهد نیرتهب تشاد وششزرا
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: متفگ و مدیدنخ

دش قفوم ماباب . نایم رب شسپ زا ماباب نامام مدوب هتفگ هک نوتهب -

هنک.. ادیپ ور الیی برک ردان سردآ

درک. توکس

: متفگ هک دشیم وطالین شتوکس میات تشاد

؟ نیدشن لا حشوخ ردپ.. -

؟ یتفگ یچ ..وت..وتاالن ادیت یت.. -

هب امش دوز هیدوز وهب میدرک ادیپ ور الیی برک ردان سردآ هک متفگ -

نینک ادیپ ور زانهب ات ردان غارس دیرب دیاب نم یاباب هارمه

. ینک شغ شندید اب مدیم لوق .. سورع شاب ینوگ مژهد رظتنم -

: مدرک همزمز و مدیدنخ دنلب . مدز لز یشوگ هب تریح دش.اب عطق سامت

ومفرح تفرگ یدج یتنعل -

انوا شیپ زونه زانهب هگا ینعی نیا .. دشیمن مرواب زونه . متفرگ زاگ ومبل

. شیعقاو هداوناخ شیپ .. اجنیا شترایم و هنکیم شادیپ اضر اباب ، هشاب

نم... یادخ

نیرخآ ات مینوتب شاک . هشیم هکوش زانهب ندید اب اعطق ارون نامام

هش. زیارپروس نامام و میرایب ور زانهب ، دعب و میرادهگن شیفخم هظحل
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مرب و مرخب یزیچ هی نوشساو منامام و اباب فطل نیا رطاخب دیاب منم

. مدب وداک نوشهب

داوهب هرامش ندید .اب دروخ گنز میشوگ زاب هک مدوب ندرک رکف لوغشم

: مداد باوج یداشگ و لگ دنخبل دش.اب زاب مشین ، هحفص ور

ماقآ -سالم

؟ متفیم سپ یدیم باوج یروطنیا یگیمن .. ثوید -

: متفگ و مدیدنخ

تفیب سپ مدوخ لغب ایب -

!! ادیت -

شلد نوج -

. تمشکیم -

!! اقآ انتشک نیا زا هشاب -ات

توعد یرسک دلوت ، تلا بند مایم هگید تعاس هی وش رضاح وشاپ -

. میدش

؟ هیک یرسک -

ایب امتح هک درک دیکات .. مقیفر -

؟ مشوپب یچ نم داوهب یاو -
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. دیشک یهآ

! مشوپب یچ یگیم زاب مه هشاب تدمک وت ایند یاسابل مومت هک -وت

. هتدوخ یاپ شبقاوع هک افطل هشابن زاب طقف یشوپ یم یچره

. مدرک مخا

؟ ینکیم دیدهت یراد -االن

! سسنرپ ینک تشادرب یراد تسود یچره ینوتیم ! مووه -

هگید همهفب ات مشوپب زاب سابل هی متفرگ میمصت . دوب هتفرگ مصرح

. هنکن مدیدهت

؟ هروطچ منک. یم مرس مرداچ ! مشوپ یم ینوگ ال صا .. هشاب -

مایم هگید تعاس !هی یلگشوخ مرداچ اب -وت

عفال هشاب -

دمک تمس متفر مدش دنلب . رانک متخادنا ومرتفد باتک و مدرک عطق

نهاریپ یرس هی اجنیا بخ.. . مدرک زاب وراه یسلجم تمسق . ماسابل

. مدیشوپن مراب کی یتح هک تسه

. مدز لز نوشهب هنافاکشوم و مدرک وور ریز ورانوا

دنب ود درک. بلج ور مهجوت گنر یفدص نهاریپ هی اهنت نوشنیب زا
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یباسح ور نوا ، تشاد ش هنیس طسو هک یکاچ و تشاد ش هنوشرس

. دوب زاب ابیرقت نساب ات هک دوب شرمک تمسق ، شرت زاب اما . دوب هدرک زاب

بجو ود ات شدق . متشادهگن مدوخ یولج وسابل و هنییآ یولج متفر

. دوب منور زا رت نییاپ

. مشوپب ات رانک متشاذگ ونومه و مدز یثیبخ دنخبل

مش. رضاح دعب و مریگب شود متسنوتیم تعاس کی نیا وت

ویش ، تشاد وم یمک مندب بآ. ریز متفر و مومح وت مدیرپ نیاربانب

. مدز متسوپ یور وپماش و مدرک

دوب داوهب شاک . نوریب متفر هلوح واب متسش یباسح مه ور ماهوم

. وماهوم هشکب راوشس مدادیم

دیاش . مدب شماجنا متسین روبجم نم مه ، هراد تسود وراکنیا مه

!! هرادن وشدوخ یاهوم هلصوح هک متسه یرتخد نیلوا

دعب ،و راوشس لوا ور ماهوم تقد واب شیارآ زیم یولج متسشن

رف ردقچ هک مدوب هدشن هجوتم حاال .ات مدرک نوشرف و مدیشک سیلباب

. مدش فیک رخ یباسح و مدز مدوخ هب یدنخبل . دایم مهب

هسابل نوچ ، مشوپن ریز سابل مداد حیجرت . نیمز متخادنا ور هلوح

. دشیم صخشم شریز زا نیتوس و دادیمن هزاجا ندوب زاب رطاخب
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هب متسشن ، دعب و مدرک منت یمورآ هب ور نهاریپ . مدیشوپ تروش طقف

. ندرک شیارآ

گنر هب هک زمرق هیرژ تیاهن ،ورد لمیر ، وربا دادم ، سابل گنرمه هیاس

. دمویم متسوپ

!! داوهب هب هسرب هچ ، مدرک غاد هنییآ وت مدوخ ریوصت ندید زا مدوخ

ور همه ورانیا هتبلا . مدرک باختنا ماشفک نیب زا یکشم دنلب توب هی

یشقن نوشدیرخ وت نم و دوب هدیرخ اراکتمدخ زا یکی کمک ،هب داوهب

رتخد و بوخ یباسح هدرک کمک داوهب هب هک ینوا هقیلس اما ، متشادن

زیچ وثمال هدوب منس اب قباطم زیچ، همه یتح هک یروط !! هدوب دنسپ

. هدشن باختنا همک منس هک ینم هساو ، هنونز

و هراوشوگ تفج .هی یمشپ گنر یکشم یوتلا ،وپ مدیشوپ ور توب

. متخادنا م هقلح لغب ، منیگن رتشگنا .هی مدیشوپ تس دنبندرگ

تمس متفر ، مدوخ زا یضار درک. لیمکت ور مندش هدامآ ، یلا ع رطع هی

منک. باختنا سابل مه داوهب هساو ات دمک

تسد ،هی توافتم یاه گنر روج،اب هی راولش و تک همه نوا نیب زا

سابل گنر مه تاورک ،و گنر یدود نهاریپ ،اب نوریب مدروآ ور شیکشم

!! یفدص ، مدوخ

. هشیم یلا ع سابل نیا اب هک منئمطم
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زا هتبلا . متفرن ینومهم هب داوهب اب هتقو یلیخ . متشاد ناجیه

عال هب هدرگیمرب زاب نیا . میتفرن یدایز یاه ینومهم ، دعب هب نومجاودزا

اصوصخ . دایمن ششوخ ادصورس ورپ غولش یاهاج زا نوا . داوهب قی

اپ!! هب مه بورشم طاسب و هشاب طلتخم هک

زاب قاتا رد هک مدادیم نوکت ور ماپ و مدرکیم همزمز ور یگنهآ بل ریز

. مدیشک ینیه دش.

. مندید اب درک پک اما نم تمس تشگرب عیرس داوهب هاگن

. دوب هدنوم زاب شنهد

دنخبل ولج. دموا مدق وهی تسب یمورآ یلیخ یلیخ تلا ح اب ور رد

تمسق تشاد یتحار هب نوا ، مدوب هدیشوپن وروتلا پ نوچ . مدز یبذعم

. دیدیم ور مسابل زاب یاه

دروآ رد ور شتک . نیمز تخادنا ور شتنوسماس فیک هک متفرگ زاگ ومبل

ینابصع میزابجل رطاخب االن هگا ؛ مدیسرت یمک . فیک رانک تخادنا و

؟! یچ دشیم

. تفرگ رارق مابل ور شابل یغاد هک مدوب ارکف نیمه وت

دیکم ومابل شطع ش.اب هتسب یامشچ هب مدز لز . دوب هدش درگ مامشچ

. شهب مدیبسچ مدرک هقلح شندرگ رود وماتسد ومدز یدنخبل . دیسوب و

!! منهج اما..هب مشیارآ هب دشیم هدز دنگ ، هسوب نیا اب اعطق
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. مندرگ تمس تفر و دیسوب روطنیمه م. هنوگ تمس داد تکرح وشابل

: دیرغ هک مداد نوکت ومدوخ و مدیشک ینیه

؟! یدیشوپ هیچ نیا -

. متخادنا گنچ شرمک وهب متفرگ زاگ ومبل

!! سابل -

. یرایم شرد -

-هن!

. تفرگ م هنیس کون زا یزاگ و دز رانک وسابل هشوگ

! ممناخ یرایم شرد -

مش.هب طلسم مدوخ هب ات دیشک لوط یمک . بقع مداد شلوه مکحم

. مدوب ساسح ماه هنیس یور تدش

: مدرک همزمز سفن سفن اب

مایمن ال صا مرایب شرد هگا .. داوهب مرایمن شرد -

: تفگ و دنوراخ وشبل هشوگ دش. مسابل یسررب لوغشم تقد اب

نک! تشپ . روطنیمه متاه هنیس . هصخشم تنور . ههاتوک یلیخ -

. هنیبب مه وسابل تشپ ات مدرک تشپ

ور یمکحم یلیس دزباال. ومسابل نییاپ ، دعب و متمس تشادرب مدق

دز. منساب
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. مدرک شاگن هدش درگ یامشچ واب متفرگ زاگ ومبل

. دیسوب و تفرگ زاگ ومگر . مندرگ دیبسچ شابل

تفرگ نوزومان متیر مبلق دش. عطق مسفن متروش یوت تفر هک شتسد

دوب هتشاد هگن شلغب وت مکحم ونم ردقنوا اما ، بقع مدیشک ومدوخ و

. مدروخن نوکت مه یرتم یلیم هک

شرامخ یادص درک. شزاون ( یلیس یاج ) ومنساب و دیسوب وم هنوش رس

: دروخ مشوگ هب

! یدش لگشوخ یلیخ -

: مدرک همزمز هنارورغم

! منودیم -

؟! مدب ور تبیترت و میرن هروطچ -

یور ، شاپ نیب متشاذگ ومتسد . متفر ورف شلغب وت لماک و متشگرب

هب هریخ ومداد تکرح ومتسد . دوب هدش تفس یمک شهک هنودرم

: متفگ شنودنخ یامشچ

! میدب شماجنا ینومهم یوت مینوت یم -

. دموا شک دنخبل هب شبل

! یدرگیم رش لا بند سپ -
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: مدز یغاد هسوب و مداد رارق شبل ور ومبل

! هتذل ، تسین رش -

. دیسوب وم هنیس وباالی نییاپ درب وشرس

. مریگب شود مریم . هزاب ،باالش شوپب شور یزیچ -هی

: مدرک همزمز

! رهوش مشچ -

. مدش عنام هک مابل تمس دایب هرابود تساوخ

. دشیم بش میدادیم همادا یروطنیمه هگا

یور . مدیشک شت ال ضع یور ومتسد و مدرک زاب ور شنهاریپ یاه همکد

شتسوپ یور رژم یاج یباسح . مدز دنخبل و مدیسوب وشندرگ نوختسا

. دوب هدنوم

: تفگ بل ریز هک نییاپ مشکب ات مدنوسر شپیز هب ومتسد

تتسد هدیم راک هش رادیب نکن شتیذا -

. مومح وت تفر و دش ادج مزا

یشحو .اب هنییآ یولج متفر و مدیشک یقیمع اما ، عطقم سفن . مدیدنخ

. مشیارآ هب دوب هدز دنگ شایزاب
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هنت مین تک ، ماسابل دمک وت .زا مدرک میمرت ورژمور مدز ردوپ مرک یمک

رغ انیا زا رتشیب داوهب ات مدیشوپ مسابل یور ومدرک ادیپ یگنر یکشم

. هنزن

. مشکب ور داوهب تساوخیم ملد ، مدید هنییآ وت تک اب ومدوخ یتقو اما

سابل نیا اب هک هنکیمن رکف ، شوپب شور یزیچ هی هگیم یروطنیمه

. شندوب زاب هشلدم و دایمن یزیچ

. مرایب شرد میدیسر هک اجنوا اما شمشوپب داوهب یولج متفرگ میمصت

. دوبن مه یزاب نانچنآ سابل میدرکیم هاگن یقطنم ظاحل زا هگا هتبلا

یزیچ زا سرت ای تلا جخ یب مدرم هک نتسه منیا زا رتدب یاسابل یلیخ

. نشوپ یم

هلوح اب داوهب دعب هقیقد دنچ هک نیمز هب مدش هریخ و تخت ور متسشن

: مدز دنخبل و شتمس متشگرب . نوریب دموا مومح زا

! مزیزع تیفاع -

. دیسوب وموربا رانک متروص ور دش مخ دموا

! قشع یسرم -
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. مدرک هاگن شهب ومدرک دنلب ومرس

دنلب درک، کشخ وشاهوم هکنیا زا دعب . تشادرب مرانک زا وشراولش تک

و دز یدنخشین ش. هلوح هرگ ور متشاذگ ومتسد . شتمس متفر مدش

. تفرگ باق ومتروص

رژم زاب متسنودیم . مدرب نیب زا ور نومابل نیب هلصاف و مدش مدق شیپ

شمارآ مهب . مدوب هدش داوهب یابل معط داتعم ادیدج اما.. هشیم بارخ

. درکیم ممورآ ، دادیم

دمویم نم بلق راگنا ، دزیم هک یا هسوب ره . شلغب وت دیشک ونم مکحم

. دوب یبوخ سح یلیخ . نییاپ داتفیم یره رت. نییاپ

وشهاگن . دیدنخ . مدرک زاب وش هلوح هرگ . دیشک بقع و دیکم ومنییاپ بل

. تفرگ یمن مامشچ زا

ش. هنودرم ور متشاذگ میقتسم ومتسد و نییاپ متخادنا وشلوح

دش. هتسب شامشچ

: تفگ و داد راشف مه یور وشابل

! هشیم بوخ ردقچ میرن هگا هک منکیم رکف نیا هب اعقاو مراد -

: متفگ و مدرک دراو شاه هضیب هب یراشف

میرب شوپب وتسابل ودب ، هشیمن بوخ نوچ نکن رکف -
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سح گنشق . دیشک سفن دنت دنت . بقع متفر و شور زا مدیشک ومتسد

. دشیم دنلب تشاد شتلآ هک مدرک

ومیتسد فیک و مدیشوپ وموتلا .پ مدرک تسرد رژوم متفر و مدیدنخ

. متشادرب

هقیقد 8.35 هک مدرک هاگن تعاس .هب ندش رضاح هرخ بال ناخ داوهب

زا رتشیب هراذیمن داوهب منئمطم اما ، دوب هدشن رید . دادیم نوشن ور بش

. مراد کالس حبص نوچ ، مینومب هدزاود تعاس

. میدش جراخ قاتا زا مه واب تفرگ شتسد وت ومتسد

: متفگ و مدرک هاگن یلا خ سنلا هب بجعت اب

وک؟ تنامام .. داوهب -او

هنوخ دایم اباب ،اب هتکرش -

زاب مشین اضر اباب دای نداتفا دش.اب تحار ملا یخ و مداد نوکت ومرس

هیچ هرخب مارب هرارق هک ینوگ مژهد منودب مراد قوذ .. ایادخ یاو دش.

هنوخ میایب هک ینومهم دعب اال متحا . ممهفب منوتب بشما منکن رکف اما

. نباوخ انیا اباب
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. شاجرس دموا مساوح هزات درک جراخ ترامع زا ونیشام هک داوهب

تکرح یب شلوا دش. شخپ داش گنهآ وهی درک نشور ور نیشام شخپ

ومتسد مک مک و هراد مهگن تکاس تسنوتن شمتیر اما مدوب هتسشن

. مدرک ندیصقر هب عورش و مداد نوکت

ومبل دشیم مخ یه مشطسو . درکیم یهارمه ماهاب نکشب اب مداوهب

زج یدرکیم لو هگا ور رشب نیا . تخیریم مهب ومزکرمت درکیم سوب

. تساوخ یمن یچیه نم یابل

هب هریخ داوهب . یلدنص ور مدش شل و مدز سفن سفن دش مومت هک گنهآ

: تفگ نوبایخ

؟ یدش هتسخ -

ولوچوک هی هرآ -

. ممکش ور متشاذگ متفرگ وشدازآ تسد . تشاذگ مالمی گنهآ هی

هرهق ترتخد ، تفرعم یب یاباب اه یتفرگن وترتخد غارس ال صا زورما -

تاهاب

: تفگ و داد تکرح ممکش ور وشتسد داوهب
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مرب ملگشوخ رتخد نوبرق نم هک یهلا -

هنکنادخ ، یوه -

مرب مملگشوخ نز نوبرق -

. دیسوب وممکش ور دش مخ . مدرک شاگن پچ پچ

: متفگ و مدیسوب وشتسد منم دز. دنت دنت مبلق

درک یتشآ -

وعال قشع و هقدص نوبرق اتدص زا شهاگن هک درک ماگن یروط تشگرب

هنوتیم ردپ هی طقف هک.. یسح .هی دوب شوت یسح .هی دوب رتارف هق

. شتمهفب

مه یوت مامخا میدرکن باختنا هچب یارب مسا زونه هکنیا یروآدای اب

. تفر

!! دااوهب -

داوهب ناج -
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؟ زونه میدرکن باختنا مسا ارچ -

؟ ملگشوخ هگید هام دنچ هساو میراذب دشن رارق هگم -

و هسریمن منهذ هب یزیچ تفگ داوهب هک مداتفا شیپ زور دنچ دای

کیدزن ینعی ، دعب هام دنچ هساو میراذب ور ندرک باختنا مسا هسورپ

. نامیاز

مسا ،هب هنکیم تکرح ممکش وت هراد یتقو متشاد تسود نم اما

! هچب مگب شهب هکنیا منک،هن شادص شدوخ

: تفگ هک مدرک همزمز دنلب ومرکف

؟ تسین تنهذ وت یزیچ تدوخ -

. مدرک رکف یمک

! نیمسای -

: تفگ نوبرهم و دیسوب ومتسد تشپ

. میراذیم ونیمه -

یچ.. وت یلو -

تسه منم رظن یگب وت یچ ره -

. شفرح زا مدش قوذ رخ یلک
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یولوچوک نیمسای .. نیمسای . متشاد یبیجع سح هظحل دنچ هساو

! نامام کزیزع ! یدش راد مسا هرخ نم..بال

مولج هوکش اب غاب هجوتم باالو مدروآ ومهاگن ، زمرت ور دز هک داوهب

مدآ یایند نیا ! نرادلوپ شدوخ لثم شاتسود مومت یراگنا . مدش

وجالنل. هوکش وت شمه اه.. هبیجع مه ارادلوپ

هیقب رانک ، نیشام نداد رارق دعب داوهب ومدرک تسرد وموتلا وپ شلا

دنخبل .اب تشاد هگن مولج وشتسد و درک زاب ونم تمس رد دموا ، انیشام

. مدش هدایپ شتسد وت متشاذگ ومتسد

. مدرک هقلح شوزاب رود ومتسد . تسب ونیشام ورد دیسوب وم هقیقش

. دوب صخشم مه اج نیمه زا گنهآ یادص رون،و صقر

. تفرگ ونم وشلا وتلا پ راکتمدخ . میتشذگ غاب زا

والمز نلا حاب یلیخ شاتسود تفگ داوهب اما مدوب هدش بذعم یمک

. مشاب بذعم ال صا تسین

دش. ام هجوتم شتسد بورشم ناویل اب ینووج رسپ دش!! مروطنیمه

: تفگ و نومتمس دموا

ندموا ایک نیبب واو.. -
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. دیسوب شتسد وت تفرگ ونم تسد و درک لغب و داوهب

: تفگ هک مدیشک ومتسد ومدرک رکشت

متخبشوخ .. مرایزام نم -

: متفگ ومداد نوکت ومرس

.. مادیت منم -

: تفگ دنخبل اب داوهب

هنک ییاهنت ساسحا ادیت ماوخیمن ؟ ناجک اه هچب هیقب -

دش: ندز فرح لوغشم دنت دنت رایزام

مشدوخ دلوت هب هک شیسانشیم ، هصقر یم هراد طسو نوا هک یرسک -

و لیحار یشالو . نشاب دیاب ارو نیمه داجس و دیرف . هنکیمن محر

. میرب نیایب . یگمه نزیم رس رونوا مه هفطاع و هتشرف و اتیب و شیاتس

. شتشپ مداوهب ونم و تفر رتولج شدوخ

رتگرزب لگرو لگرت یارتخد ندید ،اب میدیسر تفگیم هک یزیم هب یتقو

؟ نداوهب یاتسود نوشمه انیا ینعی . مدش یروط ،هی مدوخ زا
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هدرک پک دش. نوزیوآ داوهب ندرگ اموزا تمس دیود غیج اب نوشیکی

دز. سپ ور هرتخد عیرس داوهب هک مدرک لو وداوهب تسد . مدوب

: تفگ یا هدز ناجیه نحل اب هرتخد

تمنیبیم هشیمن مرواب .. داوهب یاو -

.زا مریگب هلصاف یمک مدش روبجم هک داوهب رس نتخیر منوش هیقب

منک. متسنوتیمن مه یتکرح و مدوب هدش دب،الل سح و بجعت

: تفگ و دز نوشسپ مخا اب داوهب

؟ دیدرکن کرت ور نوتهوگ تداع نیا زونه -

: نتفگ ادص کی

چون -

. تفرگ ومتسد ومتمس دموا داوهب

نم. رسمه ،و قشع .. تسادیت نیا -

: تفگ و داد تسد ماهاب دموا نوشیکی
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نوج ادیت متخبشوخ م.. هتشرف نم -

. دوب رت گرزب مزا سلا جنپ شلقادح . مداد نوکت ومرس

یشال رسپ تسود داجس ، نوشنیب . نداد تسد ماهاب نوشمه بیترت هب

داجس و دیرف هک مدیمهف یتقو ونیا . هفطاع رسپ تسود مه دیرف ، دوب

یشالو هب ندیبسچ نم، اب کیلع سالم دعب ، ندموا هک تیعمج نیب زا

. هنوشنیب یزیچ هی دوب صخشم ال ماک هک یروط . هفطاع

متیذا نوش هیقب روضح زونه اما دوب هدش تحار ملا یخ اتود نوا زا

، انوا روضح هب هجوت نودب ومتسد داد لا غترپ بآ ناویل هی داوهب . درکیم

درک: همزمز مشوگ مد . دیسوب مکحم وم هنوگ

وت زج نم مشچ ، نشاب رتخد شانومهم و ینومهم نیا لک هگا یتح -

نکن نوشنفد تلد .وت هنیبیمن ور یسک

هب یتشم . تفرگ مدنخ . دوب ارتخد یور نم، یبصع هاگن شروظنم

: متفگ و مدز شوزاب

. یضوع -

شهاگن ال صا و هنک هاگن نم هب طقف هکنیا . دوب هدنوزرل وملد هت شفرح

. هشزرا اب مارب یلیخ هرن هگید یارتخد تمس

بجعت اب داوهب . تفر میگنشت زا مکی باالات متفر ور لا غترپ بآ هرس کی

: تفگ

بخ روخب رتمورآ -
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داوهب همنشت -

هریخ هاگن سح .اب مدروخ منوا . متسد داد مشدوخ لا غترپ بآ ناویل

ششیارآ ، دمویم شهب یلو دوب هاتوک شاهوم . شتمس متشگرب شیاتس

! کیش اما هداس . روطنیمه مه شسابل . دوب هداس

. صقر حلا رد تیعمج تمس مدنودرگرب ومرس و مدز شهب یروز دنخبل

. دوب مور زونه شیاتس هاگن اما

نوشدوخ اب نوشدوخ ، میتسه ام راگنا هن راگنا ال صا هک مه هیقب نوا

. ندوب هتفرگ مرگ

. دوب ندروخ بورشم لوغشم دنت دنت مه رایزام

: تفگ داوهب دشیم هدننک لسک مارب تشاد ینومهم و تشذگ هک مکی

؟ میصقرب میرب -

: متفگ و مدز یداشگ و لگ دنخبل

هرآ -

و مدروآ رد ور مسابل یور تک شمشچ زا رود هک دش دنلب رتدوز شدوخ

هبباالهنت داتفا شمشچ . متشاذگ شتسد وت ومتسد . مفیک رانک متشاذگ

. مسابل

. نتفر مه یوت یترز شامخا

: مدز بل و مدرک مولظم ومامشچ

یساسح وت ادخب تسین زاب دایز -

. شدوخ هب دنوبسچ ونم . تیعمج طسو میتفر و داد راشف ومتسد

. مراک زا مدوب هداتفا ندرک طلغ هب هک دوب مه یوت یروط شامخا
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: متفگ و مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد یشک تنم هساو

؟ ییاقآ -

نوکت وشندب ماهاب نامزمه اما هگید یاج هی هب دوب هتخود وشهاگن

. دادیم

: متفگ و مدرک نوزیوآ ومنوچ

؟ نیمسای یاباب -

ورف ومرس و مدیشک یفوپ . دروخن نوکت مه یرتم یلیم یتح شامشچ

. مدیسوب وشندرگ ثکم ،اب شندرگ یدوگ وت مدرک

. درکیمن ماگن ال صا . دروخن ینوکت مه زاب اما

: مدرک همزمز

هاگن . تسین زاب مدایز . یدیم ریگ یکلا نوچ منکیمن یهاوخ ترذعم -

هقیتع یارتخد نوا .. منودیم هچ و شیاتس و اتیب و هتشرف نوا نک،

؟ یدیم ریگ نم سابل هب وت تقو نوا . ندیشوپ سابل حاضتفا نوت

ور. شکف تکرح مدرک سح حوضو هب هک درک یا هچورق نودند

: تفگ و درشف شتسد وت ور موزاب

.. ماوت .. نبارخ انوا ؟ ادیت ییانوا لثم -وت

. مدیمهف مدوخ وشهت ات اما دادن همادا وشفرح

. مدز یدنخزوپ

یشکیم مخر هب یروجنیا یراد ور تروعش ؟! هسابل هب ندوب بارخ هگم -

سابل وت ور درف ره تیصخش هک یا هداز دنوخآ وت هگم ؟ تقطنم هنیا ؟

؟ ینیبیم شندیشوپ
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؟ هملا وس کاپ هراذیم شیامن هب یا هبیرغ درم هساو ور شندب هک ینوا -

: مدیرغ یبصع و مدز سپ وشتسد

هشوپب زاب ِسابل ات رتخد . نیبوخ مدآ نروخیم یهوگ ره ارسپ روطچ -

،ات مدیشوپ ور سابل نیا بشما نم داوهب ؟ هشحاف و بارخ هشیم

یچیه .وت ینک یهن و رما نم ندیشوپ سابل یوت یرادن قح یمهفب

زاب سابل مرادن تسود ممدوخ نم. سیئر ،هن ینم رهوش نوچ . ینوتیمن

ات شوپب یراد تارج " یتفگ مهب نفلت تشپ نحل نوا اب نوچ اما ، مشوپب

وتفرح وخالف مریگب ومدوخ یولج اعقاو متسنوتن " هشیم یچ نیبب

. یدیم روتسد مهب هک هشاب یرخآ یراب افطل ماوخیم تزا .و منکن لمع

!! متسین عیطم یارتخد هتسد نوا زا نم

تمس ، شریحتم یامشچ هب هجوت یب و مدموا نوریب شلغب وت زا

هدز شهب ور ییافرح نینچ دشیمن مرواب . مدرک دنت مدق سنلا، یجورخ

. مدوبن نومیشپ مه دصرد کی یتح اما ؛ مدوب

عیطم و فیعض دوجوم هی ور نز هک ییامدآ مومت زا دایم مدب نوچ

هجوتم دیاب مه داوهب . امرف مکح و کاپ دوجوم هی ور درم و ندیم هولج

هگید یادرف ود هکلب ، هدن روتسد نم هب هگید اهنت هن ات هشب شهابتشا

مرتخد ماوخیمن . هدن رارق انگنت یوت روطنیا مه ونوا دش، گرزب نیمسای

!! هشندیشوپ سابل عون ،هب رتخد هی تیصخش و روعش هنک رکف

هحولر س ور نید طقف ، نراد ور رکفت زرط نیا هک ییادرم عقاو رد

نایب فیعض دوجوم هی رتخد ، نید یوت هگا .هک نداد رارق نوشیگدنز
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. هتسرد یزیچ نینچ مه یقطنم ظاحل ،زا هدش

؟ هنک یرکف نینچ هنوتیم ناسنا هی اعقاو روطچ

زاب سابل هی هک هنودب شدوخ یسنج زاین عفر هلیسو ور رتخد دیاب ارچ

نوچ هشوپب دیابن رتخد نوا ؟ هنک شکیرحت ، رتخد نومه ندیشوپ

؟ یچ رتخد قح سپ ؟ هشیم درم نوا کیرحت بجوم

رفنتم اه ثحب نیا !!زا مریمب تساوخیم ملد هک مدوب یبصع ردقنوا

یناریا یادرم یقطنم یب هب زاب دش ثعاب ، شبشما راک اب داوهب و مدوب

الی سن مه و نوشدوخ زغم یوت التور بعزخ تشم منک.هی رکف

حور بوکرس هدش مه شماجنارس هک ندرک ورف نوشدوخ

. تعامجرتخد

یوت مدموا یک مدیمهفن ال صا . متخادنا مفارطا هب یهاگن . مدیشک یفوپ

. غاب

داب زوس . متسشن و متفر شتمس ، تخرد هی ریز یبوچ تکمین ندید اب

هتسرد ؟ یچ مدروخیم امرس هگا هش. مدرس دش ثعاب ، دیچیپ هک یدرس

نینچ منم حملا وت دزیمن دنگ داوهب هگا اما اجنیا مدموا مدرک یرکف یب

. مدرکیمن یراک

. مدز یدنخزوپ

متسنودیمن اما . نومهب هرذگب شوخ بشما هرارق اعقاو مدرکیم رکف

. مارب ننکیم تفوک ، داوهب یاتسود هتبلا دص و داوهب

هگید هبوخ . شدوخ زا منوا ، شنروخب هدنوم مک هک شاتسود زا نوا

زا هریم هتشرف ،االن نوشارب مدرک یلا وخ نودیم اجنیا مدموا هک منم

و.. هشیم نوزیوآ داوهب ندرگ
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لا یخ یب داوهب هگم ؟ یچ و هش نوزیوآ . مدیسرت مرکف همادا زا

. هنیبیمن ور یسک نم زج هک تفگ مهب شدوخ ؟ هنکیم شاگن و هسیمیاو

: مدرک همزمز و مداد راشف متسد فک ومانوخان

. ننزب تدنگ -

و مدیشک ینیه . تسشن منوش یور یتسد هک دوب هظحل نیمه وت

مخا . دوبن ششیپ هقیقد دنچ یامخا زا یربخ . هداوهب مدید متشگرب

!! نوا هن دوب نم اب قح مرظنب نوچ . مدرکیم بجعت دیاب درکیم

تسشن . مدرک عمج ومدوخ هک مرود شتخادنا ، دوب شتسد وت موتلا پ

. مرانک

و رما تهب تقوچیه هگید یلو .. ادیت مرادن لوبق وتافرح زا مودک چیه -

. مدرکن هابتشا مباختنا یوت منودیم نوچ ، مدیمن روتسد و منکیمن یهن

ینومهم هی هساو ینودب هک یتسه لقاع یردقنوا وت منودیم نوچ

دوجو اب .وت دیشوپ یسابل نینچ دیابن ، ییارسپ نینچ اب منوا ، طلتخم

تنساب و هنیس ور اترطف تسپ نوا هاگن یراذب دیابن ، هچب و رهوش

؟ یشیم مفرح هجوتم . هخرچب

یاتسود دیاش . دادیم ور ندوب یضوع سح مهب شافرح . مدرک توکس

سابل یروجنیا نوشولج تشادن تسود هک تخانشیم ور شدوخ

.. دیاش . مشوپب

اوعد نیا هب دوبن زاین سپ تشاد لوبق ور شهابتشا ، دوب هک یچ ره اما

. مدب همادا
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. مدرک هاگن شرظتنم یامشچ هب ومتسد وت متفرگ وشتسد

ادخ وزا درک زاب وشاتسد دز. یکیچوک دنخبل هک مدرک نییاپ باالو ومرس

. شاپ ور دنوشن درک دنلب ونم . شلغب وت متفر ورف هتساوخ

زا یربخ هگید و دش غاد منت . متفرگ مورآ مابل ور تشاذگ هک وشابل

. دوبن مندب زرل زا یربخ . دوبن امرس

ومداد باوج شاه هسوب هب مدوجو مومت .اب مرمک هب تخادنا گنچ

. مدرک شفقو ومدوخ

: متفگ ومدرک ادج شابل تراسا زا ومبل ، منساب هب دیسر هک شتسد

.. نکن -

درک: همزمز رامخ

یدوب هتفگ ینومهم بجار ییازیچ هی هنوخ -وت

: مدز ینوطیش دنخبل

؟ اجنیا یلو ، مگیم مزونه -

: تفگ و دیسوب ومینیب کون

. میرب وشاپ -

ومتسد هک میرب هرارق اجک منیبب مدوب رظتنم . مدش دنلب شاپ ور زا

. نومتخاس فرط هب دیشک

: متفگ و مدیدنخ

؟ میریم اجک -
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دیشک ونم دش. دایز گنهآ یادص هرابود و سنلا وت میتفر . دادن باوج

. دوب یسنلا هشوگ هک ییورهار تمس

وت. میتفر و درک زاب ور نوشیکی ،رد دوب رد ات دنچ باال. میتفر اه هلپ زا

. مهب دیبسچ مشدوخ و راوید هب دنوبسچ ونم تسب ورد هک نیمه

سفن . ندش مه تفچ هرابود ، نوماندب و دندیپاق ومه هرابود نومابل

یمن شتک . مدز گنچ شتک وهب مدرک شیهارمه ، رایتخا یب ؛ مدز سفن

منک. سمل وشندب تشاذ

. مدروآ رد شنت وزا متفرگ وشفرط ود ماتسد اب

.ات دیسوب ومابل رتشیب و رتشیب درک. مهاگن رامخ و درک زاب وشامشچ

. میش یکی هکنیا هب میدرک ادیپ زاین و میدروآ مک ود ره هک ییاج

یور ونم هکنیا لبق دش. تخل مشدوخ و مرایب رد ومسابل درک مکمک

دموا و تسب ورد دوب لفق یور هک یدیلک طسوت هنک، تفخ تخت

. دزیم دنت دنت مبلق . متمس

ور توهش شهاگن تلا حو شتروص .زا مور دز همیخ و دموا طایتحا اب

زاب مه زا یمک ور ماهاپ . متشادن شزا یمک تسد مه مدوخ . مدیدیم

درک. دراو وشفصن کیچوک راشف هی .اب تشاذگ اوژمن مد ور، شتلآ و درک

. مدرشف متسد وت ور یتخت وور مدیشک یقیمع هآ

متسنوت یتخس هب نم و دیسوب هنایشحو . مابل ور تشاذگ وشابل

.و تفرگ متیر منم یاه ،هآ تفرگ متیر هک شتابرض منک. شیهارمه

یشوخ قرغ ور مدوحو هک یا هنودرم یاه !!هآ داوهب یاه هآ هتبلا

هرب. یم تذل نوماندب سمل زا هکنیا .زا درکیم

. تفرگ م هنیس کون زا یزاگ
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ورف وشرس ؛ مدرک شزاون متسد اب وشاه هضیب . شتلآ هب مدنوسر ومتسد

. میتشادن ندز فرح تردق . دیشک وهآ مندرگ وت درک

مه مدوخ منک. سح ور شرمک یور قرع تارطق متسنوتیم حوضو هب

. مشاب هتشاد ور ندرک قرع لیسناتپ هک ردقنوا ، مدوب غاد

هب هک منک ضارتعا متساوخ ور. شتلآ نوریب دیشک ، ندز هبرض یمک دعب

. ممکش ریز تشاذگ یکیچوک تشلا وب دنودرگ مرب یمورآ

نک. لبمق -

مشوگ وت داوهب اما دایب مدرد هکنیا زا مدیسرتیم . بقع مداد ور منساب

درک: همزمز

مسفن نک لش وتدوخ طقف -

واب تخادنا مخار وس* یور یفت . مدرک لش ومدوخ و مداد نوکت ومرس

درک. مدراو ور شتلآ مورآ مورآ ، دعب و مدرک سبح ومسفن . دیلا م شتسد

ش، هبم لت* نیلوا واب دشن میلا ح درد هک دیسوب ور مندرگ و رمک ردقنا

. هموت شتلآ لک مدیمهف

. مداد نوکت ومندب و مدیشک یهآ

درک: همزمز . دیشک شتسد وت تفرگ ور ماهوم

؟ یبوخ -

هرآ.. -آ..

تسد دز.اب هبرض گنهامه و متیر .اب تفرگ زاگ و دیسوب ومشوگ الهل

داوهب یاه .هآ مدشیم هنووید متشاد . دیلا م یم ور اوژمن مه شدازآ

!! متشاد رورغ سح . شندرب تذل زا مدوب لا حشوخ و درکیم مرت هنووید
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و میدش اضرا مه اب ود ره ، تذل و توهش ،و بوخ سح همه نوا نیب

متسنودیم . دوب نیمسای مه، نومندیزرو قشع نیا دهاش . دیزرل نوماندب

. میمه اب هناقشاع روطنیا داوهب ونم هکنیا زا هلا حشوخ منوا

درک. کاپ مندب ور زا لا متسد شور،اب ینم و دیشک نوریب ور شتلآ

نودند هب ومنییاپ بل . شلغب وت دیشک ونم و رانک تخادنا ولا متسد

درک: همزمز . مداد راشف وشتسد و مدز یدنخبل . دیشک و تفرگ

.. مراد تسود -

... داوهب -

نوم  هسوب هک یروط . شمدیسوب منم . دیسوب ومابل شطع ورپ مکحم

: تفگ و تشادرب وشابل مدروآ مک هک سفن دش. وطالین

داوهب ناج -

مراد تسود منم -

دص .. هراب هس و هرابود . مابل ور تخادنا وشرامخ هاگن و دز یدنخبل

قشع زا رپ ور مدوجو لک درک. قشع زا رپ ور منت و دیسوب ونم ... هراب

درک.

سابل و میدش دنلب ، ندوب مه لغب ووت یزاب قشع هقیقد هد زا دعب

. نییاپ میدرگرب ات میدیشوپ

مرمک ، تشپ زا نوم هطبار رطاخب نوچ . دنوشوپ داوهب ونم یاسابل هتبلا
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هلا. مب مارب یباسح هنوخ میتفر داد لوق داوهب . دوب هدرک درد هب عورش

: متفگ و متفرگ هنوهب

؟ هسردم مرن ادرف هشیم ؟ یچ دشن بوخ هگا -

درک. ماگن پچ پچ

یرارف هار رکف شمه ادیدج ، ایدوب نوخ سرد شیپ هام -ات

نتفر هسردم وهب ندنوم مرهوش شیپ ..االن دوب شیپ هام هی نوا -

. مدیم حیجرت

هسوب هب قشع واب مدیدنخ . تفرگ ماک هب ومابل متمس دش رو هلمح

: تفگ میدش هک ادج . مداد باوج شاه

! نوبز لبلب -

ادرف هگید مرن سپ -

" چون " ینعی تخادنا باال وشوربا

زا مه تسد وت تسد دش. اپ هب یسورع ماهاج یضعب وت یلا حشوخ زا

اه. هچب شیپ میتشگرب و میدش جراخ هقاتا

و دنومن تکاس دیرف مشهت . ندرکیم هاگن نومهب یراد روظنم هاگن هی اب

: تفگ

. یشابن هتسخ شاداد -
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روبجم دیرف هک درک شاگن هدش ضبقنم یکف اب داوهب اما ندیدنخ همه

هنک. عمج وشدوخ دش

و یگدول یلیخ انوا ال صا . هراد هبذج دقنا نوشنیب داوهب متسنودیمن

شاراتفر مومت و دوب نیگنس اعقاو داوهب اما نتشاد اه تکرح روطنیا

. هنودرم

. ندرک ییامنهار یا هگید سنلا تمس ورام دش هک ماش عقوم

یلا قاب . دیشک اذغ مارب یباسح داوهب ،و اهزیم زا یکی رس میتفر داوهب اب

. غرم بآ و غرم هنیس گرزب هکیت هی ولپ،اب

.اب غود و هباشون ،و رسد رپ فرظ ،هی زنویام سس یلک اب شرانک ساالد

: متفگ بجعت

؟ مروخب مدوخ وش همه -

عنام هک هرادرب فرظ مشدوخ هساو هرب تساوخو داد نوکت وشرس

. مدش

میروخب مه ..اب داوهب هدایز -

: تفگ و دز یدنخبل

مشچ -

دیاب هک دوب یروط زیم لدم و دوبن یلدنص نوچ . تشادرب قشاق هی

مدرواین رد وشادص اما . دوب هدش رتشیب مرمک درد ، یداتسیمیاو شتشپ

. هشن نارگن داوهب هک
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متیذا تشاد ش هنشاپ نوچ . مدروآ رد وماه توب سوسحمان طقف

. درکیم

نهد قشاق وهی نم نهد قشاق داد.هی مهب وراذغ شدوخ داوهب

شتسد یوت تفس ومتسد هک اصوصخ . دوب شخب تذل یلیخ . شدوخ

. درکیمن لو و دوب هتفرگ

ریذپ لد و هزمشوخ مارب مه اذغ هزم ، نومنیب بوخ سح نیا رطاخب

اجنیا اما مدوب شاپ یور ،ای شلغب وت میدوب هنوخ وت هگا اعطق . دوب

. دوب عیاض

یروخ اذغ سنلا طسو اجنومه دوب هدنوم مک ارتخد و ارسپ هک هتبلا

مه تلا جخ . داوهب هن دمویم مشوخ نم هن دروم هی نیا وت یلو ،... ومه

!! هزات مدیشک یم

ینعی ، دلوت بحاص ال صا هک .ام تشاد همادا ینومهم نانچمه ماش، دعب

اب شرس نتفگیم و دوب یسنلا هگید تمسق نوچ . میدیدن ور یرسک

. همرگ شگید یاتسود

خ مه صقر نس و دش عطق وهی گنهآ هک دوب هدزاود ابیرقت تعاس اما

، پیتشوخ یلیخ و راولش و تک اب یرسپ وهی هک میدوب رظتنم دش. یلا

. شتسد نداد ور نوفورکیم و نس ور تفر
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و هدشیچ نتفگیم و ندرکیم هاگن مه هب بجعت ..)اب انیا هتشرف ) ارتخد

: مدیسرپ و داوهب یوزاب هب مدز . افرح نیا

؟ تس یرسک نوا -

: متفگ داد. نوکت وشرس

؟ هنوخب گنهآ داوخیم -

درک. یا هدنخ کت

. منکن رکف -

ندز فرح لوغشم نوفورکیم یوت و درک یا هفرس کت یرسک هرخ بال

دش:

هرطاخ زا رپ بش وهی دیدموا اجنیا هب بشما هک مرکشتم نوت همه -زا

..زا اجنیا دموا دشاپ ، تفیش نتشاد دوجو اب هک هنازرف .زا مارب دیتخاس

داوهب ... داوهب .و دموا و تفریذپ ور مرارصا راک، یلک دوجو اب هک دماح

نومهب بشما اما ، هراد یراک هلغشم ردقچ مدهاش اعقاو مدوخ هک

. ندموا شابیز و نووج رسمه واب داد راختفا

بجعت ام. تمس تشگرب اه هاگن همه و تفر باال توس و غیج یادص

. یباسح مدوب هدرک

داد: همادا

مارب رت شزرا اب همه اما..زا . منونمم نوشزا اعقاو هک نتسه ایلیخ -

بش، نیا ات مدلوت هب دموا بشما مزا، شیریگلد دوجو اب هک هیرتخد

دایب ات منک توعد شزا ماوخیم . میگدنز بش نیرتهب هب هش لیدبت

مزیزع ایب .. نیمراس .. اجنیا
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و زان و دنخبل واب دش دنلب تیعمج نیب زا یمادنا شوخ اما الرغ رتخد

. ندرک یلا حشوخ و ندز تسد و غیج همه . تفر یرسک تمس هنینامط

وش هنوگ و تفرگ باق وشتروص یرسک نس، ور دموا هک نیمراس

. دیسوب

تسد همه . دروآ رد شبیج زا ور یکیچوک هبعج و دز وناز شولج وهی

وت یرسک . دوب هدرک گنه مه نیمراس . دوب یناجیه اعقاو وج، و میدز

: تفگ نوفورکیم

؟ مریمب تارب هناقشاع زور ره ات یراذب نم یاپ وترمع مومت یرضاح -

مه یا هیناث وشتسد . دوب هدش نوگرگد ، هیرگ و قوذ زا شتروص نیمراس

دنلب یرسک . هنکیم هیرگ هراد دوب مولعم . تشاد یمن رب شتروص ور زا

درک. شلغب و دش

یرسک دش. هتخاون گنهآ و ندز تسد همه . دوب ییابیز ریوصت یلیخ

هتبلا .و ندرک ندیصقر هب عورش ، اجنومه و درک نیمراس تسد ور هقلح

هش. زمرق نیمراس دش ثعاب هک هناناج ی هسوب هی

دنخبل منوا . شتمس متشگرب دنخبل اب دش هقلح مرمک رود هک داوهب تسد

یابل ور متشاذگ ومابل ، تیعمج هب هجوت یب و مدش مدق شیپ . تشاد

. متدیسوب قیمع نوچ ، دوب رظتنم راگنا . داوهب

یرسک شیپ میرب تفگ داوهب ، ندیصقر هگید رود وهی وداک زا دعب

رتشیب شدلوت وج نوچ ، مدوب قفاوم منم . میرب و مینک یظفادخ
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ور یسک نوچ منم . ندوب مه کیدزن یاتسود ، انومهم و دوب هناتسود

. تشذگ  یمن شوخ مهب ، مدوبن روج یسک واب متخانشیمن

ور هک نیمراس و یرسک تمس میتفر دعب و میدرک یظفادخ اهچب زا لوا

. ندوب نوشیصاصتخا زیم

ور نیمراس منم درک. لغب و داوهب و درک لا بقتسا مرگ یرسک نومندید اب

. مدیسوب و مدرک لغب دوب هدموا مشوخ شزا یلیخ هک

: تفگ نوبرهم

هش تنووید هتشاد قح داوهب اقآ .. یزان ردقچ -وت

: متفگ وشفیرعت زا مدش قوذرخ

. دعب هب نیا زا یرسک اقآ حلا هب یاو ،و یزان یلیخ ماوت -

درک. ملغب هرابود

: تفگ دوب هدینش ور نومتبحص هک یرسک

س دعب هعفد مراودیما ، مینیبیم ومه رتشیب دعب هب نیا ..حاالزا اقیقد -

ونم دینیبب ملا

: تفگ وشوزاب یوت دز یتشم نیمراس

؟ تمشکیم نم ینعی -

: دیسوب و تفرگ وشتسد یرسک

. دصرددص -

: تفگ داوهب

میدش لا حشوخ ناج.. نیمراس -

هک حاال تفگ یرسک و مداد تسد نوشاهاب منم . نداد تسد مه اب
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. نوریب میرب ییات راهچ هراذیم رارق زور هی امتح هدش جودزم

. ندوب رتهب یلیخ ، داوهب یاتسود هیقب نیب نیمراس و یرسک مرظنب

نور ور تشاذگ و شتسد وت تفرگومتسد داوهب میدش هک نیشام راوس

: متفگ تنطیش درک.اب یگدننار هب عورش .و شاپ

؟ اقآ هشیمن ترپ تساوح هشاب اجنیا متسد -

: تفگ بل ریز و دیدنخ

ثوید -

ومامشچ و شدنمونت یوزاب ور متشاذگ ومرس شتمس مدیشک ومدوخ

دیسوب وماهوم .ور متسب

؟ ممناخ دایم تباوخ -

م. هتسخ هرآ -

: تفگ و درک رتشیب ور شتعرس

باوخب میسرب -ات

منوتیمن هروخیم نوکت نیشام -هن

هب مداتفا قایتشا .اب مساو دیرخ ینتسب تفر تشادهگن اج هی هار نیب
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ور ینتسب نم و مولج دروآوشرس مروخیم علو اب دید هک داوهب . شنوج

. مدرک شاگن پچ پچ دز. شزا هدنگ زاگ ،هی مدرب شنهد کیدزن

. شهب مدادن ور میتتسب هیقب و مدز سیل شور هدز زاگ یاج

کراپ ور نیشام داوهب درک. زاب ورد لومعم قبط نابهگن ، میدیسر یتقو

نومهم ؛ مدرک بجعت . گنر زمرق اتانوس هی هب دروخ ممشچ هزات درک،

؟. هیک ملا نیشام نیا ؟ میراد

.سنلا لخاد میتفر . دوب بیجع شارب مداوهب . دنوم باوج یب ملا وس اما

هی تفگ راکتمدخ هک دوبن مه اباب و نامام زا یزبخ . دوب توکس قرغ

. ندیباوخ نتفر شیپ تعاس

ور مدیرپ دعب و منک ضوع وماسابل درک مکمک . نومقاتا میتفر داوهب اب

. دیبسچ یمن نیریش باوخ هی زا رتشیب یچیه اعطق .االن تخت

****

ارون نامام و اباب هک میدوب هتسشن داوهب اب هنوحبص زیم رس حبص

: مدرک همزمز اما . تفرگ مدنخ اباب، اب ندش مشچ وت مشچ .اب ندموا

ریخب نوتحبص -

داد. نوکت وشرس

. سیلدنص ور تسشن و داد ومباوج ارون نامام
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دروآ رد ور یچیوس و شبیج وت درک تسد نتسشن لبق اضر اباب

. مولج تشاذگ

: تفگ و دز یکمشچ . مدرک هاگن شهب

ملگ!! سورع یش، شراوس یشوخ -هب

: تفگ و دیشک یدنلب توس داوهب

هنم مناخ ملا طایح وت یاتانوس سپ هل.. هل هوا -

نم.. یادخ ... زورید یناگ مژهد نوا سپ . مدوب هدرک گنه اما نم

: تفگ و درک لدب و در اضر اباب و نم نیب یکوکشم هاگن ارون نامام

؟ هتدلوت ادیت ؟ هدشیچ -

: تفگ و دش نتفرگ همقل لوغشم اباب . مداد نوکت هن یانعم هب ومرس

مگیم تهب امتح هدنیآ ،رد هراد نایرج -

هدش واکجنک هکنیا هساو ارون نامام دش. درگ نم و ارون نامام یامشچ

اتانوس نیا تشپ داد ول ابیرقت مدوب هدرک بجعت هکنیا رطاخب نم ،و دوب

. شتدیرخ هک هدوب نایرج هی

: تفگ مداوهب
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! منودب دیاب منم ؟ یچ نایرج -

هک درک هاگن ور داوهب و نامام یروط وهی دز یحیلم دنخبل اضر اباب

. یرامخ وت نینومب ینعی

ندروخ لوغشم و متشاذگ نییاپ ور چییوس دوب یتمحز ره هب هرخ بال

یگچب !!وت متفرگ وداک یعقاو نیشام هی دشیمن مرواب . مدش هنوحبص

.وا مدشیم گرم قوذ یلک ، ندادیم مهب وداک هک مه یزاب بابسا نیشام

الن...

. مریگب همانیهاوگ هک هگید سلا هس ات منک شدافتسا منوتیمن هک هتبلا

: تفگ مهب ور اضر اباب هک مدیشک رس ور مییاچ

مراد تراک مراک قاتا ایب هنوحبص دعب -

وشاراک شوت ، دوب هدموا یتقو زا هک دوب ارون نامام راک قاتا شروظنم

. مدرک همزمز " یمشچ ". دوب نوشکرتشم قاتا االن عقاو .رد دادیم ماجنا

و دروآ رد ور اباب یادا داوهب . ندرکیم هاگن ورام پچ پچ داوهب و نامام

: تفگ اباب نحل اب اقیقد

مراد تراک مراک قاتا ایب هنوحبص دعب نامام -

: تفگ اباب . میدیدنخ یگمه

نوتهب دوز ای رید یلو ، ادیت ونم نیب هیزیچ .هی نینکن یواکجنک اعقاو -

هش!! یکوا دیاب . میگیم

و تفرگ منور زا ینوگشین داوهب . مدرک دییات و مدز یداشگ و لگ دنخبل

: تفگ

هگیم نم هب ادیت یلو -

. متسد دموا باسح هک درک ماگن یروج هی اباب
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: متفگ و مدیلا م وماپ

!.. مگب مروخب زیچ نم -هن

: متفگ و مدیسوب و داوهب هنوگ

! رهوش یاقآ دیشخبب -

دعب دش. هدروخ یمیمص وج وت هنوحبص و ندیدنخ اباب و نامام

وهی پات بل هی اب مداوهب و ارون نامام ، شراک قاتا تفر اباب ، هنوحبص

متسشن مکی . ندش ندرک راک لوغشم سنلا وت نتسشن هدنورپ یرس

داد: باوج اباب . مدز یا هقت راک. قاتا تمس متفر مدشاپ دعب و نوششیپ

مسورع ایب -

شمشچ ور یبط کنیع و دوب هتسشن زیم رس وت. متفر و دش زاب مشین

. شور متسشن و بقع مدیشک ور شولج یلدنص . دوب

درک. هقلح مه وت وشاتسدو تشاذگ نیمز وشراکدوخ

!! میتفیم هار ادرف -

ومدرک لیلحت هیزجت وشفرح دوز اما . مدش هکوش شنتفگ همدقم یب زا

: متفگ

.. یتم سال ..هب یاو -

دز. دنخبل

منومیم تداوناخ و وت نویدم مرمع رخآ ات نم ادیت .. یشاب تم -سال

. مدز یلجخ دنخبل

.. دوب هفیظو .. ردپ هیچ نویدم -

درک. مخا
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..و روطنیمه ماوت درک. فطل نم هب اعقاو تاباب یا.. هفیظو هچ -

منوج و لد و متخیر مه هب روطچ یتفگ یتقو زا هنودیم ادخ . تنامام

هشب یلا ح هچ همهفب ارون نک رکف . دیزرل

هدرکن ییادخ دیاش . دینیبب ور الیی برک ردان و دیرب لوا هتبلا .. مناج -یا

شجاودزا دعب دیاش . هشاب هدش ادج هداوناخ نیا زا شیپ سلا دنچ زانهب

.. هراد دوجو االت متحا یلیخ . هدش ادج نوشزا

ور زانهب هک ینامز ..ات همهفب ارون هجو چیه هب ماوخیمن نیمه هساو -

مگ رتخد .. هزانهب نیا مگب و ارون تسد وت مراذب ور شتسد ،و مرایب

.. تدش

مدشاپ دش. شیر ملد دش. عمج شمشچ وتکشا ، فرح نیا نتفگ اب

. مدیسوب وشتسد مدش مخ و مدز رود وشزیم

. دیسوب ور ماهوم یور و تفرگ مشوغآ رد

: مدرک همزمز

.. اجنیا دایم و نوتتشخبیم اعطق .. نیتسین یدب ردپ امش -

عناق یاه لیلد شندرک اهر هساو نم یاه لیلد .. ادیت مسرتیم یلیخ -

رطاخب شاک اما . مدیم شهب و قح نم هشخبن هگا ..و تسین یا هدننک

. دایب هاتوک ارون

: متفگ و مداد نوکت ومرس

هشیم تسرد یچ همه -

هدشن هدید زونه هک میدزیم فرح یزانهب بجار میتشاد ام عقاو رد اما

زونه زانهب دوبن مولعم ، دوب هدرک ادیپ ور شسردآ طقف اباب . دوب

یم و تفر یم دیاب لوا اضر اباب مرظنب نیمه هساو هن. ای تساجنوا

. شدید
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کورچ . دیشک شتروص ور یتسد اضر اباب . یلدنص رس متسشن هرابود

. هدیشک سلا همه نیا یوت هک دوب ییاه یتخس هنوشن شاکلپ ریز یاه

: متفگ

؟ تساجک ملا شسردآ -

امتح . هتسرد ردان سردآ هش نئمطم ات دایم ماهاب تفگ تاباب لا.. مش -

ور. شتبحم نیا منک ناربج دیاب

داد: همادا . مدز دنخبل

هنوتیمن ، هدش ساسح یلیخ یگزات ؟ ارون هساو مرایب یا هنوهب هچ ادیت -

یلا وتم راب دنچ منک، ادیپ ور زانهب یتقو منک رکف هنک. لمحت ومیرود

. اجنیا هدرگرب هک منک شیضار و عناق منوتب ات مایب و مرب دیاب

و هضیرم نوتیمیدق یاتسود زا یکی نیگب ..ای نیرایب ور راک هنوهب -

. شدینیبب دیرب دیاوخیم

اب ور تکرش یازیچ کت کت ارون نوچ هرتهب یمیدق تسود نیمه -

شارب منوتیمن . هنکیم میظنت ارون منم یراک یاه رارق ، هظفح تایئزج

. مرایب وراک هنوهب

. مدوب هدرکن وشاجنیا رکف . مداد نوکت ومرس

تمس نتفیب هار مدوخ یاباب و اضر اباب حبص ادرف دش رارق تیاهن رد

. روشک لا مش یارهش زا یکی ، دوب لکهایس هساو ردان قیقد سردآ لا، مش
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اب منودیم دیعب هتبلا . ننوم یم هار یوت تعاس تفه شیش لقادح

! نرب نیشام

و نشیم امیپاوه راوس ؛ ننکیمن یگدننار ور یهار نینچ هک ارادلوپ مدآ

، نراد مه یصخش یامیپاوه نوشایلیخ اسب هچ . دصقم وت نتفیم یترز

. نیشام لثم

هک ادرف . داوهب و ارون نامام شیپ متشگرب و مدموا نوریب اباب قاتا زا

اضر اباب هب رتمک ات منک مرگرس ور ارون نامام منک یعس دیاب هرب، اباب

. هرذگب رسدرد یب زور دنچ نیا و هنک رکف

ارون نامام درک. ملغب مرود تخادنا وشتسد هک داوهب رانک متسشن

.هی دوب پات بل یوت یحارط نداد حیضوت حلا رد دنت دنت روطنومه

. دمویم تخس رظنب اما ، کیش ی هنورتخد سابل

: متفگ تفر رس مهک هلصوح اما مدنوم توکس رد مکی

بخ دینک هجوت منم اباب..هب -یا

. ندیدنخ و درک ماگن نتشگرب تفج

: تفگ وهی داوهب . مدرک یعونصم مخا

؟ نومرتخد هساو میدرک باختنا مسا یتفگ نامام -هب
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: مدز مهب وماتسد فک قوذ اب

هن.. یاو -

: تفگ ارون نامام

نم؟ هب دیگیمن ور یمهم نیا هب زیچ هگید ..حاال نشور ممشچ -

: مدیدنخ

. نیمسای میتشاذگ وشمسا نم؟ هساو هراذیم ساوح داوهب هگم -

. تفکش شلگ زا لگ

.. یگنشق مسا هچ هرب.. شنوبرق گرزب نامام یهلا -

: تفگ . مداد نوکت ومرس

ینومسیس . ننک تسرد ور نیمسای قاتا مرایم رگراک هگید هام زا ادیت -

. دموین تراک ،هب نشورفب مدب دیاب مه میدیرخ هک

اما ، میتشاد رسپ راظتنا نوچ دوب هنورسپ نوش همه . تفگیم تسار

ومدرک دییات . دوب هدرک هدز تفگش ور نوم همه شندموا اب نیمسای

: متفگ

.. هنکن درد نوتتسد -
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دز: دنخبل

مشاه دمک و تخت .. شارب ننک بصن یدعب هس تکراپ مدب ماوخیم -

. یتروص هک مشلیاسو . هشاب یزتناف

هک ایب ایند هب رت عیرس ینامام . یقاتا نینچ روصت زا تفر فعض ملد

! هرذگب شوخ تهب یباسح هرارق

یلیخ وت دوجو ،اب داوهب ونم یگدنز . یایب یتقو هشیم رت گنشق ایند

. نامام ِنیمسای دش دهاوخ و هدش رت ابیز

. متشاذگ نیمز ومراکدوخ و رتفد و مدرک شزاون ور ممکش

زور ود نیا .وت هرذگ یم لا مش هب مدوخ یاباب و اضر اباب نتفر زا زور ود

یب ارون نامام اما . میشابن نارگن و نلته نتفگ و ندز نفلت هی اهنت ،

قافتا درکیم رکف شمه هک دوب اجنیا ارجام دب تمسق درک. یم یرارق

ندید رطاخب منوا لا مش هتفر هدشاپ اباب ییوهی یلیخ هک هداتفا یدب

. شیمیدق تسود

هک نوریب هشکب مه هدننار نوبز ریز زا درک یعس یتح ارون نامام

یفرط .زا دروخیم گنس هب شریت اما هن. ای هتفر ارچ اضر اباب هنودیم

ور ناجیه و شنت تسنوت یمن و دوب هدش فیعض تدش هب شباصعا

هنک. لمحت
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اهنت ، دوب بوخ مسابل . هنییآ یولج متفر و مدرک زیمت ور مریرحت زیم

قاتا هک نومقاتا یور هب ور رد ندید .اب نوریب مدز قاتا وزا مدز رژ مکی

. ندرکیم راک نتشاد ارگراک و دوب نیمسای

!! هشیم یلا ع راک تیاهن منکیم سح دش. زاب مشین

، شولج پات بل اب ارون نامام لومعم قبط . نییاپ متفر اه هلپ زا

. دوب راک لوغشم

. هزیرب هوهق اتود اراس متفگ و هنوخزپشآ متفر هک دشن مروضح هجوتم

. شرانک متسشن ومتفر . متسد داد ور هوهق ود ینیس و درک تعاطا

. متسب مورآ وشپات بل ورد متشاذگ ور ینیس

هسب ناج نامام -

: تفگ و تشادرب شمشچ ور زا ور شیبط کنیع

. هنیمه هشیمن اضر نورگن لد و مشیم مرگرس هک یهار اهنت -

! هخآ یچ نورگن لد -

: تفگ و درک مهاگن پچ پچ

رط نیمه ترفاسم هرب هشاپ داوهب ، ینزیم فرح نم اب سکلیر ردقنا -
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؟ ینکیم دروخرب درسنوخ

نتفگ " بابرا "سالم یادص هک مدب باوج متساوخ . تفرگ مدنخ

دش. نایامن سنلا هاگرد یوت داوهب دعب و دش دنلب راکتمدخ

. یباسح دوب هدش گنت شارب ملد . شلغب مدیرپ و شتمس مدیود مدشاپ

: تفگ و دیسوب ومشوگ الهل

داوهب قشع -سالم

. مدز یلجخ دنخبل

یشابن هتسخ ماقآ -سالم

: تفگ نامام . مدیسوب وش هنوگ

ونم نک تحیصن ایب دعب ! ریگب لیوحت ایب.. -

نیشاب تحاران ماوخیمن بخ -

؟ هدش یچ - داوهب

تساباب نورگن لد نامام یچیه -
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. لبم ور میتسشن میتفر و تفرگ لغب ونم داوهب

نز اب هراد اج االنهی امتح !! ینورگن لد هک تس هچب اباب هگم نم ردام -

هنکیم قشع شمود

: تفگ صرح واب درک مخا ارون نامام

. داااوهب -

. میدیدنخ شغ شغ . نومتمس درک ترپ ور لبم نسوک و

ماش ات هنک ضوع سابل هرب مداتسرف وداوهب دعب و میدز فرح مکی

منیبب و اضر اباب ای مدوخ یاباب هب مدزیم گنز دیاب ماش دعب . میروخب

. ننکب نتسنوت اراکیچ

. میتسشن میتفر دیچ ور زیم هک اراس

: تفگ و درک باال هقبط هب هراشا داوهب

؟ میباوخب دیاب ادص نیا اماب بشما -

. دوب ارگراک یاه یقرب هلیسو یادص شروظنم
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: تفگ ارون نامام

. نریم هگید تعاس هی مزیزع -هن

هک مدروخیم وماذغ توکس رد منم دش. لوغشمو داد نوکت وشرس داوهب

: تفگ

؟ ربخ هچ تاتسود -زا

متفر هک زورید . مدرشف صرح زا ومامشچ هسردم وت زورید یروآدای اب

وزا مگب شارب ور میگلماح یارجام ات تشاد مهگن اپ هی ور ولین هسردم

تفگیم و دزيم تسد ممکش هب شمه ملماح دش نئمطم هک مشدعب

. یلوگوگ

دوز ای رید هرخ بال هتبلا . همهفب یسک هنکمم هک درکیمن رکف نیا هب یتح

. نمهفیم همه و ولج دایم ممکش

ارچ . مدرکیم مور هسردم رکف دیاب مدش هلماح هک عقوم نومه هتبلا

ور مدش گرزب مکش یناهگان یتقو و متفگن مه مظان و ریدم هب یتح هک

. ننکیم مجارخا اعطق ننیبب

... منیمسای ترس یادف . مدرک شزاون و متشاذگ ممکش ور ومتسد

: تفگ دادیم شوگ مفرح هب تقد اب هک داوهب
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؟ ربخ هچ نوا ..زا هنارت .. تتسود یکی نوا -زا

. مدرک مخا

؟ یراد راکیچ ونوا -

: تفگ و تخادنا باال وربا درک. بجعت

ممناخ مدیسرپ یروطنیمه -

ور ولین و نم هریگیمن لیوحت دایز هیزور دنچ ، مرادن وشربخ -

. دوب بسچن یلیخ ، رتهب -

: تفگ واکجنک ارون نامام

؟ نینک یم تبحص یک بجار -

راوس ، ادیت دوخ ،اب وشاتسود زا اتود شیپ تقو دنچ .. ادیت قیفر - داوهب

خن نم هب تشاد هار لوا ،زا میگیم هک هنارت نیا ، نوشمنوسرب هک مدرک

. مادیت رهوش تسنودیم هکنیا ..اب دادیم

؟ هشلا س دنچ . اطلغ هچ هاو.. هاو -

. تسادیت نس مه -

: متفگ

؟ نوریب میایب ثحب نیا -زا

: تفگ و دیشک یهآ ارون نامام وهی

هدش گنت اضر هساو ردقچ ملد -
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: تفگ داوهب

هیضق ناج نامام ؟ دموا رد اجک زا وهی یمیدق قیفر یارجام نیا -

امش شمود نز شیپ هتفر هدرک شرد ود مگیم نم یه اه.. هکوکشم

نکن رواب

هک داوهب تمس هنک ترپ هرادرب و بآ تراپ تساوخ یم راب نیا نامام

. دیدنخ باالو درب میلست یانعم هب وشتسد داوهب

: تفگ نامام

هک ییاه یراک ترفاسم همه نیا تشاد ندرک تنایخ هضرع هگا تاباب -

یمهفیم هنم، هقشاع تاباب یلو . درکیم تشاد هگید یاروشک و ناملآ هب

؟! یچ ینعی ندوب قشاع

ال. صا دیرفن ود امش نتشون ناتساد شزا هک نونجم یلیل هلب.. هلب -

هزماب .. رهره -

: تفگ و مدوب تکاس هک نم تمس تشگرب داوهب

یا؟ هتسخ -

: متفگ و متخادنا باال هنوش
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چون -

؟ یتحاران -

چون -

زور دنچ ؟ یربخاب اباب نتفر لا مش هیضق زا هنکن ؟ یتکاس ارچ سپ -

. یدرکیم چپ چپ شاهاب یلیخ شیپ

: متفگ هک مهب داتفا منامام هاگن . دیرپ مگنر

. دوب هگید زیچ هی هساو اچپ چپ نوا .. منودب هچ نم اباب -هن..هن

یتفگ نومهب هک میگیمن نامام ونم وگب ، تسین اباب -حاالهک

؟ مگب ور یچ -

. وراچپ چپ نایرج نومه -

زا منت مگب و...ور زانهب و الیی برکردان نایرج شهب هکنیا روصت اب

: متفگ و دش درگ مامشچ . دیزرل تشحو

هگید هگیم نوتهب هنودب صالح هگا اباب !! داوهب مگب منوتیمن -

اباب -یا
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: تفگ نامام

هگیم تسار ، داوهب نکن رارصا -

مکی ات قاتا متفر تسار کی نم و میدروخ ور نومماش توکس رد

زا دعب تعاس کی مه داوهب . مباوخب دعب و منک رورم ور مادرف یاسرد

درک ملغب تشپ زا دموا هک مدرک شاگن متشگرب یمورآ باال.هب دموا نم

. دیسوب ومشوگ والهل

میباوخب ایب ممناخ هسب -

ورف درک، زاب مارب وشاتسد . مدش دنلب و متسب ومباتک هتساوخ ادخ زا

شزاون وماهوم . مداد راشف شنیس ور ومرس و شمرگ شوغآ وت متفر

: تفگ و درک

نم.. یولوچوک سسنرپ -

: متفگ ومدرک دنلب شنیس ور زا ومرس دش. یشوخ زا رپ ملد

؟ داوهب -

: دیسوب ومینوشیپ

داوهب نوج -

دوز یلیخ یچ همه مرظن ،هب هتشذگ نومجاودزا زا هام شیش طقف -
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مش. هلماح هگید سلا ود لقادح ور نیمسای دوب رتهب دیاش .. تفر شیپ

؟ هیضق نیا زا یتحاران -

یرتشیب نامز هگا منکیم ساسحا اما . مراد شتسود یلیخ هن.. تحاران -

هساو مشاب یبوخ ردام متسنوتیم ، مدشیم هتخپ منم و تشذگیم

نیمسای

درک: شزاون ومنوگ

هشیم تقشاع ، دایب ایند هب راذب .. ملدزیزع یتسه -االمن

: مدز دنخبل

؟ یچ -وت

؟ یچ نم -

؟ یتسه مقشاع -

دنخبل . منییاپ بل ور تشاذگ ور شتسش تشگنا و درک شزاون ومنوچ

: تفگ و دز یوحم

..ات ادیت مدیمهف تندش هلماح دعب ونیا .. تروصت دح زا رتشیب یلیخ -

االن.. اما . مدوب میدرجم وج ریثات تحت زونه نم ، تندش هلماح لبق

! تمراد هک متخبشوخ یلیخ
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. مدرک میاق ومدوخ شلغب .وت مدیشک تلا جخ و تخادنا لگ یباسح مپل

مور و تخت ور متتشاذگ . تخت تمس درب و درک دنلب شاتسد ور ونم

. تفرگ ماک هب ومابل دز. همیخ

.. شطع ..رپ هناصیرح

زاب وشاه همکد . مدز گنچ شنهاریپ هب رارق یب و دش دنت مبلق نابرض

تمس هرب ، داوهب یابل هک متشاذگ و مدیشک شتخل هنیس ور ومتسد درک؛

هی تراتسا دش نیا مو هنیس تمس رت نییاپ دموا روطنیمه . مندرگ

. هگید ِقشع زا رپ بش

.. زاین زا ..رپ توهش زا ..رپ شطع زا رپ

. مارب دوب زیچ نیرت هدننک هنووید نیا ..و تشادن یمومت نوماه هقشاعم

****

: اضر

، مدرک بش روطچ ور زورید منودیمن .. ممیگدنز یاجک منودیمن ال صا

.. تشذگ تعاس روطچ زورما

اضر هگب و مهب هنزب مکحم یلیس هی یکی هگا هک مگنگ و جیگ ردقنوا

، تریح و تهب مجح نیا زاب . منوتیمن زاب ، هباوخ هی شمه انیا وش رادیب

مش. مفارطا هجوتم هک هراذیمن
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هک ییولوچوک دازون مدیمهف هک دموا مغارس یتقو زا تلا ح نیا نم و

و دق هچب اتود و هدش نزریش ،االنهی مدش شنداد تسد زا هب رضاح

. هراد دق مین

ردام و ردپ دوبن ال صا هک تس هتخپ و هداتفا اج نز ..االنهی مکرتخد هک

. هدرکن مه ساسحا ور، شیگدنز وت شیعقاو

نونج داد،هب نوشن مهب ردان هک شزا یسکع ندید ،اب تریح و تهب نیا

دش. هدیشک

. شمریگب مشوغآ رد طقف تساوخ ملد هک مدش هناوید شندید اب یروط

ربص ، اجنیا دایم نوشهب ندز رس هساو هک هتفه رخآ ات دیاب تفگ ردان اما

منک.

درم هچ مدیمهف زور دنچ نیا )...وت ادیت یاباب ) زربیرف هراچیب

ترفاسم نیا هب ماهاب و دز شیگدنز و راک زا زانهب رطاخب . هیدنمتفارش

. شارب منک ناربج دیاب امتح . دیشک یتحاران ماپ هب ..واپ دموا

زربیرف باالوهب مدروآ ومهاگن هک دش هتفرگ ممشچ یولج هوهق گام

: تفگ . مدرک هاگن

یریگب مارآ روخب -
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: متفگ و متفرگ شزا ور هوهق

منونمم -

. منوش یور ودز تسشن تخت یور مرانک

هک مگیم اما . هنکممریغ نوچ نکن لا یخ و رکف دایز مگب تهب منوتیمن -

تسد وت یراذیم ور زانهب تسد هک دایم یزور . شاب راودیما هدنیآ هب

هنومیمن نوتلد وت یمغ چیه هگید و تمناخ

: مداد نوکت ومرس و مدیشک ینیگمغ هآ

هللا.. شنا -

تخت ور زا تفر هک دروخ گنز زربیرف یشوگ . مدیشک رس ور هوهق

: تفگ بطاخم ندید دعب و تشادرب شدوخ

تسادیت -

: مدرک همزمز

نوسرب -سالم

داد: باوج

بخ ؟.. نیبوخ داوهب و ..وت رکشورادخ میبوخ .. مرتخد -سالم

رکشورادخ
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: تفگ و درک یثکم

نینزب فرح شدوخ هب مدیم ویشوگ -واال

مشوگ ور ویشوگ و مدرک یا هفرس کت نم. تمس تفرگ ویشوگ و

. متشاذگ

-سالم

: مشوگ وت دیچیپ شنارگن یادص

؟ نیبوخ ؟ اضر اباب -

.. مگنگ .. مجیو و جیگ .. ادیت سرپن و -حملا

دش: رت نارگن شادص دعبو درک ثکم هیناث دنچ

؟ دشیچ زانهب ؟ اباب هدشیچ -

.. ارون یپک .. هدش نزریش ..هی شمدید -

؟ شنیدید ینعی .. یاو -

وشسکع هرآ، -

.. شدوخ سپ -
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ردان ، تسین رهش نیا وت شرهوش و شدوخ هنوخ .. دایم هتفه رخآ -

ردان ..و شردام و ردپ هب ندز رس دصق هب دایب زانهب مینک ربص دیاب تفگ

هنک نایب ور ارون و نم هلئسم شاوی شاوی شدوخ

شاهاب .. اجنوا نیشاب مه امش شاک اما .. هرتهب یلیخ هک یروطنیا بخ -

ش هنوخ هدرگنرب هرابود هشن واپ هزیرن مهب تقو هی .ات نینک تبحص

.. مگب شهب دیاب یچ منودیمن یتح نم .. مجیگ مگیم نیمه هساو -

یلیخ مراک .. هلماک و نزبغلا ..االنهی دوب دازون هی شمه نوا .. ینودیم

هتخس

نارگن مدایز .. نیدرگرب زانهب اب مراودیما اباب.. منکیم اعد نوتساو -

زا هنوتیمن اعطق نوا . هشیم لح اما هربب نامز هام دنچ شتیاهن ، نیشابن

. هرذگب شیقیقح ردام و ردپ

.. مراودیما -

مپیپ ، هوهق ی هیقب ندروخ نودب . زربیرف هب مداد و مدرک عطق ور یشوگ

ومامشچ و تخت ور مدیشک زارد مبل. ور متشاذگ و مدرک نشور ور

. متسب
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***

. دموا هبنشجنپ و تشذگ داب و قرب لثم اهتعاس اه..و هقیقد اه.. هیناث

یتقو ردان دوب رارق . متشاد یا هگید یاوه و حلا مدش رادیب هک حبص زا

رظتنم متسنوتیمن هک مدوب لوه ردقنوا اما هنزب گنز مهب دموا زانهب

. منومب ردان گنز

: متفگ درک. زاب وشامشچ زربیرف هک مدرک منت ومتک مدشاپ

مدرک ترادیب شخبب -

. تسشن و دش زیخ مین

دز؟ گنز ردان هگم ؟ ناخ اضر یرب یاوخیم -االن

. مداد نوکت ومرس

منزیم هسرپ دایب هک یعقوم ات ارو نومه مریم .. زربیرف منومب منوتیمن -

. دیشک شتروص هب یتسد و دش دنلب

مش رضاح نومب هقیقد جنپ -

یدرک مکمک یلیخ مشاج نیمه ..ات زربیرف -هن
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تشادرب وشداس و ایکون یشوگ و درک ضوع وشسابل مفرح هب هجوت یب

: تفگ و

تس. هفیظو ماجنا ، تسین کمک انیا -

دش. جراخ قاتا زا نم زا رتدوز

ییاسک نتسه زونه داد نوشن زور، دنچ نیا وت شاه یگنودرم اب زربیرف

ننکیم امدآ راثن ور نوشاه کمک شاداپ نتفرگ ای تشاد مشچ نودب هک

. هیدرم نینچ ، مسورع ردپ هک مسناش شوخ ردقچ نم و

و مدوخ یاسکع زا یکی ، هنیمز سکع . مدرک نشور و متشادرب ومیشوگ

. مدوب هدزن گنز شهب مراب کی یتح زور، دنچ نیا ..وت دوب ارون

نیا .. یگنتلد نیا ..و مگب شهب وزیچ همه و هش قاط متقاط مدیسرت یم

. هریگیم ومنوج اعطق ، مراد زانهب ندید هساو هک یناجیه رانک یگنتلد

)ور هنوخراک یامدآ زا یکی ) یودهم هرامش و مدش منیبطاخم دراو

داد: باوج قوب دنچ دعب . متفرگ

اقآ مناج -

متشگرب لا مش .زا یدرک شجارخا هک اسراپ یاج مراد ورین هی یودهم -

شاهاب مارتحا تیاهن وت ماوخیم طقف . ینک شمادختسا شمتسرفیم
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؟ یهجوتم هش، راتفر

؟ هگید رما .. مشچ اقآ.. هلب -

ریخب زور -

یا هشوگ یروطنیا دیاش .. نیا زا منیا . مدیشک یقیمع سفن و مدرک عطق

هش.. ناربج شاتبحم زا

میدز لته زا مه .اب مدز ادص دوب مرظتنم هک ور زربیرف و الیب متفر

. نوریب

نیا و دوب حبص 9 تعاس . ردان هنوخ تمس مدنور و میدش نیشام راوس

نم لد اما . نشاب هدش رادیب شنز و ردان دوخ منکن رکف ال صا ، تعاس

.. هریگب مورآ تسنوتیمن

. لخاد میتفر و میدش هدایپ . متشادهگن یتنس ناروتسر هی یولج

. مداد لصفم ی هنوحبص هی شرافس

مدرک سح ور مبیج یوت میشوگ هربیو هک تشذگ نوسراگ نتفر زا یمک

. تفرگ نابرض مبلق ، یشوگ یور " مارون " مسا ندید واب مدرک شنشور ،
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: متفگ ومدرک هاگن زربیرف هب

؟ مدب وشباوج -

یرارقرب همکد و مدرک یا هفرس کت داد. نوکت هرآ یانعم هب وشرس

: مدز و لا صتا

.. مناج -

. یشوگ یوت دیچیپ شنارگن و روخلد یادص

؟ اضر ینزیمن گنز مهب ال صا ارچ -

. مدیدنخ

نزب رغ دعب نک سالم لوا -

سالم کیلع -

ارون ییاه هچب لثم زونه -

دش. راد ضغب شادص

هتفه هی دیابن مراد زاین تهب هک ییازور وت یمهفیمن .وت متسین هچب -
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یسرپب وملا ح یدزن مهب مگنز یتح . ترفاسم یرب

منکیم ناربج مایب امش، زا ماوخیم ترذعم نم -

نارهت ایب وشاپ ، وتناربج متساوخن -

.. ارون هدشن مومت مراک -

؟.. ینیبب وتیمیدق قیفر یتفرن هگم -

منکیم فیرعت تارب ادعب ..هک دموا شیپ یراک هی یلو ارچ -

دش. رت نارگن شادص

.. یراک هچ -

. منکیم فیرعت تارب ادعب هک متفگ ناج ارون -

دوب صخشم مه شنحل رییغت زا نیا دش. تحاران مدرک سح حوضو هب

: تفگ هک

! سرب تراک هب ورب هشاب -
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: مدرک همزمز و مدیشک یفوپ

..عفال مزیزع منزیم گنز تهب -

: تفگ زربیرف . مدرشف ماتسد نویم ومرس و مدرک عطق

ایراک نوهنپ نیا همهفب یتقو .. زیرن مهب دایز ، نیروجنیا کال امناخ -

هنکیم مرکشت تزا هدوب مناخ زانهب رطاخب

. دوب یا هدیمهف درم اعقاو زربیرف . مدرک شهاگن ینادردق اب

همقل دنچ ، هدش روک ییاهتشا .اب دروآ ور نوم  هنوحبص نوسراگ

. مدروخ

***

: ادیت

رانک مه شوتپ . دوب داوهب تخل هنیس ور مرس ، مدش رادیب یتقو حبص

؟ یچ هروخب امرس هگا ، هرکف یب یلیخ اعقاو ، دوب

سپ دمویمن مباوخ هگید . شور مدیشک ور وتپ و مدیسوب وشندرگ

مش. دنلب متفرگ میمصت

رامخ دش. زاب شامشچ و دروخ ینوکت ، مدموا نوریب شلغب زا یتقو
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: تفگ و درک ماگن باوخ

؟ اجک -

وماه هسوب باوج هتسب یامشچ ،اب مدیسوب وشابل شتروص ور مدش مخ

: متفگ داد.

اقآ! ریخب تحبص -

ممناخ ریخب ماوت حبص -

.. مروخب یزیچ هن،هی ای هرادیب نامام منیبب .. منزب نییاپ یرود هی مریم -

سرد مایب مدعب

: تفگ و دز رانک متروص ور زا وماهوم

. تسین ندش رادیب عقوم االن نوچ دعب راذب وش همه -

. نوریب مایب مدز روز هک شلغب وت دیشک هرابود ونم

ههد تعاس هیچ، دعب .. داوهب نکن -

درک: هسوب قرغ وماهوم و درشف شدوخ هب ونم هجوت یب

میباوخب راذب یلیطعت زور .. یراد راکیچ وتعاس -
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ممکش ور شتسد ندید مش.اب جراخ شت ال ضع ریز زا هک مدز روز هرابود

. دوب هار نیرتهب . مدز یزوم دنخبل ،

: مداد همادا یعیبط ینحل واب متفگ یخآ وهی

ملد.. .. داوهب -

دش. زیخمین شاج درک،وت ملو و تشادرب ممکش ور زا وشتسد سرت اب

هدرک پک داوهب یلو ، هدنخ ریز مدز دنلب . متفر رد شتسد ریز زا عیرس

. دوب

. ییوشتسد وت مدیرپ مدشاپ

. دمویمن ییادص داوهب زا اما . مدیدنخ یم متشاد زونه

نوریب متفر . مدرک زاب یمورآ هب ورد . مدز کاوسم و متسش ومتروص

. تخیر یره ملد . هشکیم راگیس هتسشن تخت ور مدید

.اب دوب هدش عمج کشا شامشچ .وت متسشن وناز وور شتمس متفر

: متفگ دمویم رد هاچ هت زا هک ییادص

.. داوهب -

.هب هگید تمس دنودرگرب وشرس و دیشک شمشچ ریز مکحم وشتسد
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. متفرگ شتسد زا وراگیس و مداد تأرج مدوخ

: مدرک همزمز . شمدیسوب و مدیشک شمشچ ریز ومتسد

.. وهی دش تچ .. داوهب -

یور یراگیس یاج ووت تفرگ مزا و دوب متسد زونه هک شراگیس

درک. ششوماخ یتختاپ

یچیه اما هگب یزیچ هی ات دیکرت یم تشاد ملد . نییاپ تخادنا وشهاگن

. مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد و شاپ ور متسشن تقاط یب . تفگیمن

: متفگ باالو مدروآ وشرس

؟ ینکیمن ماگن -

: تفگ دز شیتآ ومرگیج هک ینحل اب

منیبیم سوباک شمه هبش دنچ .. هشب نوتیزیچ هچب و وت مسرت یم -

نوخ تزا و ینکیم هیرگ تمکش درد زا یراد ،وت ماسوباک همه ..وت ادیت

.. مشیم هنووید مراد .. دایم

. مندرگ یدوگ وت تشاذگ وشرس
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: مدرک همزمز هدز تریح

؟ یدوب هتفگن اتاالن ارچ -

؟ هشب یچ هک مگب -

نیا سپ .. سپ منک.. تمورآ یطیارش نینچ وت مراد قح .. داوهب یلو -

؟ دوب نیا رطاخب تاندیرپ باوخ زا ییوهی

یامد مد ای بش فصن ، دیباوخیم یتقو شمه داوهب ، شیپ بش دنچ زا

دنچ .هی هنیبیم سوباک هراد مدیمهفیم و دروخیم نوکت روجدب ، حبص

شمورآ متسنوتیمن هک مدوب باوخ قرغ ردقنوا اما مدش رادیب وشراب

. دوب بیجع یلیخ االن.. اما منک

درک. دییات و داد نوکت وشرس

زمرق شامشچ . مدرک هاگن شامشچ وهب متفرگ باق ماتسد اب وشتروص

. دوب هدش

: مدرک همزمز

دیاب نم . هیکلا شمه متاسوباک .. نیمسای هن هشیم میزیچ نم -هن

مکش و هشیم گرزب نیمسای هگید یاه هام نوچ .. داوهب منیبب سوباک

مسرت یمن اما .. هشن شیزیچ مسرتب دیاب هک هتقونوا ولج. دایم منم

.. مراد وروت نوچ
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: تفگ و دیسوب وماتشگنا کون

. نکن ماهاب ور یخوش نیا هگید -

دش. نوزیوآ مچول و بل

! ااارچ -

درک. یعونصم مخا

.. تارب امدنوخ هضور االن نیمه -

یدرکیمن ملو مشدعب .. هشیم لا حاب یلیخ تفایق یسرتیم یتقو هخآ -

هک!

. متفگ یا هدیشک مشچ راچان هب هک درک ماگن هریخ روطنومه

: تفگ و دیسوب ومقیقش

متسخ هک میباوخب ایب -حاالم

. مدش دنلب شاپ ور زا عیرس

باوخب -هن!وت

وشنوگ و شور مدیشک ور وتپ . تخت ور دیشک زارد و دیشک یفوپ

!! شیخآ . مدیسوب

داشگ نهاریپ . دمک تمس متفر نم و هباوخب ات تسب وشامشچ داوهب

ضوع دیفس زولب و نیج راولش هی اب مدوب هدیشوپ باوخ عقوم هک ومنت

متشادرب ومیشوگ . مدز گنرمک وهیرژ متسب دنبوم اب وماهوم . مدرک

. نییاپ متفر
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هب وور هنوخزپشآ وت متفر . دوبن ارون نامام زا یربخ و دوب یلا خ سنلا

: متفگ دوب مهب شتشپ و تسشیم فرظ هک اراس

؟ تساجک ارون نامام اراس -

تسد و دیشک ینیه . داتفا شتسد زا فرظ و دیسرت مادص ندینش اب

. تفرگ مدنخ . شبلق ور تشاذگ ور شیفک

ماوخیم ترذعم -

هیفرح هچ نیا منکیم شهاوخ .. مناخ ریخب نوتحبص بص.. -

ریخب ماوت حبص -

مگرزب مناخ نوچ ؟ نیروخیم غاب وت ور هنوحبص .. نغاب وت گرزب مناخ -

نروخیم امش اب ننومیم نتفگ ندروخن هنوحبص

: متفگ و مدیشک یهآ

؟ هیروطنومه شلا ح زونه -

داد. نوکت وشرس

دعب ناخ..زا اضر اب نتشاد سامت هی هکنیا لثم مدینش یقافتا هلب.. -

.. ناجنوا هشیم یتعاس ود . غاب وت نتفر و ندش رت تحاران یلیخ نوا

؟ هدش دب شلا ح هک هتفگ شهب یچ نفلت تشپ اضر اباب ینعی .. دیرپ مگنر

نک.. کمک تدوخ ایادخ

هگا . متشاد هروشلد و دوب نوزیوآ ملد مدز فرح اضر اباب اب هک زورید زا

زانهب رتعیرس هچره شاک ؟ یچ هنک قد یتحاران زا ارون نامام طسو نیا

.. اجنیا دایب و هش یضار

: مدرک همزمز یمورآ هب
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.. طقف .. شارب مرب یم مدوخ ، ینیس هی وت راذب نک هدامآ ور هنوحبص -

؟ یدیم مهب وتپ هی

مشچ هلب -

هنوحبص لیاسو ات مداسیاو رظتنم . تشگرب وتپ اب دعب یا هقیقد و تفر

هنک. هدامآ ور

دیچ ور همه .. یزبس .. امرخ .. هماخ .. نون .. رینپ .. لسع .. یاچ ناویل ود

: تفگ و ینیس یوت

میرب -

زوس و میدش غاب دراو . میدرک تکرح غاب رد تمس و متشادرب ور وتپ

یلدنص رس نامام . هیزییاپ درس یازور نوا زا هک دنومهف مهب اوه،

هب هریخ قیمع یروط ، شهاگن . دوب شنوچ ریز شتسد و دوب هتسشن

. دیمهف شهاگن زرط ور،زا شراکفا قمع دشیم هک دوب اه تسد رود

بل . اراس ونم تمس تشگرب و دروخ ینوکت . شرود متخادنا ور وتپ

: مدز

. ریخب نوتحبص -

. مدیسوب وشتسد و شرانک متسشن

درک. شزاون ومنوگ و دز یوحم دنخبل

مرتخد ریخب ماوت حبص -

. تفر و تشاذگ نومولج ور ینیس اراس
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شمه قشاق .اب شوت متخیر رکش یمک و شتسد رانک متشاذگ ور یاچ

. مدز

و دش عنام هک مریگب همقل متساوخ ومتشادرب ینیس وت زا ور نون و رینپ

: تفگ

رهوشردام هک منودیم وت..و ..هن مدب ماجنا وت هساو دیاب نم و راک نیا -

هشاب تهب مساوح یزیچره زا رتشیب دیاب .. نارود نیا .وت متسین یبوخ

اما.. مسرب تهب و

.. هممراهچ هام هزات مشدعب .. هبوخ حملا نم .. نامام هیفرح هچ نیا -

هک! مرادن المز یگدیسر و تبقارم

: مدرک همزمز . دروخ ور شیمک و درک رکشت . مداد شتسد هب ور یاچ

اضر اباب اب نیتشاد سامت هک مدینش اراس ..زا ارون نامام -

: تفگ و دیشک یهآ

یزیچ ..هی هنکیم نوهنپ مزا هراد ور یزیچ هی منکیم سح .. موهوا -

هک...

: متفگ اما مدوب هدیسرت هکنیا درک.اب ثکم دیسر هک شفرح یاجنیا

-هک..؟
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! هزانهب هب طوبرم -

نینچ و درک کش روطچ . مدابآ اجکان وت داتفا مبلق یدج یدج .. مامت و

.. دوب بیجع یلیخ دز؟ یسدح

: مدرک همزمز

؟ نینکیم رکف یروطنیا ارچ -

هگیم مسح .. منودیمن -

.. هبیجع -

هک نتسه یوق ردقنا ش هناردام یاه سح هکنیا .. دوب بیجع اعقاو

اعقاو اما.. . دوب روآ تریح و بیجع اعقاو هنزب یسدح نینچ هتسنوت

.. یگنشق ارتژید هچ

متشاذگ و متفرگ رینپ و نون زاهمقل هی مغارس دایب ضغب هکنیا لبق

. منهد

: تفگ ارون نامام
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، هنیبب ور شیمیدق تسود هرب داوخیم تفگ اضر هک یعقوم نومه -زا

مه مدوخ ؟ ادیت هشیم ترواب . متشاد یسح نینچ نم لا... مش وت منوا

زورما فرح ..اب هراد تقیقح راگنا اما.. هیچ سح نیا لیلد مدیمهفیمن

دش.. رت دیدش مسح هک مه اضر

: مدرک همزمز . مولگ هرپن همقل ات مدروخ یاچ و مدرک یا هفرس کت

.. هبیجع اعقاو -

سوباک نایرج ثحب هب نراد همتاخ هساو درک. دییات و داد نوکت وشرس

هچب بقالزا داوهب نوچ هیعیبط تفگ . مدرک فیرعت شارب ور داوهب یاه

. هدمویمن ششوخ ندش راد هچب و

هکنیا زا تفر جنق ملد . هراد سرتسا هش،  هچب نیلوا نوچ االمن

یلک ملماح نم دیمهف یتقو یلو هتشادن تسود هچب بقال مدیمهف

.. هنیمسای قشاع واالمن دش لا حشوخ

. هشیم یلا ع یاباب هی منئمطم

****

یتقو . انیا ردان هنوخ تمس میدرک تکرح تسار کی ، هنوحبص دعب

تعاس .. فارطا هب مدز لز و مدرک کراپ هچوک جراخ ور نیشام میدیسر

. دایب زانهب و هش رصع رت عیرس دوبن ملد وت لد و دوب هدزاود
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یوت مدرکیم سح .. یروابان مه .. قوش مه .. ناجیه مه .. بارطضا مه

!! متسین ایند نیا

یرتخد منک.. شلغب راب کی .. مریمب دعب و شمنیبب طقف تساوخیم ملد

تشاذن . مراد هگن ومشوگ رگج تشاذن مردپ اما همدوخ نوخ زا هک ور

. مشب راد رتخد

زانهب هب هک یسح نوشهب ، ندموا ایند هب زورهب و داوهب یتقو نم یتح

یسایحا ظاحل زا میگدنز وت هشیمه دش ثعاب منیمه . متشادن ور متشاد

. مراذب مک نوشارب

نم اب انوا دید. زورهب و داوهب یاه دروخرب وت هشیم ور،االن راک نیا راثآ

مه اب یعقاو رسپ و ردپ هی لثم تقوچیه نوچ . نتسین بوخ دایز

. میدوبن

دوخ ال صا ؟ هدیم نوشن یشنکاو هچ هراد شاداد اتود همهفب زانهب هگا

نوشزا سلا همه نیا هک نتشاد رهاوخ هی نمهفب یتقو ... زورهب و داوهب

. نشیم هنشت نم نوخ هب اعطق .. هدوب رود

. تشذگیم روطنیمه اهتعاس

نیا .وت میروخب ات هریگب یزیچ هی هریم تفگ زربیرف هک دوب ود تعاس

نم رانک تخبدب . مدوب هدرکن زاب بل زا بل ، میدوب نیشام یوت هک یتدم
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. دیسوپ

. تفر زربیرف و مداد نوکت ومرس

هک ینامز ات منومب اجنومه و ردان هنوخ مرب االن تساوخیم ملد ردقچ

هنک. شیضار ردان ات منومب اجنیمه هک هنیا صالحوت راگنا اما.. دایب زانهب

ور زانهب هک هگب مزا ییازیچ هنکن ؟ یچ هشاب شراک وت یکلک هگا هتبلا

؟ متنیبب هشن رضاح تقوچیه و هنک یبصع

هچوک ضرع و مدش هدایپ نیشام .زا متفرگ یبیجع هروشلد ارکف نیا اب

مبل. هشوگ متشاذگ مدرک نشور و مدروآ رد ور مپیپ . متفر ور مدق ور،

هرب. متسد زا زانهب مه راب نیا مراذیمن نم هن

مردپ یهاوخدوخ رطاخب سلا یس ، مدروخ ور متقامح بوچ سلا یس

مه مریمب هگا هگید االن.. اما مدرب لا وس ریز ور متریغ و یگنودرم

. نریگب مزا و زانهب مراذیمن

. تسین زانهب شمسا نوا تفگ هک مداتفا ردان فرح دای

هگید مسا اب یا همانسانش شارب ، شمدیم نوشهب یتقو هکنیا لثم

. نریگیم

نم هک دوب رطاخ نیا هب منوشراک نیا . اتهم ندوب هتشاذگ وشمسا

منک. نوشادیپ منوتن تقوچیه

ننودرگرب ام هب ور زانهب هگا هک دوب هدرک دیدهت مه ور ردان ردپ..

. ننک شبارخ هنوخ شامدآ هراپسیم
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، نوشاتقامح و مردام و ردپ هب رکف . دیکرت یم تشاد مرس . مدیشک یهآ

. نتسین شیاسآ وت ایند نوا هک منئمطم . مرمک ور هنوشیم مرش قرع

. روطنیمه مه ونم .. ندرک نوخ روجدب ور ارون لد نوچ

. تسشن مزربیرف . نیشام وت متسشن . تشگرب چیودناس اتود اب زربیرف

: متفگ هک متمس تفرگ ور هباشون و چیودناس

نونمم .. مرادن یلیم -

هدنوم یلیخ رصع ..ات هریگب وت هدعم هت روخب -

: متفگ و مداد نوریب هرجنپ زا ور مپیپ دود

کرد ینوتیمن و ینودیمن .. زربیرف مراد یلا وح سح هچ ینودیمن -وت

هدوبن رود تزا ت هشوگ رگج نوچ ینک

منک تکمک و مشاب منوتیم اما منک. کرد منوتیمن .. هتسرد -

. مداد نوکت ومرس

. درکن مهب نیمار ، یدرک مهب وت هک ییاکمک مشاج نیمه -ات

؟ نیمار -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

763

! مردارب -

. مدیدن ریخ هداوناخ زا منم .. هرادن یداریا -

فرح مساو . مرانک تشاذگ ونم وملا دش شچیودناس ندروخ لوغشم

هنک. مدازآ ، منهذ یوت یارکف اتزا دز

وهی هشیگدنز مومت هک ادیت ..زا شنز ..زا شداوناخ ..زا تفگ شیگدنز زا

مدیسر رواب نیا هب رتشیب هظحل ره نم یچ..و همه ..زا هشرتخد هنود

. هیفیرش و بوخ درم هچ هک

. تشذگ مه هگید تعاس ود

هداتفا مراشف مدرکیم سح ، هگید گنگ سح یلک و ناجیه و هروشلد زا

. متشاد تمواقم رد یعس نانچمه اما هتخیر مهب مندب متسیس و

هتسب ومامشچ و مدوب هتشاذگ نومرف یور ومرس دشیم یا هقیقد دنچ

دنلب زیت ور مرس دش. هدینش هچوک هب نیشام ندش دراو یادص هک مدوب

. گنر یکشم دیارپ .هی مدش نیشام ی هریخ و مدرک

: متفگ زربیرف هب ور

؟ هیچ زانهب نیشام دوب هتفگن ردان -
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: تفگ اهنت زربیرف اما

!! هشدوخ -

و دش عنام زربیرف هک مش هدایپ متساوخ . تفر جیگ مرس مدرک سح

: تفگ

روخب هباشون نیا زا مکی ایب درم.. یرادن ور هب گنر -

. تخیر مقلح یوت روز هب ور هباشون و

ریسم . داسیاو ردان هنوخ یولج اقیقد ، نیشام . مدش هدایپ و مدرک رکشت

. دموا ملا بند مزربیرف . مدرک دنت مدق ور هچوک

دش. هدایپ ، دوبن صخشم تشپ زا هک ینز و دش زاب دیارپ رد وهی

.. دوب شدوخ .. شدوخ . شمدید هنک زاب ور بقع رد ات تشگرب یتقو

نم هیبش شامشچ طقف دیاش ..و ارون هیبش ال ماک .. ارون یپک نم. زانهب

. دوب

. متفین ات تفرگ وموزاب زربیرف . مداد تسد زا ومتردق

یادخ .. ندش هدایپ هچب رتخد و هچب رسپ وهی درک زاب ور بقع رد زانهب

نم..
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زونه . دوب شرهوش اعطق هک دش هدایپ یدرم و دش زاب هدننار رد مه دعب

. ندوب هدیدن ونم

رت هتسکش لا سدنچ . مدش رتریپ سلا دنچ .. هظحل نیا یوت مدرک سح

.. مزانهب ..اب مدوخ اب مدرک هچ سلا همه نیا نم .. مدش

: مدز شادص و مدرک عمج ور متردق

.. زانهب -

. متمس تشگرب . داتسیا

. مرایب مک هک تسان اال مدرک ساسحا نم... باالو دیرپ شوربا ی هگنل هی

هدز لز یبیجع روط ..هی زانهب ولج. دموا مدق هی دوب شرانک هک یدرم

؛ مدیشک سفن روز .هب مهب دوب

درک: همزمز مشوگ مد زربیرف

. هزیرب مه هب یچ همه راذن .. اضر رایب تقاط -

یروطچ ؟ هزیرب مه هب یچ منک. لیلحت هیزجت ور شفرح متسنوتیمن

نم و هممشچ یولج م هشوگ رگج .. منوخ و تشوگ ؟ مرایب تقاط

؟ مرایب تقاط

هک روطنومه . هدب تردق مهب ایادخ . داتسیا میمدق ود ولج. دموا زانهب

درک: همزمز درکیم هاگن مامشچ هب

؟ اقآ هبوخ نوتلا -ح
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.. شامشچ تلا .وح دوب ارون یادص هیبش یتح مه شادص .. شادص

.. مکرتخد . دوب هدش منارگن

.. هیرجز هچ نیا ایادخ

: تفگ و دموا فرح هب عقوم هب زربیرف . مدوب هدش الل راگنا

میتسه نوتردپ یاهانشآ زا -ام

هاگن ونم طقف شاک . تخود زربیرف وهب تفرگ نم زا ور شهاگن زانهب

.. شاک .. مفابب وشاهوم منوتب شاک . ملغب دایب شاک هنک..

درک: همزمز

.. راگنا .. تسانشآ یلیخ اقآ نیا هفایق مدرک ساسحا اقافتا ؟ ادج -

زربیرف ونم هب .ور بقع شدیشک درک سمل وشوزاب و دموا زانهب رهوش

: تفگ

. لخاد میرب دییامرفب -

: تفگ نوشاه هچب اتود هب وور

نزب و گنز ارومآ -
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ی هتفاب یشوگود یاهوم اب تسارومآ شمسا مدیمهف شهک هچب رتخد

دز. ور رد گنز و تفر شلگشوخ

: تفگ هچب رسپ هب ور راب نیا زانهب رهوش هرابود

یجبآ شیپ ورب اروها -

رکف نیا هب هراد امتح .. نییاپ متخادنا ومرس . مهب دوب هدز لز زونه زانهب

ور قیاقح ماوخیم یسفن هب دامتعا هچ اب اعقاو . متدید اجک هک هنکیم

.. هشخبب ونم هگا ارمع نوا ؟ مگب شهب

ور نوشتفج دش مخ رد تشپ اروها و ارومآ ندید واب درک زاب ورد ردان

درک. لغب تسد یور

دیاب نم .. ردان ..هن گرزبردپ نگب نم هب دیاب انوا .. دیشک ریت مبلق

.. نوشمسوبب .. نوشمنوخرچب منک. نوشلغب یروطنیا

هون ،اب مدوخ ردپ تقوچیه هک یراک .. مرخب زیم زیچ یلک نوشساو

. درکن شاه

دروخ . شلغب تفر ورف و ردان تمس تفر و تفرگ مزا وشهاگن زانهب

.. مدش ..هل مدش
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میرکف یب زا تشاد کش یب و نتفر مه یوت شامخا . مهب داتفا ردان هاگن

. دروخ یم صرح

: تفگ و دیسوب ونم زانهب

هدرس اوه وت نیایب وت.. نیایب ؟ مرتخد یبوخ -

: تفگ و نم تمس تشگرب زانهب

.. هروخب میدب یزیچ هی لخاد شمیربب تسین بوخ شلا ح نوتتسود -

هداتفا شراشف اال متحا

: تفگ و داد نوکت وشرس . مداتفیم سپ متشاد هک درک هاگن ونم ردان

. میایم مهاالن ام لخاد ربب وراتهم مرسپ رهپس . لخاد نیایب -

.. تفگیم ونم زانهب .. اتهم

یتح . تفرگ ومقی تینابصع اب ردان . لخاد نتفر ( شرهوش ) رهپس و زانهب

منک. ادج مقی زا وشتسد متشادن سح

: تفگ مشخ اب ردان . بقع هدب لوه وردان درک یعس زربیرف

مدوخ لوا راذب متفگن هگم ؟ تسین ترس وت لقع وت یباسحان هکیترم -

؟ دایب یتشاذگ ارچ وت زربیرف ؟ منزب فرح شاهاب



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

769

. تشادهگن ونم یوزاب شتسد واب دز رانک وردان هرخ بال زربیرف

؟ یراد شزا یراظتنا هچ .. هدیدن وش هچب سلا یس نک. شکرد .. هردپ -

دز. دنخزوپ ردان

هی لثم شدوخ ؟ متفرگ شزا روز هب وراتهم نم دیگب دیاوخ یم هنکن -

. دیراین باال ونم گس یور هللا.. رفغتسا .. هکیت

: تفگ و راوید رانک داد لوه ونم زربیرف

اجنیا اسیاو هقیقد ود -

. ندش رود نم زا یمک دیشک و ردان تسد

لر تنک هک یکی .. هدرک هتکس مدآ هی لثم مدوب هدش . دیزرل یم ماتسد

زور دنچ هش. مومت یزاب نیا تساوخیم ملد . هداد تسد زا مه ور شندب

وشرکف تقوچیه ، شیپ سلا دنچ یتح ..ای شیپ هام دنچ .. شیپ

هلصاف نیا زا ور مزانهب و مشاب هاگیاج نیا یوت هرارق یزور هی مدرکیمن

.. تسایور هی لثم .. هباوخ هی لثم . منیبب

ندزفرح لوغشم زربیرف ، تشذگ نرق کی لثم نم یارب هک یا هقیقد هد

هب ردان ال صا هنک. شعناق هنکیم تالش هراد هک متسنودیم . دوب ردان اب

رتخد زا ونم هنم، نوخ زا رتخد نوا ؟ هراد و راتفر نیا نم اب یتأرج هچ

؟ هنکیم رود مدوخ

ال صا ؟وت ینم رتخد وت زانهب ؟ یچ مگب و مرب ؟ یچ .هک مدیشک یفوپ
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؟ منم تیعقاو ردپ ؟ هزانهب و تسین اتهم تمسا

هی انیا همه منیبب و مش رادیب هک یروط . مشوگ رد هنزیم یکی اعطق منوا

. هدوب باوخ

هنک. عورش شدوخ ردان راذب .. اضر ریگب رگج هب نودند

دراو ام زا رتولج مه وت ییامخا اب ردان و درک عناق ور ردان زربیرف هرخ بال

: مدرک همزمز هک تفرگ وموزاب زربیرف دش. هنوخ

!! مبوخ -

: متفگ و مدز رد هب یا هقت . متشادرب مدق زا مدق

هللا -ای

: تفگ هک دموا ردان نز یادص

. دییامرفب -

باال. میتفر و میدرک روبع طایح .زا تسب ردو زربیرف و لخاد میتفر

، ندرکیم یزاب طایح یوت یلا حشوخ اب نتشاد هک اروها و ارومآ یادص

مرن و مرادن نوشرب االن نیمه هدب تردق مهب ایادخ . درکیم نوخ وملد

.. مرادن تقاط نم .. ترامع

زاب ، زانهب ندید .اب مینیشب درک نومفراعت ، ردان نز و هلا یوت میتفر

رایتخا و مشن هسوسو ات متفرگ شزا ومهاگن دش. تسس ماپ و تسد

شلغب و مریم هش یروجنیا هگا هک متسنودیم ؛ مدن تسد زا ومدوخ

.. شمشکیم ووب منکیم

سوسحمان . شرهوش و زانهب یور هب ور تسرد . لبم یور میتسشن

. دوب هدرکن ضوع مشسابل یتح . مدرک هاگن شهب

: تفگ ردان نز



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

771

مرایم ییاچ نوتارب -االن

هنشت نم نوخ هب مه نز نوا یتح . هملیف شمه انیا هک مدیمهفیم یلو

رتخد نوا اما.. منک ادج نوشزا ور زانهب داوخیمن نوشلد اعطق . دوب

منک یضار ور زانهب هک هنیا مدب ماجنا دیاب هک یراک اهنت هنم.. یعقاو

ال صا )هک ردان (نز هیسآ و ردان فرح . شیعقاو یگدنز هب هدرگرب ماهاب

.. هرادن یتیمها

؟ نوتمدوب هدیدن حاال ات هک نیتسه اباب یاتسود مودک امش -

یور تسشن و تفر شادص .. دوب هدیسرپ ونیا زانهب . مدرک دنلب ومرس

متسد هک یلا ح رد یزور هی هک هدازون نومه نیا ایادخ . مزغم یاه لولس

. مدرک شغیرد مدوخ وزا ردان هب شمداد دیزرل یم

متشاذگ ماهوناز یور وماجنرآ دش. عمج کشا مامشچ یوت .. ارکف نیا اب

. مدرشف ماتسد یوت مکحم ومرس و

: تفگ رهپس

؟ هبوخ نوتلا -ح

: تفگ نوشهب وور دموا مکمک هب تقو هب زربیرف

؟ دیرایم بآ ناویل هی مناخ هیسآ .. تسین یزیچ -

: تفگ و دش دنلب رتدوز زانهب

. مرایم نم -

هاوگ هک یوج . دوب هتخاس یدب وج ، توکس . هنوخزپشآ یوت تفر و

. دادیمن ور یبوخ یاربخ

مدرک رکف ؛ مدرک شهاگن و مدرک دنلب ومرس . تشگرب زانهب دعب هیناث ود

. مولج تسشن وناز ور اما زربیرف هب هدیم و ناویل
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نیا مک.. ی هلصاف نیا . منکیمن ساسحا ور مبلق شبوک مدرک سح

؟ دوب نم یارب شمه .. نورگن یامشچ

هک مدید ور ییامشچ نم و مامشچ هب دز لز و درک ورباال شرس زانهب

باالات دروآ ور ناویل . تشاد مدوخ یامشچ هب یدایز یلیخ تهابش

دوبن رضاح و تشک یم ونم تشاد .. دزیمن یتنعل .. دزیمن مبلق . مریگب

.. هبتب

رانک متفر . متشذگ زانهب رانک وزا مدش دنلب لبم ور زا هبناث زا یرسک وت

هفخ متشاد . مدیعلب ور اوه و نوریب مدرک هرجنپ زا ومرس .. هرجنپ

. درکیم مفخ تشاد ، زانهب یامشچ .. زانهب رطع .. زانهب یاوه .. مدشیم

درک: همزمز مشوگ ووت دیلا م ور مرمک . مرانک دموا دشاپ زربیرف

هدرک کش زانهب .. ینزیم دنگ یراد اضر .. رایب موود -

یتح هک ندوب هدروآ مک اوه ماه هیر ردقنوا . منزب فرح متسنوتیمن

. متشادن مه ندز فرح تردق

: دوب هداد رارق بطاخم ور ردان هک مشوگ هب دروخ زانهب یادص

؟ هیک اقآ نیا ؟ هربخ هچ اجنیا اباب -

درک: همزمز زربیرف

. یتنعل -

یمن نم، یولج منوا ردان ندرک باطخ اباب . مدرک هاگن زانهب وهب متشگرب

و مونشب ور یزیچ نینچ روطچ نم ؟ هشاب مگرم ی هیدییات تسنوت
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؟ مدن نوشن یشنکاو

و متشادرب مدق زا مدق . مداد تسد زا ور ملر تنک . دوب نییاپ شرس ردان

. دوب هتسشن اجنومه هک زانهب تمس متفر

: متفگ

اباب! وگن .. نوا -هب

! متفگ اما ، مگب متسنوت روطچ و دموا باال مادص روطچ مدیمهفن ال صا

درک. بجعت زانهب اما .. روطنیمه مه زربیرف . دیرپ ردان و هیسآ خر زا گنر

: تفگ و درک یا هدنخ کت

؟ نامام ؟ مگب یچ سپ -

: مدز بل

.. نهب -

: مفرح طسو دیرپ و دش دنلب شاج زا ردان

! اضر وش هفخ -

م: هنیس تخت دیبوک و بقع داد ملوه مه زربیرف
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؟ هنتفگ زرط هچ نیا ؟ یدب ش هتکس یاوخیم ؟ ینکیم راکیچ یراد -

اب دوب نم هب شمیقتسم هاگن هک روطنومه . درکیم نوماگن کوکشم زانهب

: تفگ ینابصع اتبسن ینحل

؟! هربخ هچ اجنیا -

: تفگ ردان هب وور لبم ور دنوشن روز هب ونم زربیرف

نک. عورش .. ردان -

. دوب هدرک گنه اما.. زانهب

نوماگن یزیر مخا اب هک رهپس هب ور ردان . طایح وت تفر دشاپ هیسآ

: تفگ درکیم

؟ یراذب نوماهنت هشیم رهپس -

و داد نوکت وشرس اما هدروخرب شهب دوب مولعم . دیرپ باال رهپس یوربا

: تفگ ردان هب ور زانهب . تفر دش دنلب

دینک یم منارگن دیراد -

، نوریب دیشک تکاپ زا هنود وهی دروآ رد شبیج زا وشراگیس هبعج ردان

: تفگ همدقم نودب و ودز کپ نیلوا . شبل هشوگ تشاذگ درک نشور

! اتهم میتسین وت یعقاو ردام و ردپ هیسآ و نم -
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یاه سح زا یمک ات منزب دایرف تساوخیم ملد . تخیر ورف منورد یزیچ

هدش الل راگنا . دمویمن رد مادص اما هزیرب ورف دایرف نیمه هارمه مدب

. مدوب

.هی هدنخ ریز دز دنلب ، دعب و درک هاگن ور ردان سح یب و تباث لوا زانهب

رد نافوط ، هدنخ نیا تشپ راگنا . دمویم کانسرت رظنب هک یا هدنخ

!! ههار

: تفگ و دموا دنب ش هدنخ هرخ بال

؟ هیچ اترپ و ترچ نیا ؟ دیتسین میعقاو ردام ردپ -

سفن یروطنیا مه نم تساوخیم ملد ردقچ . دیشک یقیمع سفن ردان

. مدوب هدرم راگنا اما.. مشکب قیمع

: تفگ

.. هزانهب . تسین اتهم تمسا -وت

.. منیبب وراه هظحل نیا راذن .. ریگب ومنوج ایادخ . دروخ هکی زاب زانهب

: تفگ کش اب

هیا! هرخسم یلیخ یخوش -

: دیشک دایرف ردان

!!! منکیم تبحص یدج تاهاب مراد -
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بل ریز و درک ماگن نم. تمس تشگرب داد. نوکت وشرس روابان زانهب

: تفگ

.. زانهب نیتفگ رد یولج امش امش.. .. زانهب .. نهب -

. متسب ومامشچ

دز: ور ییاهن هبرض ، دعب یمک ردان و دش تکاس زانهب

هکاالن ینیا . متسین تیعقاو ردپ نم اتهم .. هتیعقاو ردپ درمان نیا -

ردپ .. هدنز نادناخ گرزب رسپ دنز.. اضر .. تور هب ور اقیقد هتسشن اجنیا

وت!!

ماگن یروطنیا شاک دش. نم موز شهاگن و داد نوکت روابان وشرس زانهب

.. شاک .. هنکن

: تفگ اما

اباب دیگیم دیراد یچ یچ.. -

: دیشک دایرف زاب ردان

.. متسین وت ردپ نم -

داد: همادا رت مورآ

اباب.. وگن مهب -
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: تفگ . دوب یروابان زا ،رپ دوب لا وس زا رپ شامشچ دش. دنلب زانهب

.. منکیمن رواب .. دیگیم غورد دیراد .. دیگیم غورد دیراد -

: تفگ و دش دنلب دوب تکاس اتاالن هک زربیرف هک قاتا وت هرب تساوخ

؟ تقیقح ؟ دینک یم رارف یچ !زا مناخ زانهب -

. تشگرب زیت زانهب

! تسین زانهب نم مسا -

نیلوا دنز! ارون و اضر دنزرف نیلوا دنز، زانهب ! هزانهب امش مسا - زربیرف

یگدنز ، دینیبیم هک یا هداوناخ و یگدنز نیا ! نوتاخ و ناخ ی هون

؟! دینک شوگ ور تقیقح ات دینیش یمن ارچ . تسین نوتیعقاو

دموا مدق دنچ زربیرف هب نداد باوج نودب نم. تمس تشگرب زانهب

. داتسیا مولج و متمس

نما دینم یعقاو ردپ امش هگا ؟ هیچ دیتخادنا هار هک یزاب هرخسم نیا -

؟ منکیم راکیچ هنوخ نیا یوت الن

: متفگ مدینش روز هب ممدوخ هک ییادص اب
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! مدیم حیضوت .. تارب -

: دیشک غیج

؟!! حیضوت -

شارب یچ درک. یمخز ور مبلق و مبلق یوت تسشن رجنخ لثم شادص

مگب شهب ات مدوب هدرک هدامآ هک ییافرح لک راگنا هش؟ عناق ات متفگ یم

. دوب هدیشک رپ منهذ زا

درک. عمج شلغب وت وشاهوناز تسشن نیمز ور راوید رانک و تفر

: تفگ نیمز هب هریخ

.. هتفیب یقافتا هی هرارق مدرکیم سح شمه .. دزیم روش ملد حبص -زا

دنچ هزادنا ،هب هقیقد دنچ یوت . متفرگ زانهب زا ومهاگن درک. هاگن مهب ردان

. مدرک بارخ ور شیگدنز سلا

: مدرک همزمز . شرانک متفر و مدش دنلب

. مدب حیضوت تارب راذب .. مزانهب -

: تفگ نیمز هب هریخ روطنومه . درکن ماگن و درکن دنلب وشرس

. مشاب اهنت ماوخیم -
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موود . دروخ نوکت ملد یوت یزیچ اما مرب متساوخ . مداد نوکت ومرس

: مدروآ نوبز هب ومرکف و مدرواین

؟ منک تلغب هشیم .. هشیم -

ربب. هدام هی لثم . نیگمشخ یلیخ درک. ماگن نیگمشخ درک. دنلب وشرس

: تفگ هدنبوک و مکحم

-هن!!

: مدرک همزمز دز. ور ملد یروجدب شیخلت هک خلت دنخبل .هی مدز دنخبل

.. ظفادخ -

: مشوگ هب دروخ شادص هک متشادرب مدق رد تمس و متشگرب

ردقنا ارچ نم یامشچ ؟ای.. هنم هیبش ردقنا تامشچ ارچ .. وگب طقف -

هنییآ وت ومدوخ یامشچ راگنا منکیم هاگن تامشچ هب یتقو ؟ هئوت هیبش

. منیبیم

: مدز بل دش. رت خلت و گنررپ ، مخلت دنخبل

!! هشاب امشچ نیمه دیسر ثرا تهب مزا هک یزیچ اهنت منک رکف -
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هیر هب وراوه . نوریب مدرک ترپ ومدوخ و مدرک زاب ورد . مدنومن هگید

، تفر یم ور مدق هیسآ . ندوب طایح وت هیسآ و رهپس . مداتسرف ماه

. دوب لوغشم اروها و ارومآ اب رهپس

: تفگ و متمس دیود هیسآ نم. هب داتفا نوشهاگن نوشتفج

؟ یدرک دوبان ومرتخد ؟ یدرک وتدوخ راک -

!! تسین انیا رتخد هگید زانهب دعب هب هظحل نیا زا لقادح . مدش یبصع

ونم زانهب 35سلا انوا ! هنوبسچب تیکلا م میم نم ی هچب هب هرادن قح

.. شمشاب هتشاد مدوخ هشتقو .. نتشاد

. درکیم ماگن هک رهپس هب مدرک ور مدب وشباوج هکنیا نودب

منزیم رس و مایم مزاب بش نم .. ینک شمورآ نک یعس -

. دادن نوکت مشرس یتح ، تفگن یچیه

نیب راگنا . متشاد یبیجع سح . نوریب میدز ردان هنوخ وزا دموا زربیرف

و ارون هب منزب گنز االن نیمه تساوخیم ملد . مدوب نومسآ و نیمز

. دوب دوز یلیخ یلیخ ، دوب دوز اما منک فیرعت ور زیچ همه شساو

ی هش ال مدیسر یتقو . لته تمس دنور و نومرف تشپ تسشن زربیرف

. قاتا باالووت مدرب ور مندب

. هیرارف مامشچ زا مه باوخ ..اما مباوخب مکی دشیم شاک
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چپ چپ یادص هجوتم هک دوبن قاتا یوت مساوح و فقس هب مدوب هدز لز

ادیت یارب و نایرج هراد هک مدیمهف شاتبحص الی .زا مدش زربیرف راو

. هنکیم فیرعت

اهالمز یراک نوهنپ نیا هش، تسرد رتدوز یچ همه هگا . مدیشک یهآ

.. ارون مه ادیت مه ، مگب نوشتفج هب منوتیم تحار لا یخ واب تسین

***

: ادیت

پک ، لخاد داین یسک و هشن زاب وهی هک دوب رد هب مساوح هک روطنومه

اباب. یاتبحص زا مدوب هدرک

. نتفگ ور نایرج زانهب هب ینیچ همدقم نودب و تحار ردقنا دشیمن مرواب

هشب یضار ات هشکب لوط یلیخ هنکمم یتح .. هروجان یلیخ هک یروطنیا

. هنیبب ور اضر اباب

: مدرک همزمز و مدیشک یفوپ

؟ اباب نینک راکیچ نیاوخیم -حاال

یکی اال متحا اما دز. فرح شاهاب ای دید ور زانهب هشب منکن رکف -عفال

. دوب دب یلیخ شلا ح یرهظ ، مینزب رس و میرب هگید تعاسود

؟ هیلکش هچ زانهب اباب.. .. هشیم تسرد یچ همه هللا شنا -
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یتح .. هعاضر یپک مشامشچ .. مناخ ارون .. هترهوشردام هیبش یلیخ -

یامشچ هیبش ردقنا مامشچ ارچ تفگ اضر هب تشگرب زانهب رخآ هظحل

. هئوت

مه حاالیت نینچ اب هرهچ هی روصت یتح . مدز متروص یانهپ هب یدنخبل

.. اضر اباب و ارون نامام تروص بیکرت . دوب ابیز

رهوشرهاوخ هیبیجع سح . منیبب ور زانهب رتدوز هچره تساوخ یم ملد

. نتشاد

. متفرگ مبل نیب ویشوگ . مدرک عطق دعب و مدز فرح اباب اب هگید مکی

هش؟ تسرد زیچ همه هشیم ینعی ایادخ

نیا ..رد ترامع نیا هب دایب و هریذپب ور شیعقاو یگدنز زانهب شاک

رب نوشهب ، یداش و هشیم عمج مه رود هگید رابکی هداوناخ نیا تروص

. هدرگیم

و داوهب ؛ مدیشک یقیمع سفن . مدرک تسرد ومسابل و هنییآ یولج متفر

رارق . ندزیم فرح نیمسای قاتا بجار نتشاد . ندوب نییاپ ارون نامام

. دایب رد شوت زا یلا ع قاتا وهی هشب یگدیسر شهب مزاب دوب

هکسلا زاک هداد شرافس . نیمسای هساو دوب هتشاک لگ یباسح نامام

،زا یتروص گنر .هب نرایب ور یچ همه ، یزاب بابسا و کسورع ات هتفرگ
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. سانشرس و ربتعم هاگشورف هی

یا هناهاش یگدنز نینچ مدرکیمن وشرکف مماهایور وت یتح تقوچیه

. مشاب هتشاد

هک تسه مادمک یوت سابل ردقنوا . مرخیمن مدوخ مماسابل یتح نم

.. نیا ..و تسین دیرخ هب یزاین

هک نراد تورث یردقنوا تس. هداوناخ نیا ندوب رادلوپ رطاخب شمه

نیا ..و نشورفیمن رخف هناتخبشوخ اما نرایب تسدب ننک هدارا یچره

. هشزرا اب یلیخ

متدید نامام هک نیمه و دوب هدش هدیچ ماش زیم . نییاپ متفر اه هلپ زا

: تفگ

منزب تادص متساوخیم هزات -

رود تخادنا تسد فرح یب داوهب . متسشن داوهب رانک و مدرک یرکشت

ور جنرب سید لوا م، هقیقش ور کیچوک هسوب هی دعب درک. ملغب مندرگ

. دیشک نم یارب دعب و هشکب ات داد نامام هب

میدز فرح یلک . دوب مشیپ هرس کی و تفرن تکرش ال صا داوهب زورما

وهب دش شلا س راهچ هس هک نیمسای متساوخ شزا . نومیگدنز بجار

هداوناخ واب اجنیا شمه هشیمن . میش لقتسم و میرخب هنوخ ، داتفا هار

. میشاب
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نیا رطاخب رتشیب اما هراد ندش لقتسم هبنج طقف مفرح درک رکف داوهب

مینومب ام نانچمه تسین تسرد ، زانهب ندموا دعب هک مدرک شنایب

هی زاب اما ، هراد قاتا یلک و هرصق هزادنا ترامع نیا هکنیا .اب اجنیا

. هیروط

. هشاب اجک هنکیم نییعت هک هزانهب دوخ نیا زاب اما

: مولگ دیرپ اذغ دز ارون نامام هک یفرح ماش،اب طسو

هدش گنت مزورهب هساو ملد -

مدروخ مکی . متسد داد و تخیر بآ مارب داوهب هک مدرک هفرس مه تشپ

. دموا شاجرس وحملا

: تفگ نامام هب ور داوهب

؟ هراد یگنتلد هفحت نوا -

. مراد یردام سح هک نم .. شهب یرادن یردارب سح ..وت وگن یروطنیا -

بش ره . هنکیم وشلا وح قشع هراد اجنوا نوا نم ردام یچ.. ره -حاال

. هشتخت وت رتخد هی

راب اما . مدوب هدرک بجعت دزیم فرح ارون نامام اب تحار ردقنا هکنیا زا

مه. اب ندوب تحار .کال دوبن مه شلوا

: تفگ نامام

منزیم گنز شهب ماش دعب .. هیفاک هشاب بوخ شلا ح هک نیمه -

نینچ زورهب اعقاو ینعی . متفر ورف رکف هب نم و تفگن یزیچ داوهب هگید

هک یتدم نوا وت اما ؟ هرایب شتخت یوت ور یکی بش ره هک هیمدآ

. دیسر یمن رظن هب روطنیا ، مدرک ادیپ شهب یمک تخانش و مدوب شاهاب
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. میشاب هتشاد اهمدآ زا ور یزیچ ره راظتنا دیاب دنچ.. ره

****

: زورهب

اب شدوخ لا یخ .هب درکیم سیورس ور مزغم تشاد ینال یاه ندرک زان

رظن هب رت ینتساوخ ممشچ شیپ و هشیم باذج اه، یزاب یزان زان نیا

! یماخ لا یخ هچ اما دایم

. اهرتخد لدم نیا زا مرفنتم نم

یکرت هب بل ریز . متسب ور منهاریپ همکد و رونوا مدرک شترپ هلصوح یب

: متفگ

ورب وشاپ شوپب وتسابل . اجنیا یایب یرادن قح هگید -

باوخمه طقف ، مرانک ششقن هک دوب هوگ الق خا اب اما ابیز رتخد ینالهی

متیذا شق ال خا اما همتخت وت ابش رثکا هک هشیم یهام کی عقاو .رد دوب

.. هگیم سکس یارب هک یا هرخسم یاه نشیزوپ .ثمال هنکیم

. تسین مه شایزاب هرخسم زا یا هشوگ نیا .. مدیدنخ

. نوریب دز منامتراپآ زا رهق تلا ح واب درک شنت ور شوتلا پ فرح نودب

ط نوا زا یکی و متفر مبورشم هشیش زا یرپ هفوب تمس تحار لا یخ اب

رپ شزا ور مناویل . نوریب مدیشک ور رطع شوخ و گنر شوخ یاه الیی

. مدرک

هرجنپ ، مور هب .ور مدرک هقلح ناویل رود ومتسد و تخت یور متسشن
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مدش هریخ شزا . دادیم نوشن ماپ ریز ور لوبناتسا لک هک دوب یرسارس

! یثنخ ِیثنخ ، دوب یثنخ نم لثم مه نومسآ .. نومسآ هب

نوریب ور شسکع . مدرب متشلا ب ریز ومتسد و متفرگ هرجنپ زا ومهاگن

دش! مومت باالو.. مدرب ور ناویل . مدرک شزاون ور شتروص . مدیشک

. دنوزوس وم هدعم شسگ معط

ب متفر هرس کی و مدرک رپ ور یدعب ناویل . مدیشک شامشچ یور ومتسد

.. یدعب ناویل .. شاه بل اال.

هلا چم یتسم تلا ح وت هک دوب شسکع نیمتسیب نیا . مدرک ش هلا چم

و متفریم اقمحا لثم هرابود شادرف هک نیا زا تخوسیم ملد .. مدرکیم

ات متشلا ب ریز متشاذیم مدروایم مدرکیم پاچ وش  هگید سکع هی

اعطق ؟ هشب تساوخیم یچ اه هاگن نیا .هت مباوخب دعب و منک شهاگن

! یچیه

یاه هدنخ . مداد تسد زا ور مندب و زغم لر تنک هک مدرک تسم ردقنوا

. مداد رس یا هرخسم

اه سابل نیب زا ور شنهاریپ و مدرک شزاب . دمک تمس متفر مدشاپ

نوچ . مراد شرب مدوب هدرکن تأرج راب، ود زج ، زورما .ات نوریب مدیشک

اما . درکیم منووید و دوب هدنوم شور هدروخن تسد روطنومه شرطع

تمس هریم رتشیب منهذ ، هیلا خ متخت و مدرک نوریب ینالور هک بشما

!! مبوکب راوید ردو هب ور مدوخ و مش یناور هک هریم ردقنوا . نوا

و دیدیم رات مامشچ . متسشن دمک شیپ اجنومه و متشادرب ور شنهاریپ

. دوب بورشم تاریثات نیا

طقف .. داین مدای شزا یچیه شاک .. مینیب هب مدنوبسچ ور شنهاریپ

اما.. هنک منووید و ماه هیر یوت هچیپب رطع نیمه

؟! هنک تاهر مه هیناث هی یشقشاع هک یسک تارطاخ هشیم هگم
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******

: ادیت

و مدرک مرگ مباتک اب ومدوخ رس نم . میتسشن لبم رس و میتفر ماش دعب

و داوهب یوزاب ور متشاذگ و مرس . ندش ندید ملیف لوغشم ، داوهب نامام

هک متفرگیم دای ور نوشباوج و مدرکیم همزمز ملد وت وساالتور

: مشوگ هب دروخ نامام یادص

؟ زورهب ولا.. -

؟ مدیدن نم هک دز گنز یک

گنز یارب یبسانم تقو االن مرظنب . شهب مدز لز و مدرک دنلب ومرس

و.. هشیم نوشمحازم هشاب شتخت یوت یسک اعقاو هگا نوچ ، دوبن ندز

! هییارکف هچ نیا ادیت فوپ

درک. مک ور نویزیولت یادص یمک داوهب

: تفگ هرابود نامام

؟ ومادص یونشیم ؟ زورهب -

...-

؟ هتچ ؟ یدنخیم ارچ -

...-

؟ یدرک تسم زاب -

...-
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یشابن تسم و منزب گنز تهب راب هی زورهب دنوم ملد هب وزرآ -

...-

. دنخن رامرهز -

...-

. منزیم گنز تهب زاب حبص باوخب -

: تفگ دنخزوپ واب هدنخ ریز دز دنلب داوهب درک. عطق و

؟ ناج نامام دیدرک هظح -مال

. دیلا م شتسد اب وشامشچ و دیشک یفوپ ارون نامام

.. زورهب رونوا ..زا تسین ال صا هک اضر رونوا ..زا داوهب م هتسخ یلیخ -

یگدنز همادا یارب یا هزیگنا اعقاو هگید ! مدوخ ی هیحور .. تکرش یاراک

. درکیم مص خال متتشک یم متشاد یزیچ یا یرامیب هی شاک . مرادن

: متفگ نم و درک مخا داوهب

دینک سورع ور نیمسای دیاب عفال امش .. هیفرح هچ نیا .. نامام هع -

: تفگ و دیدنخ مخا نویم داوهب

لوا دایب ایند هب راذب -

. دوب هدش یتریغ . مدرک شاگن پچ پچ

: تفگ و نامام هب درک ور

هش ضوع تاوه و حلا مکی ؟ زورهب شیپ یرب زور دنچ یاوخیم -

هنومیم تکرش یاراک -هن..

نم!! ردام تسه مساوح نم -
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متسین هنیبب دایب ماوخیمن یچ.. اضر -

دیرب مه اب دایب اباب نک ربص سپ بخ -

هرتهب یروطنیا هرآ -

؟ دیرادن شزا یربخ یتسار -

: مداد باوج رتدوز نم

دایم هدب ماجنا وشراک هتفگ .. هدموا شیپ شارب راک هکنیا لثم -

داد. نوکت دییات هب وشرس مه نامام

*****

: اضر

* دعب هتفه کی *

، دوب باوخ زربیرف . متسد هب متسب ور میچم تعاس و مدرک منت ور متک

زا ادص رسو یب . تشادن یموزل اما دایب ماهاب ات منک شرادیب دوب هتفگ

الیب. تمس متفر مدش جراخ قاتا

دیاب هتفگ زانهب تفگ و دز گنز مهب ردان هتفه کی دعب هرخ بال بشید

مرج هب هنکیم تیاکش مزا هشاب یفنم شباوج هگا و میدب DNA میرب

. مدرک نوغاد وشیگدنز و شهب متفگ ، نوا هاگن زا هک یتایدنرچ
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. هریگیم میمصت و هنکیم وشارکف هنیشیم هشاب تبثم مرگا

هنم. ندش هدنز هرابود لثم شندید هرابود نوچ ؛ دوبن ملد وت لد

رابره و دموین نوریب قاتا وت زا شمنیبب ات متفر رابره هتفه کی نیا وت

داد. شحف مهب دز غیج

ارف ینامز اقیقد .و نوشهب شمداد ارچ هک دوب هتفگ شهب ردان نوچ

مدادیم حیضوت و مدروایم یقظنم لیلد شارب دیاب نم هک دوب هدیسر

. متشادنهگن ور مرتخد و مداتسنیاو ناخ یولج ارچ هک

. مدموا هک نش هجوتم ات مدز یقوب کت . زمرت ور مدز ردان هنوخ یولج

ییامشچ .. هدیرپ گنر یتروص اب زانهب و دش زاب هنوخ رد دعب هقیقد ود

. ندموا ، هیسآ شتشپ ،و دوب نوشور کشا در ..هک هدرک فپ

هنک. مهاگن درکن دنلب وشرس یتح زانهب . مدش هدایپ نیشام زا

هش راوس تساوخ مه هیسآ . هنیشب ات مدرک زاب ور ولج رد فرح نودب

: متفگ هک

. افطل این امش -

: تفگ و درک ماگن هدرک مخا

-او!!

. مشاب اهنت مرتخد اب ماوخیم -
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ور شهاگن بات . نییاپ متخادنا ومرس درک. ماگن یخزرب و تشگرب زانهب

!! متشادن

راوس مدز رود و نیشام . تسب ورد مکحم وت تفر و دیشک یفوپ هیسآ

. یلصا نوبایخ وت مدیچیپ . مدش

: مدرک زاب ور تبحص رس هنایشان

؟ یدب شحف مهب مزاب یاوخیمن -

شتآ مبلق . دیکچ یکشا و دش رپ شمشچ هظحل نومه درک. ماگن تشگرب

. هتخس یلیخ دنزرف کشا ندید !! تفرگ شتآ هک ادخب . تفرگ

ییادص .اب بقع دیشک وشرس هک منک کاپ وشکشا مدرب شیپ ومتسد

: تفگ هتفرگ

. دایب DNA باوج هک یعقوم ات دینزن تسد مهب افطل -

وتاهوم منک.. تلغب مشیم هالک مراد یمهفیمن یلو ! مشچ منوتب هگا -

و ندش رادیب میردپ یاه هناقشاع مومت .. مسوبب وتامشچ منک.. سمل

نش. تراثن ناوخیم

دز: دنخزوپ

؟ دوب اجک نوتیردپ سح نیدرک ملو هک عقومنوا ؟ یردپ یاه هناقشاع -
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وروت نم هگا . تشاد مدرم یوت یذوفن هچ ناخ ینودیمن وت زانهب -

رب نم یگدنز رس زا تسد شامدآ مه شگرم دعب یتح متشادیمهگن

مدرم مومت ، یچیه یامدآ ال صا . ندروایم وت رس وهیبالیی نتشادیمن

. یدرکیم تشحو ک تشاد ورب یروط شفرح و نتخانشیم ور ناخ رهش

نشکب ورانوا لوا مریگب هیسآ و ردان زا وروت هگا هک دوب هدرپس نوا

نیمه تندنوم نوما رد هار اهنت . نشکب وروت امو غارس نایب مشدعب

نک. رواب .. دوب

؟ مغارس نیدموا االن ارچ سپ -

.ات متشاذگ هار نیا یوت وم هیامرس مومت ! مناخ اپ هی مدوخ االن نوچ -

یبیسآ مداوناخ و مدوخ هب هنکن تأرج یسک مش.ات بوبحم مدرم نیب

ردان اما متشگ تلا بند یایخ اهلا س نیا مومت ..وت نیا رب ..عالهو هنوسرب

درک قد تنامام .. تنامام .. نیمز یوت دیدوب هتفر راگنا . دوبن نارهت هگید

.. زانهب

نحل مدرک یعس و مدز شرانک . مکلپ هشوگ تسشن یجمس کشا هرطق

. هداج هب تخود و تفرگ مزا وشهاگن زانهب منک. لر تنک ور مراد ضغب

: تفگ ناهگان هک دش رارقرب نومنیب توکس

؟ تس هدنز -

. مدرک هاگن شهب

؟ یک -

! تنز -

ومرس . دایب رانک تسنوت یمن نوچ ! تنز تفگیم . منامام تفگ یمن

: متفگ و مداد نوکت

وت هک ینامز ات متفگن شهب .. هشیم هکوش مدرک تادیپ همهفب هگا هرآ.. -
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. تیعقاو یگدنز هب یدرگرب ینک لوبق

. دروخ یتخس نوکت

. مریگیمن یمیمصت چیه منیبن ور تست باوج ات نم نم.. -

. مدیم قح تهب -

. نونمم مم.. -

فرح نودب . شتسد مداد و نوریب مدیشک یندعم بآ یرطب دروبشاد زا

. دروخ یمک

. هاگشیامزآ میدیسر

منک.. شلغب دشیم شاک . شرمک تشپ متشاذگ ومتسد دش، هک هدایپ

. تفرگ هلصاف مزا

. هشن ینابصع هک مدزن یفرح یلو تسکش ملد

دش. نومتبون عیرس یلطعم و راظتنا نودب باالو میتفر

: مدیسرپ راتسرپ هب ور دش مومت یتقو

؟ تس هدامآ یک شباوج -

! هگید هتفه ود -

نیا زا ..هن نارهت مدرگرب منوتیم هن هگید هتفه ود .ات مدیشک یفوپ

هدیمن هزاجا ال صا ، باوج زور ات منئمطم . منیبب ور مزانهب منوت یم فرط

. شمنیبب

تمس دش هجوتم یتقو ؛ ناروتسر هی تمس مدنور . نیشام وت میتسشن

: تفگ منور یمن نوشنوخ

! هنوخ دینوسرب ونم افطل -
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تمرب یم شدعب میروخب یزیچ -هی

: متفگ هک دادن یباوج

؟.. ینکیم غیرد مزا وتدوخ شمه ارچ .. زانهب -

درک. مهاگن ینابصع و تشگرب

دیدشاپ 35سلا دعب منک ینادردق نوتزا هکنیا ؟ دیراد مزا یراظتنا هچ -

؟ دیتسه میعقاو ردپ دیگیم و میگدنز وت دیدموا

-هن..!

یدب طیارش یلیخ ؛ مدیشک یفوپ . هرجنپ فرط تشگرب و دز دنخزوپ

! دایز یلیخ ، دوب

میتسشن . لخاد میتفر مهاب دش. هدایپ . زمرت یور مدز ناروتسر یولج

. مداد لصفم هنوحبص هی شرافس . دوب رت جند تبسن هب هک تمسق هی

! مروخب مرتخد اب متساوخیم هک دوب یا هنوحبص نیلوا نیا

هیبش ردقچ شهک هرهچ .. شامشچ .هب شهب مدز لز تفر هک نوسراگ

. دوب ارون

یکی و مدش یرلا گ دراو . نوریب مدیشک ومیشوگ منهذ هب دز هک یرکف اب

: متفگ و شولج متشاذگ ور یشوگ . مدرک زاب ور ارون یاسکع زا

نم. یگدنز یارون !.. هتنامام -

هاگن تقد .اب یشوگ هب تخود و تفرگ مامشچ زا وشهاگن ثکم اب

: متفگ . درکیم

.. هدش حور یب و هتسکش و ریپ یلیخ .. نیبن سکع یوت وش هدنخ -

تسکع هب زور ره و دوب هداتفا تدای هرابود زاب شیپ هام هی اصوصخ
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. تخیریم کشا و درکیم هاگن

: تفگ و درک دنلب وشرس

.. همهیبش یلیخ -

. مریگب وشتسد ات مدرب شیپ ومتسد و مدز دنخبل

. بقع دیشک وشتسد

: مدرک همزمز

ارون ات یدشیم نم هیبش رتشیب دوب نیا شن ال داع هتبلا . هیعیبط -

. شتروص ور تشاذگ وشتسد

و هنکیم وربآ ظفح مولج اما ، تسین بوخ ال صا شلا ح هک مدیمهفیم

. هنکیمن ضارتعا

مدوب هداد شرافس هک ییازیچ زا رپ ور زیم و دروآ ور شرافس نوسراگ

درک.

. متشاد یبیجع رناژی نم اما روک ی هطقن هی هب دوب هدش هریخ زانهب

. دوب رطاخ نیمه هب اعطق .. دوب مرانک زانهب روضح رطاخب راگنا

. تفرگ ندیپت مبلق . تفرگ ثکم .اب شولج مدرب و متفرگ همقل شارب

مارب ایاالن تفرگ مزا ور همقل هکنیا .. نودرگ شرب مهب تدوخ .. ایادخ

هن؟.. هیبوخ ی هنوشن هنکیمن شاخرپ

: مدرک همزمز . شولج متشاذگ و مدرک نیریش ور شیاچ

میرب و تلا بند مایب تعاس هی یزور هشیم .. دایب شیامزآ باوج -ات

اباب..! ِزانهب منک لمحت و تیرود منوتیمن ؟ نوریب

مزا وشهاگن دش. کشا زا رپ شامشچ یروف درک. ماگن درک دنلب وشرس

داد: باوج وطالین توکس هی دعب . دیشک شمشچ ریز وشتسد و تفرگ



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

796

.. منودیمن -من..

سمل شتروص ور دوب هداتفا هک وشاهوم ی هرط و مدرب شیپ ومتسد

هکلب راب.. هی ..هن وشرس یور . مدیسوب وشاهوم و مدش زیخ مین . مدرک

. رابدص

دز. مسپ و منیس تخت تشاذگ وشتسد

.. افطل -

و مدیشک نوریب مبیج زا ور مپیپ . مدز سپ ومضغب و مداد نوکت ومرس

.. هیرجز هچ نیا . مدرک نشور

دش. دنلب زانهب هک مدز کپ دنچ

؟ میرب هشیم -

. درکیمن هاگن مامشچ هب

مزانهب ینکیم فعض .. یدروخن یچیه هک -وت

: تفگ نوزرل ینحل واب دیشک شامشچ ریز یتسد

.. زانهب دیگن مهب .. افطل -

: متفگ اما ؛ تفرگ درد مبلق

..؟ سپ -

.. اتهم -

یور لیاسو زا شارب و متشادرب یربرب نون شرب ود . مداد نوکت ومرس

. شتسد مداد و متفرگ همقل زیم

. نوریب میدز مه واب مدرک باسح

اما شمنیبن هگید و هنوخ شمنوسرب دیاب االن هکنیا زا مدوب تحاران
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. دوبن یا هراچ

رترید و هش رترود هار شاک . یعرف نوبایخ تمس مدنور مک، تعرس اب

. میسرب

: متفگ . درکیم متیذا شتوکس

؟ ینودب تداوناخ زا یا هگید زیچ یاوخیمن -

: متفگ و مدز یدنخبل درک. مهاگن طقف

مه یمود ، هشلا 30س ابیرقت و هداوهب شمسا یلوا .. یراد شاداد اتود -

مکمک نوا هک هراد نووج و لگشوخ نز هی داوهب . هشلا و28س زورهب

یاه یزابسوه وت زونه زورهب اما .. تسه مه رادراب منک.. ادیپ وروت درک

. هدادن هلت هب مد و هقرغ شینووج

: مداد همادا دزن. یفرح

زانهب ؟ نتسه سهلا دنچ تاه هچب ؟ یدرک جاودزا سهلا دنچ ؟ یچ -وت

.. یدش گرزب ردقنا وت هشیمن مرواب زونه

درک: همزمز

. اتهم -

.. دیشخبب -

. مدرک جاودزا سهلا .هد هشلا س راهچ اروها ، هلوا وکالس هشلا 7س ارومآ -

! مداد تسد زا ور سورع سابل یوت وت، ندید نم هک هخلت ردقچ -

. مشن روخلد و مدب قح شهب مدرک یعس دز. یرادادص دنخزوپ
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نیا دعب سلا.. همه نیا دعب . هریذپب ور یخلت نیا تسنوت یمن مبلق اما

. هنوخ مربب ور زانهب نم و هرب شیپ دوز یچ همه هراد راظتنا ، یرود همه

***

فصو سح .هی متشاد یبیجع ناجیه ، دوعوم زور تسرد ، دعب هتفه ود

. شمدیمهفیم مدوخ طقف هک یندشن

، یفرط وزا هشیم ضوع یچ همه ، هنیبب ور باوج نیا زانهب هکنیا دعب

و شلا بند متفر رصع تفه ات شیش تعاس زور ره ور هتفه ود نیا لک

. نوریب شمدرب

زا مارب . درکیم هیرگ شدعب اما دزیمن فرح ماهاب ال صا ور لوا زور دنچ

. تفگ شلا س دنچ نیا یاسوباک

یگچب .زا ندوب ارون و نم هیبش ، شوت یامدآ و دوب هدید هک ییاسکع زا

ارون و نم هب ییاروج ،هی انیا مودک ره . شاه یگدرسفا ..زا شتخس

. درکیم ادیپ طبر

هقیقد هب هقیقد . مدشیم رت ریپ هظحل هب هظحل نم و تفگ یم زانهب

. متسکش  یم رتشیب
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نینچ هشیمن شرواب مزونه هک یروط . نبوخ یلیخ هیسآ و ردان تفگیم

مک شارب یچیه . نشابن شردامردپ و هشاب هتشاد تقیقح یزیچ

. نتشاذن

.هک منهج هب هدش لیدبت شارب نم یافرح اب ،هک تفگ مارب شیگدنز زا

تفگیم دنز!! زانهب هب دش لیدبت الیی، برک اتهم زور،زا دنچ ضرع رد

. تس  هکوش مشرهوش یتح

رییغت هشیمن هک ور تیعقاو درک.. ضوع هشیمن هک ور ریدقت تسد اما

اعقاو نم دعب زااالنهب هک همهفب و دایب رانک دیاب دوز ای رید زانهب داد.

منک. لمحت وشیرود منوتیمن

حرش نومارب DNAور باوج ات رتکد شیپ میتفر مه واب شلا بند متفر

. هدب

و نوشدوب هتسب هک مدید ور زانهب یامشچ ، میتسشن یلدنص ور یتقو

. تفگیم رکذ بل ریز

.. اتهم زا تقوچیه .هک هشاب یفنم تست باوج هدرکیم اعد هتشاد امتح

اما.. .. زانهب هشن

نم!! اب تسه هباشم ، شندب ینوخ یاه لولس کت کت
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: تفگ و درک یا هفرس کت رتکد

؟ دنز بانج -

: مداد نوکت ومرس

هلب -

. نتسه امش دنزرف نوشیا و هدوب هباشم ال ماک DNAژناه باوج قبط -

. دینک هظح مال ور اجنیا

درک. هراشا هگرب وهب

دیمهف هک رتکد . دوب هدز لز رتکد ناهد هب روابان . دیرپ شگنر زانهب

: تفگ ور، زانهب هاگن زرط

؟ هدش یزیچ -

و مدرک سمل وشتسد . هدب باوج هنوتیمن هک دوب صخشم زانهب اما

: متفگ

.. مکرتخد .. زانهب -

و مدش دنلب یلدنص ور .زا تسب وشامشچ وشرس ور تشاذگ وشتسد

: متفگ . مدز وناز نیمز ور شولج

.. شاب مورآ -
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: مدز دایرف دش. رس مندب . تفر حلا وزا تشپ داد رس وشرس

.. رتکد -

اب درک ربخ ور راتسرپ اتود نوریب قاتا زا تفر . دیرپ شاج زا رتکد

. مولگ هب تخادنا گنچ یتخس ضغب . ندموا دراکنرب

ور شمتشاذگ ، راتسرپ کمک وهب مدرک هسوب قرغ ور زانهب تروص رسو

. دراکنرب

سح .. شفرح نیا واب هکانرطخ هدش دراو شهب کوش نوچ تفگ رتکد

دش. رات و کیرات ممشچ شیپ ایند مدرک

ربخ هیسآ و ردان هب دیسر منهذ هب طقف و نوشتسد هب مدرپس ور زانهب

متفرگ وردان هرامش نوزرل ییاه تسد .اب ناتسرامیب نایب نشاپ مدب

یظفادخ نودب نوا و مداد حیضوت شارب رصتخم داد باوج هک نیمه

درک. عطق

. ندرک لصو مرس شهب و سنا ژ روا شخب وت ندرب ور زانهب

بالیی تانایرج نیا رس هگا . مارب دوب روآ ناقفخ ناتسرامیب طیحم

؟ هدش هکوش ریخا هتفه کی وت ردقنا ینعی ؟ یچ دایب شرس

نوغاد هرادن قح ، هتخیر مهب شیگدنز زور دنچ یوت .. اضر یگیم یچ
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. دوبن ششمارآ نتفرگ مدصق نم اما هش؟

!! منکیم مراد یطلغ هچ نم .. راذب مور شیپ یهار هی ایادخ

هیسآ ندیسر هک نم .هب ندموا هلجع اب رهپس و هیسآ و ردان ، دعب عبر هی

: تفگ و هیرگ ریز دز

.. یدروآ شرس هچبالیی .. تساجک مرتخد -

یرس ردان دزن. یفرح هگید . بقع تفر هک دید مفایق یوت یچ منودیمن

. راتسرپ تمس تفر و داد نوکت مارب فسات زا

مدرک خی دح زا یدایز طقف ؟ هدش مچ نم هگم . مدیشک متروص هب یتسد

! هدیرپ مگنر و

ومقمر یب هاگن باالو مدروآ ومرس . تفرگ رارق ممشچ یولج اپ تفج هی

: تفگ . رهپس هب متخود

ییاجنومه ورب ، یشیعقاو یاباب هگا یتح وش. زانهب لا یخ یب ادخوروت -

؟ شنوج زا یاوخیم یچ یدموا 35سلا دعب . یدوب 35سلا نیا هک

مه وشاه هچب ندید هلصوح یتح هزور ود ؟ ینک شدوبان یاوخیم

؟ یتساوخیم ونیمه . هرادن

درکیم مراب ییاه ترپو ترچ نینچ تشاد روطچ دش. مروتم مندرگ گر

لا یخیب هگیم تهب هراد هچب بجو مین باالرت.. زادنب ور ته کال اضر ؟

منهج ؟هب ینک دروخ ور شنهد ینزب تسین شقح یش. تیعقاو رتخد

. مدیمن شهب ور زانهب نییاپ دایب مه ادخ هگا یتح هگید ! هزانهب رهوش هک

. دوب مسب یرود 35سلا

اما درک زگ زگ متسد فک . مدیبوک شتروص هب یلیس تردق مومت اب
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شوگ هب هکلب ، رهپس شوگ هب اهنت هن راگنا . دیبسچ یلیس نیا بیجع

. مدز ندش یرود نیا ببس هک ییاسک مومت ،و هیسآ و ردان

وت هک ییاسک درک. مهاگن روابان و شتروص ور تشاذگ وشتسد

. دوبن مهم مارب اما . ندرکیم هاگن ورام و ندوب هتشگرب ندوب ناتسرامیب

: مدرک همزمز

مولج ایب هدب تأرج تدوخ هب دعب ، یدیشک دنزرف یرود درد عقوم ره -

وشمگ ممشچ یولج ،زا مدزن ور یدعب یلیس .حاالمات نزب فرح و اسیاو

!" داماد " یاقآ

ومرس . تفر و درک درگ بقع صرح دش.اب رفنت و مشخ زا رپ شامشچ

دنچ منودیمن . متسب ومامشچ و مرس تشپ درس راوید هب مدنوبسچ

زربیرف . مدرک زاب ومامشچ . تسشن موزاب ور یتسد هک دوب هتشذگ هقیقد

: دوب

؟ تساجک زانهب .. اضر -

: متفگ شفرح هب نداد باوج نودب

ماوخیم راگیس -

دوب رظتنم . مهب داد و درک نشور خن ،هی دروآ رد وشراگیس تکاپ ثکم اب

: متفگ . مدب وشباوج

. سنا ژ روا شخب شندرب . تفر حلا زا دینش DNAور باوج هکنیا دعب -

: تفگ و منوش ور دز هبرض ود

. یدش تیم لثم ! یمز ال سنا ژ روا االن متدوخ -

: متفگ دش. فصن راگیس ملوا کپ اب
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. مونشب وشادص و دایب شوه هب ماوخیم طقف -

. یباوخ یم ،هن یروخیم یزیچ .هن ینکیم دوبان وتدوخ یراد یروطنیا -

. نومتسد ور یتفیم ینکیم هتکس درم! تس باال تنس

هن؟ هیبوخ یلیخ سح نتشاد رتخد زربیرف ! رتهب -

داد. نوکت وشرس

! هبوخ سح یاروام یزیچ -

رونوا یمک هک یلا غشآ لطس وت مدرک ترپ ور راگیس .هت دیشک ریت مبلق

. متسد داد و درک نشور ور یدعب خن . مدرک زارد ومتسد و دوب رت

بوسم . شمنیبب و مرب متشادن نوج یتح . تفر یا هگید فرح نودب

هن؟! منم اهنیا مومت

! همقح دایب مرس یچره ناخ! یاه ییوگروز نتفریذپ ..اب ماتقامح اب

نومه راب تسیب دیاش . مدرک ور مدق هب عورش دش. مومت مه مود راگیس

دموا سنا ژ روا شخب زا زربیرف هرخ اتبال مدرک یط ور ورهار تمسق کی

: تفگ دیسر هک مهب و متمس

. دموا شوه -هب

؟ یچ هش بارخ شلا ح زاب مندید اب هگا ؟ شمنیبب مرب . مدنوم ماج یوت

هب دیسریم هک یبرد تمس مدرک تکرح و مدرب ورف مبیج وت ومتسد

. ناتسرامیب دننام طایح هطوحم

. دموا ملا بند مه زربیرف
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: مدرک همزمز . مدیشک یقیمع سفن دروخ مهب هک دازآ یاوه

؟ منک راکیچ -

نم. هب داد وشیکی درک نشور راگیس ات ود و درک مهب یهاگن زربیرف

: تفگ مبل. هشوگ شمتشاذگ

عقوم ره وگب و نزب گنز شهب ادرف . هشاب اهنت راذب . هیفاک زورما هساو -

فرح و ششیپ یرب ات هنزب گنز تهب تفرگ وشمیمصت و درک وشارکف

. دینزب

؟ یچ هشکب لوط هام دنچ هگا -و

؟ یچ -

. شندرک رکف -

؟! یدیمن قح شهب -

؟! مرادن قح ؟ یچ مدوخ ! مدیم -

. دایم رظنب افرح نیا زا رت لقاع زانهب . هشکب لوط هام دنچ منکن رکف -

هنک. هاگن هیضق نیا هب یقطنم و هنیشب دیاب طقف

. مراودیما -

: متفگ و متخیر نیمز یور وراگیس رتسکاخ

نشاب اهنت زانهب اب ماوخیمن ؟ یریم نوشاهاب -

دش. دنلب مرانک وزا داد نوکت وشرس

. نوریب مدز ناتسرامیب وزا مدش دنلب دعب و متسشن اجنومه هگید یمک

. لته تمس مدنور و مدش نیشام راوس
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****

: زانهب

تسنوت رتکدروطچ !! مدید مشچ هب ور مندرم متفگ یم رگا دوبن غورد

نیا باوج تفگن ارچ ؟ نتسه هباشم ال ماک ژناه هگب تحار ردقنوا

ماهاعد ارچ ؟ دیرادن ژین تهابش چیه امش و هیفنم یتنعل شیامزآ

؟ دادن هجیتن

؟ ینیبیم ونم ایادخ

ردقنازور دنچ فرظ یگدنز هی هشیم هگم . یغود هچ .. یکشک هچ هخآ

هش؟ نوگرگد

صا ؟! نامام . مدز سپ درکیم هسوب قرغ ور متروص تشاد هک ور نامام

؟ مگب شهب دیاب یچ ال

اباب . دموا نوخ و تخوس شاج . مدنک متسد زا ور مرس و مدش زیخ مین

. مدز سپ مه ور نوا یلو تخت ور متنوباوخب تساوخ و دش عنام

: متفگ و مدرک تسرد ور شملا

م! هنوخ دیربب ونم -

اما . دوب مه یوت شامخا ارچ منودیمن . مرمک رود تخادنا تسد رهپس

ملد . تساوخیم ومنوخ یامرگ ملد . دوب بوخ شروضح ، دوب هک یچره

! مشن رادیب تقوچیه هگید و مباوخب . تساوخیم ومتخت

دیاب تفگیم . هنوخ مرب ات داد تیاضر هرتکد نومه ، یریگرد یلک اب
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یلیخ ، مدرک هداس شغ هی طقف نم ارچ؟ اما یشاب رظن تحت و ینومب

! هداس یلیخ

. متسین ایند نیا وت هگید مدرک سح هک هداس ردقنوا

درک. ممورآ یمک مرمک یور رهپس تسد یامرگ

، مگیم ور مدیدج یاباب درم، نوا انایحا هگا ات نییاپ مدوب هتخادنا ومرس

. شمنیبن دش زبس مولج

یتسار یتسار ینعی . متفین میتخبدب دای زاب و هتفین شمشچ هب ممشچ

یهابتشا دیاش .. هنکمم روطچ نیا اما ؟ شیعقاو رتخد ؟ مشرتخد نم

.. دیاش . هدش

و ردان . هتردپ اعقاو درم نوا ؟ تفگ یچ رتکد یدینشن . زانهب یگیم یچ

یگدنز نیا هب قلعتم ، یراد هگید تیوه هی .وت نتسین تردام ردپ هیسآ

. یتسین

. یبیجع مجالت هچ اعقاو

ور متفر میدیسر یتقو . هنوخ تمس دنور رهپس و میدش نیشام راوس

. متسب ومامشچ مدیشک زارد راولش وتنام نومه واب نومکرتشم تخت

. تسشن م هقیقش یور رهپس هسوب

؟ بخ مترانک نم -

. مدیشک و متسد وت متفرگ وشتسد . مدرک زاب ومامشچ
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ور متشاذگ ومرس . شلغب وت دیشک ونم و دیشک زارد مرانک تخت ور دموا

ش. هنیس

اهنت رهپس منک رکف . مدوجو وت دیچیپ یدیدش روط ،هب تینما سح

هینیمه و هرادن یطبر مدیدج یگدنز و دیدج تیوه نیا هب هک هیزیچ

. تسین یزار چیه شتشپ . تسه هک

****

* دعب هام ود *

: ادیت

هابتشا یلیخ تراک نیا و یدب الع طا ام هب یدوب فظوم امش مرتخد -

هدوب

دز: داد رتفد رونوا زا نواعم هک دروخ چیپ مه یوت مامخا

تبث اجنیا دیابن عضو نیا اب نوشیا ال صا ! مناخ هدب الع طا ویچ یچ -

هع ؟ ندرک سیسات یچ هساو ور لا سگرزب یاه هسردم سپ . درکیم مان

یشاب قلطم تحارتسا دیاب ؟وتاالن یرادن سرت مکی وت رتخد هع هع

؟ دایم هچب رس بالیی هشیم یزیچ هدرکن ییادخ یگیمن .. هسردم یاج



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

809

ندینش و ندنوم فرح یب زج یا هراچ اما دوب رپ نوشارز رز زا مشوگ

. متشادن

ندموا ولج ،اب مشش هام رس و دوب هتسویپ تقیقح هب مسوباک هرخ بال

مجارخا هتفه کی شلوا . ندیمهف هسردم ریدم دعب و نواعم لوا ممکش

. هراد همادا اه شنزرس زاب ، مدموا هتفه کی دعب هک زورما اما ندرک

مرب متفرگ میمصت . دوب ممکش یور اه هچب هریخ هاگن ارجام دب تمسق

. مریمن هسردم منامیاز دعب ات هک مگب داوهب وهب هنوخ

.ور تفرگ مزا شهاگن و دیشک یفوپ تسین شهب مساوح دید هک نواعم

: متفگ دوب رت نوبرهم یمک هک ریدم هب

؟ هنوخ مرب منوتیم -

داد. نوکت وسرس

مزیزع مریگب نیشام تارب راذب .. امتح هلب -

: متفگ هک سنا آژ هنزب گنز تساوخ

ملا بند دایب مرهوش منزب گنز دیدب هزاجا هگا -هن،

. متمس تفرگ ور نفلت
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مزیزع ایب -

ور داوهب هرامش متشادرب ور یشوگ . شرانک متفر و مدز رود ور زیم

: دیچیپ شادص . متفرگ

؟! هلب -

؟ ملا بند یایم داوهب -

درک. ثکم

؟ هدش یچ ؟ ادیت -

مریگب سنا آژ یراد راک هگا ، هنوخ مایب ماوخیم . مزیزع هدشن یزیچ -

مایم هگید هقیقد هد -هن

وشنهد زاب نواعم نوریب مرب هکنیا لبق . متشادرب وم هلوک و مدرک عطق

درک: زاب

االن؟ هیچ فیلکت دنز. مناخ -

. منامیاز دعب !ات مایمن هگید -
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دز. یزوریپ دنخبل و داد نوکت وشرس

تم سال هب ورب -

. هشابن مولعم دایز ممکش ات متسب وشدنب و مدرک روج و عمج وموتلا پ

داوهب شاک ، درکیم ذوفن متشوگ هب تشاد امرس . مداسیاو راوید رانک

. دایب رتعیرس

. مدش مرگ یمک . شهب مدیبسچ متفر ،ژ افوش ندید اب

. مدرک زاورپ شتمس نم و دموا داوهب هقیقد هد دعب هرخ بال

ناکم وت همهفب داوخ یمن تقوچیه . متمس دیود و دش هدایپ نیشام زا

ای.. هنزب تسد مهب دیابن هش.. کیدزن مهب دایز دیابن یمومع

. نیشام وت متسشن و مدرک زاب ورد هگب یزیچ هکنیا لبق

دنت دنت و درک هاگن مهب نارگن یا هرهچ دش.اب راوس و دز رود و نیشام

: تفگ

.. هدش تچ .. ادیت -

. ممکش ور تخادنا وشهاگن سرت اب

نیاربانب هنم هب نوشهاگن هسردم الی وضف نیا زا ات دنچ االن متسنودیم

: متفگ

تهب مگیم میرب نک نشور -
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درک. نشور دید هک وممخا اما درک گنه شلوا

: مدز داد تینابصع اب دش جراخ هک هسردم ی هچوک زا

مجارخا هراد میقتسم ریغ یضوع هکینز ؟ هشب یچ یتساوخ یم -

هنکیم

: تفگ و داد نوکت وشرس دوب هدرک پک هک داوهب

؟ یک -

ضوع ونم هسردم منامیاز دعب داوهب . مایمن هگید متفگ منم ! مظان -

!! اینکیم

شاب مورآ .. مشچ -

بطاخم ، دوب ینابصع راگنا مه نیمسای . مدیشک ممکش ور ومتسد

: متفگ و مداد شرارق

نوشارب لضعم هی یدش ؟ نامام یدید هع هع -

یشنکاو نیمه هساو . تشاد تداع نیمسای اب ماندز فرح هب داوهب

: متفگ . دادن نوشن

؟ یدوب تکرش -
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داد: نوکت وشرس

هسردم ولج مسرب یتقو ات متشگرب و ایند نوا متفر رود هرآ..هی -

. مدیسوب وش هنوگ شتمس مدش مخ و مدیدنخ

؟ مارب هتفیب داوخیم یقافتا هچ هسردم وت وهی ثمال مرب تنوبرق هخآ -

. نرت رش ارسپ زا ارتخد هرت..واال کانرطخ یلیخ هسردم اقافتا -

یگیم تسار ونیا اسومان -

دش: درگ شامشچ و متمس تشگرب

؟ اسومان -

: مدیزگ بل

منهد هتخادنا تفاثک یولین .. هزیچ .. یاو -

. تفگن یزیچ و درک مهاگن پچ پچ

متفر و مدش هدایپ رتدوز لخاد درب هک ونیشام . هنوخ میدیسر دوز

. هنوخ لخاد
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اما دروخ چیپ م هدعم وهی و مغامد یوت دیچیپ نوجمداب همیق یوب

. ومدوخ منک لر تنک مدرک یعس

. هروخیم مهب هرایو یچره زا حملا یتنعل

وموتلا .پ مرب هار متسنوتیمن تسرد و نیمسای رطاخب باال دوب هتفر منزو

. مداد مل مگب هرتهب هتبلا . لبم ور متسشن و رانک متخادنا مدروآ رد

: متفگ نیمسای هب وور مدرک شزاون ور ممکش

؟ میروخب اذغ ؟ هتنشگ ینامام -

. راگنا دوب شنشگ مولوچوک ، مدز یدنخبل دز. زیر دگل هی

ارون نامام . میروخب اذغ ییاهنت دیاب مزورما راگنا . قاتا متفر مدشاپ

. تسین شادیپ مزاب

و دش زاب قاتا .رد متسش ومتروص و تسد و مدرک ضوع ومسردم سابل

: تفگ و درک مخا کزان پات هی اب نم ندید .اب دموا داوهب

هیعضو هچ نیا ادیت -

. مدرک مدوخ هب هاگن هی

داوهب همرگ هک اجنیا -
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یروخیم امرس نوریب یریم -

متساوخ . شمتفرگ اوه ور هک متمس تخادنا یدنلب و تفلک نهاریپ

مخ . دیسوب وماهوم ور مدعب درک. منت شدوخ و شتفرگ مزا اما مشوپب

. مدرشف وشتسد و مدز یقیمع دنخبل . دیسوب مه ور ممکش دش

میرب میداد تیاضر هرخ ،بال میدرک یزابقشع و مدنوم شلغب وت هک مکی

. میروخب راهان ات نییاپ

: متفگ داوهب هب وور زیم رس متسشن

؟ مینومن نامام رظتنم -

دایمن -هن،

هش؟! تسرد زیچ همه تساوخ یم یک سپ . مدیشک یفوپ

***

هداوناخ شیپ .. اجنیا دایب هدشن یضار زانهب زونه هام، ود تشذگ زا دعب

اباب یفرط .زا تقو دنچ نیا وت دش تیذا یلیخ ارون نامام . شیلصا

ریثات ش هیحور وت رتشیب ، دزیمن رس شهب و دمویمن ال صا هک اضر

شهب مریگب و مدوخ یولج منوتن و مایب مسرتیم تفگیم اباب . تشاد

یصاخ شنکاو هام، ود نیا وت زانهب اما . مدرک ادیپ ور زانهب هک مگب

.. زونه هتفرگن یلو هریگب ور شمیمصت دوب رارق . هدادن نوشن

مارب داوهب . دوبن شاج رس یچیه و دیگنل یم یگدنز زیچ همه راگنا کال

: تفگ و دیشک اذغ
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؟ یرن کال هگید دش رارق سپ ؟ بخ -

. مداد نوکت ومرس

و مرادیمرب یروضح ریغ ومدنوم یقاب یاس کال مدرک هک نامیاز هرآ.. -

منکیم ساپ

ال صا هک یروجنوا هرت.. تخس طیارش هچب ندموا ایند هب دعب .. ادیت -

ینوخب سرد ینوتیمن

: متفگ و مداد هیحور مدوخ هب اما ، شفرح زا متفرگ سرتسا یمک

امتح مریم -هن..هن

ملیف اذغ،هی دعب . میدروخ توکس رد ور نوماذغ . تخادنا باال هنوش

درب. مباوخ داوهب لغب ووت هپاناک ور اجنومه دعب و میدید

رادیب دش ثعاب یچپ چپ یادص هک دوب هتشذگ تعاس دنچ منودیمن

. مدش مندب ور وتپ هجوتم مدرک زاب ومامشچ مش.

،اب ننزیم فرح نراد نتسشن نامام و داوهب مدید هک مدرک دنلب ومرس

. مورآ یادص

زیت ماکخاش . دموا وربا و مشچ داوهب هساو دش مهجوتم رتدوز هک نامام

؟ دوب ربخ هچ دش.
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ماج. وت متسشن و مدش اپ ارون نامام مارتحا هب

نامام -سالم

داد: نوکت وشرس

مکرتخد -سالم

. مهب دوب هدز لز دنخبل .اب مدرک هاگن داوهب هب

: متفگ و مدرک کزان شارب یمشچ تشپ

؟ نیدرک شعطق مدش رادیب ات هک نیتفگیم یچ -

هاگن داوهب هب صرح اب دیسر یمن شهب مروز نوچ . هدنخ ریز دز نامام

: تفگ . مدرک

راک بجار ممناخ یچیه -

رهق تلا ح هب ومتروص . یتدوخ رخ ینعی هک مدرک شهاگن یروط

. مدنودرگرب

ممکش . هشنشگ منیمسای هکلب مدوخ اهنت هن مدیمهف ملد نتفر فعض اب

ونم هرایب زیم زیچ یرس هی متفگ مدرک ادص ور اراس و مدرک شزاون ور

. میروخب ملگشوخ رتخد
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متشاذگ ومرس درک. ملغب ومرانک تسشن دموا داوهب . مدیشک یا هزایمخ

: تفگ هک متسب ومامشچ و شندرگ ور

داوهب یگدنز -

موه -

؟ هبوخ نیمسای ؟ یبوخ -

موهوا -

رکشورادخ -

نودب ، مدرک ندروخ هب عورش علو اب هک دروآ اذغ اراس . مدرک سوب وشپل

. داوهب و نامام هدز تریح هاگن هب هجوت

: تفگ همدقم یب نامام

زابرس لثم هنوخ نیا عضو ، اجنیا یدوب هدموا هک لیاوا هتدای ادیت -

تاهاب درس ردقچ نم هتدای ! دبتسم ردقچ .. کشخ ردقچ ؟ دوب هنوخ

. مدزیم فرح

هدرک حرطم ور یزیچ نینچ هدوب هدشیچ ، مداد تروق راد ادص ور مقازب

؟ دوب

: متفگ و مداد نوکت ومرس

هرآ! -

. دیشک یهآ

هب زاباالنهک مش..و یروطنوا ات مدرک راک مدوخ یور سلا دنچ نم -
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مشیپ سلا دنچ فیعض یارون نومه منیبیم منکیم هاگن مدوخ

: تفگ دوب نم یارب نتفرگ همقل لوغشم هک داوهب

دنچ ره ای سلا دنچ ره هک هراد دوجو یلیلد هی طقف .. دیتسین فیعض -

! هدش هتشون رتفد نوا یوت هک یلیلد . دیزیریم مهب دح نیا راب،رد هی هام

. دیرپ شگنر سوسحمان هک مدرک هاگن نامام هب

: متفگ یلا م تسام هساو

دینکیم راک هک سهلا دنچ امش ارون نامام . هراک راشف نم رظن هب هن یلو -

؟

: تفگ درک. مهاگن هناسانشردق و دیشک یقیمع سفن

،ات نوش هنوخراک تمسق وت درب ونم لوا اضر . مجاودزا دعب سلا جنپ -

ردقنوا هک مشدعب و مداد نوشن عالهق یحارط هب دعب اما منک یطایخ

زا دیاب همه اه حرط اه. حارط تمسق دشرا سیئر مدش ، مدرک تفرشیپ

. هئارا و تخود هساو تفر یم دییات دعب و دشیم در نم نیبرذ ریز

منک. داجیا تیقفوم تکرش هقباس هساو متسنوت بوخ یلیخ

: تفگ و درک دییات داوهب

نودب یراک چیه تس. هنوخراک و تکرش هراک همه نامام هک -االمن

نامام زا مه اباب یتح هشیم ترواب ادیت . هشیمن ماجنا نامام هزاجا

؟ هریگیم روتسد
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دش. درگ مامشچ

؟ اعقاو -

ور ماقم و تسپ مومت مدعب ، نامام مان هب دز ویچ همه شلوا اباب هرآ، -

روتسد نامام زا اباب و زورهب مه نم مه عقاو .رد شهب درک راذگاو

. میریگیم

هشاب یقفوم نز نینچ هک هروخیم نامام هب هتبلا .. بلا ج ردقچ -

یکشا رپ یامشچ و رادضغب نحل اب نامام وهی هک دوب داوهب هب مساوح

: تفگ

، تشاد عالهق هگا و مشاب هتشاد رتخد هی تساوخیم ملد هشیمه -

و هش دنرب شاه حرط مومت هک یروط . ناریا حارط نیرتهب شمنکب

اما.. منک تیامح شزا مدوخ

داوهب یولج ور یفرح نینچ دشیمن مرواب . دنوشوپ شتروص شاتسد اب

؟ یچ درکیم کش هگا هدز،

و درک لغب ور نامام تفر . دوب هدرک یا هگید تشادرب کال داوهب اما

. دیسوب وشرس

؟ میدوب راختفا تارب مک ، یراد وهک زورهب ونم شاج یلو یرادن رتخد -

دنخبل . دوب یا ینافرع و ابیز هنحص درک. دییات و داد نوکت وشرس نامام

. یشرت فرظ نوج هب مداتفا و مدز
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: دیشک یدنلب نیه نامام هک متشاذگ منهد وت هدنگ قشاق هی

.. هتربخ هچ ادیت -

: تفگ و دیدنخ داوهب دش. نوزیوآ مچول و بل

هنکیم شرت یازیچ رایو هزور دنچ .. هروخب راذب -

: تفگ دنخبل اب نامام

مدرکیم انیا و شرت یازیچ و کشاول رایو یلیخ منم هرآ، -

و ینیریش هبعج هبعج زورهب ونم رس نیتفگ هک امش ؟ زورهب ای نم رس -

؟ نیتشاد مشرت یازیچ رایو . دیدروخیم کیک

. هدشیم یروطنیا زانهب رس امتح ، دوب هداد یتوس زاب نامام . مدیزگ بل

: تفگ

.. دوبن نیریش یازیچ طقف ؟هن ناه -

: مدرک ضوع و ثحب

؟ هرن رس م هلصوح منک راکیچ ، مریمن هسردم ادرف زا نم حاالهک بخ -

. دنوراخ وشبل داوهب
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ات مگید یازور هش.. ضوع تاوه و حلا مکی تکرش تمربیم ور ادرف -

؟ هروطچ یش، لوغشم شاهاب مرخیم پات بل تارب ، تنامیاز

مدز دنخبل و مداتسرف سوب شساو

هیلا -ع

هگید هک دوبن مدای شلوا ، مدش رادیب تشه تعاس دعب زور حبص

مدای هزات هک مشوپب سابل مرب متساوخیم ، تسین راک رد یا هسردم

. مدیشک یفوپ . دموا

یولج وماهوم . نوریب مدموا و متسش ومتروص و تسد ییوشتسد متفر

. دوب هدیباوخ سرخ لثم داوهب . مدز هنوش هنییآ

، دوب هدش مزادنا ایگزات و مدوب هدیرخ هک یگلماح یاه نهاریپ زا یکی

. نوریب مدز قاتا وزا متشادرب وم یشوگ . مدرک منت

، مزیرب مرک ولین هساو و منزب گنز منوتیم ، هسردم مریمن نم حاالهک

؟ هروطچ

وت متفر . متفرگ ور ولین هرامش نامزمه و نیمسای قاتا تمس مداتفا هار

داد: باوج یدولآ باوخ ادص اب ولین . لماک قاتا

؟ ناه -
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. مدرک مخا

اوه یرپب مدزن غیج هی ات ملد نوج وگب ؟ هیچ ناه -

: تفگ و درک یثکم

؟ یدش هنووید -

هرآ -

میش رادیب وت سحن یادص اب دیاب هسردم میرب میتساوخن هک مزور -هی

: متفگ یدنلب اتبسن یادص اب

؟ دنفسوگ یرن ویچ یچ ؟ هسردم یرن -

هریگلد وت نودب هسردم -

دش. زاب مشین

مدش رخ -
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یدوب لوا -زا

ماهنت منم اجنیا ایب نک عمج یرصع بخ .. تبکن -

؟ مباوخب یراذیم !حاال مشچ هب -یا

یاب وشمگ -

ذغاک .. شتخت . متخادنا نیمسای یاه کسورع هب یهاگن . مدرک عطق

اه.. یراوید

تساجنیا یتقو منیمسای هک دوب هدش باختنا یروط هنارهام زیچ همه

شمراذب اهنت ابش دایمن ملد اعطق هک نم اما ، هشاب هتشاد شمارآ یلک

. شمنوباوخ یم مدوخ شیپ شیگلا س ود .ات اجنیا

: متفگ و مدرک شزاون ماتسد اب وممکش . متفرگ بلق شپت

منکیم یرامش زور مراد هگید نم.. قشع یایم یک سپ ؟ نامام سای -

تندموا هساو

. مدیسوب و نوریب مدیشک شدمک زا وشولوچوک یاسابل

یلو هساسح تداوهب اباب .. نامام یولوچوک اه یشوپب وت هرارق ورانیا -

تهب هاتوک نماد یدش گرزب ولوچوک هی هک نیمه نم ، نکن هجوت ال صا
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.. یربب ور ارسپ همه لد ینکیم یزاب هچوک وت یراد یتقو ات منوشوپ یم

هشاب ! هربن وروت لد یسک تقو چیه هکنیا ، یدب مهب یلوق هی دیاب یلو

؟ منیمسای

: مدز یدنخبل . دروخ ممکش هب یزیر دگل

داوهب هتسرد . مرادن یگدنز همادا هساو یا هزیگنا وت زج هتقو یلیخ -

سح یلیخ . منکیم سح ور ییء خال هی شمه اما هراذیمن مک مارب یزیچ

. یشکب ور مدب یاه سح نیا مومت تندموا اب وت شاک ..! هیدب

. نییاپ هقبط متفر ، دعب و مدز فرح مرتخد واب متسشن اجنوا هگید یمک

. تکرش هدوب هتفر و هدش رادیب شیپ تعاس کی نامام هکنیا لثم

هنوحبص متساوخ شزا . متفگ ریخب حبص اراس وهب هنوخزپشآ متفر

باال. میربب هنک مکمک و ینیس هی وت هراذب ور داوهب ونم

هساو هدرم هک اکیتنامر ملیف نیا لثم و منک رادیب ور داوهب متساوخیم

. مربب هنوحبص مرهوش هساو نم ، هرایم هنوحبص شنز

نون مه نامزمه هک مدز لز اراس تسد دنت تکرح وهب مداتسیا رطتنم

: مدرک همزمز . ینیس وت تشاذیم وراه ناویل مه ، دزیم شرب ور اه

؟ هتلا س دنچ وت اراس -

: تفگ درک. بجعت



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

826

؟ روطچ .. مناخ 39-

؟ یراد هچب -

دز: یلجخ دنخبل

اقآ تکرش یاه هدننار وزج اقافتا .. مراد رسپ هنود ..هی مناخ هرآ -

نیا یاراکتمدخ هساو تقو چیه هنکن نوشمک یگرزب زا ادخ . نتسه

روطنیمه منم هساو ، نتشاذن مک هنوخ

. مدز دنخبل

هیبوخ مدآ یلیخ داوهب -

داد. نوکت وشرس دنت دنت

دیتسه یبوخ مناخ یلیخ مه امش .. دایز یلیخ -

: متفگ . مدرک رکشت

مسا هب دوب همیدن هی اجنیا مدوب هدموا هزات هک شیپ هام دنچ هتدای -

االن؟ تساجک ؟ دشیچ نوا ؟ هیمس

اه همیدن و اراکتمدخ نیب شمه . دوب رش لا بند مشلوا زا نوا مناخ -واال

درک سح نوچ دیدموا امش هکنیا دعب هام هی مبابرا . درکیم داجیا اوعد

،بقال هتولخ اجنیا نینیبن درک.االنو شجارخا هنک نوتتیذا هنکمم هیمس

! هوووا هک اهاج هیقب ، ندرکیم راک رفن راهچ طقف هنوخزپشآ دوخ وت
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: مداد نوکت ومرس

هبیجع -

: تفگ و درک دنلب ور هنوحبص تایوتحم زا لماک ینیس

مناخ نییامرفب -

با نوچ و مدرک زاب .ردو دموا ملا بند اراس اهو هلپ تمس متفر رتولج نم

یوت اراس ات مریگب ور ینیس مدوخ مداد حیجرت ، دوب تخل داوهب هنت ال

. هنیبن و داوهب و داین قاتا

خ یاج وت متشاذگ طایتحا اب ور ینیس . متسب ورد و شزا مدرک رکشت

. تخت ور مدوخ یلا

بناج زا یا هنوگچب نحل .اب مدرک شزاون وشنوگ و متسشن داوهب رانک

: متفگ نیمسای

همنشگ نم وشاپ .. هگید وشاپ ییاباب -

. مدیکم دعب و متفرگ زاگ یحطس وشنوگ مدش مخ . دروخن ینوکت اما

ور ومابل هدز ناجیه درک. ملغب و مرمک رود تخادنا تسد دش، رادیب

دز: دنخبل هتسب یامشچ .اب میتفرگ مه زا غاد هسوب وهی متشاذگ شابل

؟ هسرب نایاپ هب یا هنحص نینچ وت میگدنز هشیمن -
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؟ هنحص مودک -

! یملغب هک نیمه -

تسیب یزور هک منم و میشاب مه رانک دبا ات هرارق نوچ ؟ هشن ارچ -

. تلغب مایم هعفد

. تفرگ زاگ ومغامد کون و دیدنخ

متقشاع -

: متفگ ملد هت .زا مدرک هاگن شامشچ هب

متقشاع منم -

ات.. هدزیس ات، هدزاود ات.. هس ، اتود ، یکی . دیسوب ومبل

: متفگ و بقع مدیشک

منوتیمن هک مدوخ یلو یروخیم هنوحبص یاج ونم هک هشاب وت -هب

مش ریس مروخب ومدوخ

: متفگ و مدرک ینیس هب هراشا . دیدنخ

؟ اقآ مدروآ هنوحبص تارب یدید ال صا -

وت دش زیخمین دشاپ . تفکش شلگ زا لگ ینیس هب داتفا هک شهاگن

. دیسوب و تفرگ ومتسد . شاج
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رانک مازور هک مدوب لا مشوخ . میدرک ندروخ هنوحبص هب عورش دنخبل اب

.. هسریم نایاپ هب مه داوهب رانک و هشیم عورش داوهب

یلیخ یاباب هنوتیم هکلب ، هیبوخ رهوش و درم اهنت هن درک تباث مهب داوهب

میگدنز دراو ور یصخش نینچ هک مادخ نونمم ردقچ . هشاب مه یبوخ

درک..

رضاح تفگ داوهب ، دعب و میدروخ یخوش و هدنخ یلک اب ور هنوحبص

. تکرش میرب میش

شوخ و پیتشوخ دیاب ، نوشتکرش مرب متساوخیم دوب مراب نیلوا نوچ

راولش و شلا هارمه ، یکشم راد زخ یوتلا هیپ سپ . مدمویم رظنب شوپ

. مدیشک نوریب مدمک وت زا زمرق تس شفک و فیک و نیج

یهام کی ابیرقت . مور هموز داوهب مدید هک منک ضوع ومراولش مدموا

. دوب ماهاب هطبار هنشت ، داوهب و میتشادن یا هطبار چیه دشیم

مندب هکنیا رطاخب دوب هتفگ رتکد هک دوب نیا منومنتشادن هطبار لیلد

. مینک تیاعر مکی دیاب هفیعض

دوب هدز کل ملد هنک. لر تنک وشدوخ درکیم یعس دوب هدیسرت هک مداوهب

. میشاب مه اب هک دشیمن اما نوماندش یکی هساو
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. دوب کانرطخ

ومراولش دش. بابک مرگیج ، هنکیم هاگن ومنت نییاپ هراد هنامولظم مدید

. تلا جخ نودب ، مدروآ رد

. شتمس متفر تخل هنت نییاپ اب اما مشوپیم ومراولش االن درک رکف

شزاون وششیر هت یور اما مبسچب شهب تشاذیمن و دشیم عنام ممکش

: مدز بل . دیشک منساب یور هناصیرح وشتسد . مدیسوب و مدرک

؟ هبوخ .. میشاب مه اب لماک بش هی شدعب .. مینومب هگید هتفه کی -

راولش ور زا شتلآ ور ومتسد . دیسوب هنایشحو و تفرگ گنچ هب ومابل

: تفگ و درک متروص شخپ وشاسفن . دوب هدش هدمآرب هک مدیشک

مشچ یلو مرایب تقاط منودیم دیعب -

هام کی نیا لثم ، یرایم -

سیخ هیناث زا یرسک ماپ.وت نیب تشاذگ و درک متروش دراو وشتسد

: مدیلا !ن مدش

! هااآ -

درک. شزاون مور هنونز شتسد اب
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یرت دنلب هآ تقاط یب ، درشف و تفرگ شتسد یوت هک ور مسیروتیلک

: متفگ هدیسرت . تخت ور متدرب و درک ملغب . مدیشک

.. داوهب -هن

: دیسوب ومابل

سیه -

. متشاد دامتعا شهب

منور شاه هسوب دروآ رد لماک ومتروش ، نییاپ تفر و دیسوب ور ممکش

. ندرک هطاحا ور

دز. کم و ماپ نیب تشاذگ وشنوبز هرخ .بال مدیچیپ مدوخ هب رام لثم

: مدیلا دش.ن شیر شیر منت تشوگ لک

داوهب خآ.. -

مندیشک سفن متیر درک دنت هک ور شتکرح دز. یم نوبز فرح نودب

. مدرک یم هتسب و زاب اوه ندیعلب هساو ور مناهد دنت دنت طقف تفر مدای

. دوب هدرک هبلغ مهب توهش . دنوخرچ و درک مدراو ور شنوبز

دنلب ور مرکف هنک. مدراو هت وات هرایب رد ور شتلآ تساوخیم ملد

: تفگ هک مدرک همزمز
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-هن!

هنک. راکیچ دیاب تسنودیم و دوب لقاع نوچ . مدشن تحاران

مدیچیپ مدوخ هب توهش درک.زا ولج بقع و درک مدراو ور شتشگنا ود

. مدز گنچ ور یتخت وور

، دیعلب ومابل متروص ور دش مخ داوهب . دوب هدش قرع زا رپ متروص رسو

. دوب یریگ سفن تاظحل . مدیشک .هآ منهد وت درک وشنوبز

و مدیزرل تدش ..هب دعب و دش ضبقنم مندب الت ضع مومت ، هظحل هی وت

درک. هسوب قرغ ومتروص داوهب . مدش اضرا

دموا شاج رس هک مش.حملا طلسم مدوخ هب منوتب ات درب نامز یمک

دش: عنام هک منک زاب وشدنبرمک متخادنا تسد و مدش دنلب

مسفن هدش رید -

.. مکی -

دعب هساو میراذب -

. تفرگ مابل زا یقیمع هسوب

دوب هدادن هزاجا هکنیا زا مدوب تحاران اما ، مدش دنلب و مداد نوکت ومرس

هنک. هبرجت ور بوخ سح نیا مه نوا تساوخ نم ملد منک. شاضرا

. مدرک شیارآ و مدیشوپ وماسابل
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. نوریب میدز هنوخ زا مه اب

. میدوب تکرش ، دعب هقیقد تسیب

هب تکرش .هی لخاد میتفر ، دعب و درک زاب دیلک اب ورد سکلیر داوهب

اما . دوب دیفس زیر. یاه حرط یراوید ذغاک اب ییاراوید اب سول تدش

، دوب یسلجم سابل اب رتخد سکع هک راوید یور یولبات دنچ و ناملبم

. ندوب یا هوهق

دش. دنلب دوب هتسشن زیم تشپ هک ینز

ریخب نوتحبص .. بابرا -سالم

: تفگ و داد نوکت وشرس داوهب

! ادیت مرسمه -سالم..

ریز درک. هاگن متروص هب دعب ،و ممکش هب لوا و دز یداشگ و لگ دنخبل

و مدز یعونصم دنخبل . دوبن صخشم شیعقاو هرهچ ، شظیلغ شیارآ

. مدرک سمل دوب هدش زارد متمس هک وشتسد

: تفگ و دیشک تفرگ ومتسد داوهب

نومساو رایب هوهق اتود روپیلع مناخ نم.. قاتا میرب ایب -

بابرا مشچ -

! دوب یتکرش شدوخ هساو هتبلا هک شقاتا متفر داوهب لا بند

یرسارس هرجنپ .وهی کیش یلدنص و هدنگ زیم . سکول و گرزب قاتا هی

زیم. تشپ اقیقد

درک. بلج ومهجوت شزیم یور سکع باق هی

متفر نم، و دز رانک ور شیا هرکرک هدرپ و هرجنپ تمس تفر داوهب

، مدوخ یاسکع زا یکی ندید واب متشادرب ور سکع باق زیم. تمس
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دش. زاب مشین و مدیزگ بل . تفرگ ندیپت مبلق

ومرس . مدیشک ینیه درک. ملغب تشپ زا متمس دموا و دز رود و زیم

: متفگ و شندرگ هب مدنوبسچ

نوبرهم ِیتنعل -

: دیسوب مرن ومنوگ

ارچ؟ نوبرهم -

ینکیم هاگن مهب راک عقوم و تزیم ور یتشاذگ ومسکع باق نوچ -

منک. لمحت وتیرود منوتب ات هشاب دیاب ! ینوبرهم هشیمن هک نیا -

راشف دوب متسد وت هک وشتسد . دشیمن فقوتم یا هظحل مبلق موب موب

درک: همزمز مدرگ .وت مداد

ییازیچ دیاب نیمه هساو نم.. هساو همنهج یشابن وت هک ییاج ره -

هنک ممورآ ات اجنیا مشاب هتشاد

دز: کم و تفرگ زاگ ومشوگ الهل

!! هماه هدننک ممورآ زا یکی طقف سکع باق نیا -

و زاب ور ییوشک زیم. تشپ تفر و دش ادج مزا هک مدرک شاگن واکجنک

و مدیشک یا هفخ غیج شندید اب نوریب شدروآ یتقو . دروآ رد یزیچ

: مدرک همزمز . منهد ور ومتسد

!! داااوهب -

.. هتسب یامشچ .اب دیشک ووب شینیب یور شتشاذگ ! دوب ماتروش زا یکی

: متفگ و تفرگ مدنخ

اماجنیا مدوخ -االن
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: تفگ و وشک وت تشاذگ و تروش دز. ینوبرهم دنخبل

نامام قاتا میرب شدعب میروخب هوهق ،هی ممناخ نیشب -

؟ تساجنیا نامام هعاالن -

هرآ -

شزیم یور هب ور هک ییاه راظتنا یلدنص الح طصا هب ای لبم ور متسشن

. دوب

مرانک دموا اما هنکیم راک هب عورش و زیم تشپ هنیشیم مدرک رکف

: متفگ درک. شزاون وممکش . شلغبوت دیشک ونم و تسشن

هساو ، نتسه تاراکمه زا یلک و هغولش یلیخ اجنیا مدرک رکف حاال نم -

. یشکن تلا جخ نوشولج مدز پیت نومه

: تفگ و درک مهاگن پچ پچ

؟ هیفرح هچ نیا -

مگیم یدج -

نوشاهاب یشیم انشآ .حاال ننوشدوخ قاتا وت یلو .. نتسه -

. مداد نوکت ومرس

و هنوگ یور شمظنمان یاه سفن هجوتم هک مدزیم دید وشقاتا متشاد

. مدرک دنلب وشرس و متفرگ وشنوچ . شزیر یاه هسوب و مدش مندرگ

اضرا یتح نوا ! دوب نم ریصقت ؛ مدیزگ بل . دوب رامخ هرامخ شامشچ

. تکرش میدوب هدموا شلا ح نومه واب دوب هدشن مه

: متفگ و مدیسوب وشنوچ . شلغب وت متفر ورف وشتمس مدیخرچ لماک
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ماقآ -

: دیسوب ومامشچ دعب و ینوشیپ لوا هتسب یامشچ اب

نوج -

؟ یبوخ -

دز: کم ومشوگ الهل تمس درب وشابل

؟ مشابن بوخ منوتیم هگم یمشیپ -وت

هک مدیمهف مدرک سمل یتقو و شاپ نیب هب مدنوسر ومتسد . مدز دنخبل

: متفگ . هدش قش و هتسجرب ال ماک

! امگیم ظاحل نیا -زا

درک. یا هدنخ کت

چن -

: مدرک هاگن شرامخ یامشچ وهب نوریب مدیشک مندرگ وت زا وشرس

نک! لفق ورد ورب -

رد هظحل نومه هک دش دنلب و درک شزاون ومنوگ دش. رت عطقم شاسفن

. دموا هوهق اتود اب یشنم و دش زاب

سکلیر یلیخ داوهب اما . نییاپ متخادنا ومرس و دش خرس ماه هنوگ

: تفگ

نکن لصو ور ینفلت چیه افطل ، مراد راک یتعاس هی نم ، نونمم -

بابرا مشچ -

و مرانک تسشن دموا درک. لفق و تسب ورد داوهب ، نوریب تفر هک یشنم

: متفگ . متسد داد ور هوهق
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مروخب ماوخیم ونوا هک تسه یا هگید زیچ .. مروخیمن -

ور تشاذگ ور هوهق . شاپ نیب متشاذگ ومتسد و مدش رت کیدزن شهب و

: تفگ بل ریز ، تسب وشامشچ و زیم

گس! هلوت -

. مدیلا م ور شتلآ راولش ور ،زا تسد فک واب مدز یا هنایزوم دنخبل

داوهب نوزرل یاه سفن .زا مداد شراشف متسد یوت و مدز شهب گنچ

ونم و تفرگ ومندرگ هنایشحو هک شابل ور متشاذگ ومابل . مدرب یم تذل

هلصاف هک تفرگ یم جوا تشاد نوماه هسوب درک. کیدزن شدوخ هب

: متفگ و متفرگ

وشاپ -

. داسیاو مولج دش. دنلب و دز منییاپ بل یور ور هسوب نیرخآ

هب هریخ ؛ مدرک هاگن شامشچ هب نامزمه ، نییاپ مدیشک وشراولش پیز

وشطسو تشگنا و مدیسوب متسد وت متفرگ وشتسد . دوب مامشچ

. مدیکم

. متشاذگ شتروش هبل ور ومتسد

انیا زا رتشیب یلیخ هشیم ثعاب متسنودیم هک ییاه هوشع و یربلد اب

. دیرپ نوریب قش هقش شتلآ . نییاپ مدیشک وشتروش هش، کیرحت

: متفگ و میدیدنخ نومود ره

! هرادن باوخ ال صا نومرسپ -

یدرک شرادیب تدوخ -

نم، ی هسوب ره .اب نییاپ متفر و مدیسوب و شتلآ باالی متشاذگ ومابل

رود زا وملا وش ماهوم وت تخادنا تسد . دشیم رت دنت داوهب یاه سفن

درک. زاب مندرگ
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تسشن هک منوبز اما مدزیم هسوب طقف شلوا ، شتلآ ور مدیشک ومابل

: تفگ و دیشک یظیلغ هآ داوهب ، شور

سح نیا هساو دوب هدش گنت ملد یتنعل -

بآ هگا هک یروط ، مدز یمکحم کم و منهد وت مدرک ور شکه کال

. مقلح وت تفریم شمه ، تشاد شلخاد

ور شنییاپ وباالات منهد وت شمدرک . تذل زا درک یم شغ تشاد داوهب

شوت همه و دوب دنلب هکلب ، دوب تفلک اهنت .هن مدز سیل یتخس هب

. تفرگیمن اج منهد

مداد وماتسد درک. ولج و بقع منهد یوت ور شدوخ و تفرگ ور ماهوم

درب. یم تذل رتشیب یروطنیا . مرمک تشپ

.وهب مدیشکن بقع اما دش. رس منهد هک دز هبم لت* منهد وت ردقنوا

. مدیلا وم مداد ژ اسام ور شاه هضیب متسد دش.اب رت دنت شتکرح رورم

: تفگ دیشکیم هنودرم یاه هآ هک روطنومه بل ریز

.. یتنعل -

؟ نیا زا رتهب یچ و هتذل جوا وت هک متسنودیم

هرطق دنچ اما ، دیشک نوریب منهد زا عیرس ور شتلآ و دش اضرا هرخ بال

: متفگ و مدیدنخ . مسابل یور دیرپ شبآ زا

. نوماقآ تیکلا م رهُم منیا -

. دوب یا هگید حلا هی وت داوهب اما

ات دادیم شراشف ، تسد واب شتلآ ور دوب هتشاذگ ور لا متسد ات راهچ

. هزیرب مش هدنوم یقاب یاه هرطق

متفگیم داوهب هب هگا اما دزیم ضبن متشهب و مدوب هدش کیرحت یباسح

ولا متسد . مگن مداد حیجرت سپ دش یمن ملا یخ یب ، مراد یلا ح نینچ هک
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لا. غشآ لطس وت تخادنا و درک هلا چم

و شلغب وت دیشک مکحم ونم مرانک تسشن دموا باال، دیشک وشراولش

بل . دیسوب ومابل ، قشع یلک واب شطع .رپ تشاذگ مابل ور وشابل

. دنوخرچ منهد وت وشنوبز و دش رت یر * شح هک متفرگ زاگ وشنییاپ

!! دادیم تروق هتسرد ومابل تشاد

ومنوگ . مدیشک بقع و مدروآ مک سفن هکنیا ات میداد همادا روطنیمه

: تفگ سفن سفن واب دیسوب

مسک همه یسرم -

هسوب ی هسوسو و نوشمدیسوبن حاال .ات مدرک هاگن ش هتسب یامشچ هب

مدرک همزمز . منوج هب دوب هداتفا نوشور ندز

دوب هفیظو ماجنا -

هسوب . شپچ مشچ ور متشاذگ ومابل ، دعب و مدرک دنلب ومدوخ مکی

: تفگ . مدز یقیمع

! مرب تنوبرق نم خآ -

: متفگ و مدیسوب مشتسار مشچ

! هنکنادخ -

داوهب . متفگ یخآ . مدرک ساسحا ور ممحر هراوید هب نیمسای دگل وهی

: تفگ و درک ماگن هدیسرت

؟ دشیچ -

: مدرک شزاون ور ممکش و متفرگ هلصاف شزا مکی

دش!! شیدوسح نومرتخد منک رکف -
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نیا زا نیمسای مدرکیم سح ؛ دیسوب ور ممکش دش مخ درک. یا هدنخ کت

تقو ره نوچ هراد تسود یلیخ وشاباب راگنا . هدش لا حشوخ اه هسوب

سح رتشیب ور ششوج و بنج هسوب یم ور ممکش ای همشیپ داوهب

. منکیم

و هرجنپ بل تفر داوهب . میدز فرح یمک و میدروخ ور نوماه هوهق

. شتمس متفر مدش دنلب هک هشکب راگیس تساوخ

و دیشک یم اتقو یضعب اما هشکب راگیس مدادیمن هزاجا دوب یهام دنچ

و متشادرب شبل ور زا وراگیس ! دوب اتقو یضعب نوا وزج مه االن راگنا

. متفرگ زاگ وشنییاپ بل ، شابل ور متشاذگ ومابل ، راگیس یاج

، افرح نیا و ندیسوب سح وت میرب ات درک هقلح مرمک رود وشاتسد هزات

: مدرک یتحلصم مخا و متفرگ هلصاف شزا هک

؟ هیچ نیا -

: تفگ و درک هاگن راگیس هب

راگیس -

هع؟ -

: متفگ و دش یدج ممخا . هدنخن درکیم لر تنک وشدوخ تشاد

ناخ داوهب یشکن دوب رارق -

مه ور راگیس . یراذیمن ور پیپ . یراذیمن وهک نویلق مرب تنوبرق بخ -

؟! یراذیمن منوا ، مشکب یحیرفت اتقو یضعب متفگ تهب . یراذیمن

و مدیشک یفوپ . شارب تخوس ملد هک یروط ، تفگ همامولظم ورانیا

: شتسد مداد وراگیس

شکب -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

841

تلا ح نومه وت هظحل دنچ . لبم ور متسشن متفر و متفرگ شزا ومور

دموا و لا غشآ حطس وت تخادنا درک هلا چم وراگیس ، دعب و درک ماگن

. مشیپ

: تفگ و شتسد وت تفرگ وماتسد دز. وناز نیمز ور ماپ یولج

؟ یدرک رهق -

داد: همادا و دیسوب وماتسد تشپ . مدادن یباوج

! هگید مشک یمن -

. مدرکن هاگن شهب مزاب

منک. شهاگن درک مروبجم دنودرگرب و تفرگ وم هنوچ

هلوت هگید نکن رهق ، یگب وت یچ ره ال صا -

: متفرگ دراگ

ایتدوخ هلوت -

: میلست یانعم باالهب دروآ وشتسد و دیدنخ

؟ یتشآ ! مشچ -

. ریخن -

رس متشاد تسود . مدوب تحاران شزا شتیعقاو . متفرگ شزا ومور

اما ، هشک یم هک مدوب هدید زجاالن مگید راب دنچ هتسرد . هنومب شفرح

هب هشب لیدبت ، شاتقو یضعب دوبن رارق . دوب هداد لوق نم هب زاب

! هشیمه

: تفگ و دیشک یفوپ

. نامام شیپ میرب وشاپ -
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تشادرب شور زا ور هدنورپ هیبش یزیچ و شزیم تمس تفر

وشلفق رد، تمس متفر شزا رتولج . مدرک تسرد وموتلا وپ مرس وملا ش

. مدرک زاب

. میدش جراخ شقاتا زا

یولج . متفر شلا بند . دوب قاتا رد یور هب ور هک ییورهار تمس تفر

: دوب هتشون ولبات یور ،باالش داسیاو رد کی

دنز!» ارون لک، تیریدم »

. میدش دراو ود ره و دز رد هب یا هقت داوهب

: شتمس متفر دنخبل ،اب لبم تشپ ارون نامام ندید اب

لک! تیریدم -سالمهب

: تفگ و تشادرب شاشچ ور زا وشیبط کنیع

ملگ سورع -سالم

: متفگ و مدیسوب ونامام درک. سالم مه داوهب

! یهاگتسد و مد بجع -

اهاب راوید . دوب ریدم هی هدنزارب ال ماک هک یا یلدنص و گرزب زیم هی

یاه حرط ، نوشور و ندوب هدش هدنوشوپ گنر طالیی یراوید ذغاک

. دوب هنورتخد یسلجم یاه سابل زا یگرزب

. ندوب سابل نومضم اب نوشمه اما . سکع یولبات لثم ال ماک

لوغشم نامام و نامام زیم ور تشاذگ و دوب شتسد هک ییاذغاک داوهب

دش. نوشندید

: تفگ داوهب هک مدوب هدش اسکع زا یکی تام
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ماهاب هدرک رهق ! وتمناخ سورع نیبب نامام -

. مدرک شراب یا هرغ مشچ و شتمس متشگرب

مارب هریم مه هرغ مشچ هخآ نک شاگن هع.. هع -

: تفگ درکیم هاگن وراتود ام بجعتم هک نامام

نیدرک رهق منیبیم هراب نیلوا -

. هدنخ ریز میدز و میدرک مه هب هاگن هی داوهب ونم وهی

نامام تقو نوا میدرک یتشآ و رهق فلتخم حاالهبداللی ات راب رازه ام

راب. نیلوا تفگیم

مرمک هک دعب و مدرک هاگن وراه ولبات مکی نم . یلدنص ور تسشن داوهب

. منیشب ات متفر تفرگ درد

. متسیاب متسنوتیمن دایز ، دوب هدش دایز هچب رطاخب منزو نوچ

پچ پچ و دیشک یفوپ . مدنودرگرب شزا ومور یلو داوهب رانک متسشن

منک. شتیذا ات متفر رو مابل اب دصق درک.زا ماگن

: تفگ نامام هب وور دش زیخمین داوهب وهی هک دوب هتشذگ یا هقیقد جنپ

دنبب وتامشچ ناج نامام -

داد: همادا داوهب . میدرک بجعت نامام مه نم مه

! دنبب هقیقد -هی

مدیمهفن ، متمس دروآ موجه داوهب و تسب وشامشچ ثکم اب نامام

ش، هسوب زا دش رس مندب . مابل ور تسشن شابل هک هنک راکیچ داوخیم

ویچ همه و تکرش و نامام . تخیر یم تشاد مبلق . دیسوب غاد هک سب
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و مدز گنچ شاهوم .هب مدرک هقلح شندرگ رود ومتسد ،و شومارف

نومتخت یوت ،و هنوخ االن تساوخ یم ملد . مدرک یهارمه شاهاب

. تکرش یاج میدوب

هدش عطقم ماسفن و دزیم دنت دنت مبلق . درکیم مکیرحت تشاد ش هسوب

و درک عطق ور نومابل لا صتا دعب و دیکم و تفرگ زاگ ومنییاپ بل . دوب

ماه. هنوگ دعب . دیسوب ومنوچ

. مدوب هسلخ یوت زونه و دوب هتسب مامشچ ؛ دیشک بقع

: تفگ و دیسوب وماتسد تفج

؟ یتشآ -

وملا ح هسوب هی اب یتنعل . مداد نوکت ومرس و مدیشک سفن روز هب

. دوب هدرک نوگرگد

زاب. ششین یلو دوب هتسب شامشچ هک مدرک هاگن نامام هب

: متفگ نوزرل یادص اب

ونوتاشچ نینک زاب .. نامام -

: تفگ یراد انعم نحل درک.اب زاب وشامشچ نامام هک درک دییات مداوهب

! انیدرک راکیچ مدیمهف نم -

. دیسوب ومرس و درک ملغب تخادنا تسد داوهب . نییاپ متخادنا ومرس

یلو .. نیمز وت هریم هشیم بآ هراد مشیروج نیمه نیا نامام وگن -

هرخ بال درک یتشآ

درک: ماگن . داوهب هب متخود ومهاگن و مدرک باال ومرس

؟ میگدنز هشاب ، مدن ماجنا تلیم خالف هگید مدیم لوق -
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: تفگ رتمورآ و دیسوب ومینوشیپ . مداد نوکت ومرس

نم مدرگب ترود -

مراد ور داوهب هک مدوب لا حشوخ . درکیم نومهاگن یوحم دنخبل اب نامام

منکیم ساسحا اعقاو .. میگدنز زا هطقن نیا ..وت هراد عالهق مهب ردقنا و

و بوخ یگدنز هی هساو هزاین هک یزیچ ره و مرادن المز یزیچ

، هانپ رس ، بوخ یداوناخ ، بوخ رهوش . شمراد ، لماک یتخبشوخ

هب دوز ِدوز ات میشرظتنم همه هک زان و لگشوخ رتخد ،هی هتبلا ،و شمارآ

. دایب ایند

****

و مدیشک یقیمع سفن . دوب داوهب ندرگ وت مرس ، مدرک زاب هک ومامشچ

امتح و دوب هتسخ بشید . درکن زاب وشامشچ داوهب اما . مدروخ نوکت

متفر و مدش دنلب شلغب وت .زا هدش نیگنس شباوخ هک هنیمه هساو

. متسش ور متروص و تسد ییوشتسد

هتبلا .و منومب ششیپ بش وات ماباب و نامام شیپ مرب دوب رارق زورما

شربخ و هطابترا رد شاهاب ماباب نوچ ، مریگب ربخ اضر اباب زا مه یمک

. هراد ور

هتبلا . دوب صاخ زور ،هی نوششیپ مرب متساوخیم هکنیا یادج .. زورما

یگلا 16س دراو ونم هک یدلوت . دوب مدلوت اما ! تسین صاخ ال صا مدیاش

هگید سلا هک مدرکیمن ور شرکف تقو چیه دیاش ملا، سراپ دلوت درک.

و درکیم لغب وشاکسورع زونه هک ییادیت زا وهی مش. هتخپ ردقنا هرارق

. هراد شمکش وت کسورع هی شدوخ هک ییادیت هب مش لیدبت ، دیباوخیم
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ود یتح مینوتیمن ام.. مودک چیه اعقاو .. هبیجع ردقچ یگدنز ایادخ

، هتفیب قافتا کی و رازه هنکمم . مینک روصت ور نومدوخ دعب هقیقد

هش. ضوع ال ماک نومیگدنز بش کی یوت هنکمم

. مدرک کشخ هلوح اب ور متروص و مدیشک یفوپ

و شتخل هنیس ور متشاذگ ومابل . دوب باوخ زونه هک داوهب رس باال متفر

وشندرگ و شندرگ تمس متفر . دروخ یزیر نوکت . مدیسوب ور شت ال ضع

. متفرگ زاگ

، مریگ یم زاگ وشندرگ مراد دید یتقو درک. زاب وشامشچ و تفگ یخآ

درک: همزمز

امنکیم یف -تال

شتروص وت دوب هتخیر هک ور ماهوم . مدیسوب ور مزاگ یاج و مدیدنخ

. تفرگ شدوخ تراسا رد ومابل و دز رانک

. دوب نومزور ره راک نیا . مدرک شیهارمه قشع یلک اب

: متفگ

. داوهب هدش ترید -

. دیکم و تفرگ نودند هب ومشوگ الهل

اجنیا ایب هش، تیوقت ات هراد زاین ممناخ هب مندب -االن

هک یروط . مدیشک زارد و متفر هتساوخ ادخ درک.زا هراشا شرانک وهب

هکنیا لبق و مندرگ یوت تفر لوا . مور دز همیخ هسرن یبیسآ ممکش هب

: متفگ هریگب زاگ

دایمن مشوخ هک ینودیم .. داوهب هن زاگ -

: تفگ و دز یمکحم کم
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دعب یارب هنومب زاگ -

و مدیشک یزیر .هآ دوب هدش شیر شیر دوب هدز هک یکم اب منت تشوگ

: شرمک وت مدرک ورف ومانوخان

درمان -

نومابل طابترا عطق نودب . ومابل مدعب وم..و هنوگ . تفرگ زاگ ومشوگ

: تفگ

! امینک حلا بش ات تشیپ منومب منزب وتکرش دیق نکن راک -هی

: متفگ دش. رامخ مامشچ

هع.. -

نیتوس . نوریب نوشدیشک مداشگ نهاریپ وت وزا ماه هنیس تمس تفر

ات نوشور دیشک وشغاد نوبز هک نیمه . دوب تحار شراک و مدوب هتسبن

. مدرک لر تنک ومدوخ یلو متفر نتفر حلا زا مد

، شدوخ و نم ندرک هنووید و تخت یوت ندروخ لوو تعاس کی دعب

هدز لز مومح رد هب دنخبل .اب هریگب شود مومح تفر و دش ادج مزا

نتشاد تسود ..هی متشاد شتسود یلیخ . مدرکیم رکف داوهب وهب مدوب

. ههام 10 لصاح هکلب ! هدموین تسد هب هزور هس ود هک هتخپ

نت واب متخادنا رانک دوب هدروآ رد دوب هدرک فطل داوهب هک ور مسابل

وت مرب االن هگا متسنودیم اما مدرکیم مومح دیاب . دمک تمس متفر تخل

دیاب زور دنچ مزاب اما . مینک یم رارقرب هطبار و مینومیمن راکیب ، مومح

. میسیاو

مهب ور مدلوت ارچ داوهب دش. یلا خ وهی ملد دیسر منهذ هب هک یرکف اب

؟ همدلوت زورما هنودیمن ینعی ؟ تفگن کیربت



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

848

. مدرک شهاگن و میوقت تمس متفر

!هن تمشک یم داوهب دش. عمج مدنخبل اما... هام. ید 6 اقیقد ، دوب تسرد

هگیم کیربت مهب منیبب هگید تعاس دنچ ات منومیم ؟ مگب شهب ارچ ال صا

هن. ای

هشاب دازآ ممکش ات مدیشوپ داشگ گنر دیفس ترشیت هی صرح اب

، نوریب مدیشک متشاد شسود یلیخ هک ومگنر ینوتیز یوتلا .پ شلخاد

کشالیت. توب و مدرک شتس کشالیت راولش و شلا اب

ملد . نوریب دموا داوهب هک منک شیارآ متسشن و نوشمدیشوپ

نم هکنیا یلو ؟ هتفر تدای وتنز دلوت مگب و شرس منزب غیج تساوخیم

. مارب هرادن یتیباذج ال صا هگب کیربت مهب دعب و دایب شدای و مگب

. مدن نوشن تحاران ومدوخ مدرک یعس

مرود وشاتسد تشپ زا دموا . متروص هب مدیلا م متشادرب ور ردوپ مرک

درک: همزمز . دیسوب ومندرگ و درک هقلح

گس هلوت یدش لگشوخ ردقچ -

هب نم و دمک تمس تفر دش ادج مزا . مدرک رکشت و مدز یروز دنخبل

. مداد همادا مشیارآ

یشوپب سابل دعب یروخب هنوحبص یتشاذیم -

: مداد نوکت ومرس

مروخیم اباب و نامام اب مریم -هن..

. تفگن یزیچ و درک شنت وشراولش

رباع و یشوگ . متسب ور موتلا پ یاه همکد و مدرک مرس وملا ش مدش اپ
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. مکیچوک یتسد فیک وت متشاذگ ور دوب هتفرگ مارب داوهب هک یکناب

نامام . نییاپ هقبط میتفر مه واب دش مومت شراک مه داوهب دعب یمک

. تکرش هتفر شیپ تعاس هی تفگ اراس و دوبن

هنوگ . میدوب ام هنوخ یولج ، دعب هقیقد هد وهی میدش نیشام راوس

نوچ . مدوب نیکرچ لد شزا . مدرک یظفادخ شزا و مدیسوب و داوهب

هی لقادح ، هیمهم دادیور شارب شرسمه دلوت درم، ای نز هی مرظنب

! هگب هنوتیم هک ور کیربت

کرابم تدلوت هگیم االن مدرک رکف . مدرک شلغب و مدرک سالم منامام هب

؟ دوب هدش نوشچ انیا ، مدرک پک . تفگن اما

وت متشاذگ مدرک تفج مدروآ رد وماشفک و هنوخ لخاد متفر لماک

ور همانزور مندید اب اباب . مدرک نوزیوآ و مدروا ورد موتلا .پ یشفکاج

. شلغب وت متفر ورف دش، دنلب و تشاذگ نیمز

ییاباب -سالم

. مرتخد کرابم تدلوت هگب "سالم" هملک دعب مدرک اعد اعد ملد وت

؟ یروطچ اباب.. لسع -سالم

. مداد تروق راد ادص ومنهد بآ

؟ نیروطچ امش مبوخ -

اب منوتب هک مایم رترید تعاس هی متفگ هنوخراک مدز گنز . مبوخ منم -

مروخب هناحبص وت
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هنوخراک ،وت اضراباب تساوخ هب اباب ، شیپ هام ود .زا مدز یروز دنخبل

و درک رارصا اضر اباب اما دشیمن یضار شلوا . دوب هدش راک هب لوغشم

. تسانیا زا باالرت یلیخ یشاداپ مزلتسم هدرک شهب ماباب هک یکمک تفگ

اب تفرگ سنا ال ماک هک مدعب زور دنچ هنک،هی لوبق دش روبجم مه اباب

. هنوخراک وت شراک

هب عورش و نوشرانک متسشن . میدیچ ور هنوحبص هرفس نامام کمک هب

تدلوت تفگن اما ، دیسرپ نیمسای و مدوخ حلا زا نامام . میدرک ندروخ

دوب بیجع یلیخ ... کرابم تدلوت تفگن اما ، دیسرپ داوهب زا اباب . کرابم

نوشدای هک ندوب هدش نوشایگدنز قرغ ردقنوا نوش  همه راگنا هن؟!

! مدموا ایند هب یزور نینچ وت شیپ سلا هدزنوش دوب هتفر

تحاران ای ننزن رغ اباب و نامام هکنیا هساو اما دوب هدش روک ماهتشا

: مدیسرپ مدش ریس یتقو . مدروخ هگید همقل دنچ نشن

؟ ربخ هچ اضر اباب زا ییاباب -

: تفگ و دیشک یهآ اباب

هنوخ شیپ هریم ور یتعاس ود زور ره . هشب یتساوخ یم یربخ هچ -

هنیشیم ، لخاد هریم و هنزیم وشنوخ گنز اتقو یضعب . هنزیم هسرپ زانهب

هریمن مازور یضعب . شتسوب یم ، هنکیم شلغب ، هنزیم فرح شاهاب

مزانهب . هدش رت هتسکش و رتریپ یلیخ شمدید هک یراب نیرخآ .زا لخاد

شدیدج تیوه و هنکب هیسآ و ردان زا لد هنوتیمن نوچ . هنوغاد یلیخ

ردام واب اجنیا دایب هشاپ هکنیا اما هدموا رانک اضر اب ابیرقت . هریذپب ور

، هشتخس .. هنومب اجنیا هشیمه هساو داوخب یتح ای هش انشآ شاردارب و

ود ، هشیپ هتفه ود هساو مگیم تهب مراد هک ییانیا هتبلا واال. منودیمن
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درک. لوبق زانهب و دش هرجعم یدید دیاش . مرادن یربخ تس هتفه

ولج ت هشوگ رگج هتخس یلیخ دش. نوغاد هدرم هراچیب - نامام

ینک یرود شزا یشاب روبجم و هشاب تمشچ

هدرک شوخ اج مولگ وت ضغب یتحاران تدش .زا مدیشک یقیمع سفن

طسو نیا هک یسک . ارون نامام و اضر اباب مه ، تشاد قح زانهب مه . دوب

شزا هنوتیمن یسک و هکاخ اه راورخ ریز هک مه ناخ ِناخ!و هرصقم

امتح دوب هگا نوچ تسین هدنز هکاالن ملا حشوخ یلیخ . هریگب ماقتنا

نینچ روصت .اب میرادهگن ور نیمسای میرادن قح مداوهب ونم تفگ یم

دش! خیس منت یاهوم یزیچ

: متفگ

؟ منزب فرح شاهاب نینزیم شهب گنز -

؟ اضر -هب

هرا -

. متسد داد ویشوگ تفرگ وش هرامش و داد نوکت وشرس

داد: باوج اضر اباب قوب جنپ دعب . میمیدق قاتا وت متفر مدشاپ

زربیرف هلب -

!! هتسخ دایز یلیخ . دوب هتسخ شادص

: متفگ و مدرک فاص ومادص یا هفرس کت اب

اباب! -سالم
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: تفگ دعب و درک یا هیناث دنچ ثکم

ملگ. سورع اباب!.سالم تفگیم مهب یروطنیا زانهب شاک -

درک. شیر ور ملد هک دوب نیگمغ ردقنوا شنحل

؟ نیروخیم هصغ ردقنا ارچ هرخ.. بال هگیم -

؟ یدوب ردپ حاال -ات

-هن..!

! ینک مکرد ینوتیمن تقو چیه سپ -

اما.. منودیم -

؟ هروطچ نیمسای ؟ یروطچ . میرذگب -

. مدز یوحم دنخبل

؟ نیسرپ یمن ور نیمسای یاباب ،حلا میبوخ نومتفج -

؟ هروطچ شاباب . مسرپ یم ارچ.. -

؟ هشابن بوخ شلا وح هشاب هتشاد نم یلگ هب یرسمه هشیم هگم -

: تفگ و دیشک یهآ . هدنخ ریز میدز نومتفج

؟ یچ ارون -

شهب یرس هی نیایب تسین رتهب .. نینودیم رتهب وشلا ح هک نوتدوخ -

؟ نینزب

ضحم هب منکیم سح . مراذب اهنت ور زانهب منوتیمن یفرط ..زا منودیمن -

تقو چیه هک هریم یروج . هریم رهش نیا زا زانهب نارهت مدرگرب هکنیا

منک. شادیپ منوتن



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

853

یم رتهب ومه فرح ارتخد هرخ ؟بال منزب فرح شاهاب نم نیاوخیم -

. نمهف

رتخد هی هب تساوخ یم سهلا هدزنوش ، هدزنوپ رتخد .هی تفرگ مدنخ

! بیجع هچ ، هدب هرواشم یبغلا 35سهلا

: تفگ اضر اباب

. هریذپ یمن نوا ینعی -هن..

هبارخ یلیخ عاضوا سپ -

. داتفا دیدج قافتا هی متفر هک شیپ زور ود هتبلا . ابیرقت هرآ -

: متفگ قایتشا اب

؟ یچ -

و دروآ یاچ مساو . ندوبن هنوخ شاه هچب و رهوش ش. هنوخ متفر -

یمن ممهاگن یتح لبق یاه هعفد . تسشن مشیپ مه تعاس مین ادودح

. ندروآ یاچ و ییاریذپ هب هسرب هچ درک،

. تسشن مامشچ وت یکشا و مدز دنخبل

.. بوخ ردقچ .. یهلا -

. مدرک عطق دعب و مدز فرح شاهاب هگید یمک

هرخسم لا یرس وهی نویزیولت یولج مدوب هتسشن هلصوح یب ، رصع

چپ چپ نفلت اب نامام مدش هجوتم راب ود ابیرقت هک مدرک یم اشامت

یمن نوهنپ نم زا ور یزیچ تقو چیه نامام نوچ ؛ دوب بیجع . هنکیم

کیرحت ومیواکجنک تشاد مونشن هک هنزب فرح یروط مولج هکنیا درک،

. مدن تیمها مدرک یعس اما . درکیم
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زا یربخ مدید یلو هنوخزپشآ متفر . هنوخ دموا اباب هک دوب تفه تعاس

: مدز داد نامام هب ،ور تسین ماش

؟ میرادن ماش نامام -

داد: باوج شاج اباب

ترهوش ردام هنوخ میرب دیاب شوپب سابل ایب اباب ادیت -

یاه همکد تشاد هک اباب وهب نوریب هنوخزپشآ زا مدموا . دیرپ باال موربا

. مدرک هاگن تسب یم وشنهاریپ

؟ همدوخ هنوخ نوتروظنم ؟ مرهوشردام هنوخ -

. دیدنخ

. ترهوشردام و تدوخ هنوخ -

؟ هنوخ منیتسرفب نیاوخ یم مدز ور نوتلد دوز هعفد نیا ارچ؟ بخ -

. دیسوب و مینوشیپ متمس دموا

اجنیا ور ماش هکنیا یاج تفگ دز گنز داوهب .. ادیت هیفرح هچ نیا -

امش هنوخ میرب میروخب

هدموا شدای ناخ داوهب دیاش ال صا . مدوب هدش عناق ، مداد نوکت ومرس

هخآ ! منودیم دیعب اباب .هن همدلوت راختفا هب مه ماش نیا هنم،و دلوت

؟ اعقاو تسین ملظ نیا .. نتفگن کیربت مهب ممنامام و اباب یچ.. ینعی

یمک اما ، دوب درس . هنوخ تمس میداتفا هار نونز مدق و میدش رضاح

هدایپ هک درک یم دیکات مادم مرتکد نوچ دوب جایتحا مارب مه ندز مدق

. هبوخ یگلماح هساو یور

*****
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؛ میتشذگ غاب زا میدیسر یتقو . میدیدنخ و میدز فرح ور هار لوط

وت دز یکیرات . مدرک زاب . مدنوخرچ و هنوخ یدورو رد یوت متخادنا دیلک

؟ دوب کیرات هنوخ ارچ . مقوذ

: نتفگ نامزمه رفن دنچ وهی اما

" کرابم تدلوت "

هدرک پک دش. نشور اقرب و دش دنلب گنهآ و تسد و غیج یادص و

. مولج دموا شتسد وت کیک اب داوهب . مبلق ور متشاذگ ومتسد ! مدوب

.. دوب ربخ هچ اجنیا .. اجنیا نم.. یادخ

و مدیشک یشفنب غیج . هجنسب ور تیعقوم مزغم دیشک لوط هظحل دنچ

اه.. ییادرسپ .. داوهب یاتسود مومت .. تیعمج ردقچ . داوهب لغب مدیرپ

مرواب . ندوب هدموا مه یرسک و نیمراس یتح .. شاه ییاد رتخد

، شمدوب هدید راب هی طقف هک داوهب یاه ییادرتخد زا یکی . دشیمن

داوهب دش. دیفس داوهب ونم یاپاترس هک دقنوا ، تخیر یداش فرب نومور

دوب هداسیاو رت بقع هک ارون نامام تسد داد و کیک و رانک داد شلوه

. درکیم ماگن دنخبل واب

: متفگ . شمدیسوب و مدرک لغب و داوهب هرابود

هشیمن مرواب .. داوهب -

نم قشع کرابم تدلوت -

: تفگ و دیسوب ومنوگ . دوب هدش عمج مامشچ وت کشا

باال میرب ایب -

. وتلا پ نم و دوب نوشنت یسلجم سابل انوا . داتفا ماسابل هب ممشچ هزات
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باال. میتفر و مدرک یهاوخ ترذعم تیعمج زا

. مابل ور تشاذگ وشابل و راوید هب متدنوبسچ داوهب ، متسب ورد هک نیمه

مدروآ مک هک سفن . شاهوم وت مدرک ورف ومتسد . شمدیسوب قایتشا اب

: مدرک همزمز

میگدنز بش نیرتهب هشیم بشما منئمطم -

: دیسوب ومینیب کون

. یدش لا حشوخ ملا حشوخ -

: مدز یهاتوک غیج

مدوب هدرک گنه ال صا .. داوهب دوب یلا -ع

: دیدنخ

مرب تنوبرق یهلا -

، دوب یکشم دنلب یسکام سابل هی شور . تخت تمس تفر و دش ادج مزا

طالیی ریجنز هی شتشپ و دوب هدش راک طالیی شاب هقی تمسق هک

: تفگ و متمس شدروآ . دوب زان یلیخ ؛ مدیزگ بل . تشاد

ممناخ شوپب -

وط هسوب هی هگید رود وهی شابل ور متشاذگ ومابل زاب و مدرواین تقاط

. میداد ماجنا ور قشع زا ورپ الین

ممکش اب دوب نیا شتبثم هتکن و دوب بوخ یلیخ . مدیشوپ ور هنهاریپ

. دوب هدرکن داجیا یلکشم

یاشفک . مدرک اهر هنادازا وماهوم و مدرک ییابیز اما مالمی، شیارآ

. مدوب هدش لیمکت هلب و.. یکشم دنلب هنظاپ

یور .زا میدش جراخ قاتا زا مه واب مدرک هقلح داوهب یوزاب رود ومتسد
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دش. دنلب نوشتسد و غیج یادص و نومندید انومهم اه، هلپ

. تفریمن رانک مابل ور زا یا هظحل دنخبل

ملا حشوخ و ندموا هکنیا زا مدرک رکشت و مداد تسد انومهم کت کت اب

داوهب رانک یتخبشوخ یوزرآ مارب و نتفگ کیربت ومدلوت مه انوا و ندرک

. ندرک ور

مرواب ور. مدوخ یاباب و نامام مدعب . مدیسوب و مدرک لغب ور ارون نامام

؟ ممهفن هک ؟ نتفگن کیربت ننک مزیارپروس هکنیا هساو ینعی ، دشیمن

هب عورش باال. تفر انومهم غیج ، دعب و طسو دیشک ونم همدقم یب داوهب

. مورآ گنهآ هی اب دعب ،و رادرق و دنت گنهآ هی اب شلوا . میدرک ندیصقر

. مدرک هقلح شندرگ رود وماتسد و شنوش ور متشاذگ ومرس

. منزب قع هک دوبن ردقنوا اما ، درکیم کیرحت وم هدعم شخلت رطع

. مدوب هدرکن ادیپ رایو مدوخ رهوش انز،هب یلیخ لثم رکشورادخ

. هیضق نیا زا مدوب لا حشوخ

. ندوب جوز ارثکا .. متخادنا انومهم هب یهاگن . دیسوب وم هقیقش

. دوب هدش یونعم گنشق اضف و ندادیم نوکت ور نوشدوخ ام اب نامزمه

هنم. دلوت نشج ، نشج نیا هشیمن مرواب مزونه . مدز یدنخبل

هیقب واب دوب ام هساو هک صوصخم زیم رس میتفر و دش مومت گنهآ
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. نومرس نتخیر رسپ و رتخد ات دنچ وهی . تشاد قرف

: تفگ و دیسوب ونم دموا نوشیکی

وبشما دنوکرت ، یراد ینملتنج رهوش هچ نیبب .. کرابم تدلوت .. مزیزع -

: تفگ دعب و دز دنخبل . مدرک هاگن داوهب هب ینادردق اب

. مییاد رتخد .. زانلا -

: تفگ داوهب . متدیسوب و دموا رد شتشپ زا هگید رتخد هی

هزانلا تسود منوشیا -

رتکیچوک همه ،زا عمج هی نیب دوب یدب سح . مدش انشآ مه نوش هیقب اب

. دوب یدب سح اعقاو . یشاب هلماح یلو و یشاب

. مدن تیمها مدرک یعس اما

طسو نتفر مه هیقب و دش شاتسود زا یکی اب تبحص مرگ هک داوهب

. ارون نامام و ماباب و نامام زیم رس متفر نم ، نصقرب

باالی کیش یلیخ و هدرک نوینیش و شاهوم هک مدرک هاگن ارون نامام هب

. دوب شنت مه هداعلا قوف و یکشم نماد تک .هی دوب هدرک عمج شرس

!! دوب رشحم یشوپ شوخ و یپیت شوخ یوت نز نیا
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. دوب گنر یرتسکاخ یسلجم نهاریپ هی ممدوخ نامام نت اما دوب بیجع

؟ مدیدن نم هک دیشوپ ونیا یک

نوششیپ مکی . بشما تباب مدرک رکشت نوشزا و مدیسوب ونوش هس ره

متفر ، دعب و درک یفرعم یکی یکی ورانومهم مارب ، ارون نامام و مدنوم

. مصقرب ات طسو

ماهاب عیرس و ندوب دروخرب شوخ یلیخ داوهب الی یماف هناتخبشوخ

صقر هب عورش نوشاهاب تحار ، نماتسود هک راگنا و ندش یمیمص

. مدرک

درجم ؛ تسه رسپ یلک هک اصوصخ . اجنیا ندوب مه هنارت و ولین شاک

. نتشگیمرب لهاتم ، ندمویم

. تفرگ مدنخ

، مدنوزرل یم ور مندب و مدادیم نوکت گنهآ متیر اب هنارهام وماتسد

. دوب گنشق یلیخ مه ( داوهب یاه ییادرتخد ) انهم و نرتسن و زانلا صقر

دش رت مرگ هک ینومهم . میدیصقر و مه اب میدش روج یباسح هک هص خال

. طسو ندموا مداوهب یاتسود هیقب و یرسک و نیمراس و هتشرف ،

. میصقرب مهاب دموا مداوهب . دوب هدش غولش یباسح

. تشذگیم شوخ مهب تشاد اعقاو
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نیب اراکتمدخ و دش عطق گنهآ ، ندیصقر هفقو یب تعاس هی دعب

ندروخ هب عورش و میتفرگ اذغ مداوهب ونم . ندرک شخپ اذغ انومعم

. میدرک

؟ مناخ ادیت -

مدیرپ و مدز یغیج .. هنارت رانک ولین . مدرک دنلب ومرس ولین یادص اب

: تفگ هدیسرت داوهب . مدرک نوشلغب

هچب ادیت -

: متفگ نوشهب ور قوذ .اب مدرک روج و عمج ومدوخ و مدیزگ بل

نیدموا دش بوخ ردقچ اه.. هچب یاو -

: تفگ و درک ماگن پچ پچ هنارت

ینکن بارخ ونومشیارآ تاندرک فت نیا اب هگا واال هرآ -

: تفگ و هنارت رس وت دیبوک ولین . دوب مرادبآ یاه چام شروظنم

تتروص هب دیلا م یباحاص یب ردقنوا .. هشیمن بارخ -
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هی مشین . نتفگ کیربت ومدلوت نم هب دعب و نداد تسد داوهب .اب مدیدنخ

حبص وات منک لغب ور داوهب تساوخ یم ملد ؛ دشیمن هتسب مه هظحل

! مدِب شهب

و ازیم زا یکی رس نتفر هنارت و ولین . تفرگ مدنخ مدوخ رکف زا

یم وشاذغ تشاد هک مدرک هاگن داوهب درب.هب اذغ نوشارب راکتمدخ

. دروخ

: متفگ و مدز یباذج دنخبل

.. ییاقآ -

: تفگ نامزمه و منهد ولج تفرگ درک ورپ قشاق

نوج -

: مدرک همزمز رپ نهد .اب مدروخ و مدرک زاب و منهد

؟ هیچ مرکف وت ینودیم -

. تسه یزیچ هی دوب هدیمهف مبل ور یزوم دنخبل درک.زا ماگن کش اب

: تفگ

؟ تسه یچ .. هنورذگب ریخ هب ادخ -
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. شوزاب وت مدز تشم اب

هک.. یدرک ملا حشوخ بشما ردقنا -

دز. دنخبل

هک؟.. . مسسنرپ تسانیا زا باالرت تتقایل -

! مدب تهب حبص ات داوخ یم ملد هک -

: تفگ و تفرگ ماپ نور زا ینوکشین . رامخ دعب و دش درگ لوا شامشچ

هک یدش لگشوخ یفاک هزادنا ،هب نکن هنووید ونم روخب وتاذغ ثوید -

منک! تسار نم مه افرح نیا ندزن اب

ور دشیم شخپ ماسفن . مدیدنخ و شندرگ یدوگ وت مدرک ورف ومرس

. شندرگ

نوا یچره درک. ماگن یخزرب . بقع متفر و متفرگ شنوچ زا یزاگ

. دمویم مدنخ رتشیب نم تفرگ یم شصرح

راد هدنخ هشن عیاض عمج نیب ات هنک لر تنک وشدوخ تشاد یعس هکنیا

. دیشکیم قیمع سفن یه هک شفایق اصوصخ . دوب

. مشاب یبوخ رتخد متفرگ میمصت و تخوس شارب ملد
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یعون ) یکار ناویل نم،هی ی هزاجا اب داوهب و میدروخ لماک وراذغ

. دروخ ( بورشم

مداتسرف و داوهب . طسو نتخیر همه و دش هدز گنهآ مزاب ماش زا دعب

. مشیپ نایب مدز ادص ور ولین و هنارت و شاتسود شیپ

یسسنرپ نهاریپ هی ولین منک. هاگن نوشهب تقد اب مدرک تقو هزات

هاتوک یل کتروش مه هنارت ، دوب هدرک رف وشاهوم و دوب هدیشوپ یتروص

. دیفس ینوتک .اب دوب هدیشوپ شتس هنت مین ،اب

. دوب هدش هزماب یلیخ . دوب هتسب یشوگرخ مشاهوم

: تفگ ولین

نومیروخن -

. مدرک شاگن پچ پچ

؟ هیندروخ نع هگم -

: تفگ هنارت . موزاب وت دیبوک صرح اب

یدش لگشوخ یلیخ یضوع -

درک. دییات مه ولین
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دیاب هک هنک یم شیارآ ، هلگشوخ مشیارآ نودب صومان یب نیا هتبلا -

. مینک عمج وشاه هتشک

هشیم سول وگن حاال هبوخ - هنارت

هدیم تم عال هراد نک، هاگن ور هرسپ نوا هنارت هع .. ایگیم تسار - ولین

یکی ، دوب نیتسار . دادیم نوشن هک یتمس میتشگرب ود ره وهی هنارت ونم

هکلب ، دوب هرهچ شوخ و پیت شوخ اهنت هن اضق زا هک داوهب یاتسود زا

. دوب مرادلوپ

: تفگ و دیرپ شرس زا شوه وهی هنارت

ونم نیریگب اه هچب .. یاو -

. هدنخ ریز میدز ولین ونم

تتمس دایب شدوخ راذب نکن شاگن هنووید - ولین

نک روت ور یکی ماوت ولین .. مقفاوم هرآ -

اباب ورب - ولین

نیا وت هگید کال هک مه هنارت . میدش ندز فرح لوغشم ، دعب و مدیدنخ

. دوبن ایند
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و ولین اب دعب و نم اب لوا . نومتمس دموا نیتسار دعب یمک رکشورادخ

: تفگ تلا جخ نودب داد. تسد هنارت

؟ ینکیمن یفرعم مناخ ادیت -

: متفگ . تفرگیم مدنخ تشاد . دوب هنارت ور هرس کی شامشچ

ولین منوشیا ، هنارت نوشیا ارچ.. ارچ -

! دییدش دوب هدرک زمرق هنارت

داد: رارق بطاخم ور هنارت و ولج دروا وشتسد نیتسار

؟ نیدیم راختفا -

. هصقرب شاهاب هرب دوب نیا شروظنم

هی ولین . دروایم رد یزاب جیگ تشاد . نیتسار هب دز لز واگ لثم هنارت

نحل .اب هشاب هدموا شدوخ هب راگنا هنارت دعب و شولهپ وت دز هنود

: تفگ یلجخ

هلب! -

دش. عمج مشین هک ندرک ماگن بجعت اب هنارت و نیتسار . مدیشک لک وهی

: متفگ هنامولظم

هلب! تفگ بخ -



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

866

: تفگ مورآ ومرس وت دز ولین

یدرب ونوموربآ -

هدز لز جنربریش لثم هک هنارت هب هملا ع .هی طسو نتفر هنارت و نیتسار

مه ام دعب و میدیدنخ ، دادیم نوکت وشدوخ مورآ و نیتسار هب دوب

. طسو میتفر

لز شمتخانش یمن هک هرسپ هی مدرک سح میدیصقریم میتشاد یتقو

ام. تمس دمویم سوسحمان تشاد انومهم نیب زا مک مک و ولین هب هدز

یاه هاگن هب مه ال صا .. انیا و دایمن ششوخ تفگ ولین و متفگ ولین هب

مه ولین ؛واب دیصقر نوماهاب دموا داوهب . دادن تیمها هرسپ هریخ

درک. یم راتفر هنارهاوخ

. دمویمن ششوخ هنارت زا دایز

، دعب و نرایب ور کیک درک الم عا یج ید . دوب ینومهم یارخآ ابیرقت

سکع ، شرخا هقبط هک هقبط هس کیک .هی ندروآ ور کیک اراکتمدخ

! دوب مدوخ

. مدیسوب و مدرک لغب ور داوهب زاب و مدز یغیج

یتقو و ندرمش ندرک عورش انومهم . دوب کیک یور عمش ات هدزنوش
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هک یروطنیمه زیچ، همه مدرک وزرآ ملد ووت متسب ومامشچ کی، نتفگ

! نیمآ ! هنکن رارف میگدنز زا یتخبشوخ ؛ هنومب تسه

ومدوخ . مدرک ضغب ارچ منودیمن دش. شوماخ اعمش و مدرک توف

. تخیر مامشچ زا کشا هرطق ود و داوهب لغب وت متخادنا

: تفگ دید ومکشا هک داوهب اما ندز توس و غیج انومهم

؟ ممناخ ارچ هیرگ -

. دیسوب ومامشچ

هب ات درب و کیک دموا راکتمدخ . میدیرب ور کیک مه، واب تفرگ ومتسد

! باذج شخب ، دوب هدیسر وداک هب تبون . نرایب و ندب شرب دادعت

وت درک تسد یباذج دنخبل اب داوهب ، دعب و تفگ نوفورکیم وت یج ید

: تفگ دنلب و انومهم هب ور شتفرگ . نوریب دیشک هبعج اتود . شبیج

.. هگید هشیمن یلو منک شمیدقت و مریگب وداک ور ایند لک دیاب منودیم -

! تسایند شدوخ هخآ

. دوب هدش کیتنامر ردقچ . تخیر یره مبلق و مدیزگ بل

یدرس ، دعب و دیسوب ومندرگ ، رانک دز وماهوم تفرگ رارق متشپ دموا
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. مدرک سح مندرگ رود ور یدنبندرگ ریجنز

. منزن غیج ات متفرگ ومنهد یولج

یدرکیم شزاب یتقو و دوب نیگن زا رپ شور هک دوب بلق هی شک پال

. دوب داوهب سکع فرط وهی مدوخ سکع فرط هی شوت

: تفگ و دیسوب ومنوگ . شلغب وت متفر ورف و مدیخرچ

تسه مگید یکی مقشع -

یاج ،اب دیلک وهی درک زاب مه ور یدعب هبعج منک، یجه ور شفرح ات

: تفگ و مولج تفرگ طالور یدیلک

. هراد تسود هک یروطنومه تسرد ، مرسمه مسا !هب نومدیدج هنوخ -

: متفگ و مدیشک یغیج . وشفرح ممهفب ات دیشک لوط هقیقد دنچ

.. داوهب یاو -

: متفگ و شمدیسوب . ندز تسد انومهم

.. مارب هیفاک یمرکف هب هک نیمه .. دوبن -المز

دز: داد وهی ولین
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هگیم یکلا -

. مدرک شهاگن پچ پچ نم اما . داوهب یتح ، ندیدنخ همه

و مولج تفرگ هبعج .هی متدیسوب درک ملغب و متمس دموا ارون نامام

: متفگ . دوب هرقن دنبتسد و دنبندرگ تس درک.هی شزاب

هزان یلیخ .. نامام یسرم -

: تفگ و دز یکمشچ

. تدوخ ِیزان هب -هن

. مندرگ نتخادنا دنبندرگ هی یرفن مانوا و ندموا مدوخ یاباب نامام مدعب

زا دوب هدش رپ زیم نییاپ و زیم دش، یرپس نتفرگ وداک هب یتعاس مین

. متشادن ور یلا حشوخ زا ندز غیج ناوت اعقاو هگید نم و وداک

ور متشاذگ ومرس نم اما . یبوکیاپ و صقر هب طسو نتخیر همه هرابود

. دوب شتسد وت متسد و داوهب هنوش

. دیسوب یم ور ماهوم یور یهاگزاره داوهب ؛ انومهم هب مدز لز دنخبل اب

دوب هدش روج انیا هتشرف اب ولین . ندوب طسو مدوخ نامام اب ارون نامام
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. هگید جوز یلک ..و یرسک اب نیمراس ، دوب نیتسار اب هنارت ،

: تفگ و دیسوب ومتسد تشپ داوهب

؟ یتسین هتسخ ممناخ -

. مدرک شاگن متشگرب

؟ روطچ مزیزع -هن

: مدیسرپ درک. مدنلب و دز یثیبخ دنخبل

؟ روطچ -

. نتسشن همه نیا تسین بوخ تارب ، قاتا میرب وشاپ -

اب اما قاتا میتفر یم ینومهم طسو دوب تشز هخآ منک، ضارتعا مدموا

. تسین یضارتعا چیه یاج مدیمهف ، متسد ندرشف

و مدرک تسرد ومسابل اما منومب ینومهم رخآ ات متشاد تسود هکنیا اب

. میتفر قاتا هب داوهب هارمه

درک. سبح راوید و شدوخ نیب ونم تسب ورد ات



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

871

( تاشناو #)

دنت دنت یروط ،هی دیسوب وماه بل صرح اب تفرگ شتسد وت ومتروص

. مدب وشاسوب زا یکی باوج یتح متسنوتیمن هک دیسوب یم ور ماهبل

تسد و تفرگ هلصاف مزا یا هیناث .هک مدروایم مک سفن مک مک متشاد

: متفگ . مدیسرت هظحل هنک،هی زاب ومسابل پیز ات درب

.. هچب .. ینکیم راکیچ داوهب -

: تفگ و درک م هاگن رارق یب و رامخ

. مبقارم .. ادیت -

مورآ و تفرگ شلغب وت ماپ ریز تخادنا تسد . نییاپ دیشک ومسابل پیز

. نوریب دز ماه هنیس و نییاپ داد وسابل . تخت ور متتشاذگ

ماه هنیس ات مندرگ زا مور دموا هزادنب مور وشنزو ینیگنس هکنیا نودب

دز. کم دیسوب

هجوتم ، تسگید یایند هی کالوت راگنا سکس عقوم داوهب مدوب هدیسرت

بیسآ هچب مسرتب دشیم ثعاب نیمه و هدیم ماجنا یراک هچ تسین

مشاهاب هطبار قشاع نم اه، هنک دروخرب ماهاب ثمالدب هکنیا .هن هنیبب

داوهب هک یلا ح نیا . مینک راتفر مالمی دیاب یلیخ دوب هتفگ رتکد .. یلو

هنک. دروخرب مالمی منودیم دیعب ، هراد

. هرایب باال وشرس دش روبجم و متفرگ متسد وت وشرس

تفر رانک مور منک.زا ضارتعا ماوخ یم دوب هدیمهف درک؛ یگنرمک مخا

: تفگ و تسشن تخت ی هبل وکالهف

یتنعل -

. متشاذگ شوزاب یور ومتسد مدش زیخمین . تخوس شارب ملد
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شکب زارد ایب -

همکد و درک لش وشتاورک یتفلا خم یچیه نودب هک دوب دب شلا ح ردقنوا

. دیشک زارد و رانک تخادنا دروآ شرد درک زاب وشنهاریپ یاه

نامزمه شتروش و راولش دعبو مداد ژ اسام وشاپ قاس ماتسد اب مکی

. نییاپ مدیشک

مدنخ . داتسیاو خیس مامشچ ولج ونوریب دز هداتسیا فاص شیگ . نودرم

. دوب هدرک قش نشج لوا مزا هچب ، تفرگ

. دشن هقلح شرود متسد هک دوب هدش گرزب ردقنوا ، شمتفرگ متسد یوت

شاه هضیب ات شکه رسکال زا ومانوخان داوهب رامخ یاهمشچ وت هاگن اب

. مدیشک

. شندیکم هب مدرک عورشو منهد یوت شمدرب

شراتفر وت درکیم یعس هکنیا واب ماهوم یوت تفر شاتسد تسشن

هرب. منهد وت رتشیب شیگنودرم ات داد راشف ومرس هشابن تنوشخ

ولج و بقع یمک واب مدرک شسیخ منهد ؛اب شمدروخ علو و ادص اب

ال شمتشاذگ و مدنوبسچ مهب ور ماه هنیس . مدروا شرد منهد وت ندرک

. نوریب دوب هدز نوشکون ، مدوب هدش کیرحت نوچ هک ماه هنیس ی

: تفگ و درک هاگن ماه هنیس وهب دیشک یقیمع هآ متفر نییاپ باال مورآ

ینکیم منووید -

باال ماه  هنیس الی شیگنودرم ردقنوا و مدز شهب یکمشچ تنطیش اب

تخیر ماه هنیس ور ما هنوچ ریز دیشاپ راشف اب شبآ هک مدرک نییاپ

. مدرک زیمت ومدوخ ییوشتسد وت متفر مدشاپ و مدروا رد لماک ومسابل

شیگنودرم اب هراد هدیباوخ تخل روطنومه داوهب مدید متشگرب یتقو
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. هنکیم یزاب

. منوج هب هتفیب هنک شرادیب تساوخ یم زاب درمان ؛ تفرگ مدنخ

؟ دادهب ینک یم راکیچ -

. مباوخ یمن شوت مرن ات هگیم هنکیم هیرگ هراد هدش رادیب زاب -

دش. درگ مامشچ

؟ یچ -وت

بل ! مدش سیخ مدرک سح درک. هراشا م منت نییاپ هب شامشچ اب

اما.. تساوخ یم ملد ممدوخ . مدیزگ

دنچ نیا هک متسنودیم ؛ تسین نک لو متنکن لماک ات داوهب متسنود یم

. منکن یضارتعا متفرگ میمصت سپ هدش تیذا یلیخ تقو

: متفگ و مدیشک ممکش ور ومتسد مداسیاو شرس باالی متفر

هنکب وتنامام داوخیم ش همه ؟ یراد ییاباب هچ نیبب -

تخت ور باوخب ریگب -

. مدیشک زارد

وماه هنیس و ندرگ داد، سوق یمکی شهب و مرمک ریز تشاذگ تشلا هیب

. دروا رد ومتروش . نییاپ تفر و درک نوراب هسوب

( ملوچ وچ. ) مسیروتلک هب تسشن دش مخ متخادنا میتروص تشهب یهاگن

عورش تدش اب هک متفگ یخآ مدوب ساسح شور هداعلا قوف دز نوبز

. شندیکم هب درک

: متفگ و متفرگ وشرس بات یب

داوهب -
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؟ یاوخیم یچ ؟ منوج -

هدن شتفل -

: تفگ و دیدنخ

. بلطم لصا غارس میرب -

وش  هرذ هی طایتحا اب مورآ و درک سیخ ماپ طسو با اب وشیگنودرم

وت. درک

؟ یرادن هک درد -

متشاد هام، ود دعب منک. شسح لماک تساوخ یم ملد اما متشاد درد

. مدرک یم هبرجت ور شاهاب ندش یکی سح مزاب

-هن!

مد. یمن همادا هگید وگب تفرگ تدرد عقومره -

. متفگ یا هشاب

درک وشمه دایب مدرد هکنیا نودب هک یروج ، ملخاد درک شاوی شاوی

ات درکیم ولج و بقع شیگنودرم مورآ . ندز هبملت هب درک عورش شوت

. مشب تیذا ادابم

. مدز گنچ یتخت ور هب دایز تذل زا

مدرک زاب وماپ متشاد وشناوت هک ییاج ات هشب مومت تساوخ یمن ملد

. مدرب یم یرتشیب تذل مدرک یم زاب رتشیب یچره

دش. مک داوهب طایتحا اب هک دوب هتفرگ درد ملد ریز ممکی

تسد و دز سپ ومتسد داوهب هک منوزرلب وملوچ وچ. ات مدرب تسد

. شندیلا م هب درک عورش شندز رمک اب نامزمه شور تشاذگ شدوخ
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. ماربا وت مدرک یم سح متسب ومامشچ

هلمج مشوگ ووت دیسوب یم ور مندرگ نامزمه ؛ دوب مظنم شاه هبرض

و میشن اضرا دوز ات دوب مورآ شتکرح . درکیم همزمز هنوقشاع یاه

. میربب تذل یباسح

تقونوا نصقریم نراد نم دلوت راختفا هب نییاپ نوا . دوب هتفرگ مدنخ

. مداوهب ریز اجنیا مدوخ

هتفر نومندب یامد . دوب هدرک لغب ومندب و دوب هقلح مه وت نوماتسد

و نومسآ یوت نتفر لثم یزیچ !هی متشاد ور ایند سح نیرتهب باال. دوب

.. ندرک زاورپ

مکحم داوهب . مشب اضرا تسان هکاال مدیمهف و تفرگ جوا مسح وهی

زرل اب دعب و داد راشف وملوچ وچ.

. مدش اضرا تدش شهب

. دوب هدشن اضرا زونه داوهب اما مدز سفن سفن هب مدرک عورش و

: تفگو نوریب دیشک

مینک ضوع دیاب و نومنشیزوپ -

هفقو متساوخ یمن اما دوب هدش سح یب منت هکنیا .اب مداد نوکت ومرس

. هباوخب شسح و هتفیب شاه هبم لت. یوت

. تخادنا ممکش هب یهاگن

. تمنکب یگاد هشیمن فیح -

باالو داد وماپ .هی راوید رانک میتفر و مدش دنلب شکمک .اب مدیدنخ

. موت درک ینداسیاو
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. دنولا میم وماه هنیس نامزمه ؛ ندز ملت.هب هب درک عورش و

هبرض تعرس هک تفرگ یم باال ماه ونهلا مدشیم کیرحت هرابود متشاد

یمک . دوب هدش کیدزن ندش اضرا درک،هب رتشیب طایتحا اب ور شاه

دش. اضرا مدیمهف تفرگ مشوگ الهل زا هک یزاگ اب دعب و دز هبرض هگید

. منساب ور دیشاپ و نوریب دیشک وشتلآ

: دیسوب و منوش ور تشاذگ وشرس . مهب دیبسچ نونز سفن سفن

؟ دشن یچیه و میدرب تذل نومتفج یدید -

هش. مومت مه هدنوم یقاب هام هس نیا رتدوز شاک .. موهوا -

هشیم مومت یندز مهرب مشچ -

لیم لا مک اب منم ؛ مندیسوب هب درک عورش و تشاذگ مبل یور وشبل

وهب دوب هدش لیمکت هلیمکت ، هطبار نیا اب نومبش . مدرک شیهارمه

دعب داوهب دش. تبث میگدنز یابش نیرتهب تسیل یوت مگب منوتیم تأرج

: تفگ و درک لو ومابل ندیسوب هفقو یب هقیقد دنچ

؟ مراد تسود ردقچ هک ینودیم -

: مدز دنخبل شامشچ هب هریخ

موهوا -

. دیسوب ومینوشیپ و دز دنخبل

مریگیم شود نیمسای قاتا مریم منم ، مومح ورب -

رناژی هن هگید هطبار هی هساو دوب هدیمهف و دوب هدرک مکرد هکنیا زا

. مدوب نونمم شزا ناوت وهن مراد

تفر قاتا زا سابل تسد و هلوح واب درک شنت یراولش و ترشیت نومه

. نوریب
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. مدرک سمل ومدنبندرگ دنخبل اب

. میباوخب مدعب و مریگب شود ات مومح متفر مدشاپ

****

اما ندوب هتفر انومهم و دوب هدش عطق گنهآ یادص شیپ تعاس کی زا

فرح یهاگ و مدوب هدیشک زارد شلغب درب.وت یمن نومباوخ داوهب ونم

.خال دزیم فرح نیمسای اب داوهب یهاگ ، میدرکیم هقشاعم یهاگ ، میدزیم

نیرتهب مدرک یم ساسحا اعقاو . میدوب رادیب جنپ یادودح ات هک هص

! هشیم یرپس هراد میگدنز بش

سلا نیمهدزنوش ووت متسین اهنت مدوخ هک دوب نیا شزیچ نیرت گنشق

یلک هساو یعورش ینعی نیا . دنمرانک مه نیمسای و داوهب ، مدلوت زور

. بوخ تاقافتا

گنهآ و مدوب هتسشن غاب یوت هک یلا ح زور،رد هی رصع ، دعب هتفه کی

مدرک هاگن دش. عطق گنهآ و دش نشور میشوگ هحفص ، مدادیم شوگ

؟ هدش یچ ینعی ؛ مدرک بجعت یمک . تساضر اباب مدید

شاشب یادص . مدرک رارقرب ور سامت و متشادرب مشوگ ور زا ور نوفده

: مشوگ یوت دیچیپ اضر اباب لا حرس و

ادیت -

: دیرپ باال موربا هگنل

؟سالم مناج -

نارهت مدرگیمرب مراد ملگ.. سورع -سالم
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! هشیم لا حشوخ یلیخ هونشب ارون نامام .. بوخ ردقچ .. یاو -

.. شهب وگن -

ارچ؟ -

مایم زانهب اب مراد -

دش؛ درگ مامشچ منک. لیلحت و هیزجت وشفرح ات دیشک لوط هیناث دنچ

: متفگ و مدز یغیج

.. هشیمن مرواب ؟ درک لوبق یاو ؟ زانهب -

: تفگ و دیدنخ هناشوخرس اباب

هتسشن مشیپ االن یلو ، هشیمن مرواب ممدوخ هرآ.. -

یسک ؛ دوب یزیگنا ناجیه هنحص اعقاو . منزن ور یدعب غیج ات مدیزگ بل

تم وسال ،حاالسملا هدوبن شزا یربخ و هدوب هدش دیدپان 35سلا هک

!! شیعقاو تیوه و یگدنز هب هدرگیمرب هراد و هتسشن اضر اباب شیپ

منزب فرح مرهوش رهاوخ اب ماوخیم شهب نیدب ویشوگ -

یلیخ سح و مدرب یم راک هب ور رهوش رهاوخ ظفل دوب راب نیلوا

: تفگ و دیدنخ اباب . دوب یبیجع

یشیم انشآ شاهاب یباسح میایم -حاال

دش. یدج شادص هک منک ضارتعا متساوخ

؟ ادیت -

؟ مناج -

هنک هتکس هنیبب ور زانهب یتقو مسرتیم ؟ مینک راکیچ ور ارون -

: متفگ و تخیر یره مبلق
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نینک رارف نوتدوخ و نیرایب ور زانهب امش مرظن ..هب روطنیمه مداوهب -

. دوب بارطضا و سرتسا یاج اعقاو یلو . هدنخ ریز میدز نومود ره

: مدیسرپ

؟ نیسر یم هگید تعاس دنچ -

مشاب نارهت هگید تعاس اال3 متحا -

: مدز داد . تخیر ماگرب هملک یعقاو یانعم هب

؟ مریگب مرس هب یلِگ هچ تعاس هس وت نم ؟! تعاس هس -

؟ تس هنوخ ارون -

داوهب اب نتکرش -هن

. ندرک رکف هساو میراد تقو بش ..ات هبوخ بخ -

راکیچ دیاب اعقاو . مدرک غاب یوت ور مدق هب عورش و مدرک عطق دعب یمک

شدعب هکنیا .و هنکیم پک اعطق هنیبب ور زانهب یتقو داوهب ؟! میدرک یم

دوجو زا سلا همه نیا هک ارچ . هدب خر یناهج گنج هراد لا متحا

. هدوب ربخ یب شرهاوخ

نومرس هب دوب هچبالیی نیا ایادخ . مینک راکیچ ونوا .. ارون نامام یاو

! مگیم یچ . تسین هکبال زانهب بخ ؟هن زانهب بال؟ مودک دش. لزان

: مدز داد . هنوخ لخاد متفر و متشادرب ومیشوگ

اراس -

. هنوخزپشآ زا نوریب دموا

؟ مناخ مناج -

ماش . میراد نومهم نک هدامآ ور هرتگرزب همه زا هک ینوا نومهم قاتا -
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دایب مه ژه ینم نزب گنز نک، تسرد رسد و اذغ عون دنچ افطل مه

. تکمک

: تفگ دعب و درک ماگن کش اب

. مشچ -

هرامش . منوج وت دوب هداتفا هروخ لثم سرتسا . لبم ور متسشن متفر

تس. هسلج االوت متحا دز. سامت ؛در مدنوم رظتنم و متفرگ ور داوهب

: متشون مایپ شارب

نزب گنز مهب مقشع -

اباب ارچ یتنعل ؟ها یروطچ اما ، مدرک یم ینیچ همدقم دیاب . مدرک دنس و

نم. هدهع هب تشاذگ ور یتخس راک نینچ اضر

اما ندوب هتفر انومهم و دوب هدش عطق گنهآ یادص شیپ تعاس کی زا

فرح یهاگ و مدوب هدیشک زارد شلغب درب.وت یمن نومباوخ داوهب ونم

.خال دزیم فرح نیمسای اب داوهب یهاگ ، میدرکیم هقشاعم یهاگ ، میدزیم

نیرتهب مدرک یم ساسحا اعقاو . میدوب رادیب جنپ یادودح ات هک هص

! هشیم یرپس هراد میگدنز بش

سلا نیمهدزنوش ووت متسین اهنت مدوخ هک دوب نیا شزیچ نیرت گنشق

یلک هساو یعورش ینعی نیا . دنمرانک مه نیمسای و داوهب ، مدلوت زور

. بوخ تاقافتا

گنهآ و مدوب هتسشن غاب یوت هک یلا ح زور،رد هی رصع ، دعب هتفه کی

مدرک هاگن دش. عطق گنهآ و دش نشور میشوگ هحفص ، مدادیم شوگ

؟ هدش یچ ینعی ؛ مدرک بجعت یمک . تساضر اباب مدید
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شاشب یادص . مدرک رارقرب ور سامت و متشادرب مشوگ ور زا ور نوفده

: مشوگ یوت دیچیپ اضر اباب لا حرس و

ادیت -

: دیرپ باال موربا هگنل

؟سالم مناج -

نارهت مدرگیمرب مراد ملگ.. سورع -سالم

! هشیم لا حشوخ یلیخ هونشب ارون نامام .. بوخ ردقچ .. یاو -

.. شهب وگن -

ارچ؟ -

مایم زانهب اب مراد -

دش؛ درگ مامشچ منک. لیلحت و هیزجت وشفرح ات دیشک لوط هیناث دنچ

: متفگ و مدز یغیج

.. هشیمن مرواب ؟ درک لوبق یاو ؟ زانهب -

: تفگ و دیدنخ هناشوخرس اباب

هتسشن مشیپ االن یلو ، هشیمن مرواب ممدوخ هرآ.. -

یسک ؛ دوب یزیگنا ناجیه هنحص اعقاو . منزن ور یدعب غیج ات مدیزگ بل

تم وسال ،حاالسملا هدوبن شزا یربخ و هدوب هدش دیدپان 35سلا هک

!! شیعقاو تیوه و یگدنز هب هدرگیمرب هراد و هتسشن اضر اباب شیپ

منزب فرح مرهوش رهاوخ اب ماوخیم شهب نیدب ویشوگ -

یلیخ سح و مدرب یم راک هب ور رهوش رهاوخ ظفل دوب راب نیلوا

: تفگ و دیدنخ اباب . دوب یبیجع
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یشیم انشآ شاهاب یباسح میایم -حاال

دش. یدج شادص هک منک ضارتعا متساوخ

؟ ادیت -

؟ مناج -

هنک هتکس هنیبب ور زانهب یتقو مسرتیم ؟ مینک راکیچ ور ارون -

: متفگ و تخیر یره مبلق

نینک رارف نوتدوخ و نیرایب ور زانهب امش مرظن ..هب روطنیمه مداوهب -

. دوب بارطضا و سرتسا یاج اعقاو یلو . هدنخ ریز میدز نومود ره

: مدیسرپ

؟ نیسر یم هگید تعاس دنچ -

مشاب نارهت هگید تعاس اال3 متحا -

: مدز داد . تخیر ماگرب هملک یعقاو یانعم هب

؟ مریگب مرس هب یلِگ هچ تعاس هس وت نم ؟! تعاس هس -

؟ تس هنوخ ارون -

داوهب اب نتکرش -هن

. ندرک رکف هساو میراد تقو بش ..ات هبوخ بخ -

راکیچ دیاب اعقاو . مدرک غاب یوت ور مدق هب عورش و مدرک عطق دعب یمک

شدعب هکنیا .و هنکیم پک اعطق هنیبب ور زانهب یتقو داوهب ؟! میدرک یم

دوجو زا سلا همه نیا هک ارچ . هدب خر یناهج گنج هراد لا متحا

. هدوب ربخ یب شرهاوخ

نومرس هب دوب هچبالیی نیا ایادخ . مینک راکیچ ونوا .. ارون نامام یاو
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! مگیم یچ . تسین هکبال زانهب بخ ؟هن زانهب بال؟ مودک دش. لزان

: مدز داد . هنوخ لخاد متفر و متشادرب ومیشوگ

اراس -

. هنوخزپشآ زا نوریب دموا

؟ مناخ مناج -

ماش . میراد نومهم نک هدامآ ور هرتگرزب همه زا هک ینوا نومهم قاتا -

دایب مه ژه ینم نزب گنز نک، تسرد رسد و اذغ عون دنچ افطل مه

. تکمک

: تفگ دعب و درک ماگن کش اب

. مشچ -

هرامش . منوج وت دوب هداتفا هروخ لثم سرتسا . لبم ور متسشن متفر

تس. هسلج االوت متحا دز. سامت ؛در مدنوم رظتنم و متفرگ ور داوهب

: متشون مایپ شارب

نزب گنز مهب مقشع -

اباب ارچ یتنعل ؟ها یروطچ اما ، مدرک یم ینیچ همدقم دیاب . مدرک دنس و

نم. هدهع هب تشاذگ ور یتخس راک نینچ اضر

شروی . دروخ گنز میشوگ هک مدوب هدرک ریگ مینهذ یاه یریگرد طسو

. دوب داوهب ؛ متشاد شرب و شور مدرب
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: متفگ و مدرک لصو وسامت

؟ داوهب -

؟ داوهب ناج -

نک. مکمک ایادخ ؟ مگب تهب یروطچ بخ . مدیزگ بل

: مدرک همزمز

؟ هنوخ یایم دنچ تعاس -

؟ مارب دش گنت تلد -

. مدز یوحم دنخبل

شدوخ هساو هدش یزمره هگنت اپ .هی تسامش ِگنت هشیمه هک ام لد -

: تفگ و دیدنخ

هش مومت مراک تقو ره منودیمن ، هدزای هک!هد، مرب تزمره هگنت نوبرق -

ایب دوز -

مشچ -

.. داوهب -

؟ مناج -

.. یچیه یه.. -
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؟ یبوخ ؟ هدش یزیچ -

: متفگ هرب ول تقو هی هک مگن یزیچ منکن زاب ومنهد هکنیا هساو

،عفال هدشن یزیچ مزیزع مبوخ -

. مدرک توف ومعطقم سفن . لبم ور متخادنا ویشوگ ومدرک عطق

اعقاو . مدرک هاگن یلا خ سنلا هب وکالهف مدرک عمج ماتسد اب وماهوم

یگرزب راک نینچ مدرکیمن مشروصت تقوچیه . مدشیم هنووید متشاد

نم. هدهع هب هتفیب

هزات ژههک ینم و اراس کمک ، مراکفا ندش یلا خ هساو باالات هقبط متفر

یتخت ور دمک وت .زا ندرکیم یریگدرگ ور قاتا نتشاد منک. دوب هدموا

. تخت یور مدیشک و متشادرب زیمت

: مدیسرپ و مدرک اراس هب ور هنایشان دیسر منهذ هب هک یرکف اب

؟ هراد انشآ کشزپ ارون نامام .. اراس -

: تفگ و درک مهاگن

؟ روطچ .. مناخ هرآ -

هگا ات هشاب ارو نیمه ور بشما ینک گنهامه شاهاب ینوهنپ ینوتیم -

؟ هنوسرب وشدوخ اعیرس دش زاین
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. دیرپ باال شوربا

؟ مناخ هتفیب هرارق یقافتا -

. تخت ور متسشن و مدیشک یفوپ کالهف

شهاوخ تزا اراس هش.. دب ارون نامام حلا هنکمم یلو .. منودیمن -

همهفن نامام ، هدب ماجنا ور راک نیا ینوهنپ منکیم

: تفگ کش اب

مشچ -

یچ شهب اما . هروخیم رج یواکجنک زا هراد هک مدنوخ یم شامشچ زا

؟ متفگیم

زانهب دوجو الزا صا یسک اضر اباب و ارون نامام و نم زج ، هنوخ نیا یوت

. تشادن ربخ

هب ونیا هنک. رطخ ساسحا مه نیمسای دوب هدش ثعاب مندوب نارگن

و دزیم مهب زیر یاه دگل منک. ساسحا شیمورآ ان زا متسنوت یم یتحار

. هنارگن منوا دوب مولعم

: مداد شرارق بطاخم و مدرک شزاون وممکش

هشیمن یزیچ .. ینامام شاب مورآ -
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اباب ندیسر ات تعاس ود زا رتمک . دوب هدامآ ال ماک دعب تعاس کی قاتا

و ندش ندرک تسرد اذغ لوغشم ژه ینم و اراس . دوب هدنوم زانهب و اضر

غاد بآ دیاش ات مریگب شود متفر ، متشاد هک ییاه شیوشت مومت اب نم

هنک. ممورآ یمک

. دوبن رثوم هنافساتم اما

ور،هک میگلماح یاهسابل زا یکی . نوریب مدموا رصتخم شود هی دعب

منور یور .ات مدروآ رد دوب یتروص گنر هب لمخم و لگشوخ نهاریپ

ور میتروص یشرف ور یاه شفک و مدیشوپ دیفس یراولش باروج ، دوب

. مشوپب ات رانک متشاذگ مه

تعاس . مدرک ومالمی تی ال شیارآ وهی متسب مرس تشپ هداس وماهوم

. ندیسر یم هگید تعاس مین ینعی نیا و دوب 8

اهاذغ ندوب هدامآ زا یتقو . نییاپ متفر متشادرب ومیشوگ هرهلد اب

. متفرگ ور اضر اباب هرامش مدش نئمطم

داد: باوج قوب هس دعب

؟ مناج -
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: متفگ ، هشابن نارگن مادص مدرک یعس

؟ اباب نییاجک -

میکیدزن -

. دندوب مه کیدزن ، تفگ یم تسار و

اب ور مرس سنلا. وت متسشن متفر و مدرک عطق ، هگید فرح دنچ دعب

دش؟! یم هگم اما مدرک مرگ نویزیولت

هک هقیقد 8.50 دش تعاس و تشذگ داب و قرب لثم مه تعاس کی نوا

!! مدرک سح مور هدعم وت مبلق نداتفا . دروخ مشوگ هب گنز یادص

: متفگ هک هنک زاب ورد هرب نوریب دموا اراس

. اراس اسیاو -

مگنر هک منودیم مش. طلسم مدوخ هب مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

: تفگ . ممهفب اراس هاگن تلا ح زا متسنوتیم ونیا ؛ دوب هدیرپ

؟ مناخ نیبوخ -

. مدوبن بوخ ال صا هک یلا ح ،رد مداد نوکت ومرس

یریوصت نیلوا . مدرک شزاب ثکم واب متفر رد تمس اراس یاج مدوخ

دنخبل . هدنگ دنخبل هی .اب دوب اضر اباب دش، نایامن مامشچ لباقم هک
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هاگن ش هفایق .هب دموا نوریب یرتخد شرس تشپ زا هک مدز یکیچوک

! بیجع ردقچ .. ارون نامام هب تهابش همه نیا . قلا خ للج ؛ مدرک

: مدرک همزمز

؟ زانهب -

: تفگ درک. هاگن اضر اباب وهب درک جک وشرس

هرآ! -

یگدنز یوت منومب هک مدموا ینعی نیا . دوب ممصم ، دوب هدنبوک شنحل

. مدیدج

و ممکش هب داتفا شهاگن ولج؛ دموا مدق ود اضر اباب . مدرک زاب لماک ورد

: تفگ

.. وتشاداد نز نک هاگن زانهب نم.. یادخ -

: تفگ و دیسوب ومینوشیپ

؟ یبوخ -

زانهب . دوب هدز یکیچوک دنخبل هک دوب زانهب هب مهاگن . مداد نوکت ومرس

مه هچب اتود هارمه درم اما،هی هشدوخ طقف مدرک رکف ، لخاد دموا مه

. مدرک یم .سال لخاد ندموا نوشلا بند

داد. ومباوج هدرم

نوا . درکیم هاگن هنوخ هب یروط هی زانهب . ننیشب و نرب مدرک نوشفراعت

دایب متفگ اراس هب هنوخزپشآ متفر . روطنیمه مه دوب شرهوش هک درم

هنک. ییاریذپ

. نوششیپ متشگرب و مدرک تسرد وماهوم . دوب هدرک قرع ماتسد

اباب. رانک متسشن
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: تفگ و مرمک رود تخادنا وشتسد

؟ شمدروآ هرخ بال یدید -

: مدز دنخبل و مدرک هاگن زانهب هب

! هشیمن مرواب ما.. هکوش نم نم.. -

هاگن اب تشاد اعطق . دوب یزیچ لا بند راگنا و درکیم هاگن فارطا هب زانهب

: متفگ . تشگ یم ارون نامام لا بند

هتکرش ، تسین هنوخ ارون نامام -

درک. دازآ وش  هدش سبح سفن حوضو هب

یمن یبذعم ساسحا ال صا . متسشن شرانک متفر و مدش دنلب اباب شیپ زا

شهب یبوخ و انشآ سح ؛هی شمسانشیم هک سهلا رازه راگنا ، مدرک

یم تأشن ارون نامام هب شدایز تهابش زا دیاش ، سح نیا .و متشاد

. تفرگ

. مدرک سمل وش هنوگ و مدرک دنلب ومتسد

: متفگ

؟ یتسه یعقاو -وت

. دیدنخ

ما. یعقاو هرآ، -

. مدز دنخبل

تبث ور هظحل نیا هک هیلا خ یناخیلع ناسحا یاج اعقاو 35سلا.. دعب -

هنک

. ندیدنخ شرهوش مه شدوخ مه
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: تفگ هدنخ اب دوب لا حرس یلیخ هک اضر اباب

ش؟ همانرب اب دایب مگب منزب گنز -

بوخ نوشطبار هک هبوخ دش؛ مرگ ملد درک. شهاگن پچ پچ زانهب

. هدش

: متفگ یسیاورد ور نودب و مدرک توف وم کالهف سفن

مراد سرتسا نم -

: تفگ اباب و درک ماگن رظتنم زانهب

منم! -

: دیسرپ دوب تکاس اتاالن هک زانهب رهوش

ارچ؟ -

: مدرک شهاگن

؟ نیزانهب رهوش امش -

داد: نوکت وشرس

. متسه رهپس هلب، -

زانهب اب داوهب و ارون نامام ندش ور هب ور نوچ سرتسا . متخبشوخ -

. تسارجام تمسق نیرت تخس

: تفگ و درک دییات اباب

لا جنج همهفب نوا ، هرادن ربخ یچیه وزا تس هیکرت هک زورهب هزات هرآ -

دراوم همه ،وت هسخت یلیخ نوچ هنکیم اپ هب
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؛ دمویم هک دوب زانهب یاه هچب یادص طقف . نومنیب دش رارقرب توکس

: متفگ دنخبل واب مدرک زانهب هب .ور ندرک یم یزاب مه اب نتشاد

؟ هنوشلا س دنچ -

هشلا 4س اروها ، هلوا کالس هشلا 7س ارومآ -

؟ اروها . مناج -یا

و تشگرب ، دوب شدوخ هیبش شامشچ هک شزان و لگشوخ هچب رسپ

: متفگ درک. ماگن

اجنیا ایب -

. مشیپ دموا ،و شرهاوخ شیپ زا دشاپ هشکب تلا جخ هکنیا نودب

یور . ممکش هب داتفا شهاگن . متسد وت متفرگ وشولوچوک یاتسد

: متفگ . دادیم یگدنز یوب ؛ مدیشک شوب و مدیسوب وشمرن یاهوم

! ولوچوک اقآ یلگشوخ ردقچ امش -

: تفگ ش هناکدوک هجهل واب ممکش ور تشاذگ وشتسد درک. هاگن مهب

ین! ین -

: متفگ و شمدیسوب هرابود . تفر فعض ملد

هین ین مرب تنوبرق هرآ -
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منک شغ تساوخ یم ملد . نوریب دز شیشوگرخ یانودند و دیدنخ

شغ قوذ زا هنیبب وشاه هون یتقو ارون نامام . دوب کمن اب یلیخ . شارب

. اعطق هنکیم

روج ماهاب و دش بآ شخی یتقو و مدوخ شیپ مدرک ادص مه ور ارومآ

: متفگ دش،

؟ نینک یزاب نیمسای قاتا نوتمربب نیراد تسود -

: تفگ ارومآ

؟ خهلا هیک نیمسای -

: مدرک یعونصم مخا

هنم مکش وت یولوچوک نیا نیمسای امود .. ادیت وگب نم -واالهب

: تفگ اروها . دیدنخ

ههلا میلب .. میلب میلب -

: تفگ دنخبل اب زانهب

دینکن تیذا ور ییادنز -
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؟ هدموا رانک ینعی .. ینعی ؟ ییادنز . مدرک هاگن شهب درگ یامشچ اب

؟ نراد ییاد و منوشییادنز نم هگب شاه هچب هب هک یردقنوا

: تفگ و یساسحا یاضف طسو دیرپ هتسشن قشاق لثم اضر اباب

مرب مرتخد نوبرق نم یهلا -

زانهب هب هراشا وربا و مشچ .اب میدرک شهاگن میتشگرب نامزمه زانهب ونم

باال. مدرب وراه هچب و مدیدنخ درک.

مندب گنز مدشاپ ، دعب و هرب مدای مسرتسا ات مدرک یزاب نوشاهاب یمکی

و متشادرب نیمسای تخت یور مدوب هتشاذگ هک ومیشوگ . داوهب هب

. متفرگ وشرامش

داد: باوج قوب دنچ دعب

مناج -

؟ ییاجک داوهب -

: تفگ . مرایب ور مرایو هنوهب هنکن کش هکنیا هساو متساوخ یم

یگیمن نم هب وت هدش یزیچ ،هی ممناخ متکرش -

: متفگ درسنوخ
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. ریگب تورق هرق کشاول ولیک ود مارب یایم یراد . یزیچ هچ اباب، -هن

مدرک رایو .. امتح اه هشاب تورق هرق داوهب

؟ دایم هچب یادص -

. ندوب یزاب قرغ هک مدرک هاگن اروها و ارومآ هب هدرک لوه

. هزرلن مادص مدرک یعس

میراد نومهم هرآ.. -

؟ یک -

یظفادخ . هدشن شیچ هی نوم هچب ات ایب دوز ، هگید ینیب یم یایم -

. مدرک دازآ ومدش سبح سفن و مدرک عطق

. نییاپ هقبط متفر

اهنت زانهب و رهپس )و نوشکرتشم قاتا ) ارون نامام قاتا دوب هتفر اضر اباب

ندش بذعم دب.. ردقچ ؛ مدیزگ بل . ندزیم فرح و ندوب هتسشن مه رانک

هدامآ ور ماش زیم مک مک متفگ اراس هب نوششیپ مرب هکنیا لبق . امتح

هنک.

، ننیبب ور زانهب و نایب داوهب و ارون نامام یتقو متسنودیم دیعب هتبلا

. هشابن هدامآ ماش هک دوبن یراد نومهم مسر زاب اما . دروخ ماش هشب

: مداد رارق بطاخم وزانهب . نوشور هب ور متسشن متفر

؟ نوج زانهب یراد یسح هچ -
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. دوب اضر اباب یپک مشامشچ !! تهابش ردقچ هخآ یتنعل درک. هاگن مهب

؟ یچ هساو -

هچ .. ریخا هام هس ود نیا ..ایکالوت ینیبب ور تیعقاو نامام هرارق -

؟! یراد و یتشاد یسح

دز: دنخزوپ

. تسین بوخ ال صا ! نوج ادیت تسین یبوخ سح -

. نییاپ متخادنا ومرس

منک تتحاران متساوخ یمن .. مفساتم -

. دیشک یقیمع سفن

. مریذپب متسنوت هک هبیجع . ماجنیا هکاالن هبیجع مارب طقف . مدشن -

. هبیجع یلیخ زیچ همه اباب. مگب اضر اقآ هب منکیم یعس مراد هک هبیجع

همه نیا یمهفب و یش رادیب هکنیا لثم . هنومیم باوخ هی لثم .. ینودیم

هن؟ تس  هرخسم یلیخ . هدوب بارس هی طقف تیگدنز سلا

تسین هرخسم -هن..

درک. هاگن رهپس وهب تشگرب

! مدیشک یچ هنودیم رهپس -
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: تفگ ینیگمغ تلا ح واب داد نوکت وشرس رهپس

. میتشاد یتخس یازور -

زانهب . دیسوب وش هقیقش و زانهب رمک رود تخادنا فراعت نودب وشتسد

دز: بل و تسب وشامشچ

رظن هب هرخسم مارب .. تاقافتا مومت .. تارطاخ مومت .. اهلا س نیا مومت -

مه مدش گرزب شاهاب 35سلا هک یمسا بحاص یتح نم نوچ . نایم

متیوه .. همیعقاو ردپ هگیم و هشیم ادیپ درم زور،هی دنچ یوت . متسین

دیاب نم ..و هشیم ضوع میگدنز ، نشیم ضوع مداوناخ ، هشیم ضوع

! نراد مزا وراظتنا نیا همه نوچ ، شاهاب مایب رانک

. مدرک یم ضغب ، یساسحا یاه هنحص هشیمه . درشف ور مولگ ضغب

عنام و مدرک کاپ وممشچ هشوگ تسد هش،اب بارخ مشیارآ هکنیا زا لبق

. مدش مکشا نتخیر ورف

: مدرک همزمز

تگرزبردام و گرزب ردپ ینعی ، نوتاخ و ناخ زا یزیچ وت لثم منم -

هک همولعم سلا، همه نیا وت ندوب رود اهو هدینش قبط اما .. منودیمن

. هدوب یفیثک مدآ

نامام مه ،و یشاب رود تداوناخ زا سلا همه نیا وت مه دش ثعاب نوا

ندموا لبق ارون نامام . یحور رطن زا ننیبب بیسآ ردقنا اضر اباب و ارون

هیحور رطاخب منوا ، دوب الق خادب و کشخ یلیخ هنوخ نیا هب نم
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. دوب شنوغاد

دای ونوا نم، نوچ درک رارقرب طابترا ماهاب مک مک مدموا نم یتقو اما

هنوخ نیا و هرت الق خا شوخ مکی هکاالن دش ثعاب انیمه . متخادنیم وت

مک یلیخ هک..بقال مه اباب . هدموا رد یکشخ و یتاررقم تلا ح نوا زا

هنوخ نیا هب تندموا اب ؟وت هدنخ یم ردقچ بشما یدید اما . دوب فرح

.. زانهب ینودرگ یمرب نوشنت هب ور حور

دز: یخلت دنخبل

؟! یچ مدوخ حور سپ -

و.. هیضق نیا زا متحاران یلیخ .. مگب یچ منودیمن اعقاو نم -

دش. عطق مفرح گنز یادص ندینش اب

: تفگ هدیرپ گنر یتروص واب نوریب دموا قاتا زا اه هدز نج لثم اباب

.. ندموا -

و میش دنلب میتسنوت طقف ، رهپس و زانهب و نم و درک زاب ورد دیود اراس

. میتسیاب نوماج وت

فرح مه اب هک یلا ح رد داوهب و نامام . مداد تروق راد ادص ور مقازب

، دروخ اضر اباب هب شمشچ لوا نامام هک ندش دراو ندیدنخیم و ندزیم

. دایز ی هلصاف رد،اب یور هب ور اقیقد قاتا و دوب پچ تمس سنلا نوچ

. نیمز داتفا شتنوسماس فیک و تفکش شلگ زا لگ اضر اباب ندید اب
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: تفگ

.. اضر -

درک؛ هاگن زانهب هب کش اب لوا ام. هب داتفا میقتسم داوهب هاگن اما

هنک. کش هشیم ثعاب ارون نامام هب شدایز تهابش متسنودیم

دیسر ام. تمس تشادرب مدق داوهب ، اضر اباب لغب وت تفر هک نامام

: تفگ و نومهب

-سالم!

کیتس پال داوهب . مدیسوب وش هنوگ شتمس متفر و مدز یروز دنخبل

: تفگ و داد متسد هب وکشاول

؟ ینکیمن یفرعم ممناخ -

دوب دب ردقنوا تیعقوم دش. بلج رهپس و زانهب هب ارون نامام هجوت هزات

: تفگ زانهب هب ور داوهب وهی . مریمب تساوخ یم ملد هک

دینامام هیبش یلیخ هبیجع ؟ دیتسه نامام یاهانشآ امش..زا -

. تخیر یره مبلق

، زانهب یور دوب موز ارون نامام . نومتمس ندموا مه ارون نامام و اباب

تقاط نم ایادخ .. ممکش ور متشاذگ ومتسد . ارون نامام هب مه زانهب

نک. کمک تدوخ ، مرادن ور شنت و سرتسا
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ان ینحل ،اب ارون نامام هب هریخ و تخادنا زانهب رمک رود تسد اباب

: تفگ نئمطم

سح هی هک هنزیم دایرف هراد تامشچ نوچ منک، شنوهنپ تزا منوتیمن -

. ترتخد .. هزانهب نیا . مدرک شادیپ 35سلا دعب .. ارون . یدرک ییاه

هدنخ کت و داد نوکت کش اب وشرس داوهب . دوب هدرک پک اما ارون نامام

درک: یا

؟! ترتخد -

: مدیلا ون متفرگ متسد نویم و داوهب تسد . دیرپ مخر زا گنر

شاب مورآ ادخوروت -

مدرک ساسحا دزیم یدیفس هب هک شتسوپ گنر ..و نامام هفایق ندید اب

دز: بل هنک. هتکس هک تسان اال

-هب..هب..زان؟

اضر اباب . تخیر یم کشا و دوب هدش هریخ شهب تماص روطنومه زانهب

هدش کشخ ارون نامام درک. لغب ور ارون نامام تفر و درک لو ور زانهب

گنز هک متفگ اراس هب هتسکش واپ تسد و هنوخزپشآ تمس مدیود . دوب

. رتکد هب دز گنز روطچ دیمهفن و درک لوه متخبدب نوا . رتکد هنزب

: تفگ کالهف داوهب . نوششیپ متشگرب

؟ هربخ هچ اجنیا -
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. داوهب تمس دموا رهپس

دییامرفب ، مدیم حیضوت نوتارب نم -

: متفگ هک هرب شلا بند تساوخ داوهب

شاب مورآ .. داوهب -

هب داتفا ممشچ نم و غاب وت نتفر رهپس و داوهب درک. هاگن مهب جیگ

ور دوب هتسشن ، زانهب هب هدز لز و هدش کشخ روطنومه هک ارون نامام

ولج. دموا و تشادرب مدق هی زانهب . لبم

نوشن یشنکاو نامام ات دزیم یلیس نامام تروص هب دنت دنت اضر اباب

شوه زا دعب و تخیر شامشچ زا کشا هرطق هی رخآ .رد یچیه اما هدب

. تفر

. دوب دب یلیخ وج ؛ دیکرت مضغب . لبم ور تسشن و هیرگ ریز دز دنلب زانهب

نامام هنک، راکیچ تسنود یمن و دوب هدرک مگ وشاپ و تسد هک اضر اباب

. نکن هیرگ هگب زانهب هب ای هرایب شوه هب ور ارون

: متفگ

دایم ..االن رتکد دز گنز اراس -

درب. ورف شاهوم وت وشتسد وکالهف داد نوکت وشرس

وت متفرگ وشتسد . ارون نامام رانک متسشن متفر و مدز سپ وماکشا

.. ایادخ . دزیم مورآ یلیخ . مدرک سمل هبابس تشگنا اب وشضبن ، متسد
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.. هشن شیزیچ نک کمک تدوخ

: متفگ هیرگ واب مدرک شزاون وشتسد

.. تساجنیا ؟ نینیبب وزانهب دوبن نوتوزرآ هگم .. نیشاپ .. نامام -

طقف . دوبن ایند نیا الوت صا هک راگنا و دوب هتفرگ شتسد وت وشرس زانهب

. دزیم ادص یب قه

. مدروخ پولق .هی نومتسد داد و دروآ دنق بآ زانهب ونم هساو اراس

و ضبن رتکد و ندنوباوخ زاب قاط ور نامام . دموا رتکد ، دعب یمک

: تفگ و تفرگ وشراشف

؟ هتسرد ، هدش دراو کوش شهب -

داد: نوکت وشرس اباب

هرآ..! -

. نامام هک درک لصو ، دعب و دروآ رد ور مرس لیاسو شفیک وت زا

: تفگ

دموین شوه هب هگید تعاس هی ات هگا . منکیم قیرزت شخبمارآ شارب -

یکوش رطاخب طقف تسین یصاخ زیچ رکشورادخ . دیدب ربخ نم هب زاب

. هدش شوهیب هدش دراو شهب هک

کوش و هنییاپ یلیخ شراشف ، یشاب شبظاوم هرتهب ناخ اضر .. هتبلا

باال. هرب یم یلیخ ور هتکس لا متحا یدعب
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درک: همزمز . شتروص ور تشاذگ وشتسد هدرک تشحو اضر اباب

ادخ.. -

مرس ات میدوب رظتنم هس ره . تفر و درک عمج و شطاسب و دنب رتکد

یقافتا هچ ای هشب یچ دعب هب اجنیا زا تسین مولعم هش؛ مومت نامام

. هتفیب

شاهایور وت طقف هک ارچ ور. نامام شنکاو درک روصت هشیمن اعقاو

نز هی لکش هب زانهب االن تقو نوا ، دازون لکش هب منوا ، تشاد ور زانهب

هنک.. تشحو هراد قح دش. رهاظ شامشچ لباقم 35سهلا

راگنا . لخاد دموا هتخورفارب یتروص اب داوهب و دش زاب ،رد دعب یمک

.هب شلا بند مرهپس . نومتمس دموا و زانهب ور دش موز . دوب هدرک گنه

و زیچ همه ینعی نیا یتنعل داد. نوکت فسات زا وشرس ؛ مدرک هاگن رهپس

! تفگ

نئمطمان ییادص اب داوهب درک. هاگن داوهب باالوهب تفرگ وشرس زانهب

: تفگ

؟ هتسرد .. تفگ ترهوش هک ییانیا -

داد. نوکت وشرس زانهب

: تفگ هناروابان زاب داوهب
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؟! هتسرد -

هک یتقو ات مدرک یمن رواب ممدوخ .. مترهاوخ نم نم.. هرآ.. - زانهب

! مدید DNAور باوج

درب موجه ، هناریگلفاغ یلمع وت دعب و دنوم تلا ح نومه وت مکی داوهب

دز: دایرف و تفرگ وش هقی درک. هلمح شهب و اضر اباب تمس

تمشک یم .. یضوع .. یضوع -

ریت رطاخب نم اما داوهب تمس ندیود زانهب و رهپس . داتفا مراشف سرت زا

روز .هب مروخب نوکت متسنوت یمن ، دوب هدیشک ملد ریز سرت زا هک یدب

هدش بلس راگنا اما اوه.. مکی ژن.. یسکا مکی ؛ مدرک یم بلط ور سفن

. دوب

هچ نیا یتنعل . مشکب سفن منوتن یتح دوب هدش ثعاب ممکش ریز درد

.. ممشیش هام وت نم یلو ؟ یایم ایند هب یراد هنکن منیمسای .. هیدرد

ممکش ریز ، هطحل نومه و اضر اباب تروص وت دیبوک ور شتشم داوهب

و مفرط تشگرب هدیسرت زانهب . مدز غیج ردق مومت .اب دیشک ور یدعب ریت

: تفگ هممکش ور متسد دید یتقو

.. هچب -

هشاب هدز یلیس یسک راگنا " هچب " هملک ندینش اب یراک کتک طسو داوهب

مدرد نازیم . متمس دیود و دز رانک و رهپس . دموا شدوخ ،هب شتروص هب

. مرادهگن زاب ومامشچ متسنوت یمن هک دوب دایز ردقنوا

: دیسرپ دنت دنت و درک شزاون وممکش داوهب

هدب ومباوج ادخوروت .. ادیت دش.. تچ ادیت .. ادیت -

: مدیلا ن

مراد درد درد.. .. داوهب -
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: تفگ نوساره زانهب

هداتفا شراشف منک رکف -

هراد شراشف هب یطبر هچ ، مراد درد هگیم - داوهب

درد ، تسین شنامیاز تقو هک ؟االن تسین شمشیش هام هگم - زانهب

هشنت و سرتسا هساو

درک: شزاون وماهوم و دیسوب ومینوشیپ داوهب

.. ادیت .. مدرک طلغ .. مرب تنوبرق یهلا -

هنزب گنز تفگ و دز ادص ور اراس داوهب . متشادن نداد باوج تردق اما

نم. زا منیا .. ارون نامام زا نوا . بشما دوب هدش یبش هچ . رتکد

. مباوخب لبم ور زاب قاط ندرک مکمک زانهب و داوهب

و ینوخ غامد اب اضر اباب درک. یم رت یبصع ور داوهب ، مفیعض یاه نهلا

: تفگ و دش نایامن ممشچ لباقم هدرک مرو تروص

.. ادیت -

سمل وشتسد اما دوبن منت وت نوج هکنیا درک.اب شهاگن یخزرب داوهب

: متفگ و مدرک

.. هتاباب .. نوا ادخ.. .. وروت -

اباب، تروص وت هنزب تساوخ یم اعطق هک یتشم یاج و درشف ومتسد

. لبم ور دیبوک ور شتشم

نراد ور منوج مدرک یم سح شدگل ره .واب دزیم دگل دنت دنت ، نیمسای

همه نوا یلو دش. مچ وهی مدیمهفن ممدوخ ال صا . مزا نریگ یم

. هدیم متسد راک دوب مولعم .. هروشلد
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درک، یم هتکس هش میزیچ نم هکنیا سرت زا تشاد داوهب . دوب یدب وج

هچب هنیبب باال دوب هتفر رهپس و ندوب منارگن اباب و زانهب ، متشاد درد نم

. دوب هدشن مومت زونه مه ارون نامام مرس . ننکیم راکیچ اه

: مدیلا ون مدیشک ممکش ور متسد

.. ینامام شاب مورآ -

دش. عمج درد مزا هفایق هک دز ممحر هراوید هب یدگل ، ندش مورآ یاج

دز: داد و دیرپ رتشیب شگنر داوهب

رتکد نیا دشیچ سپ .. اراس -

: تفگ درک یم هاگن ورام برطضم و دوب هداسیاو رت بقع یمک هک اراس

منزیم گنز هرابود -االن

تفر اضر اباب . ماندرک خوا و خآ اب منکن شنارگن رتشیب ات مدیزگ ومبل

هیبش دوب هدش هنوخ . تخادنا شمرس هب یهاگن و نامام تمس

. میدش یم لیمکت هگید ، درکیم شغ مزانهب هگا !! ناتسرامیب

حیضوت شارب ور مطیارش داوهب و زانهب هکنیا دعب و دموا رتکد هرخ بال

: تفگ دش. م هنیاعم لوغشم نداد

هن، ای هنامیاز درد هک مدب صیخشت منوتیمن نم .. هشب یفارگونوس دیاب -

تسین مصصخت

: تفگ یبصع داوهب

؟ سپ هیچ تصصخت -

هک مدرک شهاوخ داوهب زا مامشچ .اب دروخرب شهب حوضو هب هرتکد

: تفگ یدنخزوپ هی اب رتکد . هنکن اپ هب اوعد

رس ایلیخ ؟ همس هلماح نز هی هساو ناجیه و شنت دینودیم امش -
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طقس راچد هنک نوشتیذا یحور ظاحل زا هک یزیچ ره ای سرت ای ناجیه

! دیشاب نوت  هلماح مناخ بظاوم رتشیب هرتهب مرظنب . نشیم نینج

داد: همادا و نم هب ور تشگرب

؟ هنوتمکش یاجک اقیقد درد -

و درک رکف یمک . مداد نوشن ور درک یم درد هک هیحان نومه ، متسد اب

: تفگ

هساو زاب . شتسه نییاپ مه نوتراشف نوچ ، هراشف و شنت رطاخب اعطق -

نوتارب دیش. ربخ اب مه هچب حلا زا هک دیرب یفارگونوس هی یراک مکحم

هشیم مورآ نوتدرد منک یم قیرزت شخبمارآ

داوخ یم شلد راگنا هک دوب یروط ش هفایق داوهب . مدرک یمورآ رکشت

. نییاپ هرایب ور هرتکد کف هنزب

دز شخبمارآ وهی درک وشراک ، داوهب یصرح هاگن هب هجوت یب اما هرتکد

. مهب

دز: یگنرمک دنخبل . مرانک تسشن دموا زانهب ، تفر یتقو

؟ یرتهب -

. مداد نوکت ومرس . دوب شخبمارآ رثا دیاش ، مدوب جیگ

: مدیسرپ ومدرک داوهب هب ور

؟ هدنچ .. تعاس -

: تفگ تعاس هب هاگن نودب

. مین و هدزاود -

ندروخن ماش زونه هتشز هنک.. هدامآ ور زیم وگب اراس ..هب هوا -
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دش. عنام زانهب

.. هیفرح هچ نیا -

عقاو رد هک یهاگن .هی هریخ هاگن درک؛هی هاگن ور زانهب تشگرب داوهب

ال صا شلا ح هک مدیمهف یم داد. نوکت وشرس . دوب شوت فرح یلک

یلیخ هک مدیمهف یم هنک، لر تنک وشدوخ هراد یعس و تسین بوخ

. دمویمن رب متسد زا یراک اما .. هینابصع

: تفگ زانهب . دیسوب ومینوشیپ داوهب

.. مشیم نوتنونمم مدب ور اروها و ارومآ یاذغ نم هشب هگا .. طقف -

: تفرگ ومولج داوهب . مدش زیخ مین و مدیزگ بل

ادیت باوخب .. ینکیم راکیچ -

: مدز داد

نک هدامآ و ماش زیم .. اراس .. اراس -

: تفگ و دیشک یفوپ داوهب

هنکیمن تلو تیلوئسم سح متلا ح نیا -اب

. مدرک شهاگن پچ پچ

: تفگ دوب هتسشن ارون نامام شیپ هک اضر اباب

نک تحارتسا .. ناجاباب هگیم تسار -

: تفگ ، دیمهف هک اباب درک. تشم وشاتسد داوهب

دایب شوخ هب نک ربص .. ارون مه ، مدوخ مه ، مدیم حیضوت تارب -

هولج یقطنم ور تقامح نیا هنوتیم یچ ؟ یدب حیضوت ور یچ - داوهب

؟ هدب
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یفاک هزادنا هب نوا منک یم رکف ، تسه ارون تارطاخ رتفد - اضر اباب

. میدوبن راکهانگ ارون و نم یمهفب هکنیا هساو تسه کردم و دنس

رپش اه. هلپ تمس متشگرب اپ، یادص .اب دادن یباوج و دز دنخزوپ داوهب

: تفگ دیسر هک نومهب . نییاپ دمویم تشاد هک دوب

مک.. مک میرب ام دیدب هزاجا هگا درب.. نوشباوخ اه هچب -

: دشاپ اباب

نوتنوخ هگید امش مشدعب .. هدموین شوه هب ارون زونه ؟ دیرب اجک -

تساجنیا

.. اضر اقآ هک هشیمن - رهپس

؟ هشیمن ویچ یچ -

: متفگ دییات هب منم

اجنیا دیاب و دیتسه هداوناخ نیا زا یوضع امش اباب.. نگیم تسار -

یچ همه ننکیم رکف نیتسین ننیبب و نشاپ نامام هگا یناث .رد دینومب

ننیبیم بیسآ یلیخ . هتشادن دوجو یزانهب و هدوب باوخ هی

: تفگ زانهب

هدوب باوخ هی ننک رکف و میرب هگا هشیم بوخ ردقچ سپ -

: تفگ هناضارتعا اباب . شتمس میتشگرب نامزمه همه

هیفرح هچ نیا .. زانهب -

: متفگ و مدرک هراشا دوب هدش رضاح هک زیم هب ثحب رییغت هساو

نک نوشییامنهار داوهب ماش.. هساو دییامرفب -
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بابسا راگنا هک دغ و سخت ی هچب رسپ هی هیبش دوب هدش اقیقد داوهب

ات هگنجب تخس هرظتنم نوا و ندیمن شهب و نتفرگ شزا ور شیزاب

. هرایب تسد هب ور شیزاب بابسا

وت مدرک یم ومتسد و مدرک یم شلغب دوب یا هگید نامز ره هگا اعطق

ات متفرگ یم زاگ وشابل مدیاش . متخیر یم مهب وشاهوم و شاهوم

هش. رت ظیلغ شامخا

اهو شنت نیا مومت هگا دشیم بوخ ردقچ . مدز یوحم دنخبل مرکف زا

یرپس ور یقاب هام هس نیا رسدرد نودب منوتب نم و هش مومت تاناجیه

. مرایب ایند هب ور منیمسای و منک

لیم هکنیا رب ینبم رارصا یلک دعب ، رهپس و زانهب و درک نوشفراعت داوهب

زیم. رس دنتسشن اه، تافراعت لدم نیا و دنرادن

نم. رانک تسشن دموا مه داوهب

. هشکب راگیس ات غاب وت تفر اباب

ومامشچ درک. ماگن . مدرک شزاون و داوهب نور ور متشاذگ ومتسد

: مدز بل و مدرک هتسب و زاب شخب نانیمطا

. هشیم تسرد زیچ همه -

. دیسوب قیمع وم هقیقش
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. شهب داتفا نومود ره مشچ . دروخ نوکت نامام هک دوب هظحل نیمه وت

درک: شزاون وشنوگ ، نامام تمس تفر و درک ملو داوهب

؟ یبوخ .. نامام -

، شتمس متفر و مدشاپ مورآ درک. زاب وشامشچ یتخس هب ارون نامام

! دوب هدش رتمک مدرد رکشورادخ

قرب لثم ، دعب و درک نومهاگن هریخ مکی نومهب داتفا هک شهاگن نامام

: تفگ و درک هاگن وشفارطا مکی . تسشن خیس شاج وت اه هتفرگ

اضر .. ضر -

.ور دوب هدش یبصع زاب داوهب هنک. ادص ور اضر اباب هرب ات دش دنلب رهپس

: متفگ نامام هب

؟ نیرتهب .. نوج نامام -

نیا .زا دوب زانهب لا بند اعطق . درکیم هاگن ور فارطا تشاد . دادن یباوج

هدیدن ور زانهب نیمه هساو تشادن دید یروخ اذغ زیم هلا، زا تمسق

. دوب

: تفگ و درک دنت مدق ، هتسشن هک نامام ندید .اب لخاد دموا اضر اباب

.. ارون -
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نوا هک یروط . رانک تخادنا و دنک شتسد زا مکحم ور مرس نامام

درک. ندموا نوخ هب عورش ،و هراپ شتسد تسوپ زا هیحان

: متفگ و مدیشک ینیه

.. نامام -

اما هنک. کاپ ور نامام تسد نوخ تشادرب لا متسد و دیشک یفوپ داوهب

شفارطا هب دنت دنت هک روطنومه و شاج زا دش دنلب دز. شسپ نامام

: تفگ یفیعض یادص اب درک یم هاگن

وک.. .. زانهب -

مدق .اب دوب زانهب ادص. تمس میتشگرب نوم همه اپ، یادص ندینش اب

. دشیم کیدزن نومهب نئمطمان و مورآ ییاه

وشوزاب اباب . تشادرب مدق زا مدق و داد نوکت وشاپ مه ارون نامام

: تفگ و تفرگ

شاب مورآ .. ارون -

: دیرغ داوهب

.. هگیم هنوطیش -
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: متفگ و مدیزگ بل . لبم هتسد ور دیبوک مکحم ور شتشم

بیجع یادرد هک یدیم نم هب سرتسا ردقنا بخ .. ادخوروت داوهب -

.. هگید مغارس دایم بیرغ

. دیرپ شور زا گنر حوضو هب

. دیشخبب -

شهب و دموا زانهب . دوب هدش کشخ شاج وت هک نامام تمس متشگرب

: تفگ یرادشخ یادص دش.اب کیدزن

؟ دینم نامام امش.. -

: تفگ و درک یا هدنخ کت

دیا.. هکوش دیدش شکرت هب یضار هک یرتخد ندید زا مه االن امتح -و

هدوبن شزا یربخ سلا همه نیا هک یرتخد روطچ هک دیدرک بجعت امتح

دنز! ارون مناخ ؟ هروطنیمه ؟ هرآ .. هنوتولج واالن هدش رهاظ وهی

؟ هروطنیمه . دنواسراپ ارون ، دیشخبب

دز: رشت شهب اضر اباب داد. نوکت فسات زا وشرس

. تسین افرح نیا تقو ؟االن وشلا ح ینیب یمن .. زانهب -

یلیخ ! دیزرل یم یکانتشحو روط هب شتسد درک. دنلب وشتسد نامام
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. راوید لثم دوب هدش دیفس ، شتروص گنر !و کانتشحو

درک. سمل و زانهب هنوگ

دوب مشخ زا منودیمن اما . دیزرل یم مه زانهب . بقع تفر مدق هی زانهب

ای..

درک: هاگن اباب هب تشگرب نامام

.. زانهب -ب..هب..

درک: هسوب قرغ و نامام تروص اباب

شاب مورآ نم گرم .. هزانهب .. اضر رمع هرآ -

راب.بال هد هکلب راب، کی درک.هن هاگن ور زانهب یاپ ات رس و تشگرب نامام

! هرطق هی طقف اما ، دیکچ شمشچ زا یکشا هرطق و تسکش مسلط هرخ

: تفگ درک نوخ ور نوم همه رگیج هک یادص اب

! مریمب ب.. شدعب .. ومریگب تلغب راب.. ..هی طقف راذب .. راذب -

: تفگ و دش عمج کشا مه زانهب یامشچ .وت درشف ومولگ ضغب

ماهاب هک ینز لغب متفر یم سلا همه نیا مدیمهف یتقو نینودیم -

ودال درد مومت هک ینز ؟ مدش یلا ح هچ هدوبن مردام ال صا و هدوب هبیرغ

تیعقاو ردام یمهفب وهی .. یلو ، دوب رب زا ور میصوصخ یازیچ مومت م،
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هن؟ هبیجع یلیخ ! تسین

ور بآ یا هرطق ندنوم هدنز یارب هک بآ، زا رود هب یهام هی لثم نامام

دش. کیدزن زانهب هب مدق وهی داد نوکت ور شنوزرل یاتسد هنک، یم انمت

: مدرک همزمز

هنک تلغب راذب .. زانهب -

ریز دز دنلب یادص .اب ارون نامام لغب وت تفر و تسکش شتمواقم زانهب

. دوب هدش کشخ ارون نامام . هیرگ

شنداتفا اتزا تشاد شهگن و درک هقلح نامام رمک رود وشاتسد زانهب

هش. یریگولج

هک متسنود یم . غاب وت تفر ردو تمس تفر و تشادرب مدق اضر اباب

. هنکشب ام یولج ش هنودرم رورغ داوخ یمن و هراد هیرگ منوا

درک. یم هاگن نوشهب مشخ اب اما داوهب

35سلا هتسرد هنک. لر تنک ور شتینابصع هنوت یمن ارچ مدیمهف یمن

هنک. کرد ور شردام و ردپ دیاب اما.. هدوب رود نوشزا شرهاوخ

نوشهب و هشاب یکی هکنیا .هن دنراد هارمه و درد مه هب زاین االن انوا

. هنزب بوکرس
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شغ دش. لش نامام ندب وهی هک نامام لغب وت درک یم هیرگ تشاد زانهب

. دوب هدرک

درک شلغب ، نیمز هروخب نامام هکنیا زا لبق و دیود نم زا رتدوز داوهب

. تسد ور

داوهب درک. هاگن نامام هب هدیسرت و شتروص ور تشاذگ وشتسد زانهب

: تفگ

ناتسرامیب شمرب یم -

، هشاب هدموا شدوخ هب وهی راگنا زانهب رد. تمس دیود ود، تلا ح واب

: تفگ

.. مایم منم نم.. -

. تفر شلا بند مرهپس رد، تمس دیود

. متخیر ور ماکشا ی هدنوم یقاب و لبم یور متخادنا ور منوج یب نت

! متشاد روضح شوت ، ندید رب عالهو هک دوب یا هنحص نیرت ارتژید نیا

****

زونه نامام . هرذگ یم یمسج و یحور راشف همه نوا زا هتفه کی

! هیرتسب
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درک. شیرتسب لیلد نیمه ،وهب هتشاد فیفخ هتکس تفگ رتکد

ندوب یشوخ یتح هرت، نوغاد همه زا اضر اباب ! میتخیر مه هب نوم همه

هنک. بوخ وشلا ح هتسنوتن مه زانهب

و تسد رازنجل هی یوت هراد ، شدوخ ی هتفگ .هب هریگرد شدوخ اب زانهب

. شنتخاس شلا وح هتشذگ هک یرازنجل ، هنزیم اپ

.زا هدرگرب هتشذگ هب هنوتیم ،هن دایب رانک شدیدج یگدنز اب هنوت یم هن

دنا. نیغورد زیچ همه ، شدید

ملد . تسین تسه هک یزیچ نوا زیچ، چیه و دنا هگید زیچ زیچ،هی همه

اعطق اما.. هنک شمورآ هک مگب یزیچ شهب متسنوت یم تساوخ یم

! منوت یمن

، هبوخ هچب حلا تفگ مرتکد . یفارگونوس میتفر داوهب ،اب شیپ زور جنپ

هنک. داجیا ور ریذپان ناربج قافتا کی هنوت یم نم یطایتحا یب ره یلو

؛ تشون قلطم تحارتسا مارب

هام هس نیا یوت و دش دهاوخ ربارب هد داوهب یاه تیساسح ینعی نیا

! هدیم لیکشت یماظن تموکح ، یقاب

دش. یمن ناتسرامیب هب نم نتفر لماش ، قلطم تحارتسا نیا هتبلا

میرب زانهب اتاب مشوپ یم سابل مراد االنهک نیمه لثم تسرد

. مینزب رس نامام وهب ناتسرامیب



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

918

ور مفیک ، مشیارآ و ماهوم ندرک بترم دعب و منک یم منت یمرگ یوتلا پ

. نوریب مریم و مرادیم رب

مدوب هتفگ هک نومهم ی هگرزب قاتا نومه ، رهپس و زانهب قاتا هب یهاگن

هدافتسا شزا ندش رضاح ، فراعت یلک دعب رخآ رس هنک، ش هدامآ اراس

: مدز ادص و متخادنا ، ننک

سپ یدنوم اجک .. زانهب -

نوچ همدوخ یرس هقدص منیا هتبلا . مدش یمیمص شاهاب هک ملا حشوخ

هش. یمیمص دوز هک تسین یمدآ دایم رظن هب زانهب

مدنوبسچ ومدوخ فلتخم یاه هنوهب وهب مدز فرح شاهاب ردقنا نم

. ابیرقت هدش یکوا ماهاب ،هک شهب

: تفگ و متمس دموا . نوریب دموا و دش زاب قاتا رد دعب هظحل دنچ

هگید مدموا -

دنچ نیا .وت دوب یلا خ میدوب هدرک رضاح اروها و ارومآ یارب هک یقاتا

ور اروها و ارومآ زانهب ، ناتسرامیب میر یم هک ور یتعاس زور ره ، هزور

یگدنز اجنیا شتسود زا یکی ش هتفگ .هب شتسود ی هنوخ درب یم

. هدرک تحار ور شراک رطاخ نیا وهب هنک یم

نیشام چیوس . دموا ملا بند مزانهب و متفر نییاپ اه هلپ زا یمورآ اب

؛ دوب شتسد
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اجره نم ای شدوخ ات هشاب شتسد تقوم دوب هداد اصر اباب هک ینیشام

. میرب نیشام نیا اب میرب میتساوخ

!هب ناتسرامیب طقف هک.. متفگ اما .. زانهب دوب هدش نم هدننار عقاو رد

. مرب منوت یمن ییاج قلطم تحارتسل فطل

: متفرگ و داوهب هرامش و مدش نیشام راوس

ملد نوج -

ناتسرامیب مریم مراد نم داوهب -

؟ هگید یزانهب -اب

: متفگ و مدرک هاگن درک جراخ غاب زا ور نیشام هک زانهب هب

اقآ!! هلب -

و زانهب ، هتفه کی نیا وت هناتخبشوخ . مدز دنخبل درک. یا هدنخ کت زانهب

! مکی نوشطبار هجیتن ورد ندز فرح مه اب نتسشن یراب دنچ داوهب

دش. تسرد مک! یلیخ ینعی

. نتسین مه شلوا هلپ زونه یردارب رهاوخ هطبار ظاحل زا

: مشوگ وت دیچیپ داوهب یادص

وش راوس روسناسآ باال.. ورن مه هلپ ..زا شاب تدوخ بظاوم -
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: مدیدنخ

یم نییاپ ورباالو نومنوخ باالی هقبط یاه هلپ راب تسیب یزور داوهب -

؟ یگیم ور ناتسرامیب تقونوا باال، ورن نوشزا یگ یمن منک

هدش یصرح مدوب هتفرگ ور شیتوس هکنیا زا داوهب اما دیدنخ مه زانهب

: دوب

روسناسآ مدادیم منوا هساو هنرگو .. هیروبجم .. نراد قرف انوا ثوید -

ننزب

هدنخ هلپ،زا هنود ات دنچ نوا هساو هنزب روسناسآ هکنیا روصت اب

: متفگ . مدیکرت

نک مسول گنشق .. هگید هبوخ -

تسین المز تندرک سول ، یتسه ام لدزیزع مه هدشن سول امش -

: مدز غیج

هرکیپسا ور داوهب -

: تفگ داوهب و هدنخ ریز دز دنلب زانهب

میرادن مه یصوصخ میرح انک.. هاگن ؟ هیراک هچ نیا هخآ .. خوا خوا -

. مدیدنخ

سرب تراک هب ورب هگید هسب -

مشچ هب -یا

داوهب -
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منوج -

ماوخ یم کشاول -

یدش کشاول هیبش ادخ هب ادیت ؟ مزاب -

داوخ یم سای هچ؟ نم -هب

. مرخ یم مشچ هک! مرب مسای نوبرق نم -یا

. شاب ورام رهوش ؟ نیمسای رطاخب طقف -

: تفگ هک یتحاران هب مدز و مدوخ

.. رکش ، مدروخ زیچ -

یروخن نک یعس هگید -

درمان -

مزیزع رهوش رهاوخ مگب ؟ نوشیرخ یم اجک ال.. صا داوخ یمن -

مرخب متربب ینتشگرب

: تفگ داوهب و دز مهب یدنخبل زانهب

؟ هرکیپسا ور زونه -

موهوا -

: تفگ و درک یا هفرس کت

.. نیبب .. زانهب -سالم
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ییات هس ناتسرامیب هب ندیسر ،ات دعب و نتفگ شهب ور سردآ درک عورش

منم درک. کراپ و تشادهگن زانهب میدیسر یتقو . میدیدنخو میدز فرح

. مدرک عطق ور نفلت ،و یظفادخ داوهب اب

هقلح موزاب رود وشتسد دموا دز رود ور نیشام زانهب . مدش هدایپ مورآ

درک.

اه راتسرپ ،و هگید میدوب هدش ظفح ور نامام قاتا . لخاد میتفر مه اب

. ندوب هدرک تداع نومهب مه

لوپ ، نوشنودلا خ اهیف ات اباب نوچ تشادن ور ندز رغ ییاناوت یسک

قاتا وت میتخیر یم مه لیا هی هگا رطاخ نیمه .هب دوب هداد نوشهب

. هربخ هچ هک ننزب رغ ات ندمویمن اراتسرپ ، نامام

رتکد نوچ تشادن ور نامام قاتا هب دورو هزاجا زانهب لیاوا نوا طقف

هش. دب زاب نامام حلا هنکمم تفگ یم

یم هیرگ طقف دیدین هک ور زانهب هگید .االن دوب هدش رتهب مکی نامام اما

. دوبن اهتسد شزرل و شغ و یگدز کوش نوا زا یربخ و درک

یوت ی هدیس پال یاه لگ اب ور میدوب هدیرخ هار نیب هک یلگ هتسد زانهب

رانک یلدنص ور متسشن نم و درک ضوع نامام تخت رانک نودلگ

و دروخ ینوکت ؛ مدیسوب و متفرگ متسد وت وشتسد . دوب باوخ . شتخت

درک: همزمز هتسب یامشچ اب
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.. زانهب -

نامام تسد نم، رانک دموا و دز رود ور تخت زانهب . مدز یوحم دنخبل

ی هنحص هب مدز لز قشع .اب تفرگ وشتسد ثکم اب زانهب و مدرک لو ور

. ملباقم ی هناقشاع

زانهب . دوب زانهب ریوصت دید هک یزیچ نیلوا و درک زاب وشامشچ نامام

: تفگ و درک شزاون وشتسد

-سالم.

: متفگ منم

شمه نیمسای ؟ هنوخ نیایب نیشاپ نیاوخ یم یک سپ .. ینامام -سالم

هنزیم رغ

شامشچ ، دوب زانهب هب هریخ هک نامام اما هدنخ ریز میدز ییاتود زانهب اب

: متفگ و مدرک کاپ وشاکشا مدرب تسد دش. سیخ اعیرس

تذل نوترتخد دوجو وزا نیشاپ دیاب امش ..االن هگید نینکن هیرگ -

شمه نیباوخب اجنیا هکنیا هن نیربب

: تفگ و دز دنخبل مزانهب

هدوب نیمه یشاب هدز تیگدنز وت تسرد فرح هی هگا -

داد: همادا و تخادنا باال هنوش دش. درگ مامشچ

-واال!

. مدز تسد و مدیشک لک دز. دنخبل نتخیر کشا نویم نامام

. سسنرپ ندیدنخ هرخ هببال -هب

: تفگ ارون نامام هب ور زانهب میدش یدج هک هرابود
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منزب فرح نوترتکد اب مرب دیبوخ دینک یم سح هگا ؟ هرتهب نوتلا -ح

ور مه ناتسرامیب یاضف نیا نوچ ، هدب ماجنا ور نوتصیخرت یاراک

. هراد ریثات نوتلا ح ندشن ای ندش بوخ

دش: ریخمین و داد نوکت وشرس نامام

.. مبوخ هرآ.. -آ..

وهب هرب ات نوریب قاتا زا تفر درک. لو ور نامام تسد و دش دنلب زانهب

: متفگ و مدرک هراشا ممکش .هب هگب نامام رتکد

؟ حهلا هچ وت نوت هون نیسرپ یمن .. شگرزب نامام -

: دیسرپ مفرح هب باوج نودب

؟ هراد هچب ات دنچ زانهب -

مدز شتروص وت زا وشاهوم دش. شیر ملد .. یهلا . دوب راد ضغب شنحل

: مدرک شزاون وشنوگ و رانک

4سهلا رسپ وهی 7سهلا رتخد -هی

: متفگ و مدیشک یفوپ ! نکب یک نکن هیرگ .حاال هیرگ ریز دز

، دینک یم هیرگ رونیا زا امش هک. هدوبن امش تسد بخ نامام اباب.. -یا

و ییاهنت ساسحا ات دیشاب زانهب ورب رود دیاب االن امش . رونوا زا اباب

یردام و ردپ شارب اهلا س نیا مومت ناربج هب دیاب . هنکن ندوب بذعم

تسد زا وش  هداوناخ عقاو رد نوچ تس، هتسکش لد یلیخ نوا . دینک

! هداد

دز: سپ وشاکشا و داد نوکت وشرس

مرب مدوخ هب ات مراد زاین اضر ..هب ادیت مدرک مگ ور مدوخ مکی طقف نم -

. هنودرگ
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. مدز دنخبل

؟ نیدید ور زانهب یتقو نیتشاد یسح هچ -

. روک هطقن هی هب دز لز

مومت اب ور درد طقف ! یریمن یلو یتفیب نک رکف .. عافترا زا نداتفا -

. ینک ساسحا تدوجو

؟ نیدشن لا حشوخ ینعی -

. مدش هکوش ، تسین یلا حشوخ ثحب -

! نیتشاد فیفخ هتکس ندش هکوش نیمه رس -و

؟ یدیم مهب بآ مکی -

مدرک شکمک . متخیر شارب و متشادرب ور بآ چراپ شتخت رانک زا

هی اب زانهب ، دعب یمک و دشن لدب و در نومنیب یفرح هگید . هروخب

وس شزا و درک هنیاعم ور نامام یباسح هکنیا دعب راتسرپ . دموا راتسرپ

هگرب هک تفگ ، هیکوا نامام هک دش نئمطم و دیسرپ فلتخم االت

. شریذپ هتسرف  یم ور شصیخرت

ضوع ور شاسابل مه کمک . دروآ ور نامام یاه سابل کاس و تفر زانهب

درک. یم بذعم ور زانهب و زانهب هب دزیم لز شمه نامام . میدرک

هنک. شهاگن اهلا س نیا مومت هزادنا هراد تسود هک متسنود  یم

مدوخ و مدنوشن ولج یلدنص ور نامام ، میدش جراخ هک ناتسرامیب زا

هب دعب و مدز گنزاضر اباب هب لوا و مدروآ رد ومیشوگ . متسشن بقع

صخرم ناتسرامیب زا ور ارون نامام هک مداد الع طا نوشهب ،و داوهب

. دندش لا حشوخ یلک ودره .و میدرک

یم ملد . دوب رکف وت مه زانهب ، شور هبور هب دوب هدز لز راو یثنخ نامام
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یمن هجوت مهب یسک یلو مرادراب نم هنک.ثمال ادیپ رییغت وج تساوخ

هنک!

زانهب مدش هجوتم هک منوچ ریز مدز ومتسد صرح واب مدیشک یفوپ

وماکشاول داوهب هک دوب یا هزاغم نومه . زمرت یور دز یا هزاغم یولج

یوت شتکرح و داتفا ناجیه هب نیمسای یروط هظحل .هی تفرگ یم

م هچب . دوب هدید ور هزاغم مه نوا یراگنا ،هک مدرک ساسحا ور ممکش

.. هکشاول قشاع

. مدیرخ زیم زیچ هملا ع هی میتفر و میدش هدایپ

. دروآ شتسود هنوخ زا ور اروها و ارومآ و تفر زانهب هک دوب رصع

؛ دوب شقاتا یوت هرس کی ، میدموا یتقو .زا دوب شقاتا وت ارون نامام

اما .. هریگب رارق نامرد تحت یدوز هب دیاب و هتفرگ یگدرسفا متسنودیم

یلیخ دمویمنرب شلا ح دوبهب هساو .. زانهب یتح ام، تسد زا یراک هکنیا

. دوب هدننک تحاران

دعب و مدیسوب و مدرک لغب مدوب هدش قیفر شاهاب یباسح هک ورارومآ

: متفگ مدز وناز نوشاپ یولج . وراروها مه

؟ بخ نوجردام شیپ نوتمربب ماوخ یم -االن

: تفگ شنوگچب هجهل اب اروها

هیسآ ینامام .. هیسآ ینامام -

. دوب شدوخ ووت نییاپ دوب هتخادنا وشرس هک زانهب هب داتفا ممشچ

: متفگ

؟ بخ . تسارون ینامام .. تسین هیسآ ینامام . ملسع -هن

دراو رد، هب یا هقت دعب و متفرگ ونوشاتسد داد. نوکت دنت دنت وشرس
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. میدش

و ارومآ هب دروخ شهاگن هک متمس تشگرب و دز سپ وشاکشا ارون نامام

: متفگ و مدز یدنخبل درک. یم نوشهاگن هناروابان . اروها

نوتلگشوخ یاه هون زا منیا -

یرادشخ یادص واب تشادرب نومتمس هب یمدق ثکم اب ارون نامام

: تفگ

؟ ماه هون -ون..

. مداد نوکت ومرس

لغب و نوجردام نیرب .. اروها منومرسپ لگ نیا ، تسارومآ کسورع نیا -

اهچب نینک

شلغب ات دیشک ور ارون نامام سابل نییاپ و تفر تلا جخ نودب اروها

قشع یلک واب دش مخ . روطنیمه مه نامام لد ، تفر فعض ملد هنک.

. دوب یبوخ سح هچ ؛ مدیشک یقیمع سفن درک. لغب وراروها

همه دش. لیکشت نومندش عمج مه رود نیلوا ، ندموا همه یتقو بش

. لماک ی هداوناخ ..هی رهپس .. ارون نامام .. زانهب .. اضر اباب .. داوهب ؛ ندوب

یسک ! هزورهب نوا ،و عمج نیا یوت تسین زونه هک تسه رفن کی .. هتبلا

یتقو هک منزب سدح منوت یمن .و شرهاوخ دوجو زا هرادن ربخ زونه هک

! هدب نوشن یشنکاو هچ همهفب

یلیخ اضراباب . میدرک ندروخ ماش هب عورش و زیم رس میتسشن یگمه

نوبرق یهاگ و تفر یم نامام هقدص نوبرق یهاگ . دوب لا حشوخ

. میدشیم لا حشوخ مه داوهب ونم ، نوشیلا حشوخ .وزا زانهب هقدص

درک، نوشیگدنز اب اباب هک یراک رطاخب زونه داوهب نم. رتشیب هتبلا

دوب رصقم ناخ دنچره . شتشخبب تسنوت یمن و دوب یبصع و تحاران

تسنوتن هک درک یم هولج فیعض و هدارا یب درف هی وراباب داوهب اما
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. هسیاو شاباب یور شوت هشوگرگج رطاخب

هک میشاب هتشاد نامیا دیاب اما . دنتسه هشیمه الت کشم .. مدیشک یهآ

لثم تسرد . هشیم زاب یزور کی ، ایند ی هرگ نیرت روک یتح زیچ، همه

. دوب درایلیم مه دیاش و نویلیم رد کی شلا متحا ،هک زانهب ندش ادیپ

. تسشن شدوخ تفج رانک یکره . نمیشن وت میتفر یگمه ماش، زا دعب

وماهوم داوهب . زانهب شیپ مه رهپس اباب،و شیپ نامام ، داوهب رانک نم

: تفگ و درک شزاون

نا؟ یروطنومه زونه -

: مداد نوکت ومرس جیگ

ایک؟ -

زانهب و نامام -

هش تسرد طیارش ات هشک یم لوط ، هیعیبط هتبلا هرآ.. -

: دیشک یفوپ

. ندوب مکحم وت دوب نم یوگلا هشیمه نامام . هشکب باذع ماوخ یمن -

. ینتسکش و فیعض نز هی هب هدش لیدبت االن اما

: مدرک همزمز و شوزاب ور متشاذگ ومرس

!.. هدب قح شهب -

مه هب بجعتم همه . شقاتا تمس تفر و دش دنلب نامام هظحل نیمه وت

یولج ورتفد . تشگرب شتارطاخ رتفد اب دعب هقیقد کی هک میدرک هاگن

: تفگ و تفرگ زانهب

. هئوت نیا نم یگدنز مومت -

: تفگ بل ریز داوهب درک. شزاب ثکم واب تفرگ ورتفد زانهب
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رتفد نوا ..و دوب زانهب رطاخب دب.. حلا نوا اه.. هیرگ نوا زور نوا سپ -

! دوب رتفد نیمه مه،

داد: نوکت وشرس نامام

مفخ هراد .. منوتیمن هگید ، مدرک سبح مدوجو وت ور درد نیا -35سلا

هنز. یم مشیتآ هدنز هدنز هراد هنک. یم

داد: همادا نامام هک هنک مورآ ور نامام درک یعس اباب

! هنوخب تشاداد هدب یدنوخ یتقو زانهب -

مه هب داوهب و زانهب . میدش یروط هی شاداد هملک ندینش اب نوم همه

یا. هیناث دنچ و هریخ هاگن ،هی ندرک هاگن

درک: همزمز زانهب

باال مرب نم دیدب هزاجا هگا . مشچ -

دز: ینوبرهم دنخبل نامام

ملدزیزع ورب -

لوط دایز اما دش. نیگنس وج باال. هقبط تفر رتفد واب دشاپ زانهب

نامام دش. راک بجار نامام اب تبحص لوغشم اباب ، دعب یمک و دیشکن

شفایق زا رهپس هنک، دنب تکرش یوت ور رهپس تسد تفرگ میمصت

در ور نامام داهنشیپ فراعت مسر هب اما هدش لا حشوخ دوب صخشم

وت راک هب عورش دیاب امتح تفگ و تفرن راب ریز مه نامام هک درک

. تفر دش لح و تفریذپ مه رهپس هک هص هنک.خال تکرش



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

930

: متفگ شهب یمورآ وهب داوهب تمس متشگرب دز منهذ هب هک یرکف اب

؟ رتکد میرب ادرف -

. تفرگ سرت گنر شامشچ

؟ یراد درد -

: مدیدنخ

مه .. وشخیرات مه .. مارب هدب حیضوت منامیاز بجار هک میرب .. مزیزع -هن

یعیبط ای مدب ماجنا نیرازس دیاب هنک صخشم

دز: یوحم دنخبل و درک شزاون ور ممکش

ور! نوم  سای مینیبب ؟ تمربب مه ونوس . میریم .. مشچ -

امتح هرآ یاو -

شلغب وت رهپس و اباب نامام روضح زا تلا جخ نودب . دیسوب وم هقیقش

! شندوب دوب بوخ ردقچ . متسب ور مامشچ و مدش قرغ

،اب متفر  یم دیاب هسردم هگا !حاال لومعم قبط . مدش رادیب دوز حبص

ییادص اب ومداد نوکت و داوهب . ننک مرادیب نتسنوت یمن مه لیقثرج

: متفگ دولآ باوخ

مزیزع وشاپ .. هشیم رید وشاپ داوهب -

وشتسد هک شمدیسوب مدش مخ درک. ماگن و درک زاب وشامشچ الی
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: تفگ رغرغ .اب مدز یوحم دنخبل درک. ملغب و مرود تخادنا

ادخب مباوخ ؟ میرب هگید تعاس ود هشیمن -حاال

: مدز شسپ و دش نوزیوآ مچول و بل

تاباب اب نک رهق نیمسای .. یناجیه هن یقوذ الهن صا ینعی -

: تفگ و دش زیخمین داوهب

مشیماپ ..االن ادخوروت هن -هن

وشتروص و تسد ات ییوشتسد تفر داوهب . مدز یا هنادنمزوریپ دنخبل

عیرس متفگ اراس هب نییاپ متفرو مدرک منت ور مربماشودبر . هروشب

نوریب ییوش تسدزا داوهب باال متشگرب یتقو و هنک هدامآ ور هنوحبص

. دوب هدموا

زیم رس میتسشن نییاپ میتفر و میدش رضاح هدنخ و یخوش اب

دیاب هک رهپس و اباب . ندش  یم رادیب هگید مکی مه انیا اباب . هنوحبص

هزاجا شهب اباب ینعی هرب، هنوت  یمن عفال نامام اما .. تکرش نتفر یم

اب ننیشب ،ثمال هبوخ یلیخ زانهب اب شندنوم اهنت تصرف نیا .وت هدیمن

ای... ننزب فرح مه

دش. درگ مامشچ مولج تفرگ داوهب هک یگرزب همقل ندید اب

؟ هیچ نیا داوهب -

ودرگ و یزبس و رینپ و نون -
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مروخب منوت یمن تسدنگ یلیخ ! یتفگ دش بوخ هع؟ -

: تفگ و درک ماگن پچ پچ

تمروخ یم هنرگو روخب -

: متفگ بجعتم

؟ تشاد یطبر هچ -او..

هک تفرگ شزا یزاگ و مندرگ تمس دروآ موجه مفرح هب باوج نودب

شسپ هک هسوبب وشزاگ یاج تساوخ دش. شیر شیر منت تشوگ لک

؟ یچ دیدیم تیعضو نیا یوت ورام و دمویم یسک هگا . مدز

: تفگ . مدیلا م ور شزاگ یاج و مدیزگ بل

هن؟ ای یروخ یم -

شزا ور همقل . هگب روز مهب متشادن تسود . مدرک ضغب

هک روطنومه مه داوهب . مدش ندروخ لوغشم فرح نودب و متفرگ

دش. ش هنوحبص ندروخ لوغشم درک یم مهاگن

. هنوخ زا نوریب میدز میدشاپ دش مومت هک شاذغ

داوهب . مدشن هجوتم مدوب رکف یوت نوچ اما ، دوب هار یمک رتکد بطم ات

اب اجنیا یامدآ باال.بقال هقبط میتفر میدش هدایپ و درک کراپ ور نیشام
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. ندرک یم بجعت داوهب رانک نم ندید

واالن تخاس مهب یباسح یگلماح اما دوب هنوگچب یلیخ مفایق نوچ

سابل و شیارآ عون هتبلا ات16سهلا. ما 20سهلا رتخد هی هیبش

. هدوب رثوم شوت مه مندیشوپ

یزیمریز شهب لومعم قبط داوهب هکنیا دعب و میدرک تبحص یشنم اب

هرغ مشچ و مخا بجوم نیا وت.و میرب هک داد یکوا هنک، شرخ ات داد

دش. دندوب هتفرگ تبون و هتسشن بطم یوت هک یا هگید یاه نز یاه

: تفگ نوشیکی هک مدینش رخآ هظحل یتح

جیوه هک مام -

: مدرک همزمز هونشب هکنیا نودب

. هگید یتسه امتح -

. مدیدنخ بل ریز

شزورما هدننک هعجارم نیلوا هکنیا لثم . میدش رتکد مناخ قاتا دراو

: تفگ و دش دنلب شاج زا مارتحا هب نومندید .اب میدوب

دیدموا شوخ .. ولوچوک نیمسای یاباب نامام هب.. -هب

. میتسشن و میدرک رکشت ،و یسرپلا وحا سالمو
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مناخ دش ثعاب نیا .و مشب یفارگونوس یراکره لبق تساوخ داوهب

. دوب هدموا ششوخ داوهب ناجیه زا هک ارچ ، هدنخب رتکد

وزا نایم نوشرهوش اب شاه هدننک هعجارم زا یضعب طقف تفگیم

هلا. حشوخ یلیخ ما هتسد نوا وزج هشیمه نم هکنیا

رادراب نز هیحور و یگلماح نارود وت رهوش یراکمه و دوجو نوچ

. هراد ریثات یلیخ

و تشاذگ ور هاگتسد ، ممکش هب دیلا م ور شگنر یب عیام هکنیا دعب

دش. نایامن روتینام ور نیمسای ریوصت دعب هیناث دنچ دش. لوغشم

هدنگ یلیخ ، دوب هطقن هی طقف هک شیپ هام دنچ هب تبسن هک ینیمسای

. تشاد رس ، تشاد ،اپ تشاد تسد .حاال دوب هدش رت

. دوب لماک هلماک شندب

مدرک ساسحا هیناث زا یرسک ووت روتینام هحفص هب دز لز گنه داوهب

. تفر فعض ش هنودرم یاکشا هساو ملد دش. سیخ شامشچ هک

و تفرگ مکحم ومتسد . مدرک شسمل و شتسد هب مدنوسر ومتسد

درک: همزمز

اباب...! ِسای -

. مدز یضغب رپ دنخبل

.. هنوبرهم ردقنا هک نم مرب شاباب نوبرق -
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یوت ور مدوخ منم . دینش  یمن ور نم یادص هک راگنا ، دوب هسلخ یوت

یادص و دروخ یم نوکت دنت دنت . مدرک قرغ نیمسای ندید ی هسلخ

. دوب هتشادرب ور قاتا لک شبلق شبوک

هی یفارگونوس قیرط تزا هچب ندید اعقاو . ندرک رات ور مدید ماکشا

باق زا شندید ،اب یشاب مه ایند مدآ نیرت رورغم هگا یتح هک هیروط

نیرتهب هک ادخب .. تسایند سح نیرتهب .. یزیرن کشا هک هلا حم ، روتینام

!.. هسح

. وماکشا مه منک زیمت ور ممکش مه ات داد مهب لا متسد دش مومت یتقو

درک: همزمز . وممکش مدعب ، دیسوب ومنوگ و ینوشیپ دش مخ داوهب

دینم یگدنز همه امش نم.. مدرگب نوترود -

: تفگ و دز یدنخبل . مدرک هراشا رتکد مناخ وهب تخادنا لگ ماپل

نیایب دوز رونوا مریم نم .. مرتخد هشاب تحار راذب -

تشاذگ وشابل داوهب ، دیشک ور دیفس هدرپ و تفر رتکد مناخ هک نیمه

. تخیر یره مبلق . مابل ور

شندرگ رود ومتسد دش. نوگرگد وحملا دروخ چیپ مدور و هدعم مومت

تشاد مک مک هک ییاج .ات مدرک شیهارمه ناجیه واب مدرک هقلح

: مدز بل و مدز شسپ هدیسرت . دشیم دنلب نومچولم چلم یادص

.. هسب -
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. تفرگ هلصاف و دیسوب و مینوشیپ

هک قاتا ی هگید تمس میتفر ، متشادرب ومفیک و مدرک تسرد و موتنام

مه وت وشاتسد دنخبل ؛اب میتسشن یلدنص .ور تشاد رارق رتکد زیم

: تفگ و درک هقلح

امش ونم ..زا هبوخ یلیخ نوج نیمسای حلا دیدید هک روطنومه بخ -

.. اهندیسر شهب یباسح شاباب نامام راگنا .. هرتهب مه

: تفگ داوهب

بوخ شلا ح مدیاب ، ادیت هدعم وت متخیر کشاول ردقنا رتکد مناخ -واال

. شرت یازیمزیچ هب هداد ریگ یلو هنک رایو هگید زیچ هی هموزرآ .. هشاب

: مدرک مخا

؟ هنم ریصقت هگم داوهب -او

: تفگ ومندرگ رود تخادنا وشتسد

تسامش ریصقت متفگن هک نم ممناخ -هن

لیلذ نز -

. میدیدنخ ییاتود رتکد اب



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

937

: تفگ میدش هک یدج

یراد یفیعض هینب متفگ تهب هتدای هک تیگلماح لوا ناج..زا ادیت -

ردقنوا اتاالن ملا حشوخ . دوب دهاوخ تخس تیگلماح نیمه هساو

دب... ربخ هی هکنیا و همهم یلیخ هام هس نیا یلو هدوبن تخس

: متفگ و مداد تروق یتخس هب ور مقازب . دیرپ مگنر

؟ یچ -چ..

هب یاوخ یم زاب هنم، صیخشت نیا هتبلا . هشاب نیرازس دیاب تنامیاز -

نک. هعجارم یا هگید صصختم

ملد ال صا . دیخرچ یم مرس رود قاتا لک . متفرگ ماتسد نویم ور مرس

..هب اهنیا یادج .حاال مرایب ایند هب نیرازس زا ور نیمسای تساوخ یمن

ات ود یکی هللا شام هک مه شضراوع . مسرت یم نیرازس زا تدش

. تسین

: تفگ و درک شزاون ور مرمک داوهب

ارچ؟ -

هش. غراف یعیبط هنوت یمن .. هفیعض ش هینب دنز.. یاقآ هک متفگ -
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: مدرک همزمز

؟ یچ شخیرات -

تارب انیا و ورژمی شزرو یرس هی مه .االن هشیم صخشم ترخآ هام -

تفر ندییاز یعیبط هساو تسناش دیاش ، هدب ماجنا امتح مسیون  یم

باال.

. مدرک رکشت و مداد نوکت ومرس

هک مدوب سرپد ردقنوا . میدش جراخ بطم وزا میدرک یظفادخ شزا

، دایم نومدب ای میسرت یم یزیچ زا یتقو اعقاو ارچ . تشادن دح

. هیدرمان یلیخ ؟ دایم نومرس

یمن ملد نم اما هنک معناق درک یعس و دز فرح ماهاب یلک داوهب

یعیبط و نیرازس بیاعم و ایازم بجار یباسح تدم نیا .وت تساوخ

هک دوب یعیبط نامیاز هساو مباختنا عقاو ورد مدوب هدرک قیقحت

دش! یروطنیا

طقف .. نامیاز یادج !! هشیمن میاوخ یم ام هک یروجنوا هک هشیمه هتبلا

. دایب ایند هب السملا ماک و یلکشم چیه نودب نیمسای داوخ یم ملد

. شدوجو وت هدش هص خال یگدنز هب مدیما مومت رضاح حلا رد نوچ

یبابک رگیج و میتفر شلوا . دنودرگ نارهت یاج همه ونم داوهب رهظ، ات

و رانا بر گرزب هشیش ات هس مشدعب .. گرزب ینتسب هی شدعب ، میدروخ
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نوشمودکره زا هک دیرخ مارب کشاول مه یلک و ولآ کشرت و هچولآ بر

. نیشام وت مدروخ هرذ هی

کاپ وماکشا داوهب .. مدرک هیرگ نم .. میدز فرح یلک .. میدیدنخ یلک

! هگید ِبوخ یاهزور زاغآرس دیاش .و دوب یبوخ زور هک هص درک..خال

هنک کراپ ات غاب لخاد درب ور نیشام داوهب . دوب رهظ ، هنوخ میتفر یتقو

فرح و نتسشن زیم رس زانهب و نامام غاب، تمس نوا مدش هجوتم هک

نیشام وت اجنومه ور لیاسو کیتس پال هدب ریگ داوهب هکنیا لبق . ننزیم

. مهب دروخ شهاگن رتدوز زانهب .هک انیا نامام تمس مدیود و متشاذگ

: متفگ و ایلدنص زا یکی ور متسشن

؟ دیدرک تولخ رتخد و ردام هب.. -هب

: دیسوب وماهوم ور مرود تخادنا تسد نامام

یراذب امش هگا میدوب هدرک تولخ هلب -

ال صا مرهق هع؟ -

: منوچ ریز مدز ومتسد . تفرگ مدنخ ممدوخ هک ندیدنخ ود ره

؟ یدنوخ ونامام تارطاخ رتفد زانهب ؟ نیتفگ یم یچ .. بخ -

: مداد همادا داد. نوکت وشرس و دیشک یهآ

؟ هجیتن ؟ بخ -

! نوشمدیشخب -

دش. عمج مامشچ وت کشا . تفرگ ور نامام تسد درک زارد وشتسد

: مدرک همزمز
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دایز یلیخ .. نوتارب ملا حشوخ یلیخ -

نومهب هک نیمه و دموا مخا اب دعب یمک هک مدز ادص ور داوهب و مدز داد

: تفگ نم هب ور دیسر

؟ منزب رغ دیاب امتح ؟ اجنیا یتسشن اوه نیا وت ادیت -

: مدیچرو بل

بخ هنوخ وت مریم -االن

وشاپ زانهب ؟ دیتسشن ارچ اجنیا نم ردام . یروخ یم امرس وشاپ .. وشاپ -

لخاد ربب و نامام

رغ هرس .هی هدیشخب وراباب و نامام زانهب مگب شهب هک دادن تصرف ال صا

. دروآ ور دیرخ یاه کیتس پال مارب داوهب و لخاد میتفر مه .اب دزیم

الت. قنت یلک لماش

هک دش ماکشاول تسوپ ندنک لوغشم داوهب . نمیشن وت میتسشن یگمه

: تفگ نامام هب ور زانهب

.. هتفرن هسردم تس هتفه ود ارومآ ؟ منک راکیچ ور اروها و ارومآ نم -

هتحاران هدش رود شاتسود زا ماروها

: تفگ نامام

شمان تبث مدیم ، هرایب تارب هریگب وش هدنورپ ردان نزب گنز ور ارومآ -

یم میرب یم ، میتسه نومدوخ هک ماروها .. بوخ هسردم هی ننک

هریم شدای شاتسود شمینودرگ

: متفگ دییات رد منم

رسپ نوشمه هک تسه هنوخ یلک رت نییاپ هچوک ات دنچ هی هزات هرآ -

هنک یم ادیپ دیدج تسود هنک یم یزاب انوا اب هریم . نراد ولوچوک هچب
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درک: مخا نامام

دایمن مشوخ هن.. انوا -هن

: تفگ و متسد داد وراکشاول داوهب

هنک یزاب هرب هچب راذب .. نامام میراد راکیچ نوشاه هداوناخ -هب

: تفگ دوب تکاس هک زانهب

مک مک هگید هگ یم مهب شمه و هبذعم یلیخ اجنیا رهپس ؟ یچ هنوخ -

میرب

. نشاب رود مزا ماه هچب دایمن مشوخ ال صا نم ؟ دیرب ور یچ یچ - نامام

منودیم . اجنیا دروآ تفرگ وشنز تسد شجاودزا لوا ،زا نیبب ور داوهب

همه زا رت مهم .و تسه تاناکما رثکادح اما هشیمن نوتدوخ هنوخ لثم

هی نوتارب منوت یم یتسین تحار اعقاو هگا .. هتبلا . دیمدوخ کیدزن

ارب.. و رود نیمه منک واپ تسد هنوخ

ام دیدب هزاجا هگا . هشیمن یضار ال صا رهپس هک راکنیا -هن..اب زانهب

اباب مگب ور نومیلبق هنوخ دیاب شلبق یلو ، میرخ یم هنوخ نومدوخ

. هشورفب

: متفگ کش اب

؟ هگید اضر اباب -

: تفگ ثکم دش.اب بذعم

مدوخ یاباب -هن..

زانهب تساضر وت یاباب - نامام

: تفگ و دیشک یفوپ زانهب

. هشاب هشاب -
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. مدیکم یم وراکشاول هک دوب نم نهد یادص طقف دش. نیگنس وج

و اضر اباب . میدروخ راهان اهنت و راهان زیم رس میتسشن میتفر مشدعب

. ندوب تکرش و ندموین رهپس

دوب هداد مل ماپ ور دوب هتشاذگ وشرس داوهب هک یلا ح ،رد راهان زا دعب اما

زانهب میدید یم لا بتوف یگمه و ندوب هتسشن مه رانک نامام و زانهب ،و

: تفگ

؟ دیگب شهب دیاوخ یمن .. زورهب -

. مدش یروج هی زورهب مسا ندینش .اب تفرگ نویزیولت زا وشهاگن نامام

رانک عوضوم نیا اب دیاب یلو ، دوبن هداوناخ نیا زا یوضع شاک فوپ

مش.  یم ور هب ور شاهاب زاب و ناریا هدرگیمرب دوز ای رید نوچ مایب

هریگب میمصت دیاب تاباب .. مزیزع منود یمن - نامام

؟ منیبب هشیم وشسکع - زانهب

هدشن زاب شرد هتقو یلیخ هتبلا ال.. صا شقاتا تمربب ایب .. امتح - نامام

. تسه دوب هک یروطنومه یلو شلیاسو هتفرگ کاخ و

زورهب ثحب نیا ننک مومت تساوخ یم ملد . مدوب .کالهف مدیشک یفوپ

. مدش یم کالهف دمویم شمسا عقوم ره ور.

: متفگ داوهب هب ور یبصع باال. هقبط نتفر زانهب و نامام

بخ وش دنلب .. تفرگ درد ماپ داوهب -

درک: دنلب وشرس بجعتم

دیشخبب بخ ؟ اعقاو -

داوهب رس ور زورهب زا متینابصع مراد ارچ . مدوخ تسد زا تفرگ مصرح

شمدیدن یتح هک یلا ح رد ما ینابصع زورهب زا ارچ ال صا ؟ منک یم یلخ

شمنیبب ماوخ یمن ! مشیم هنووید .. مشیم ینابصع هک دایب یتقو یلو ؟



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

943

! ماوخ یمن .. ایادخ

****

مدیاش . دشیم یرپس تشاد میتشاد وشراظتنا هک یزیچ زا رت دنت اهزور

هب رت هاتوک نومارب اهزور میدوب هدش قرغ یتخاونکی یوت هک ردقنوا

.. ممهن هام . ندیسر یم رظن

متساوخ یم یتقو هگید . دیسر ارف متشاد ور شراظتنا هچنوا زا رتدوز

نیمه هک متفر یم نانک نه نه و درب یم نامز یلک باال مرب اه هلپ زا

هنک. ضوع نییاپ یاهقاتا زا یکی اب ور نومقاتا داوهب دش ثعاب

و حیرقت و نوریب مرب تشاذ یمن درک. یم متیذا تشاد شاه نداد ریگ

طقف منوا . شدوخ اب نتفر نوریب وت دوب هدش هص خال مشدرگ

هن. هشیمه .. یهاگدنچزاره

هرت شخب تذل یسح ره ،زا شاهاب ندرک تولخ و مراد شتسود هتسرد

.. نوریب میرب هنورتخد ییات هس زانهب و نامام اب یتح تشاذ یمن اما

. شمدوب هدیدن دوب هام کی زا رتشیب .. ولین ال صا

ود نیا رتدوز هچره تساوخ یم ملد و متفرگ یم یگدرسفا متشاد

نیا مومت نیمسای ندموا ایند هب .اب هرذگب مه هدنوم یقاب ی هتفه

هنک. یم او مشچ مولج بوخ یایند وهی هشیم مومت دب یازور
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شارب اباب هک هتبلا . دیرخ هنوخ رت رونوا هچوک ود زانهب شیپ تقو دنچ

هنوخ رس تفر و درک عمج مزانهب . درکن لوبق نوشزا لوپ و دیرخ

شهب میدوب هدرکن تأرج زونه . ارون نامام و میدنوم ام زاب . شدوخ

س کی دعب مه دیاش .. نیمسای ندموا ایند هب دعب هرارق مه ام هک میگب

. میش لقتسم و نومدوخ هنوخ میرب . هنوخ نیا زا میرب ، شیگلا

دیاب هک هرخ بال اما .. افرح نیا و میگن و هدوز عفال تفگ یم شمه داوهب

! دیمهف یم

هنز. یم دصرددص هک ییاهرغ هساو مدوب هدرک هدامآ ومدوخ نم و

یم شخپ هرخسم همانرب هی تشاد هک نویزیولت هب مدز لز هلصوح یب

درک.

. نداد یم نوماس رسو دیع هساو ور نوشاه همانرب نتشاد عقاو رد

هلیوحت سلا بشما .و دنفسا مهن و تسیب هرآ. ؟29؟ همدنچ زورما

هی دیاب ارچ ! داوهب اباب،هن هن تسه نامام .هن ماهنت هنوخ نم تقونوا

هنوخ وت دایب شدرد هنکمم هظحل ره هک یلا ح ،رد ههام ی9 هلماح نز

؟ هنومب اهنت

اراس دایب مدرد هگا یلو . تسه اراس هک هتحار نوشلا یخ . مدز یدنخزوپ

؟ دایم رب شتسد زا یراک هچ

ششیپ متفر باکچ هساو شیپ هتفه یتقو هک مداتفا مرتکد فرح دای

اما مدب ماجنا منوتیم ، هشاب یعیبط منامیاز مراد رارصا یلیخ هگا تفگ

هک متساوخ یم طقف . تشادن یتیمها مارب منم . مشکب درد یلیخ هنکمم

هتشاد یگدرسفا شدعب هامود ات نیرازس رطاخب هکنیا ،هن مازب یعیبط
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زا منک منوتن مه هداس هسطع وهی هریگب درد ماه هیخب یاج .ای مشاب

. هشن زاب ماه هیخب هکنیا سرت

یبیرقت ینعی ، دوب هدرک الم عا هگید هتفه ود هساو مه ور منامیاز خیرات

! هشیم عورش هگید هتفه ود مدرد هک دوب هداد صیخشت

یاوه هک یتسد ،و مورآ یاه مدق .اب مدش دنلب ماج وزا مدیشک یفوپ

هویم ندرک زیمت لوغشم اراس . هنوخزپشآ تمس متفر ، تشاد ور ممکش

: تفرگ وموزاب و متمس دیود هدیسرت مندید ،اب دوب اه

؟ نیراد المز یزیچ ؟ نیراد درد ؟ مناخ -

: مدیرغ ضغب واب نوریب مدیشک شتسد زا وموزاب یبصع

هی راگنا هک دینک یم راتفر یروط هی نوتمه . دیدرک منووید نک.. ملو -

جرخ هب وراه تیساسح نیا ردقنا . هروگ بل شاپ هک ما یناطرس رامیب

زرم ات امش داین مدرد نم تقو هی هک هنزیمن دگل ال صا مچب هراچیب دیداد

مشاب مدوخ حلا هب دیراذ یمن ارچ .. هگید ما هیقب لثم منم ! دیرب هتکس

: نییاپ تخادنا وشرس

دیاب ، نیفیعض بخ .. تسامش نس اه تیساسح نیا لیلد .. مناخ یلو -

میشاب نوتبظاوم

: دیکچ ممشچ زا کشا هرطق هی

هلیوحت سلا بشما ؟ هنوخ وت ندش سبح ای هتبظاوم نیا ؟ یروطنیا -

یروطنیا ماهاب ارچ .. یچیه یا.. یداش ..هن نمرانک مداوناخ هن تقونوا

؟ دینک یم

یلا ح لا،رد چخی تمس تفر و منک کاپ وماکشا ات داد مهب لا متسد هی

: تفگ تخیر یم هویمبآ مارب هک
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هب نراد زاین و هفیعض نوش هیحور ال ومعم هلماح یانز .. نیراد قح -

. ازیچ روطنیا

: متفگ یصرح و متفرگ شزا و ناویل

ونیا یدیمهف لقادح وت دش بوخ -

داد: همادا

مه نوتدوخ یاباب نامام ینومهم وت بش ؟ نیرادن ربخ هگم .. مناخ یلو -

. نایب ات نینک لمحت یتعاس دنچ دیاب طقف . نتسه همه . دنتوعد

زیم. ور متشاذگ و ناویل و مدروخ ور هویمبآ

. هتفر رس م هلصوح نماالن . ماوخ یمن -

: تفگ وهی . تخادنا شرب و رود هب یهاگن

نینک تسرد امش نیراد تسود بش، هساو منک تسرد رسد هرارق نم -

؟ نوتدوخ هقیلس اب

ژ فرظ دنچ لا، چخی تمس تفر و دز ینوبرهم دنخبل . مداد نوکت ومرس

. هگید لیاسو یلک و هویم کشالتو و ینتسب .اب نوریب دروآ هل

دوب دایز نوشدادعت اما . دوب یشخب تذل راک . مدرک نوشنیئزت هب عورش

هکباالرس اراس هب .ور مدش یم هتسخ مدرک یم تسرد ور همه هگا و

: متفگ دوب هداسیاو اذغ

ندایز یلیخ ؟ لیاسو همه نیا هربخ هچ -

: متمس تشگرب

اضر و گرزب مناخ ناخ.. داوهب امش.. . ندایز انومهم ناج مناخ بخ -

ناخ.. زورهب امش.. یاباب نامام .. نوشرهوش و مناخ زانهب ناخ..

همزمز کش .اب مونش یمن وشفرح همادا مدرک سح زورهب مسا ندینش اب
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: مدرک

؟ زورهب -

، هنوخ نایم ور لیوحت سلا بش سلا ره ناخ زورهب ! مناخ هگید هرآ -

هنوخ نایم و دنریگ یم یسکات ، هگید ی هرک هی ای نشاب خیرم هگا یتح

هداوناخ یلیخ هخآ .. نوشنامام اصوصخم . نشاب هداوناخ شیپ ات نوش

.. نتسود

دایب دوب رارق زورهب هگا . منزب متسنوت یمن یفرح چیه ! مدوب هدش کشخ

مراد اراس نوبز نماالنوزا ارچ ؟ تفگن نم هب یچیه سکچیه ارچ

؟! هربخ هچ منهج نیا ؟وت مونشیم

و متمس دیود اراس . مدیلا ون ممکش ور متشاذگ ومتسد دز. دگل نیمسای

: تفگ

نیدشیچ مناخ .. مناخ -

. مدز شسپ

.. تسین .. میزیچ -

تسین نوتیزیچ روطچ نیرادن ور هب گنر مناخ -

نک.. ملو -

هلا. وت متفر سالهن وسالهن مدرک لو روطنومه ور رسد یاه فرظ

ور شاهاب روطچ ؟ یچ دایب زورهب بش اعقاو هگا منک. راکیچ دیاب ایادخ

مش؟ ور هب

.اب مدز گنچ تخت ور زا ومیشوگ . متسب مکحم ورد و مقاتا وت متفر

هک داد باوج قوب دنچ دعب . متفرگ ور نامام هرامش ، نوزرل ییاتسد

: متفگ همدقم نودب
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؟ دایم زورهب بش نیتفگن مهب ارچ ارچ.. -

درک. ثکم

؟ یتخیر یم مهب هک متفگ یم مشدعب .. دایب هک متسین نئمطم نوچ -

منک. هدامآ ومدوخ لقادح .. نیگب مهب نیدوب فظوم امش .. نامام -

هتکس هک مدید یم ور زورهب وهی هگا ؟ همور راشف ردقچ االن دینودیم

. مدز یم

ینارود ؟هی یدیم باذع ور تدوخ ارچ .. مرب تنوبرق .. نوج ادیت -

ور هتشذگ ارچ .. هتفر و هدش مومت .. هتفرگ تروص یتقامح .. هدوب

؟ ینک یمن شومارف

با تینابصع نازیم نیمه ؛و مدش یبصع دایز یلیخ یلیخ . مدش یبصع

: مدرک همزمز و متفگ یخآ . هروخب نوکت یلک نیمسای دش ثعاب ال

ات دیدرک یم ایهم ور زیچ همه هک دیدوبن نیمار ومع و امش ؟ تقامح -

یقافتا چیه میدش یمن اهنت مه اب ردقنوا هگا ؟ میش اهنت مه اب زورهب ونم

روطچ نامام . دمویمن دوجو هب یقشع و عالهق چیه . تفرگ یمن تروص

؟ تقامح دیگب دینوت یم

یم هکتالش دوب نوا . مدوب هتفگ نیمار هب ور نوتنایرج طقف نم ادیت -

ربخ مه نوتاه تیعقوم فصن الزا صا نم . دیشاب مه رانک امش درک

. متشادن

: مدز دنخزوپ

و شنت لمحت . مهام هب واپ هلماح نز هی نم االن هنیا مهم . تسین مهم -

. هشب میزیچ ای هشاب جنر و درد اب منامیاز ماوخ یمن . مرادن ور ناجیه

داین نیگب و زورهب هب نینزب گنز افطل

.. نیبب .. ادیت -
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. نیدب ماجنا مقح رد ور فطل نیا افطل .. نامام منیبب ماوخ یمن -

نوتزا منک یم شهاوخ

؟ ینک یرود شزا یاوخ یم یک -ات

! مشاب هدنز هک عقوم ره -ات

. مشن رادیب هگید و مباوخب تساوخ یم ملد ، مدوب درک.کالهف توکس

، متفگ هک تهب نمض .رد منزیم گنز شهب یلو هدب باوج منودیم دیعب -

.. هکنیا .و شندموا زا متسین نئمطم

؟ یچ -

تصرف ال صا هنک. یم اپ هب لا جنج زانهب هیضق رس دایب یتقو نوا -

نینزب فرح مه اب یتح هک دایمن شیپ

! شمنیبب ماوخ یمن ال صا -

: تفگ و دیشک یفوپ

زانهب منزیم گنز االن روخن صرح مردقنا شکب زارد . هراد اپ هی تغرم -

. تشیپ دایب

. ظفادخ .. نوتمنیب یم .. مشچ -

. رادهگنادخ -

یم متیذا تشاد مک مک ملد ریز درد . رانک متخادنا و مدرک عطق ور نفلت

هساو یبوخ تیعقوم ال صا ،االن یریگب مورآ شاک نیمسای درک.ها

زرم ات ونم ینک یم هجروو هجرو ردقنا یتقو . تسین تندش ینابصع

! یرب یم نتشک

دش. مورآ هرخ هکبال مدرک شزاون ور ممکش و مدز فرح شاهاب ردقنا

هشیمه ارچ .. ایادخ . فقس هب مدش هریخ و تشلا ورب متشاذگ ومرس
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مشچ یم ور یتخبشوخ معط مراد و همورآ زیچ همه هک یتقو تسرد

. باذع ی هتشرف هی لثم هدش اقیقد ؟ مغارس یتسرفیم ور زورهب

قفوم ابیرقت هام، دنچ نیا یوت و منک ششومارف مداد لوق مدوخ هب

طسو شاپ زاب هک یطرش ؛هب شمنیبن هرابود هک یطرش هب اما مدوب

... دایب بشما هگا عقاو .رد هنیش یمن راکیب منئمطم اما ، هشن زاب میگدنز

و متخت ور دموا ودب ودب . مقاتا وت دیرپ اروها دعب و دروخ رد هب یا هقت

شلغب مکحم . مدیسرت دوب هدموا یا هعفد هی نوچ دش. نوزیوآ مندرگ زا

: تفگ هک شمدیسوب و مدرک

ییادنز -

: مدیدنخ

؟ ییادنز نوج -

دز: غیج هلا وت زا زانهب

شریگب ورب ارومآ وش.. ین ین یشک یم تییادنز ور تفین .. اروها -

هدش یشحو زاب وراروها

وشاهوم . دوب مورآ ال ماک ، زانهب فرح الف خرب هک مدرک هاگن اروها هب

: مدیسوب وشینوشیپ و رانک مدز

؟ هتخوس ردپ یدنوزوس یشیتآ هچ زاب -

درک: مولظم وشدوخ

ادخ هب یشیه -

دعب و دیسوب ومپل دموا ارومآ وت. ندموا مه اب زانهب و ارومآ و دش زاب رد

: متفگ و مدیدنخ دز. یم سفن سفن زانهب درک. ادج مزا ور اروها

مه؟ نوج هب نیداتفا زاب هنوتچ -
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. تسشن مرانک دموا زانهب و تسب ورد نوریب درب ور اروها ارومآ

ال یاسو مومت هتشادرب ، متخادنا نیس تفه هرفس .. ادخب هدرک منووید -

هرادن یطبر ماوت هب ماوخ یمن هگیم روخن مگیم .. هدروخ وش

: تفگ و موزاب وت دیبوک تشم .اب متفر هسیر هدنخ زا

مشک یم یچ یمهفب یش راد رسپ تدوخ اال شیا .. یضوع دنخن -

میشیم راک هب تسد نیمسای دعب .. نیمآ یهلا -

دش: درگ شامشچ

؟ اعقاو -

هن؟ هک ارچ هرآ -

. هرذگب سلا دنچ راذب وت.. یراد یتأرج و لد هچ -

. مینک یم رکف شنوا بجار -حاال

؟ یبوخ ..وت ورانیا نک لو -

درک: شزاون وممکش

؟ هبوخ همع لسع -

داد: همادا ، مدز همع ظفل هب یدنخبل

مدموا مدییود و مدیشوپ سابل روطچ مدیمهفن دز گنز هک نامام -

منک یم تتیذا شمه .. زانهب شخبب -

ور زورهب یرادن تسود ارچ نک.. فیرعت بخ .. هنووید هیفرح هچ نیا -

؟ ینیبب
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؟ مگب تهب ور شلیلد یراد راظتنا االن اعقاو -

بخ هرآ -

زانهب منوت یمن -

درک: شزاون و شتسد وت تفرگ ومتسد

؟ مرتگرزب رهاوخ لثم تارب یتفگ یمن هگم -

هدنمرش ور دروم هی نیا یلو ، یتسه -

: دیشک یفوپ

؟ تساجک داوهب . یتحار تدوخ روط ره واال.. مگب یچ -

: مدرک یا هدنخ کت

. هگید هتکرش یا.. هرخسم لا وس هچ -

منم عضو نک رواب .. ییاهنت یراویدراچ نیا وت شمه هک تارب مریمب -

هاگشاب میریم ییاتود تنامیاز دعب اال شیا . هنیمه

: متفگ ناجیه .اب مدش هدز قوذ

؟ زانهب یگیم تسار -

. ملدزیزع هرآ -

هب ات هنوخزپشآ وت میتفر ، ندز فرح هگید یمک دعب و مدیسوب وش هنوگ

هساو اما دمویمرب نوشسپ زا ییاهنت هب اراس هتبلا ، میسرب اراک همادا

. دوب المز هرن رس نوملصوح هکنیا

***

هک هعفد هی اما . میدرب دای زا ور تعاس هک میدش اهراک قرغ ردقنا

.هن مدش لوه وهی ، شیش تعاس هدش مدید و داتفا تعاس هب ممشچ
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هک نایم همه هگید تعاس هی ،وات مدیسر مدوخ هب هن متفر مومح

.. هلیوحت سلا هک مشدعب

: متفگ زانهب هب ور

نایم انومهم مک مک وش هدامآ ورب ماوت .. مریگب شود مریم نم .. یهب -

نزب مادص یتساوخ کمک .. مزیزع ورب -

اما . همتخس ندرک مومح ییاهنت درک یم رکف . دوب مومح وت شروظنم

. متشادن یلکشم

... یگشیمه لا وس زاب .و متخادنا دمک لخاد هب یهاگن و مدش مقاتا دراو

؟ مشوپب یچ

هدیشوپن راولش ال صا هک دشیم یهام دنچ و دوب هدش رت هدنگ ممکش

! مدوب

. دوب هدش گنت میا هلول یانیج راولش هساو ملد

یتروص زیر یاه لگ اب دوب دیفس هک ور میگلماح یاه نهاریپ زا یکی

دش. یم یلا ع یتروص لدنص رسو لگ .اب مدیشک نوریب

. مومح متفر و متشادرب هلوح

ندنوم اپرس یدایز نوچ مدش جراخ مومح ،زا یتعاس مین شود هی دعب

. مدرک یا هنورتخد و رصتخم شیارآ و مدیشوپ ور ماسابل . دوب دب مساو

. نوریب مدز قاتا وزا مدرک کشخ وماهوم

، نیس تفه هرفس ندیچ حلا ،ورد ییاریذپ گرزب زیم رانک زانهب ندید اب

؛ شتمس مدیود میگلماح عضو هب هجوت یب و مدز یغیج

یدزن مادص ارچ یروعشیب یلیخ .. زانهب -

درک: هاگن ممکش وهب دیزگ وشبل
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یروطنیا ودن دش.. وور ریز نیمسای -

: تفگ هک مدرک شاگن پچ پچ

بخ یدوب مومح وت مرب تنوبرق -

: مدیچرو بل

ماوخ یمن -

نیچب تدوخ لوا زا یاوخ یم -

هدش لگشوخ یلیخ -هن..

غیج ارومآ هک تشادرب وراه بیس زا یکی زانهب مشچ زا رود دموا اروها

: تفگ و دز

تشادرب ورابیس اروها نامام -

: تفگ وشلا بند دیود صرح اب زانهب . مدیدنخ دنلب

اجنیا اسیاو هدرم لیلذ -

: متفگ . طایح وت تفر اروها اما

هروخب راذب نک شلو زانهب -

: تفگ و متمس دموا نانک نه نه

هریگ یم درد لد .. هروخ یم هک هبیس نیمجنپ -

هرادن یخوش شمکش ،اب هگید هتفر شییادنز -هب

یم ثرا هب تزا هدب یگ یوژ یچره هک.. یرادن مبوخ یگ یوژ هی هخآ -

هرب
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. دیدنخ هک مدرک شاگن پچ پچ

اهنت ، هرفس نیمه رس لا سراپ هشیمن مرواب . نیس تفه هرفس هب مدز لز

رفن! هس !هن، مرفن ود لا سما اما مدوب

سلا کی یوت منز! ..هی مردام هی هگید ..حاال مداد هداوناخ لیکشت نم

! هبیجع اعقاو .. رییغت زا مجح نیا

ریز دز وشتسد و مرانک تسشن دموا زانهب ، مدرک نشور وراه عمش

: تفگ . شنوچ

؟ ینک یم رکف یچ -هب

. مدرک ضغب هاگآدوخان

رادراب .. مدرک جاودزا درک! رییغت ردقچ میگدنز سلا کی وت هکنیا -هب

.. مدش

دز. یخلت دنخبل

و مداد تسد زا ور مداوناخ هام، دنچ یوت هک منزب دیاب نم وفرح نیا -

. مدش دیدج یاباب نامام هی بحاص

مینزب سدح مینوت یمن ، میتسشن هرفس نیا رانک ، اجنیا هک مشن اال یتح -

یلیخ . میتسه یک رانک ای مییاجک ، هظحل نیا یوت تسرد هگید سلا هک

هن؟ هبیجع

هروآ تریح هرآ.. -

.. ینامام یمرانک وت هک هیدیع نیلوا . مدرک شزاون وممکش . مدیشک یهآ

وت؟ زا رتهب یسح هچ

دنلب عیرس زانهب . میدرک هاگن مه هب اه ینج لثم ود ره ، گنز یادص اب

: تفگ و دش
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ندموا یاو -

. دوب شدوخ قاتا ، اجنیا دمویم تقو ره هک یقاتا تمس دیود و

. دوب ارون نامام درک، زاب ورد و تفر اراس . مدش دنلب یمورآ هب منم

یافرح اما منک یقلخدب بشما تساوخ یمن ملد . نتفر مه وت مامخا

. دوب هتخیر مهب ومباصعا یباسح نامام

دموا و اراس هب نوشداد ، دوب بورشم منئمطم هک دوب شتسد یرطب اتود

: متفگ شزا رتدوز نم. تمس

-سالم

: تفگ و داسیاو میمدق هی دموا . نییاپ متخادنا ومرس و

مراد هتعاسکی اقیقد . دادن باوج یلو .. زورهب هب مدز گنز ادیت -سالم.

، میشاب نیبشوخ ایب هتبلا . تس  هدیاف یب اما منزیم گنز شهب مادم

! دایمن

هک ییادص .اب متفین هک مدرک دنب زیم هب ومتسد . دوب هدیرپ مور زا گنر

: مدز بل دوب هتفر لیلحت

؟ یچ .. دایب هگا .. هگا -

.. داین هک میریگب وشولج مینوت یمن وتونم ! هشنوخ اجنیا -

تفرگ وموزاب هدیسرت ، دیمهف هک نامام . تفر یم یهایس تشاد مامشچ

زیچ هی مارب تفگ و درک ادص ور اراس . لبم ور منیشب درک مکمک و

. هرایب نیریش

شینیبیم ای یونشیم ور شمسا یتقو یاوخ یم یک ..ات هتگرم هچ ادیت

؟ تسین یفاک ؟ یزیرب مهب

اما . داین نم رطاخب هک هنوتیمن ، هنوا ی هنوخ اجنیا . هگیم تسرد نامام

.. هبارخ حملا ردقنا .زااالن داین نم عضو نیا یوت اقیقد .. بشما شاک
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رس بالیی هگا .. مشب یلا ح هچ شمنیبب یتقو تسین مولعم هگید

. زورهب تهب تنعل ؟ها یچ دایب نیمسای

یمک مرب تشاد رارصا نامام . مدش رتهب یمک مدروخ هک ور تبرش

ور منهذ و منزب رشت مدوخ هب متفرگ میمصت درب. یمن مباوخ اما مباوخب

مهب ردقنا شندموا زا دیابن نم منک. فرحنم ، زورهب تمس تفر تقو ره

.. نیمسای رطاخب !! مزیرب

یرد ره وزا مرانک نتسشن نامام و زانهب هک اصوصخ . مدش مورآ یمک

. ندوب قفوم و نرایب مرد اوه و حلا نوا زا ات نتفگ

: مدرک همزمز زانهب هب ور

طقف دایب دوز وگب شهب ؟ داوهب هب ینزیم گنز یهب -

: تفگ و درک ماگن کوکشم

؟ یرهق ؟ ینزیمن تدوخ ارچ -

: مدیدنخ

هقاتا وت میشوگ .. مینک یمن رهق ال صا داوهب ونم اباب -هن

دعب نم. تسد داد ویشوگ و تفرگ و داوهب هرامش و دروآ رد وشیشوگ

: دیچیپ داوهب یادص قوب دنچ

؟ رهاوخ مناج -

یلیخ دوب هدش رت یمیمص زانهب اب یتقو ..زا ملدزیزع . مدز یدنخبل

سح هک.. منتشاد رهاوخ و هراد رهاوخ هگید االن نوچ ، دوب لا حشوخ

. اعطق هشاب هنوتیم یا هداعلا قوف

سای یاباب -سالم

درک: ثکم
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؟ ممناخ هدشیچ ؟ ادیت -

دش: عمج مدنخبل

ینک یم رکف منز یم گنز تهب رابره . تمشکب داوخ یم ملد داوهب -

ینعی . ناتسرامیب میربب ملا بند یایب مگب تهب هک مدز گنز و ماز یم مراد

؟ هدشیچ یچ

متشاد نم اما . نتفر هسیر هدنخ زا نامام و زانهب مه و شدوخ مه

: تفگ دیدنخ یباسح هک داوهب . مدروخیم صرح

؟ منک راکیچ ، منارگن بخ مدرگب ترود -

یم تهب منم تقو نوا ؟ یبوخ وگب ، هدشیچ یگب یترز هکنیا ضوع -

ملا بند یایم و یمهف یم مشاب دب هگا و مگ

هنکنادخ -

هتفر رس ملصوح ایب، دوز .. شیا -

. مشچ -

یایب هگید تعاس هی ینومن .. داوهب ادوز -

مشچ مشچ مشچ -

. زانهب هب مدنودرگرب ویشوگ و مدرک یظفادخ دنخبل اب

و مدرک شلغب یتخس دش.هب رت مرگ ، مدوخ نامام ندموا اب نومعمج

لغب ور یسک متسنوت یمن تحار دوب هدش هدنگ ممکش نوچ . شمدیسوب

درک. یم ملغب تشپ الزا ومعم مه داوهب منک.

یدش زان ردقچ .. ردام هرب تنوبرق یهلا -
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: مدز شهب یا هرغ مشچ هوشع اب

! مناخ نامام امدوب زان -

هلب. هلب -

نوشهب شیپاشیپ ور دیع و درک یسوبور مه ارون نامام و زانهب اب

. همرانک هکنیا زا مدوب لا حشوخ یلیخ . تفگ کیربت

سلا .ات ندموا مه رهپس ، مدوخ یاباب ، اضر اباب ، داوهب ، دعب تعاس کی

تفه هرفس رود میتسشن یگمه . دوب هدنوم تعاس مین طقف لیوحت

ومنوگ و مرود درک هقلح وشتسد داوهب . شدوخ تفج شیپ یک ره . نیس

رانک زونه ، یتخس همه نیا دعب هک هبوخ ردقچ دش. مرگ ملد . دیسوب

! میمه

هگا . متشاد هروشلد یمک نم، اما ؛ میدیدنخ و میدز فرح لیوحت سلا ات

. هیبوخ هنوشن هدموین اتاالن هک نیمه اما ؟ یچ دایب هشاپ یدج زورهب

. دایب داوخ یمن کال دیاش و هدنوم لیوحت سلا هب هقیقد جنپ طقف نوچ

.هی روطنیمه منم ، شیگدنز هساو یک ره دش. ندرک اعد لوغشم سک ره

ومرس . نومسآ هب ور متسد یکی نوا و دوب داوهب تسد وت متسد

منکیم شهاوخ تزا .. ایادخ . متسب ومامشچ و داوهب هنوش ور متشاذگ

یروطنیمه ور، میگدنز .. نکن غیرد مداونوخ و نم زا ور یتم سال تمعن

هیاس ریز ور منیمسای .. نیمسای ..و ریگن مزا ور داوهب .. رادهگن تسه هک

.. رادهگن تدوخ

.. راصب واال بولقلا بلقم ای

.. راهنلا و لیللا ربدم ای

.. راهب واال لوحلا لوحم ای
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لا.. حلا نسحا اال حانلا لوح

..1388 سلا زاغآ

وشابل تلا جخ نودب داوهب . مدش قرغ داوهب لغب ووت مدز تسد قوذ اب

حلا وت سک ره هکنیا .اب مدش یم بآ متشاد نم اما ، مابل ور تشاذگ

. متسوبب انیا نامام یولج متشادن تسود یلو دوب شدوخ

: تفگ و دیسوب ومینوشیپ ، مدش ادج شزا روز هب

ممناخ کرابم تدیع -

: دیسوب مه ور ممکش دش مخ

اباب ِسای کرابم ماوت دیع -

: مدز دنخبل

اقآ کرابم ماوت دیع -

نامام اب منم و هنک یسوب ور نوشاهاب ات شاباب نامام تمس تفر داوهب

ور یداش زا نازیم نیا تقوچیه ، متشاد یبوخ یلیخ سح . مدوخ یاباب

. متشادن مه اب

هک انیم . میدش دنلب هرفس رود دش،زا عمج هک نوم هسوب و چام طاسب

سلا لبق اراس . دروآ ینیریش و یاچ نومساو ، دوب هدموا اراس یاج

. هشاب شداوناخ شیپ ات هنوخ دوب هتفر لیوحت

: تفگ و دش دنلب زانهب میدروخ هک ور ینیریش و یاچ

هندیصقر تقو -االن

دش: نوزیوآ مچول و بل

منوت یمن مکش نیا اب نم هن.. یاو -
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هنک؛ نشور وراه دناب ات تفر مهب هجوت یب

هگید هنوکت اتود ؟ ینوت یمن ویچ یچ -

. شوزاب وت مدیبوک . دیدنخ یم هک مدرک هاگن داوهب هب

دنلب رد گنز یادص درک، هاگتسد دراو ور گنهآ ید یس هک نیمه زانهب

عمج مدنخبل ، هزورهب هکنیا رکف اب اما رد، تمس میتشگرب بجعتم دش.

دنلب اضر اباب و ارون نامام . مدرک هاگن ارون نامام وهب متشگرب دش.

... دعب و درک زاب ورد انیم میدب نوشن یشنکاو مینوتب هکنیا لبق . ندش

دش. نایامن رد یولج ، یگرزب لگ هتسد اب زورهب ریوصت

راگنا اما.. مدش دنلب منم دش؛ دنلب مخا اب داوهب . دیرپ حوضو هب مگنر

. نوریب دز یم منهد زا تشاد مبلق هک راگنا . متفر یم شوه زا متشاد

زا وشهاگن نم. مشچ وت مشچ .. کیدزن دموا و تشادرب مدق زورهب

. نیمز متفین ات داوهب نهاریپ هب مدز گنچ . تشاد یمن رب مامشچ

یدموا ارچ .. زورهب یدموا ارچ ! مدرم یم متشاد ایادخ دز.. دگل نیمسای

.. یتنعل

دز: یدنخشین و نومیمدق دنچ تسرد دموا

! کرابم ون -سلا

مکش یور تفر شهاگن نم. هب دز لز زاب و دنورذگ رظن زا ور همه لوا

هتکس متشاد نم یفرط ،زا دوب یدب یلیخ وج دش. عمج شدنخبل ، مگرزب

زانهب رطاخب متسنود یم . ندوب هدش تکاس همه یفرط ،زا مدرک یم

!! دوبن نم رکف هب یسک ال صا و نراد سرتسا

نامام . دوب هداسیاو تکرح یب زانهب درک. هاگن زانهب وهب تشگرب داوهب

. ندموا نوشدوخ هب هزات راگنا ، اضر اباب و ارون
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شوغآ رد وراباب دعب و نامام لوا نوشتمس تفر لگ هتسد اب زورهب

. تفرگ

یاباب نامام اب هکنیا زا دعب زورهب . دیشک شاهوم یوت یتسد کالهف داوهب

یولج وشتسد . داوهب ونم تمس تشگرب هرابود درک کیلع سالمو منم

: تفگ و درک زارد داوهب

! ردارب ولِه -

هام دنچ دعب شرطع .. شرطع یتنعل درک. سمل وشتسد لیم یب داوهب

!! مدشیم یناور متشاد . دوب نومه زونه

یناهگان تکرح هی ووت دیشک نوریب ور لگ هتسد زا ولوچوک لگ هنود هی

: تفگ دنخزوپ نم.اب یولج تفرگ ،

هشمکش وت ملگشوخ هدازردارب هک ملگ شاداد نز هب میدقت منیا -

؟ دوب یچ اراک نیا زا شفده . تخیر یم تشاد مبلق

ومتسد و متفگ یخآ دش. رس ماپاترس دیچیپ ممکش وت هک یدرد اب

.. دوب دیدش یلیخ . متشادن مه ندرک نهلا تردق یتح . ممکش ور متشاذگ

نامام دش. دیدپان ممشچ یولج زا زورهب و مرس نتخیر همه وهی .. یلیخ

مکحم داوهب دش. تچ ادیت مرس هب کاخ تفگ یم و شتروص وت دزیم

ییاج نم..هی اما .. دوب هدیسرت زانهب درک.. یم مادص و داد یم منوکت

شمجح مومت اب نیمسای مدرک یم سح . مدوب ایند نوا و ایند نیا نویم

، دعب و تفر یهایس مامشچ . نوریب دایم و هنکیم هراپ ور ممکش هراد

! مدیمهفن یچیه

****
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* دعب سلا کی *

؟ منک راکیچ بخ نامام منک شنت هراذ یمن -

نک هلصوح مکی نم زیزع -

نیا زا منئمطم ؟ منوشوپ یم سابل شهب مراد همراب نیلوا هگم -او..

؟ یرادن شسود ؟ نامام هرآ .. دایمن ششوخ شسابل

دوب هدز لز دوب هدش سیخ و یکشا حاال هک شتشرد یامشچ اب نیمسای

تمس متفر و مدرک شلغب . رانک متخادنا وسابل و مدیسوب وشنوگ . مهب

: مدرک همزمز ؛ دوب طخ تشپ زونه ارون نامام ، دمک

نتسین سورع سابل بخ یلو هراد مگید نهاریپ یلک نوا زجب -

مودکچیه

نک. شنت هگید زیچ هی هرادن بیع -

نوا ..هب هروخ یم امرس االن هتخل هتعاس ود مچب .. مرب نم سپ هشاب -

شمشک یم دایب بش نیگب مداوهب

: تفگ و دیدنخ

شاب بظاوم ، مشچ -

یاه ندز قن یفرط ؛زا مدوب .کالهف رانک متخادنا ویشوگ ومدرک عطق

. هتفرن شیپ زونه هک اهراک فصن یفرط ،زا نیمسای

. شاکسورع تمس تفر واپ تسد راهچ هک نیمز متشاذگ ور نیمسای

همه زا مرظنب هک یتروص نهاریپ هی هرخ ،بال متشگ شاسابل نیب

منک. شنت ات متشادرب ور دوب رت لگشوخ
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ع یروطنیا هرآ هش. تس شاهاب هک مشوپ یم یتروص نهاریپ هی منم

. هیلا

و دش عمج شفایق شتمس مر یم مراد سابل اب مزاب دید یتقو نیمسای

. تفرگ مدنخ . هیرگ ریز دز

نامام قشع منیبب اجنیا ایب نم.. مرب تنوبرق یهلا -

شتسد مدادیم یزیچ هی شاک . شمتفرگ هک هنک رارف تساوخ یم

هش. ترپ شساوح

اهزور هتسد نوا زا زورما .کال مدرک شنت وسابل رت مامت هچره یتخس هب

دز. یم قن طقف هک دوب

: تفگ هک دش بلج شهب مهجوت ( راکتمدخ ) هدیرف یادص اب

ندموا مناخ ولین .. مناخ -

هلا،اب وت متفر و مدرک لغب ور نیمسای دش. اپ هب یسورع منساب وت

: متفگ تشادیمرب وشلا ش تشاد هک ولین ندید

؟ یتاجن ی هتشرف هک هتفگ تهب یسک حاال -ات

: دیدنخ

نگیم همه هرآ -

دش. شاهاب ندرک یزاب لوغشم هقدص نوبرق ،اب شلغب مداد ور نیمسای

قشاع نیمسای مش.کال هدامآ و مریگب شود منوت یم نم هلصاف نیا وت

. تساسک هتسد نومه وزج مه ولین ، ننک یم یزاب شاهاب هک هییاسک

هب یهاگن درک. یم مد ور جنرب تشاد هدیرف . مدش هنوخزپشآ دراو

: متفگ و متخادنا اه تشروخ

؟ هدنوم اراک زا هگید ردقچ -
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مناخ همومت منک هدامآ ور رسد -ساالدو

وراراک همادا نم ورب یتشاد تسود هگا شدعب ، یشابن هتسخ هبوخ -

مدیم ماجنا

دز: یلجخ دنخبل

. نوتکمک منوم یم .. مرب اجک مناخ -هن

. متخادنا هنوخ رساترس هب یهاگن ، مقاتا مرب هکنیا لبق و مدرک رکشت

هی مدرک یمن وشرکف ! مشیپ سلا کی دلوت یوداک مگب هرتهب م!ای هنوخ

. اجنیا میایب هدب هزاجا نامام یزور

تساوخ یمن ملد هک دوب نیا شیلصا لیلد هتبلا ، تشاذگ هرخ بال اما

و مشاب اجنوا ، هنزیم رس نوشهب و دایم هیکرت زا زورهب هک تاقوا یهاگ

حلا، ره دش.هب یضار هک دوب رطاخ نیا هب رتشیب نامام .و شمنیبب

. تشذگ

شیپ سلا کی . هرذگ یم ییاذک زور نوا زا سلا کی اقیقد ، زورما و

منامیاز هک دش دب حملا ردقنوا نم و دموا زورهب هک دوب اه عقوم نیمه

ندوب یرتسب زور هس زا دعب منوا دش!! ماجنا دعوم زا رتدوز هتفه ود

هتفگ ارتکد مدینش داوهب زا ادعب هک دوب دب حملا ردقنوا . ناتسرامیب یوت

نیمسای هک درک محر نومهب ادخ . هدوب رطخ رد هچب تم سال ندوب

. متفرگ یم ماقتنا زورهب زا رمع رخآ ات هنرگو دشن شیزیچ

هگید زور نوا دعب و دش دب حملا شرطاخب هک دیمهف شدوخ هتبلا

زانهب یارجام هک متشاد ربخ رودارود اما . شمنیبن ات دموین ممشچ یولج

هک یلا جنج ربارب هد یلا جنج .هی هدرک اپ هب لا جنج و هدیمهف ور

درک. اپ هب داوهب

االن، هنیا مهم . هرادن یتیمها انیا مودکچیه . مدیشک یقیمع سفن

مورآ ی هرفن هس ی هداوناخ .هی متخبشوخ متسه هک میگدنز زا ییاجنیا



ربلد و وید ی هناقشاع

MHNOVEL: ملق هب

966

. شتشاپ یمن مه زا یزیچ چیه و هنک یمن شدیدهت یرطخ چیه هک

ردام وهی داوهب هساو بوخ نز هی منوت یم هک مدرک تباث نم هنیا مهم

. هرادن یتیمها زورهب دوجو ال صا . مشاب نیمسای هساو بوخ

متشگرب متروص یولج ولین تسد نوکت اب

ع یروطنیا هرآ هش. تس شاهاب هک مشوپ یم یتروص نهاریپ هی منم

. هیلا

و دش عمج شفایق شتمس مر یم مراد سابل اب مزاب دید یتقو نیمسای

. تفرگ مدنخ . هیرگ ریز دز

نامام قشع منیبب اجنیا ایب نم.. مرب تنوبرق یهلا -

شتسد مدادیم یزیچ هی شاک . شمتفرگ هک هنک رارف تساوخ یم

هش. ترپ شساوح

اهزور هتسد نوا زا زورما .کال مدرک شنت وسابل رت مامت هچره یتخس هب

دز. یم قن طقف هک دوب

: تفگ هک دش بلج شهب مهجوت ( راکتمدخ ) هدیرف یادص اب

ندموا مناخ ولین .. مناخ -

هلا،اب وت متفر و مدرک لغب ور نیمسای دش. اپ هب یسورع منساب وت

: متفگ تشادیمرب وشلا ش تشاد هک ولین ندید

؟ یتاجن ی هتشرف هک هتفگ تهب یسک حاال -ات

: دیدنخ

نگیم همه هرآ -
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دش. شاهاب ندرک یزاب لوغشم هقدص نوبرق ،اب شلغب مداد ور نیمسای

قشاع نیمسای مش.کال هدامآ و مریگب شود منوت یم نم هلصاف نیا وت

. تساسک هتسد نومه وزج مه ولین ، ننک یم یزاب شاهاب هک هییاسک

هب یهاگن درک. یم مد ور جنرب تشاد هدیرف . مدش هنوخزپشآ دراو

: متفگ و متخادنا اه تشروخ

؟ هدنوم اراک زا هگید ردقچ -

مناخ همومت منک هدامآ ور رسد -ساالدو

وراراک همادا نم ورب یتشاد تسود هگا شدعب ، یشابن هتسخ هبوخ -

مدیم ماجنا

دز: یلجخ دنخبل

. نوتکمک منوم یم .. مرب اجک مناخ -هن

. متخادنا هنوخ رساترس هب یهاگن ، مقاتا مرب هکنیا لبق و مدرک رکشت

هی مدرک یمن وشرکف ! مشیپ سلا کی دلوت یوداک مگب هرتهب م!ای هنوخ

. اجنیا میایب هدب هزاجا نامام یزور

تساوخ یمن ملد هک دوب نیا شیلصا لیلد هتبلا ، تشاذگ هرخ بال اما

و مشاب اجنوا ، هنزیم رس نوشهب و دایم هیکرت زا زورهب هک تاقوا یهاگ

حلا، ره دش.هب یضار هک دوب رطاخ نیا هب رتشیب نامام .و شمنیبب

. تشذگ

شیپ سلا کی . هرذگ یم ییاذک زور نوا زا سلا کی اقیقد ، زورما و

منامیاز هک دش دب حملا ردقنوا نم و دموا زورهب هک دوب اه عقوم نیمه

ندوب یرتسب زور هس زا دعب منوا دش!! ماجنا دعوم زا رتدوز هتفه ود

هتفگ ارتکد مدینش داوهب زا ادعب هک دوب دب حملا ردقنوا . ناتسرامیب یوت

نیمسای هک درک محر نومهب ادخ . هدوب رطخ رد هچب تم سال ندوب

. متفرگ یم ماقتنا زورهب زا رمع رخآ ات هنرگو دشن شیزیچ
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هگید زور نوا دعب و دش دب حملا شرطاخب هک دیمهف شدوخ هتبلا

زانهب یارجام هک متشاد ربخ رودارود اما . شمنیبن ات دموین ممشچ یولج

هک یلا جنج ربارب هد یلا جنج .هی هدرک اپ هب لا جنج و هدیمهف ور

درک. اپ هب داوهب

االن، هنیا مهم . هرادن یتیمها انیا مودکچیه . مدیشک یقیمع سفن

مورآ ی هرفن هس ی هداوناخ .هی متخبشوخ متسه هک میگدنز زا ییاجنیا

. شتشاپ یمن مه زا یزیچ چیه و هنک یمن شدیدهت یرطخ چیه هک

ردام وهی داوهب هساو بوخ نز هی منوت یم هک مدرک تباث نم هنیا مهم

. هرادن یتیمها زورهب دوجو ال صا . مشاب نیمسای هساو بوخ

: متشگرب متروص یولج ولین تسد نوکت اب

؟ ییاجک یه.. -

؟ ناه -

؟ ینک یم رکف یچ هب مگیم -

: متفگ و مدرک شلغب . ملغب دایب هک درک زاب وشاتسد نیمسای

شیپ سلا کی -هب

ور هچب یگلا س کی دلوت نشج اه.. هشیم رید نم رهاوخ نکب وتاراک ورب -

نکن داوهب وتدوخ تفوک

و مدیسوب وشمرن یاهوم یور . مندرگ یدوگ وت تشاذگ وشرس نیمسای

: متفگ

دش خلت متاقوا مداتفا زورهب دای هظحل هیچ..هی تفوک اباب.. -هن

. یتفین شدای هگید مراودیما -

. مدرک دییات و مداد نوکت ومرس
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: متفگ و مدیسوب و نیمسای هنوگ

اینکن ینوطیش ؟ بخ مایب نم ات خهلا شیپ نومب منیمسای -

مدز شولوچوک یابل ور یا هسوب . مهب دوب هدز لز شلگشوخ یامشچ اب

. ولین تسد شمداد و

وشسابل شاب بظاوم ولین .. غاب وت شربب مکی هنزیم قن یدید هگا -

اه هنکن فیثک

وت ورب .. مشچ -

. مومح متفر ، هلوح نتشادرب دعب و قاتا وت متفر

. هنیمسای بظاوم و تسه ولین دوب تحار ملا یخ

.زا دوب هدش گنت داوهب هساو ملد . مدش نتفرگ شود لوغشم یمورآ هب

ربارب هد نیمسای و نم هب داوهب هجوت نازیم ، دموا ایند هب نیمسای یتقو

دش.

. نیمسای هساو یلا ع ردپ وهی نم هساو تس هنومن رهوش هی هگید حاال

مینزیم فرح و مینیشیم عقوم ره . نومساو هریم رد شنوج عقاو رد

هی هب مدش لیدبت ، زابسوه و راب و دنب یب رسپ نوا زا هشیمن مرواب هگیم

لک هنزیم ور فرح نیا هک رابره ..و تسود هداوناخ و تیلوئسماب درم

. هشیم یشوخ زا راشرس نم دوجو

زج هک ینم ! متشاد ور مهس رتشیب نم ، رییغت نیا یوت هدقتعم هک ارچ

یصاخ راک عقاو ،ورد متسین و مدوبن یچیه ، هداس ِییاتسور رتخد هی

. مدرکن

یلیخ مش. گرزب یلیخ دش ثعاب تشذگ هک یلا س کی نیا نم.. و

ال صا ، ندش هتشاد تسود ، مورآ یگدنز هی هکنیا ؛ ممهفب وراهزیچ
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هنیشتآ ی عالهق هی زا رتهب یلیخ . هقشع زا رتهب یلیخ ! نتشاد تسود

. تسه هدب داب هب ور فرط ود زا یکی رس هکنیا ناکما هظحل ره نوچ

هنوهب وهب مدنومن دنبیاپ شهب ، زورهب اب مطبار یوت هک ملا حشوخ

یهابت زج یزیچ ، هطبار نوا ی همادا نوچ . مدش ادج شزا میگلماح

. دوبن

ور تنایخ نیا نم اما مشیم بوسحم راکتنایخ کی مه زونه هتسرد

یمن یرادرهوش و یگدنز زا یچیه هک یتقو ! مدرک میگلا س هدزنوپ یوت

ما! سهلا هدویه ،هناالنهک متسنود

. مدنوشوپ هلوح اب ور مندب و متسب ور بآریش

زیم تشپ متسشن دعب و مدز نویسول مندب .هب مدش جراخ مومح زا

منک. تسرد وماهوم دعب و منک شیارآ لوا ات شیارآ

یوت متفر یتقو ، دعب اما درب. نامز یتعاس کی ، مندش هدامآ یاراک مومت

الاب ماک ور .هلا هداد ماجنا وراراک همه هدیرف هللا شام مدید هلا،

. دوب هدرک نیئزت مدوب هتفگ هک ییازیچ و کنکداب

. دوب هدش یلا ع

متشادرب مدق . دوبن سای و ولین زا یربخ ، متخادنا مفارطا هب یهاگن

یمک هک نیمسای . ندوب غاب یوت . مدرک هاگن یا هشیش رد وزا غاب تمس

. نتفر هار هساو هنزیم قن یلیخ اه یگزات ، هتفیب هار هب دوب هدنوم هگید

شارب شفک یلک شقوذ زا نم یلو . نیمز هروخیم و هشتخس زونه اما

. مدیرخ

قوب دنچ دعب . متفرگ و داوهب هرامش و متشادرب زیم یور زا ومیشوگ

داد: باوج

؟ مزیزع مناج -
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: مدز دنخبل

! رهوش یاقآ -سالم

منک: سح هدیدن وشدنخبل متسنوتیم

یشابن هتسخ نم.. قشع -سالم

هدش مومت ابیرقت اراک .. یشابن هتسخ ماوت -

؟ یداد ماجنا ور همه وت هنکن -

هنکن درد شتسد داد ماجنا هدیرف .. داوهب -هن

دایمن شادص ؟ تساجک نیمسای -

ولین شیپ ، هغاب -وت

. مونشب وشادص ششیپ ربب ویشوگ هقیقد -هی

هشیم مدرس غاب، وت مرب یروجنیا منوتیمن هزاب مسابل داوهب -او..

درک: ثکم

؟ یدیشوپ یچ هگم -

میدوب هدیرخ مه اب هک هیتروص نهاریپ نومه -

. هگید یرایم شرد .. ادیت -

دش. عمج مفایق

هدش تس منیمسای سابل اب هزات ال.. صا هن.. یاو -
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رایب شرد ادیت -

مرایم شرد تخت وت بش راذب -

هسابل هتبلا منک. شرخ یروج هی متساوخ یم و هدش یبصع متسنودیم

زاب شرمک تمسق ،و نیتسآ نودب و دوب هتسب هقی شولج . دوبن زاب دایز

ات شولج و تشاد هلا بند مشنییاپ باالش. دوب یندرگ روط هی ینعی . دوب

. دوب نور یور

: مدرک همزمز

هک نتسین هبیرغ .. نزن رغ نم نوج داوهب -

؟ نتسین هبیرغ نم یاتسود -

. نتسه بخ، لیخ -

: متفگ . دیشک یفوپ

منک یم شضوع شدعب مریگب شاهاب سکع ات دنچ ؟هی بخ -

هشاب -

: متفگ هدزقوذ

مقشع مراد تسود -

مراد تسود منم -

مدرک زاب ورد . مدرک عطق نیمسای شیپ ربب ویشوگ هگب هرابود هکنیا لبق

: مدز ادص ور ولین و

مرادیمهگن ونیمسای نم وش، هدامآ ماوت ایب -
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. شمدیسوب و مدرک شلغب مکحم . متسد داد ور نیمسای و لخاد دموا

: تفگ سفن سفن اب ولین

. مداتفا لوک و تک ..زا فوا -

یگیم یچ هک هرادن ینزو مچب -

؟ هشرت نم تسام هگیم یلا قب مودک -

: مدز شتشپ هب یدگل اباپ

یتدوخ تسام تفاصک ورب -

تشاد هک مدرک هاگن نیمسای هش.هب رضاح ات نم قاتا وت تفر هدنخ اب

: مدرک همزمز و مدز شهب یدنخبل . تفر یم رو مدنبندرگ اب

وت اینم سفن -

. شمروخب تساوخ یم ملد درک. ماگن هنامولظم

نزوس یاج هک دش غولش یدح هب هنوخ و ندموا همه ، دعب تعاس دنچ

وداک یلک نوچ دش نیمسای لا حبشوخ همه زا رتشیب . دوبن مه نتخادنا

. ندروآ شارب

ور شخپ هاگتسد و تفر ولین ، ندموا یگمه هگید میدرک ساسحا یتقو

. طسو نتخیر همه و دش شخپ یداش گنهآ ! دنلب یادص درک،اب نشور

هتسشن مدوخ یاباب نامام و اضر اباب و ارون نامام . انووج همه هتبلا

. ندرک یم یزاب نیمسای واب ندوب

متفر مدشاپ . دزیم فرح رهپس اب تشاد هک متخادنا داوهب هب یهاگن

متمس تشگرب هک شوزاب هب مدز . هشک یمن راک زا تسد ماجنیا ؛ شتمس
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: تفگ و

ملد نوج -

مکی نک هجوت نم ؟هب ینک لو ور راک یاوخ یمن -

: متفگ هک دیدنخ رهپس

طسو نوا داد رج وشدوخ زانهب شیپ ورب وشاپ ماوت .. تفوک -

تشاد دنتدنت هک زانهب هب دیسر درک لا بند ور متشگنا ودر تشگرب رهپس

. مدرک اج داوهب لغب وت ومدوخ . شتمس تفر و دشاپ . دیصقر یم

: تفگ یا هنارگاوغا نحل واب دیشک مرمک یتخل ور وشتسد

یدش لگشوخ یلیخ -

: متفگ هوشع اب

ینکیمن هجوت مهب ال صا وت یلو ! منودیم -

دز: منساب هب یگنچ

. مدب تنوشن ور هجوت تیاهن ات قاتا میرب وشاپ -

هتساوخ ادخ .زا مدوب هدش شعیطم راگنا درک. یم مرامخ تشاد شنحل

دیبوک ونم متسب هک ورد . قاتا وت میتفر مه تسد وت تسد و مدش دنلب

شطع .رپ دندیپاق ومه مه نومابل دش. لفق مندب ور شندب و راوید هب

نیا قشاع . مدرک یم شیهارمه قشع دش؛اب مابل ندیسوب لوغشم

! منومیکشاوی یاه هناقشاع

****
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و صقر یلک دعب . مرانک تسشن مه داوهب و ماپ ور مدنوشن ور نیمسای

. وداک و کیک هب دوب هدیسر تبون ،حاال نتفرگ سکع و ناجیه و غیج

.. هگنهآ یادص قشاع نوچ . تشذگ شوخ شهب یباسح بشما نیمسای

. هیداش فرب قشاع رتشیب نوا زا

: ندنوخ یم نتشاد هک اهچب یادص اب

.. هکیچ هکیچ هکچ یم تساو نک..هک هاگن و عمش یداش کشا -

ور نیمسای یاهوم وور درک ملغب داوهب دش. بلج نوشهب مهجوت

. مدش نوشاهاب ندنوخ لوغشم . دیسوب

کرابم تدلوت .. کرابم .. کرابم .. کرابم تدلوت دلوت دلوت -

مدرک نیمسای هب یهاگن . عمش ندرک توف هساو سوکعم شرامش دعب و

: متفگ و

؟ ینک توف ینوتیم .. ینامام -

: تفگ داوهب درک. یم ماگن یروطنومه

مقشع هخآ یچ ینعی ندرک توف همهف یم یچ سهلا هی هچب -

توف ور عمش اهچب کی هرامش اب داوهب ونم ، نیمسای یاج . مدرک دییات

. میدرک

، هریگب ش هیرگ دوب کیدزن هک میدیسوب ور نیمسای پل مکحم ییاتود

: میتفگ ادص کی و

! کرابم تدلوت -
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لوا دلج نایاپ

15:15 تعاس 1397 هام 1دی

MHnovel#

: هجوت

! دراد مه مود دلج نامر نیا


