
هتخ سگی مه :زا رثا نما

سحینی نزانین : هدنس ونی

یت" عقاو ساسارب " هناقشاع ی، عامتجا ژرنا:

(★ راتسا لوان ) ناگدنس ونی نمجنا ی صاصتخا هدنس ونی

نمجنا زا جراخ باتک این رشنزاب پکیو هنوگره و دشاب می رثا بحاص هب قلعتم یاینرثا ونعم ّدامیو قوقح مامت }

{ دراد ی نوناق وپیدرگ عونمم هدنس ونی مان رکذ نودب و راتسا لوان

وا.... مان هب

: لوا لصف

" هراد ی رتش ررضبی نوش ای هساو شبقاعتم هشکب لوط رتش ،رهچیبی مناخ هشب لمع رسیعرت هچ ابیدره نوت ردام "

درب. می ارهبیامغ شتس ونی تسه مامت دشو می کاو پژ شرس یرد گرم سوقان دننام مه زونه رتکد ی ادص

اربیش! دوب گرم رواب دننام ی تخب ایندب رواب

دوب! هتشگ راوآ ناشرس وری وفالتک دوب هدش هبنپ هبنآی ناش هدش انب لَسُگ یوری گدنز اهی هتشر مامت



هچ میدزواب دنب ار ناش ی گدنز هدروخ کرت ایابیدچینی هناوتشپ هیچ نودب هک دوب اهنت تسد و ناوج رتخد حاالیک
؟ تسناوت المی صا صمیتی!

اربیوا؟ دوب مخمیرس رپپیچو رداینهار نتشاذگ مدق

ردارب و درک می روج ی تخبدب رازه اراب هناخ جرخ هک دوب شض رمی ردام ورپ زیربلا شرمع مامت هک یی اربیوا
؟ دشکب نور بآبی ارزا هداوناخ اتلگیم دوب هتشاذگ اه رت گرزب ندیای یاپهب سگلا هدزا هدی نامه زا هک شناوج

جعیبوبی درک،هک می جرخ ای هناردارب یهک ردارب ، هتسسگ مه زا هداوناخ گبیدراین ناج ات میداد ناج یهک ردارب
داد! ارمی ندوب هناردپ

دوب. هدشن سح شروضح تقو یهکهیچ ردپ

حی هت هتفرگ رومن کقاتا رد شا ی قبام و دوب هدنام اج یاه سگلا تشه , تفه نامه رد شبوخ تارطاخ مامت یهک ردپ

دوب! هدش چلا طا

هتخ... سگی مه یزا گدنز این مولعم ان تبقاع اربی درک اعد لد ورد تسب ار شنامشچ

یدز. خرب اجیش رسیعزا دش ثعاب ولالیرد شخرچ ی ادص

دوب. هدز لز وا هب رد هاگرد رد هداتس هکای شردارب تماق زادیند تفرگ ناج و داد ناج شنامشچ

رخید. ناج ارهب شرادرب شوغآ شکیدو رپ هدش اهر سفق زا هزات ای هدنرپ دننام

هدش. اهیشمک زور یاین گدنز گنسینی نیمیزا درک سح پیچید شماشم دوپ و رات رد هک اطع اهی هناردارب رطع

نکید...یاال! ظفح ور هلصاف : ناش یاهی گنتلد عفر مامت وری دش ی راوآ رومام ی ادص

میگیدر. هلصاف وا وزا دناشن می شرهاوخ هنوگ ایوری هسوب اطع

. تسشن میز تشپ شردارب لباقم و درک کاپ هنوگ وری اهیشارزا کشا رتخد

هرآ؟ هرذگ می تخس تهب خیلی ،ایاجن مشاداد ی بوخ -

ور یاد راورم نوا نک کاپ ، شاداد هشب تاکشا نوا ی ادف : دراشف ارمی شرهاوخ درس هجنپ و دنک می زارد تسد اطع

! هنامام وت یزا رود طقف ینم تخس

دنک. می شراثن یی اباب" هشاب ی" صرح اطع و دنز می هلصاف ظفح دیرگیاربی رشت زابرس

دب هک شبلق یت عضو ، هروط هچ نامام ی، جبآ هبوخ :حتلا دسرپ می تقاط بی اطع و دشک ارباالمی شا بینی رتخد

؟ هدشن رت

رانک وت روطیههک نومه مه یتام عضو ... مشاداد بوخیم : دهد می ناکت فرطین رسیهب و میدنز دنم درد ی دنخبل رتخد

ی! دوب نوم

هرآ... هبارخ هزادنا نومه هب نامام یت عضو سپ ومیوگید: دزادنا اپیینمی سوسفا رسیهب اطع



دوش. اهیشمی هنوگ ناور بیشزاپیش رتخد اهی کشا

. دنکن هدرزآ اربیشزاپیش شردارب نابرهم بلق ولگیش رد هتفخ قه ی ادص ات دزگ می بل وا

منک! وریسمی تسار چیزو همه هدش روط ره ین،نم رطع نکن -رگیه

هنک! پیادمنی همادا یت عضو این شاب نئمطم

اج همه زا تتسد دیراوی راهچ وتاین هک روط ،این شاداد ی روط هچ هخآ : تفگ شکیدو شا هنوگ یهب تسد ین رطع

وریسنکی؟ تسار یتو عضو ی مینوت روط هچ سا هتسب

ور واماینراک تدوخ ی گدنز اب ارچ ، شاداد دوب راکی هچ این هخآ : تفگ همادا ورد داد ناکت سوسفا رسیهب رتخد

ی؟ درک

هچ هک دوب تزور و حلا رکف هک سب زا هدش رت دب زور هب زور نامام یت عضو یایاجن داتفا وت، یهک تقو یزا مینود
ی؟ نورذگ می ایاجن روط

ات هگم ووت نم لثم اهیی مدآ ین... رطع متس نی نوم شپی مدرک راکیهک زا نم : تفگ و تسشن اطع یوریپیناشی مخا

یگبیریمیاهن؟ گدنز زااین ور نوم قح ابید زور یه هرخ ...باال دننزب واپ تسد یوفالتک تخب دب کیابیدوت

؟ شاداد ی دزد -اب

می لو باالماالاه نوا ی روط هچ ی رهش اهیباال هجوج یاین درک رکف وت سپ ی، دزد اب هرآ : تفگ دنلب یی ادص اب درم

! ندرک ی دزد ام زا مه انوا ، نخرچ

!... مدش یرهبیر شاهاب و مدرک لثم هب هلباقم انومه شامق ابیکی منم

ین! رطع تس نی لتاق هشاب رهچی تشاداد تس، نی تشاداد رس زیر رهپس ترمیهک نوا لتق هک نودب اماایون

یابید شب جراخ زاایاجن منک روج تساو بوخ هکیهکویل عسیمیمنک مراد مهیمن هساو ، منود می شاداد منود -می

تس! ینی صوصخ کاشیت هناتخبشوخ ، هشب تباث چیز همه

ینم اراک گردیر وتدوخ ی ین،کلا رطع منیما نور یاهبی تحار هباین تس،نم ینی کبس مرج مه لتق هرآ،اما -

. هرذگن تخس اه امش هب نور بی نوا هک عسیمورمیمنک مامت ...اما نکن

رخیدی؟ نوج هب ور شصاقت دادیهک ماجنا اعقاو ور لتق وت هگم -

میهش. تباث چیز همه بوخ ابیهکویل شاب نئمطم

یهک باسح نوا تس، نمنی راک لتق دش تباث -گیمر

! نتس نی هدب یت اضر هک اه فرش بی نوا چی، مدوب هدرک شکه

ورمیمنک! نوش ی تفلک نور میمگبیایبی نوشهب ورمیگیمر، نوش یت اضر ، شاداد یمینکیم ضار مه ور انوا -

یت اضر نتفرگ هساو هداوناخ نوا ورب رود هجو ین،هبهیچ رطع هجو :هبهیچ تسشن اطع یوریپیناشی مخا

!؟ متفگ مهفیدیچی ورن...



سریهد. هباپینا تاق مال تقو درک عاالم رومام

؟ شاداد ارچ هخآ : تفگ بجعتم ی نامشچ اب رتخد

! وشن شک دزنی مهفیدی ... هناط یهشی نوا شی، ما هدنورپ یاهی کاش دزنیک ماوخ ین،منی رطع هدن همادا -

،ینعیچی؟ شاداد -کیومیگی

شا،درک. ی هارمه جورخ رد تمس وهب تفرگ تسد ارهب اطع ی وزاب رومام

شسود وگب ... سوبب نم فرط زا مه ونامام منیشی... شک دزنی ین، رطع متفگ تهب چی هشاب تساوح : تفگ هرابود اطع

. هشخبب ونم مراد

! شاب تدوخ بقارم ، مشاداد هشاب داد: ناکت رسی ین رطع

دش. جراخ رد وزا تخادنا شرهاوخ ارهب رخآ هاگن درم

***

. تشاذگ هناخ اهیشاپهب زور التاین کشم زا شوشغم ی رکف اب هرابود

دش. شکیهد وسنآ ینهب رطع هاگن دشو ابجیغولالزاب هارمه حیطا هشوگ یی وش تسد رد

مدق هتفرگ بوسر یی وشور تمس دشوهب جراخ یی وشتسد مخیهدزا ی رمک اب راولش شک ندرک تسرد ردحلا شردپ
سالتمی؟ یهب دوب اجک ، مناخ ین رطع :هب تشادرب

اطع! تاق مال مدوب هتفر : درک همزمز تشاد ی مرب مدق هناخ یهب هتنم اهی هلپ تمس هب وحینیهک درک ی مخا ین رطع

؟ دوب وط هچ شعضو و دش،حلا چی بوخ -

؟ همهم تساو هنکن :چیه تشگزاب وا تمس وهب درک فقوتم اهیشار مدق یدزو دنخزوپ ین رطع

، هشاب مهم مساو چیابید ساو : تفگ دوش کشخ شکیدات می نار وری ار شا هجنپ وحینیهک تسب ار شیربآ درم

دنگ فرح هلحم رس نوا ...زااینرسات هدرب هلحم وت وموربآ رس... خیهر هرسپ نیدا نور سیهابی سلا دص ماوخ المی صا

گس نوا ابیدوت شاج یم...هب روخب گبیریم وشا شامیندیه زیریه تفرن شگرم ربخ لقادح ، تسا هداز راکیایاقآ

شابیم! شندش طقس رظتنم ی نود

. دوبن مضه لباق اربیش شردپ تحاقو زا مجح دوب.این شکیهد هلعش رتخد دوجو رد مشخ

هساو یایهک گدنز هنوخ وتو دروم رد مهینهک هلحم مدرم دشی، راد وربآ زاکیاتحاال نک،وت تبحص تسرد اباب -

! ندروخ هوگ دننزب مفرح ، دننزب فرح مشاداد دروم رد نراد هچنیزا ،دیهگ هنوش هسب دننک تبحص ی تخاس ام

باال دزمتسد ،مک همرسپ دیه لوپ هب تمشچ حاال هک درم بیدا تور هب فت ：آی تفگ هک دمآ رس تشپ زا شردام ی ادص

...!!؟ هشا تشادن نفک لوپ هب تشچ حاال رابنا نوا یوت درک دود وشاه نتفر اپیین



نی بوخ تساو ال یتصا عضو ،این شاب مورآ نامام ： دنک مارآ ار وا درک عسی و تشادرب مدق شردام تمس هب رتخد

تس!

دنیمد! شزا هکهیچخیری مش تحار ی گدنز این تسد زا مبیمر راذب ： تفگ دزو یوریسیهن تشم یه ضرم

ورت شاب مورآ نامام ادخ ：ورت درک سامتلا یهد سرت ی حور و جنشتم ی باصعا واب تفرگ هار هنوگ وری رتخد اهی کشا

ادخ.

،این منود یمنی درک ：رکف تفگ تشاد ربمی مدق شا یی اذک کقاتا تمس هب حینیهک سابع و داتفا رگیه هب مه نز

ی...! دنوروش لعیهنم رب وت مه ور هچب اتود

نک! سب ：اباب ینجیغدز رطع

درب. هناخ لخاد ار ووا تفرگ ار شردام ی وزاب ین رطع

یت! عضو میراذیاباین شنهد هب نهد هخآ ارچ ، نامام -

مزونه و درک سایراینفالتک ور نوم ی گدنز همه خیردنیهد... ：ترمیهک تفگ داد یمی تشپ کتیههب مرنینحینیهک

... هراک بلط

! مدوب هتفرگ ور شچم دزدید می لوپ زاکیمف تشاد یهک تقو . مدرک شنور بی زاایاجن پیشاپیوت

هتشذگن شتقو ی،زا دروخ وتاه وراد نامام ： تخادنا وریدیراو تعاس یهب هاگن و داد ناکت سوسفا رسیهب ین رطع

! هشاب

ی؟ دنوسر شهب مدوب هداد تهب اسویلیهک دوب؟ بوخ دوب... روط هچ تشاداد ببیمن،حلا وگب ... مدروخ ردام -هرآ

! شهب هدب یردات ولج رومام هب مداد ، نوج نامام -هرآ

دش. شا وتنام اهی همگد ندرک زاب لوغشم ین رطع و داد ناکت رسی نز

دش. عمج شنامشچ رد کشا و تسشن شرتخد هتفر و گنر وتنام مرنینوری هاگن

. تفر دوب هدش هتشاذگ هچقاط هشوگ هک شف کی تمس وهب تساخرب اجی زا

دش. جراخ قاتا وزا درک ضوع اهیشار سابل ین رطع

یخیردنیهد اباب نوا تسد زا زورما لوپیههک ایان مرتخد ：بیا دش شا عنام مرنین هک تشادرب مدق هناخزپشآ تمس هب

هرتهب زاهیچیمه همک،اما منود ...می ردام رخب تدوخ هساو و بوخ ی وتنام یه ورب گبیور ور ،ایان هدنوم ناما رد تا

! مرتخد

رتزا مهم ی،امااالن مرکفب هک نامام نونمم ： تفگ و تفرگ تسد اررد شردام هدش زارد تسد یدزو دنخبل ین رطع

منک! روج وتاه وراد اود منوتب شاهاب رادیدهک هگن ولوپ یید،این امش نم



نکید؟ نم ی ادف ور نوتدوخ اوخین می تردارب اتکیوتو هخآ مرتخد ： تفگ و تفرگ هار شا هنوگ وری اهینز کشا

دزی وتدوخ ی نووج هکقید وت زا وایمن هدرک هابت ور شا آیهدن هتفر نم لمع لوپ ندرک روج هساو هک تشاداد زا نوا
نم! رطاخ هساو

یهک تامحز ربارب رد تس یامهیچینی اراک ：این تفگ و دناشن شردام بوطرم هنوگ ایوری هسوب دشو مخ ین رطع

رتیم لا حشوخ روط اماین هک روخب هصغ رت ومک نک کاپ ور اکشا سلا،حاالمهاین همه شکیدیاین نوم هساو وت
! نامام

درک. می رکش ار ادخ ی نادنزرف مهینچ دوجو اربی لد رد هک دوب ینراب مدنچ تسناد یدومنی شخرد مرنین نامشچ

***

بخ،اال ： تفگ شکید اهیشمی نار وری ار شس اهیخی تسد فک وحینیهک تخادنا درم یهب هاگن برطضم رتخد

مینکید؟ شلوبق نشیدید... ور مردارب هدنورپ ارشیط نهک

مامت هک هتفرگ تروص لتقی طسو ...این تسا خیلیپیچیهد نوت ردارب ارشیط ： داد کتیه شا ی لدنص ی تشپ هب درم

رد سپ ، هشابن نوش راکای لتق واین هتفگ امش هب نوت ردارب یهک روط نومه رگا ...اما تسامش ردارب لعیه رب مه دهاوش

ردارب هدش هتفرگ هداد اقویعخر زا هبفیملیهک هجوت هکاب ارچ ، هسانشب یور عقاو لتاق نوت ردارب ابید تروص این
؟ هتسرد ، هتشاد روضح اجنوا سریهد لتق هب لوتقم هک نامز وا نوت

هک میهگ طقف منیهش، درف نوا نداد ول یهب ضار مردارب ارچ منود منی ،اما هروط مهین ：هلب دهد می ناکت رسی رتخد

تس...مهین! نی نوا راک لتق

این تشپ رتی مهم عوضوم میگیدابیدیه امش هک چیازیی هب هجوت اب سپ روط... ：هکاین دهد می ناکت رسی درم

رادید!؟ لوبق تس... نی فرط نوا نداد ول یهب ضار نوت ردارب هک هشاب یهد باوخ ارجام

دوب. هدربن عوضوم رتپیهباین دوز شدوخ ارچ سپ . دنام می درم زیکری توهبم رتخد

درک؟ می ناهنپ چیزیار شردارب ینعی

ی؛ گرزب یهباین هانگ درک می راداو ار شردارب هک دوب ارجام این تشپ چیزی هچ درک...ینعی هنخر شناج رد سرت

گبیدر؟ ندرگ ارهب دش می مامت شناج هبقیتم هک

مینکید؟ لوبق ور نم ردارب هدنورپ فاصوا ،اباین بوخ -

می رظن هب راب رپ هک هدنورپ دنور هب هجوت میوگید：اب سپس و میدنز ینلز رطع نامشچ هب رکفتم اقدیقی اربی درم

تس! راکیمدبنی هجو هساو اهیی هدنورپ مهینچ یوت هکپیزور ارچ هلب، هسر

：دجیمیگید؟ دنک می شهاگن روابان رتخد



اب منوت ردارب یهک تروص ：هلب،رد دناخرچ می تشگنا ووری دراد مربی وریمیز ارزا شراکدوخ و دنز یمی دنخبل درم

! هشب درف وا نداد ول یهب ضار و هشاب هتشاد ور یالمز راکمه نم

یش ضار مدوخ میمد لوق ، هتبلا ： دهد می ناکت رسی دوب هتسب شقن شنامشچ رد قوش کشا ایزا هقلح هک رتخد

هنک! فارتعا چیزور همه هک منک

نکید. گنهامه ینم شنم چیزوراب همه االنربیدو سپ بخ، ：خیهل دهد می ناکت رسی درم

یمی شنم میز لباقم و دنک می کرت ار قاتا درم زا ناوارف رکشت زا سپ یخیدزو مرب اجی یمیوگیدوزا مشچ ین رطع
دور.

میزوامیشنیدند. لباقم ی لدنص وری رظتنم و دهد می ماجنا ار یاهیالمز گنهامه ی شنم اب

نکید. تخادرپ هدنورپ بیهنا ناونع هب لوپ ی رادقم ابید طقف هلح چیز همه ... مناخ بخ -

؟ رادقم ：هچ دسرپ می ددرم و دشک می نادند هب ینبل رطع

ی اراک راویزنکیداتاپینا باسح هباین نموت ومیوگید：عفالیهود دهد می رارق شلباقم ار باسح هرامش رتخد

! هدنورپ

؟ نموت ：ود دنک می رارکت میگیدرو شلباقم کچوک ذغاک وری دادعا ارزا شنار حی هاگن ین رطع

ی گدنود جرخ شا همه لوپ رادقم مناخ،این ：هلب دنک می تشاددا یی ذغاک وری وچیزیار دهد می ناکت رسی ی شنم

راویزمینکید! راک مامتا زا سپ مه ور لوپ ی قبام میهشو نوت هدنورپ اهی

چیزی دنک راویز کویل باسح هب یراک اهتنا یهکابیدرد لوپ رادقم زا تساوخ منی شلد ال صا فاصوا یناباین رطع
. دنادب

درک. کرت ار اجنا دشاب هدش هجوتم مه شدوخ هکنا وبی داد ناکت رسی طقف

. تفرگ ارردپیش هناخ هب تشگ زاب هار مهیهش رتزا مگ رد رس مه وزاب دوب هدش لدبم هبیسأ شد مای مامت

دش. گنر یی نوتیکلیوم هجوتم مشچ هشوگ زا هک تشذگ ایمی هزاغم ویرتین لباقم زا

. دزادنا اهمی سابل یهب هاگن و دوش توبیکمی دراو خیلینآی

!... دنکب دناوت هکمی هاگن ، درخب دناوت منی

. دشک می ماشم ارهب یی وبیون دوجو مامت اب

دوب. اطع هاگن زا هتبلا جعیبورغیب اهی اینوب قشاع مهیهش

ووبیتیزامژیک گنر یاوبی هدروخ خیس کاخ اسویل،وبی یی وبیمهینون هک تسناد منی اما درک می هرخسم اطع
دنک. رزتیقمی مدآ دوجو یهب شمارآ هچ

حرط ... مناخ ید دنسپ ور گنر ：این تفگ , شناتسد رد سابل هب هراشا واب داتس اهای سابل گرلا لباقم شرانک ناوج درم

بیمرا؟ نوتساو ور اه گولا اوخیدتاک رادیم.می ور شفلتخم اهی گنر اهو

. نونمم ：هن دهد می ناکت فرطین رسیهب ین رطع



هساو ور بوخ یهکویل ندرک روج لوپ منوت می روط هچ هخآ ادخیا دنک" می رکف دوخ واب دوش می جراخ توبیک زا

گبیر" ومتسد تدوخ نک، مکمک تدوخ ادخیا بیمرا... تسد هب اطع

***

زا لبق و تفر می بطم حاالواابیدهب دوب هتشگزاب لایاهباینار رتسا رد شا ی کشزپ مسیران زا رتکد هک هتفه ود زا دعب
یمیدز. رضاح اجنا رد رتکد

رس لوغشم و داتسرف رتکد قاتا یارهب دعب بیرام دوب هتشاد ناش هگن زاب تمحز یهب باوخن بش طرف زا یهک نامشچ اب
دش. ناگ دننک هعجارم ابقبیه ندز هلک و

دوب. هتفرگ ار دوخ یم مصت هناخ زا جورخ ماگنه حبص زورما

. درادرب مدق اطع هدنورپ یاهی کاش یت اضر بلج اربی هدش مه یکراب تساوخ می

. تفرگ می هزاجا رتکد زا ادرف ابیداربی

ات درک می ناش سامتلا یت اضر نتفرگ اربی هدش و تفر می دوب هدروآ تسد هب اطع هدنورپ ی کاش زا یهک سردآ ابیدهب
دوش. هتساک شردارب مرج یزا شخب لقادح

دش. جراخ رتکد قاتا زا مه هدننک هعجارم ین رخآ زااینهک سپ

دش. قاتا دراو هزاجا بسک زا سپ و تشادرب مدق فالح رتکد قاتا تمس هب

دبیع؟ مناخ ：هلب تفگ تساخرب میز تشپ زا یهک تقو دزو باذج ی دنخبل رتکد

اعقاو رتکد ...اقآی ممما ： تفگ درک اهیشزابیمی تشگنا هکاب وحیبن تخادنا اراپیین شرس هدز تلا جخ رتخد

هدموا پیش مساو ی لکشم یه هخآ ، مشابن نمیهاتیمی ادرف اربی میهش میمنک.اما نوت زا ور تساوخرد یدهکاین شخبب

! هشب عفر وابید

. درشف وریمه مشچ و درک " فوه ار" شسفن

دوب. فالح رتکد وسی زا باوج رظتنم وحاال دوب هدرک دریف مه تشپ مجالتار تمحز هب

؟ هدموا پیش نوت هساو ی صاخ لکشم ： تفگ و داتس ای شلباقم وقدیاق تشادرب ولج یهب مدق دنچ رتکد

گی! هداوناخ لکشم رادقم یه طقف -هن،هن...

داد. ناکت رسی و داد ییباال وربا درم

دمآ. منی ششوخ زیدا دنک تبحص شراک لئاسم فالحغیرزا رتکد اب دهاوخب زااینهک

هدرک عسی تروص ره رد دوب وادیهد ارزا یاهیی نارچ مشچ یمه هاگ میسریداما رظن یهب صخشتم و باذج درم
ای هنزور اهنت زااینراک شقوقح و تشاد نیزا اعقاو هباینراک هک ارچ دنک، ناشلا چ شزغم تمسق یرتین ناتهت رد دوب

میباتید! ناش لا وز هب یور گدنزب هک دوب

دامیمهمیهش؟ لئاسم هب طوبرم نوت الت کشم -این

هلب؟ : درک شهاگن بجعتم رتخد

نکی! باسح نم یور یرادیمینوت لکشم ین چمه هگا : تفگ یدزو دنخش نی درم



درک. قعتیر هبنآی درم نحل ی تقو دش بیشزاپیش شبجعت

چیزدیهگایه! التنم کشم ،اما رتکد نونمم : تفگ و دناشن یوریپیناشی مخا

! دموا رب متسد یزا کمک چیه...اشید ببیمن وگب بخ، : تفگ هک تشاد ار ثحب همادا دصق راگنا درم

میدید؟ مهب ور ادرف هزاجا ...حاال مزادن منی تمحز هب ور امش رتکد نونمم : تفگ و دناخرچ هساک یرد مشچ رتخد

ی مسر هتسوپ این زونه مینکی، راک نم هساو اینیهسلایهک دعب ارچ منود ومیوگید:منی دنک یریزمی مشچ رتکد

هب هار زا ونم ات دوب هدرک اباینزیابییاالنخیلیتالاش دوب دیهگایاجیوت رتخد ی...ره درکن زاب تدوخ رود زا تور

هنک! رد

. رتکد یداقآی تفرگ هابتشا یدیهگ ارتخد اب ونم امش : تفگ و درک ی مخا ین رطع

ین رطع هدنچ وت ،قیتم ِلوپ منوا و دننک می رکف هبیهچیز نوش همه دنا، همه لثم ارتخد همه نم رظن هب ادج،اما -

یشبیم! رتشم اشید وگب دبیع...

دنک. می شهاگن روبان ین رطع

درک. می راک ابوا مامت هکیکسلا دوبن ی درم درم، این

دش. رفنتم درم نآ زا دوجو مامت وهبنآیاب دوب هتخ ری ورف فالح رتکد هب تبسن اهیش رواب مامت

نوت کرام اهی سابل اباین هارمه ید تسنوتن امش یتهک صخش و روعش لثم رتکد اقآی تس رخیندینی یچیاز ضعب -

ید...! رخب

منک. راک اجنا ماوخ منی دیهگ نوچ ، مرادن ادرف اربی امش هزاجا نیزایهب

! هزاجا :اب تفگ راجزنا یرپزا نامشچ واب درک درگ بقع رد تمس هب

جراخ سوحنم ناکم نآ وزا درک عمج ار اسویشل تعرس بوکیدواب بوچ راهچ هب دوخ رس تشپ دوجو مامت رداراب
دش.

دوب. نتخ ری کشا لر تنک لباق غیر مشخ این ربارب رد شلمعلا سکع اهنت میزرلیدو مشخ زا شدوجو مامت

. تسا هدرک ایابوا هناح قوی راتفر فالحنچین رتکد دننام ی درم دنک رکف تسناوت منی

هک مداد ماجنا یتسی اشان راک مشاب هدش نوا لباقم رد مراتفر هجوتم اینهک نودب رخاوا نماین هنکن " درک رکف دوخ اب

" هدرک ی رکف ین چمه مدرومرد

ید. سرن تنیهجای هب مه شرخآ و درک رورم درم نآ لباقم اررد شر اهیخای راتفر مامت سپس

دنایش شا صمیتب یرپ گدنز این تبقاع وهب درک ارزگمی رهش اهی نابا ایندببیرایاهخی مجح زا هدش مخ ی رمک اب
ید!

. دربب یی وب شندش زابیراک شردام تشاذگ دنک.ابنیدمی واپ تسد دوخ راکیاربی رت دوز هچ درک،ابیدره رکف

و تخود طاسب دقیمیو خرچ نامه غارس تفر مهمی زاب رس رخآ دشو می رتش بی شندروخ شوج و صرح هنرگو
. تخادنا می هار ار شزود

درک. جراخ یزاسیهن عطقم سفن



دنک. می شب قعتی ی سک درک می سح مادم دوب هتشاذگ نور اپبی هناخ زا بطم هب نتفر اربی هک حبص زا

دوب. حاالهبیقینسریهد اما هدش خیاالتی درک رکف لوا

درک. ارطی نابا خی ضرع و تشادرب رسیعرتزاپیش اهیشار مدق

. تسب شقن ی شوگ ین رکسا یوری سانشان هرامش و دروخ گنز شا ی شوگ مهینحین رد

:ولا؟ تفگ و داد خساپ ار سامت هارکا اب

ید؟ تسه امش مناخ ین رطع سالم، -ولا

یید؟ امرفب ، متسه مدوخ هلب : تفگ واکجنک و تفر ورف مه اهیشرد وربا

یجا تحا هارمه وهبیک ندش لقتنم هبایاجن سنا رواژ اب هارمه نوتردام میگیمر، سامت امش اب ناتسرام زابی نم -

ید. نوسرب هبایاجن ور نوت دوخ رسیعوت هچ ره افطل ، دنداد ام هب نوش مهای ور امش هرامش ... دنراد

درک. هاگن دوب یهد باوخ تخت وری نزیهک هب روابان ی نامشچ واب داد کتیه شلباقم شیهش ارهب شتسد

دوب. اجنآ شز، زعی ردام ، شردام

شکید. اهمی نآ هتساو اهیشارهب سفن مامت جعیبورغیبهک اهیی هاگتسد یرپزا قاتا رد

دنک. رواب تسناوت می روط هچ . داتفا رگیه هب دوجو مامت یدواب شوج شکشا همشچ

گبی کمک وا زا تشادن یار سک تحی دمآ. منی رب شتسد وهیچراکیزا داد می ناج شنامشچ لباقم رد تشاد شردام

در.

دوب. خیلیزیدا اربیوا هدمآ پیش صمیتب لمحت

دوب. تخس یت عضو نآ رد شردام اربنیدن،دیند شز زعی نداد ناج و دهدب ناج هظحل نآ دوب رضاح

دنک. ایپیاد هراچ هیچهار تسناوت منی هک دوب مهاین نآ رتزا تخسو

دز: راز لد ِهت وزا دروخ رُس دشووریمزین قمر وبی تسس یش اهاپ رگیه طرف زا

و درد زا مجح این لمحت نم مسق تدوخ میگیری،هب وناحتما نماین رادیزا ارچ میدی، مباذع رادی ارچ ادخیا -

منک!! می شهاوخ ادخیا شخبب ونوا نوج گبیراما ونم نوج ... مسق یت گرزب هب ور گبیروت ومتسد ادخیا ... مرادن

درک. می بآ ایار هدنن رهبی ولد دوب پیچیهد شخب مامت رد شقه قه ی ادص

! هشاب ادخ هب تلکوت وش دنلب ، مرتخد وش دنلب دش: زادنا نطین شرس رد رگشزاون یی ادص و تسشن شا هناش یرب تسد

. داتس هباپای رغیهب نز کمک هب قمر ینابنتیهب رطع

مورآ مرتخد : تفگ و دناشن ناتسرام یافیربگالسبی لدنص وری ار وا تمحز هب ونز تشاد دادتما مه زونه شا رگیه

ی! شاب ،وتابیداالنوقی شاب

، هتفرگ شرهق هک هرمع مایه هداوناخ نم اب راگنا ادخ ی... تردق هچ ،اب مناخ ی تردق هچ دز:اب بل شقه قه مینا رتخد

مودک ،هیچ تقو هکهیچ هدهاش ادخ ... تشذگ صمیتب یو تخبدب اب نوم ی گدنز همه منیبیهن، ورام تقو هیچ راگنا

! هراد ام زا رتش وربی اه راک اطخ ی اوه ادخ راگنا یماما تشاذن اطخ اپ نوم

شناحتما ی نامز ههرب وتیه طقف هنک... منی رهق شا هدنب هکاب ادخ ، مرتخد فرحیهمینزی هچ :این تفگ زگیدو بل نز

! همهفب شدوخ هب ور شداقتعا و دامتعا اتمیناز میهنک

! مرتخد نکی تباث ور تنام هکای هئوت تبون حاالمه



زا نم هداوناخ یاما نامز ههرب رادیمیگیوتیه امش مناخ، تس نی روط :هناین تفگ و داد ناکت فنی رسیهب ین رطع

. ندوب ی رادن و وتفالتک روط مهین ادتبا

مهی ادخ ، ردام هشاب ادخ هب دش:مایتد رتخد اهی کشا ندرک کاپ لوغشم و دروآ رد شا وتنام لایزاجیب متسد نز

مهفیمد زور صمیتب...امایه رازه واب مدرک شگرزب ردپ بی رمع ...یه تساجن االنای منم رتخد ...ببین ههانپ و تشپ هش

عضیهفوبیرام. مرتخد بلق هک

میگیهر،اما مزا هراد ور ما سهلا دنچ تامحز هرمث ارچ هک مدرک اکشیتمی و هلگ ادخ ....زا مدوب وت لثم منم زور نوا

ادرف مرتخد وحاال هدش پیاد بسانم بلق یه ترتخد هساو هک نداد ربخ مهب و درک سیمها ور ادخ هک دوب عقوم نومه
! هراد ور شاه هدنب ی اوه مهیهش ادخ ، مرتخد ...ببین دننزب پیدنو شهب ور شد دجی بلق هشو لمع ابید

میهد؟ ماجنا ی ناجم ور شلمع ببیمن مردام رتکد میمرپیش منم حاال سپ دش: دنلب اجیش یدزوزا دنخزوپ ین رطع

یاهن! هراد وماوه ادخ میهش صخشم هک تسا عقوم نوا

دش. رود و تفرگ وا ارزا شهاگن یناما رطع و تس رگنی شلباقم رتخد هب مغ زا ولمم ی نامشچ اب نز

. تسا راتسرپ هب چیزاهیی ندرک دزشوگ ردحلا اردیدهک شردام کشزپ دشو ی راتسرپ ینش تسا دزنیک

. دناسر وا ارهب شدوخ یدو شخب تعرس اهیش مدق هب

؟ رتکد -اقآی

یید؟ امرفب : درک شهاگن وسلای و داد قوس وسیش هب رس رتکد

ِروط؟ هچ مردام یت عضو رتکد -

، هشب لمع رسیعرت هچره ابید نوت ردام هک مدوب هتفگ امش هب بقالمه نم مناخ : تفگ و درک شهاگن سوسفا اب رتکد

! مفساتم اعقاو هک؛ مگب نوتهب ابید نم تروص ...ردغیراین دنرادن ی دعاسم یت عضو هکارچ

منک...هب تخادرپ ور مردام لمع زهیهن همه نوا منوت می روط هچ نم رتکد اقآی هخآ : تفگ سمتلم ی نامشچ یناب رطع

!... مرادن وسک هیچ مردام زجب هک مسک وبی اهنت تسد رتخد نمیه ادخ

هب افرص ما زهیهن رادقم نوا منیدا... رب نم تسد راکیزا ،اما مفساتم اعقاو ... هرادن ی طبر نم هب عوضوم این مناخ -

. ناتسرام بی قدنص هب راویزمیهش منیهش، تخادرپ نم

دنک. رگیه تساوخ منی دیرگ اما تسب هقلح شمشچ رد کشا هرابود ین رطع

. تسا محرت بلج ردحلا وا هک دنک رکف شلباقم کشزپ هک تساوخ منی شلد

. تشذگ رتکد رانک وزا داد ناکت رسی

دبیع؟ مناخ : تفگ و تشگزاب شتمس هب رتکد

دوب. ماید رپزا شنامشچ ، تشگ وسیشزاب هب تعرس ینهب رطع

! مفساتم اعقاو نم -

دش. راجی شا هنوگ ووری درک هبنآیهارپیاد دکچن شنامشچ زا تشاد عسی تدم مامت یهک کشا یدز. دنخزوپ رتخد

دوب. هدش ،انماید شد مای مه زاب

. تفرگ ردپیش ناتسرام زابی جورخ وهار داد ناکت رسی

***

. تساه نابا خی ندرک زگ ردحلا هکاباپییپیهدا تسا تعاس دنچ تسناد قدیاقمنی



دوب. هدمآ پیش تاقافتا توهبم زونه

دوب. ای هراچ هار لا بند مادم شرس ورد درک می اعد شلد رد

دش. خویمرتزاپیشمی شردام حلا دنک روج ار لوپ تسناوت منی ادرف ات رگا

دنک. رکف شردام ندوبن هب تسناوت منی مه هظحل تحییک

دش. می انعم یاربیشبی گدنزوا نودب

دز... لز شرس باالی نامسآ وهب تسشن نابا خی رانک لودج وری

درک. یمی جک نهد وا هب مه ربا تشپ ِهام و درب رسمی هب قلطم اهیشردسیهای زور یاین گدنز دننامه مه نامسآ

،رپبباالات هلکشوخ ی درک غب ارچ : تفگ دروآ می نور بی هرجنپ ارزا شرس حینیهک دننار و داتس ای شلباقم شامینی

ردبیمرا... تلد زا مدوخ

هدناخرچن وسیوا هب مه ار شرس وتحی درک یمی ناوخمه شامینوا زا شخب ردحلا گنهآ اب طقف انتعا ینبی رطع
دوب.

، هنتفر رهچی هب تنعل "

... نوتسمز باوخ گنسینرتزا هنم؛ گنسیناب ضغب این

هدب ،حملا هدب حملا

هدموا دنب سفن ، سفن

"... نوبا خی وت منوخ می مراد

منک! یتمی ضار سرتن جیرگ... دیهگ نکن :زان تفگ هرابود درم

دوب. انتعا ینبی رطع

دوب. ی ساسحا ره یزا ثنخ داد، ارمنی شباوج مه زونه

دنز! می هسرپ رهش اهی نابا وردخی هدش کبس رپی دننام شحور یی وگ

. گنشَم هرتخد اباب، ورب : تفگ دشو ی نابصع رتخد یی انتعا وبی للعت زا درم

درک. لا بند ار شنتفر یندر رطع و تشذگ شلباقم زا تعرس شامینهب

دوب. هتسشن اجنامه مه زونه رتخد و تشذگ یدیرگ تاظحل

دش. شا هتفر و گنر ناشفک وخیهر تشاذگ شناوناز هساک وری ار شا هناچ

درک. یمی چوپ ساسحا

دوب. هدز ارهببیخیلای شدوخ راگنا سریهدو طخ رخآ هب اینهکدیرگ ساسحا

درب. یمی یدبا نونج ارهب وا قحیتق رواب ذپبیدر، ار شا ی گدنز قحیتق تسناوت منی

درک. زمرت شلباقم شامینی

. دناشک شنیننآ رس وات تفرگ شلباقم شامین قارب اهی خرچ ارزا شهاگن



دوب. هدنام تباث شلباقم درم خرم ورینی شهاگن

ی؟ تسشن مهینایاجن هساو هگم منیشی… راوس ：ارچ تفگ و درک , شهاگن مشچ هشوگ زا درم

. تساخرب اجی زا للعت وبی دناخرچ شلباقم قیتم نارگ شامین یوری مشچ ین رطع

نک! تکرح ： دش راوس دزو رود شامینار

رد نتشاذگ اباپ نامزمه دوب هداد ناشن دوخ زا هار لوط رد یهک تعاجش و تردق مامت دوب. هدرک هنخر شناج رد سرت

دوب. هتفر اوه وهب دوب هدش دود رغیهب درم هناخ

درک. می عمج هرابود ار شتعاجش ابید

. تشاذگ می ولج مدق ممصم یت عضو نآ زا شردام تاجن ابیداربی

دوب. شردام مهم ، تفر یشمهمی وربآ دشویاتحی می هابت شا هکآیهدن تشاد مهایتی هچ

ی. تقشم هچ واب دوب هدرک گرزب ار اهنآ دوب ی تشاذگ شنادنزرف اراپی شا ی ناوج و رمع مامت یهک ردام

ای شرس تشپ هتسب یرد ولج حلا اتهب ادتبا نامه وزا دوب هتشاذگ رغیهباپ درم هناخ دش،هکاب قدیهقایمی تس بی
دوب. هداتس

هتخ یندیردگیالسری شون ی رادقم و دوب هتفر سنلا هشوگ مینیراب تمس هب دعب ، دوب هدرک ضوع اهیشار سابل درم
دوب. هدش لباقم رتخد یدخیهر شون می شا یندی شون زا هعرج هعرج یهک نامز و دوب

. شا هتفر وور گنر و هنهک اهی سابل دوجو میسریدتحیاب رظن زیابهب رتخد

دوب. هتشگ سامم ابسیهن شا هناچ هک دوب هتشاد هگن اپیین ردقنآ ار شرس و دوب هداتس یای دورو رد لباقم سیخ

مدق رتخد تمس وهب تفرگ لباقم رتناکزا ار شا هداد اهیکتیه جنرآ یدو شکرس هعرج ارال شا یندی شون ی قبام
. تشادرب

. دندش فقوتم شلباقم اردیدهک درم ی اهاپ ین رطع

دوب. هدش جعین شنوخ اب نونج و سرت میدزو دنت دنت شبلق

ینکی؟ ضار ونم عسیمنینکی ارچ دلبنیتسی، وتراک هگم : تفرگ ارباال شرس و درب دز رتخد هناچ ارزیر شتسد درم

ای شلباقم یل ئارزع میدرک سح دوش... خیهر درم هرهچ رد تسناوت ،منی تشاد هگن تباث وا ندرگ وری ار شهاگن رتخد

! تسا هداتس

ی؟ سرت منینکی...می هاگن نم هب ارچ -

. تفرگ نادند هب ینبل رطع

درک. فقوتم رتخد ندرگ وردزیر درب ولج ار شرس درم

. دنوش رجفنم دنهاوخ می شرس اهی گر هناد هناد درک سح پیچید رتخد ماشم رد هک لباقم درم رطع

دش. اهر هنوگ اهیشوری کشا و تسب مشچ

... رتخد ندرگ وری هسوب نتشاک هب دوب هدرک عورش درم

منیدز. مد میزرلیداما هدنام امرس ایرد هجوج دننام سرت ینزا رطع

دوب. هدش لح یرغیهب درم شوغآ الرد ماک رتخد دشو هقلح شرمک رود درم ناتسد



درک. می شزئمشم تخ میری ششوگ هبالهل هک درم غاد اهی سفن

منی یندیرگ رطع و دندرک اهاردر هعونمم شناتسد شکیدو رتخد کشا زا بوطرم تروص وری ار شتروص درم
! تسناوت

دوب. هتفر لحتیل رتخد تردق

گبیدر. هلصاف وا زا درک عسی و تشاذگ درم اهی ولهپ وری ار شتسس ناتسد

. دزادن بی هلصاف و دهدب لوه بقع ارهب درم درک عسی ید.رابیدیرگ شکن سپ اپ اما دوب لصاح بی شش تال

! تفرگ هلصاف وا زا درم و درک سح شتروص تسپ وری ار درم دنخبل حرط

. دندرک مهتالقی یناب رطع کشا زا ولمم نامشچو و درم خرس نامشچ

ی! نزب مَسپ رتزااین دوز متشاد عقوت -

نوا : تفگ هرابود درم و درک شهاگن بجعتم . دشاب راک بلط یو نابصع درم تشاد عقوت . تفر بقع مدق دنچ رتخد

نیتسی! شلها متسنود ...می نکن ماگن ی روط

***

دوب. ِتخادنا اراپیین شرس و دوب هتسشن درم لباقم بذعم رتخد

نیتسی؟ هراکن یای تقو دزی، هباینراک تسد ارچ -

یدچی نودب اجینمنیتسیدات امش نوچ نکید، متواضق ماوخ :منی تفگ و تخادنا درم بناج یهب هاگن یننیم رطع

! منکب وراکن ای مدش راچان هک متشاد ی تخبدب ردق نوا یدهک نودب ردق مهین طقف ... منزب هباینراک تسد هدش ثعاب

! منودب وگب بخ ًادج، داد: ییباال وربا و درک هرگ وریسیهن ار شناتسد درم

دنک. ولد درد رفن ابیک تساوخ می شلد شکید. معیقی سفن رتخد

. دروا ردبی رس شا ی گدنز وتی هت زا یکرغیهب راذگب

درک! گنسینیمنی شناب وریرگی یاه تخبدب این مجح لقادح

دز. رشت شرورغ اما

! محرت منیدازا مشوخ : تفگ سپس و درشف وریمه بل

تس! نی تندوب گنایزرتزاایاجن رب محرت تندموا ،لدیلایاجن منئمطم امیلی،اما روط :ره تفگ و درک ی مخا درم

دوب؟ یز گنارب محرت شندوب اجنآ درک، ی مخا ال باقتم ینمه رطع

تس؟" یزنی گنارب محرت ینکی، شورفدوخ ی دموا داد" باوج شلد رد

می مرن هجنپ و تسد گرم اب هراد ، هراد یتخیلیدبی عضو ... مردام رطاخ :هب تفگ و درک جراخ یزاسیهن عطقم سفن

هنک!

هبب وشلمع لوپ تخادرپ ناوت ، هشب شلمع وابید هراد بلقی لکشم داد: همادا ووا دزن ی فرح شلباقم درم درک، ی ثکم

ویه ِنودنز هشوگ هکاالن مراد ردارب گبیمر.یه کمک شزا ماوخب هک مرادن یور سک مشدوخ زج ...هب مرادن ناتسرام ی

و.... هدوبن تقو هیچ نوا نوچ ، هرتهب منزن فرح شت ی عضو دروم الرد صا هک داتعم ردپ

. تفگن شکیدودیرگچیزی هآی رتخد

ولگیش! رب یاهیشنیشمیدز تخبدب ی روآ ،یدا دوب هتفرگ شضغب

دوب. اناوخ خیهروان شهاگن مه زونه درم دنک،اما شهاگن محرت یداب سرت داد،می قوس درم تمس ار شهاگن



ید. شخرد ردسیهایمی شنامشچ

داد. می شناشن رت باذج و دوب هداتفا هناش وریپی تجاجل اب شا هدش هناش یباال اهوم زا رات دنچ

میمنز! فرح تاهاب یتت عضو دروم رد ادرف ی، شاب یایاجن ورمینوت بشما : تفگ و تساخرب اجی زا درم

!؟ دنزب ابوا دراد ی فرح هچ درم داد؛ ورف ار شناهد قازُب

مرب. یحمیمد، جرت ، نومم : تفگ دشو دنلب اجیش زا

تاهاب نم لثم ادرم همه ، هشاب نووج رتخد یه هساو ی اجینما نوبا خی منکن رکف بش زاتقو امااین میهتل روط -ره

! دننک منی راتفر

. تفگ می تسرد درم دش، تسس شنتفر اپی

، دشکب لوط دیرگ تعاس دنچین مه ناشدوخ هناخ ات درم هناخ هلصاف و دشاب هتشذگ بش زانیهم تعاس میدز سدح
! ناتسرام هببی نتفر اربی دراذگب اهیشار لوپ هدنام هت تسناوت می سپ ... دنکب ی سکات جرخ تشادن یمه لوپ هبعالهو

هک روط وره تفرگ منی هلصاف یراک ادتبا نامه دروا وابی رس بالیی تساوخ می ،رگا دمآ دبیمنی مدآ رظن هب مه درم
. رتخد تمس زا شندش هدز سپ دوجو میسرید،تحیاب شا هتساوخ هب میدش

. دنارذگ یرغیبیمی درم هناخ ورد درک می دامتعا ار بشما ،ابیدیک تشادن ای هراچ

! منوم می سپ ، هشاب داد: ناکت رسی مارآ و درک اررت شبل

. هلفق ور مه ی،لکیدرد باوخب اجنوا بشما ی :مینوت درک هراشا ردی وهب داد ناکت رسی مه درم

داد. ناکت رسی هرابود ی رطع

. نونمم -

. تفر شراب مینی تمس وهب تفگ میمنک"ی شهاوخ درم"

درک. تکرح قاتا تمس وهب تشادرب ار شف ینکی رطع

؟ دوب چی تمسا دش: کشخ یهر گتسد وری شتسد رغیهب درم بناج زا شندش ادص اب

ین. رطع : تفگ و تشگرب درم تمس هب

. تفگ "ی ناهآ و" داد ییباال وربا درم

دش. قاتا دراو و تفرگ ار شهاگن رتخد

دش. بیراد باوخ زا شا ی شوگ یآالم ادص اب

. تخادنا شا ی شوگ هحفص یهب هاگن و تسشن تخت سیخوری

داد. خساپ ار سامت ددرم دوب. سانشان هرامش

هلب؟ -

ین! رطع -ولا

یی؟ اطع،وت : تفگ دشو یرا شوه ششوگ رد یپیچیهد ادص نشیند اب

یاه؟ تسه ی نوتسربق مودک ین،وتاالن رطع -

دوب. ِتسب یخ شنت رد نوخ . دنشاب هدرک لصو قرب شندب لک هب یی ینوگ رطع

هرتخد ی تسه هردای منهج مودک متفگ : درک رارکت هک تخادنا هزرل شزغم دوپ و رات مامت رد هرابود اطع دنلب ی ادص



؟؟؟ قمحا

ما. هنوخ ، شاداد هیچاج ادخ -هب

ین. رطع وگب ما، هنوخ اطع ناج هب وگب -

. دراد ربخ چیز همه زا اطع اشید هک دوب هداتفا کش دوب.هب یهد سرت رتخد

ما! هنوخ میمگ، تسار اطع... نوج ：هب تفگ نازرل یی ادص اب راچان

درک. نتخ ری کشا هب عورش ادص بی رتخد

دموا بش فصن ، هراد ،یکیوراینوت مورح هب کمن ترمیهک نوا ： سپس پیچیدو ششوگ رد اطع هدوسآ سفن ی ادص

و... هدش رغیهب مدآ شامینیه راوس ترهاوخ هک تفگ و مرس باالی

چی همه ِنمبی ، هدروخ ی هوگ ال،یه صا نک شلو ： دروخ ار شم یکال قبام و درک جراخ یایزاسیهن صرح سفن اطع

و دمو نی ممشچ هب باوخ بش مامت ... مدش دامتعا بی مدوخ رهاوخ وهب مدروخ ور ترطف تسپ نوا فرح لوگ مز

. منزب گنز ماوخ هکمی مدز راوه و داد سب زا مداد ی رارف مماه ی دنب قبیهمه مشچ زا ور باوخ

... نفلت کسو پیشکی مندروا حبص لوا اتاینهک

هفاضا طلغ یمن، رطع مشخبب ، مرهاوخ شخبب ：ونم تفگ هدز تلا جخ و هتفشآ وابحلای داد ورف ار شناهد قازب اطع

. مدرک رکف هابتشا تدرومرد مدرک

ی؟ رکف هچ ید سرپن ال ینصا رطع

دنک. جراخ ولگ زا یی ادص ایهکن نودب تخ، میری کشا هلولگ هلولگ و درشف وریمهمی کلپ اهنت

ار شردارب ناج وتحی تسا هدز ی طبخ هچ هب تسد شقمحا رهاوخ تسناد ومنی درک یمی هاوخ رذع وا زا شردارب
. هانگ زا دوخ ندرک اربم اربی دناوخ می غورد هب مه

. مدرک تار ازهب حبص عقوم این شخبب ی... جآ باوخب ورب یهن، دوب باوخ -

درک. عطق ار سامت فرح ینبی رطع

دز. وراز تشاذگ شمکش رد هدش عمج اهی وناز وری ار شرس و

نفلت وری یار شوگ شکیدو ...هآی هدرک عطق ار سامت فرح هکبی دشاب هدش روخلد وا زا شرهاوخ دز سدح اطع

. تشاذگ

درک. همزمز مشخ ی"زا تنعل و" تفر مه اهیشرد مخا

هب دوب هدرپس وا هب یهک درم زا هدرک روج شردام لمع جرخ اربی هک ار اهیی لوپ وگبید ین رطع هب دوب هدرک شومارف
گبیدر. دناسرب شرهاوخ

. تفرگ ارردپیش شلولس هار رومام ِرشت واب درک ی فوپ

دش. جراخ قاتا زا مارآ لفق لکیدرد ندناخرچ زا سپ و تفر رد تمس وهب تشادرب ار شف کی

منیدز. رپ مه هدنرپ هناخ سکول ردسنلا

دوب... هدش توهبم دناخرچ می مشچ هناخ اوزیای رد حاالهک اما دنک شاکنک ار شفارطا هک دوبن یتی عضو رد بش دی



. سب و دوب اهدیهد ردفیمل طقف یار سکول اهی هناخ روط این

. تشادرب مدق جورخ رد تمس شکیدوهب هآی

دوب. هدرک دامتعا وا هب همه میسریدهکاین هداس رظن هب اما دروخ منی بش دی درم هبقیهفا هک دنچ ره

هناخ هب زافالتک دوخ تاجن ردبیایدواربی بآ زا وتان ین رطع یت عضواب ی رتخد اشید درک منی روطخ شزغم ینعیهب
. دنزب دربتسد شا

دش. کشخ اجیش رس شرس تشپ زا درم ی ادص هکاب درب جورخ رد یهر گتسد تمس هب تسدو داد ناکت رسی

رادیمیری؟ -

. تشگرب درم تمس هب

دوب. هداتس ای نپوا هناخزپشآ ناوخش پی تشپ

بی مرب ماوخ میمر،می مراد ...هلب منومب ورایاجن بش ید تشاذگ هک نونمم ： تفگ ونیهمایدزو هفصن دنخبل ین رطع

. مردام پیش ناتسرام

. داتس ای شلباقم دز رود ار ناوخش پی درم

هچ ی اوخ ورمی شلمع لوپ ： تفگ و درک هقلح وریسیهن ار شناتسد داد کتیهمی ناوخش ارهبپی شرمک حینیهک

مینکی؟ نکی...راک روج روط

... مراک هدش... یهک روط میمنک،ره شروج هرخ یباال روط هک...یه ولوپ -

. مرادن ：هن، داد همادا و درک ی مخا یت عضو نآ اب اجنا زا شندش جراخ و رتکد دیزور راتفر ندروآ ابهبیدا

نکی؟ رارکت وت بش یراکدی اوخ می هنکن نکی، روج ولوپ ی اوخ می روط ：هچ داد ییباال وربا درم

منک. می هرخ ：هن،یهراکیباال تشاد ار درم زورما اهی تیهک تقا هکلی دوب دب ردقنآ شبش راکدی یدز دنخزوپ ین رطع

. تشادرب مدق ی روخ راهن میز تمس وهب داد ناکت رسی درم

. تفر رتخد تمس دزوهب گنچ وریمیز چیزیارزا

رتخد زونه ... مبطم بیا ادرف هنم... بطم ویزیت تراک گبیر... شکید：ایون شتمس ویزیتیارهب تراک و داتس ای شلباقم

تسرد یهار اوخ می هگا سپ ، تتنوشکب فارحنا هار یهب گدنز هکانمالیتمیاهیاین یوحیهف تسه ی موصعم و کاپ
منک. می تکمک ...نم ادرف مبطم ی،بیا سرب تنیهج ردپیشگبیریوهب ور

داد. ییباال وربا رتخد

ی؟ کمک روط ：هچ تفگ و دناخرچ ویزیت تراک یوری هاگن

رارما هساو مهگیروتبیدا بوخ یتردبیداویهراک عضو نوا زا تردام یهک کمک روط نوا ： تفگ یدزو مسبت درم

. شاعم

درک. شهاگن روابن رتخد

دش. هتسخ متسد ：منیگیری، تفگ و داد ناکت ار شتسد درم



. منونمم ： یدز دنخبل و تفرگ ار تراک رسیع ین رطع

داد. ناکت رسی درم

دش. جراخ درم هناخ یدوزا خرچ رد تمس هب فرح ینبی رطع

***

درک. باسح دشوارکیهار ینرسیعپیهدا رطع و درک فقوت ناتسرام یبی ولجج غولش نابا خی لباقم ی سکات

دش. ناتسرام حیطابی دراو و درک طی یطا تحا اراب نابا خی ضرع

ادصیشدز. ی سک هک تفر یمی لصا ی دورو رد تمس هب

یاهن. هداد رارق باطخ دروم ار وا اعقاو ادص دوب هداتفا کش هب

. دناخرچ رس تعرس دشوهب هدناوخ شمان هنادرم یی ادص بناج زا هرابود

ید؟ تسه نم -اب

ییددیهگ؟ امش دبیع مناخ ین رطع ： داد ناکت رسی درم

داد. ناکت تبثم رسیهب و درک ی مخا ین رطع

ی! جبآ امش ی تناما ：ایمن تفگ و تفرگ شتمس یهب تکاپ درم

نودید. می اجک زا ونم مسا ید، تسه کی امش ال ید：اینچیه؟صا سرپ و دناخرچ تکاپ یوری هاگن

جرخ هساو داد تشاداد ... هلوپ شوت هشاب تساوح وت... هب مدب وتکاپ این دوب هدرپس نم ...هب متشاداد فرط زا نم -

. تردام لمع

؟ هداد اطع ： داد ییباال وربا

داد. ناکت تبثم رسیهب درم

. تفگن مهب چیزی شدرومرد دز گنز هک حبص اطع ارچ سپ درک؛" رکف دوخ یناب رطع

؟" هدموا اجک زا لوپ الاین صا

؟ هدرک روج روط هچ ولوپ -

مرب. ماوخ گبیرمی وتلوپ ی جبآ منود هچمی اباب،نم ：ای تفگ کالهف درم

. تشاذگ شف ورسیعوتیکی تفرگ ار لوپ و دمآ رانک دوخ اب رهحلا هب اما دوب ددرم ین رطع

دش. وحم شنامشچ لباقم زا درم دوش هجوتم ین رطع زااینهک لبق

. تشادرب مدق آیسییو تمس هب شردام لمع اهی راک ندرک گنهامه زا سپ بل یرب دنخبل اب

دنک. بوکرس ار شبل وری دنخبل تسناوت هکهیچچیزمنی دوب لا حشوخ ردقنآ

درک. بلج ار شا هجوت یجیغاهیی ادص



او دش گرم نووج مرتخد ادخ ،ِای مرتخد ادخ دوب"اوی شینو وردحلا دوب هتسشن وریمزین شخب وری هار نزیرد

ی..."

درک. سیخ شنت رب وم اهینز هجز ی ادص

هدب! ربص شهب ادخ ： درک همزمز و داتس ای شرانک نزی

هدش؟ ید：چی سرپ یدو خرچ شتمس ینهب رطع

هدز. سپ شدنو ...مینگپی هدرم شرتخد هراچ ：بی تفگ مغ واب درک شهاگن نز

درک. هاگن نز تمس هب تحاران ین رطع

دش. درگ ین رطع نامشچ و تفر رانک شینو ردحلا نز تروص وری زا رداچ

. تفگ می شرتخد پیدنو لمع هراب ورد داد یمی رادلد وا هب تشاد هکدیزور دوب ی نامه نز

. تفرگ هار شنامشچ زا کشا دشو هلا چم ین رطع بلق

ادخ"! تاه هدنب ام هراچ درک"بی همزمز لد رد

هناخ ی لصا نامتخاس هب هک تشاذگ مدق ای هدش شرف گنس هار دشورد پیهدا درک کراپ حیطا هشوگ هک شامینار
دش. یمی هتنم

. تسا "تکی" شا هبرگ اب ندرک زابی وردحلا هتسشن غاب اهی نمچ وری اردیدهک لگ هم رود زا

. تسشن اهیش یوریبل دنخبل

دوب. هدرک ی نتساوخ ارشیرینو کرتخد جعیب ین چرپ بآی سابل

مهیهش! زا رتش خیلیبی

دوب. هدشن شندمآ هجوتم زونه کرتخد

باالمی شلوک ورس زا سپس و داد اجیمی وا شوغآ اررد شدوخ و درک می زاورپ وسیش هب اجیودیند هب هنرگو
. تفر

هتسشن نونجم زیراسیهبید بات وری تداع قبط ناخیهک دادرهم هب دروخ شمشچ مهینحین ورد تفرگ ار شهاگن
دوب. هدش خیهر غاب هت کقاتا هب ترسح مغو زا ولمم ی نامشچ واب دوب

داد. می ماجنا سلا همه راکیهکاین تسرد

بیاید. رانک ناخ دادرهم مهیگشی راتفر اباین تسناوتن تقو هیچ شردام لثم مه وا

. تفر شردپ وسی شکیدوهب غاب اهیشاررد مدق و درک جراخ هآیزاسیهن

دوب. هدشن دوخ رانک شرسپ روضح هجوتم ال صا هک دوب رو هطوغ دوخ راکفا رد ردقنآ درم

ناخ! دادرهم ی تورپه وت هک :زاب تشاذگ اپیش نار یوری تسد و تسشن ناخ دادرهم رانک

. دناخرچ رس وسیش رسیعهب و دمآ دوخ هب درم

؟ رسپ ی تسشن مرانک اوه بی ردق ارچاین :سالم... تفگ یدزو دنخبل



ی. دوبن یایاجن اوه و حلا وت امش ، متسشن اوه نمبی -

تس. نی ودیزور زورما تبحص ، مرسپ یم دنوم اج هتشذگ اهی حولا وت هرمع :امیه تفگ یدزو کلپ ناخ دادرهم

دوب. لا وس اربیش ناخ دادرهم راتفر سلا همه هکاین یی اربیوا دراد لمعت اجی شردپ هلمج درکاین رکف دوخ اب دارهم

شوخ بش ببیمندی وگب بوخ ید: سرپ و درک ضوع کالمار تهج هتفر ورف دوخ رد دارهم دش هجوتم هک ناخ دادرهم

؟ تشذگ

رفتی مدوب هتفر هگم ناخ، دادرهم ی نتشذگ شوخ هچ : تفگ شردپ تنط شی رپ نامشچ هب وخیهر دمآ دوخ هب دارهم

؟؟ اهراک هساو مدوب هتفر ایهکن لثم ح...

رادیو وتیهرس منود هکمی ،نم هتخوس ردپ ی تدوخ منم مینکی رکف یهک نوا : تفگ و داد ییباال وربا ناخ دادرهم

نممیگیری؟ هساو وتدوخ ارچدیهگ سپ ادوس رازه

! هتشذگ نم زا ناخ؟اینچیازدیهگ دادرهم :ینعیچی تفر ورف مه رد دارهم اهی مخا

لوا یو رادن نسی زونه نوچ باالگنیر تسد وتدوخ نلوا : تفگ بوکیدو شرسپ ی وزاب هب تسد تشپ اب ناخ دارهم

سب یزا درک می نوهنپ همه زا ور ینچیازیی چمه یت نوجون نومه ،زا رسپ مسانش ورمی وت نم اینهک امود یهت، نووج
. ناجرسپ هرادن ی گنر پیشنم تانح ی...حاالمهدیهگ دوب هاک زیار بآ هک

رس شطباور روط یزااین سک تساوخ منی شلد تقو هیچ میوگید،اما تسرد شردپ تسناد مهمی شدوخ دارهم
." لگرون " گرم زا دعب اصوصخم . دروا ردبی

اباب؟ درکن نوت ذایت بش هکدی لگ ید:هم سرپ و درک ضوع ار ثحب تهج مهین هب

. دروا نی دوخ وری هب اما تفرگ ال ماک دارهم و درک وا یهب مخا هدرک ضوع ار فرح دارهم دش هجوتم هک درم

یم. دنورذگ شوخ بش خیلیمهدی اقافتا ، هشاب هدرک هنوت ذایتیمی هچ مرتخد -هن،

ودید. شتمس هب لگ هم نامز مهین رد

ید. شکوغآ ارهب شا طالیی وم کرتخد دزو وناز دشووریمزین دنلب بات وری رسیعزا دارهم

ی؟ تشگرب کی اباب : تفگ و داد اج وا شوگ ارزیر شرس لگ هم

اباب؟ یلگ بوخ . مرتخد مدموا هزات : تفگ و دناشن شرتخد طلیف هنوگ ایوری هسوب

. مدرک زابیمی ابتکیخهلا متشاد اباب داد: ناکت رس یدزو دنخبل لگ هم

ییاتکی؟ دوب خهلا ید:حاالوت سرپ دزو شرتخد هببینی هراشا تشگنا کن یدزواب دنخبل دارهم دنخیدو ناخ دادرهم

دوب. منومهم ،تکی مدوب خهلا نم -

منوبز شیرین رتخد ی ادف : تفگ شکیدو کرتخد یوریرس تسد ، تفر اهنآ تمس دشوهب دنلب بات وری زا ناخ دادرهم

نم. مشب

:اوی درک رعتیف دارهم اربی درک می هرگ اروتیمه شناتسد حینیهک ناج هی قوذ اب هرابود یدزو دنخبل لگ هم

خیل وت هبگم دادرهم اباب مشا هزات درکیم... زابی هتخت هملا یهع دادرهم اباب ،اب تشذگ شوخ ی،ایدقن دوبن بش دی یی اباب

شیشردمیای. تفج شا همه ی همه هخآ ی شسلا شوخ ی

. سلا ش شوخ هن مرتخد سناش شوخ درک: الح یدزوصا دنخبل شرتخد یاهی نابز شیرین هب دارهم

. نومه داد: ناکت ار شرس رتخد

درکید؟ چیراک شدعب بخ -

"ی موووا " داد می رارق شپل وری رکفت هناشن ارهب شا هراشا رظیف تشگنا وحینیهک دناخرچ هساک یرد مشچ رتخد

. تشاد تسود انآ زا رتش وربی اسلا دارهم مهدیمد...اباب نوتراک مه :اب تفگ شکیدو



یورببیهن؟ رارکت نوتراک نوا ترانک یشبیهن درک روبجم ور اباب :زاب تفگ دنخیدو دارهم

. مدرکن روبجم نم :هیمچ درک ی مخا کرتخد

. دارهم ببیمن مرتخد وراب نوتراک نوا متساوخ مدوخ : تفگ رتخد کالم همادا رد ناخ دادرهم

. مناخ لگ اینهم هدرک تنط یشی باسح منود هکمی نم : تفگ دشو دنلب وناز وری زا دارهم

یی! اباب مدوب ی بوخ رتخد خیلی ...نم مدرکن ی نوط شی بوکید:هیمچ وریمزین اپ لگ هم

! ولوچوک مناخ نوزات حاالهیهب سپ ، هدنَب وتیه امش یاماب اباب :عفالهک تفگ و درک شهاگن دارهم

. دشن دوب هدش دریف مه تشپ یهک تاملک هجوتم درک. هاگن ار شردپ لگگیج هم

ی؟ درک رکف ،چی همون : تفگ دنخیدو اما ناخ دادرهم

***

. تشاذگ هناخزپشآ طسو ووریمیز تخ اهری ناجنف رد هوهق ی رادقم دارهم

؟ دارهم ی ینکب گدنز این هساو ی رکف ییه اوخ :منی تفگ و تسشن میز تشپ ناخ دادرهم

دوش. متاخ اجک هب دهاوخ می شردپ اینکالم تسناد می دارهم

. تسشن شردپ لباقم میز تشپ شکیدو بقع ار شا ی لدنص و درک ی مخا

؟ هراد ی لکشم ی گدنز این هگم -

ینیتسی؟ گدنز این رکف هب ارچ سهتلا، تشهو تس بی شا همه ... رسپ ی نووج زونه ：وت تفگ ناخ دادرهم

! هراد یجا تحا هبیهنز هنوخ این

هگب...!! وتب وشلد فرح هراذ منی حیشا دشدیهگ رت گرزب هک ادرف سپ مربیای، شاراک سپ زا یهک چوک حاال ترتخد این

شلد درد نتفگ هساو گبیهر،هک هلصاف مزا مرتخد مراذ ：منی تفگ یدو شکرس ور شا هوهق یزا رادقم توافت بی دارهم

ی گدنز هب رغیهب منیدااپییهنز مشوخ ، هرادن یجا تحا سک هبهیچ نم زج هب ممرتخد ... مشردپ ،نم هشکب تلا جخ مزا

ردنیدا؟؟ بآ دززا ووت هشکن هنوش و خاش مرتخد هساو ادرف سپ مولعم اجک !زا هشب مزاب

نومه ردمیهر،زا تساو شنوج ؟ داشرف هرتخد المهین ،صا تسه داوخب تلد ات بوخ ...نز مرسپ هرجق هدهع هگم -

هنک. می تبحم شهب ومهیهش لگ هم قشاع ی هکمینود متدوخ لگ... رون اب تجاودزا لبق

. درشف وریمه کلپ کالهف دارهم

هگم منیدا، مشوخ شزا نم نمضرد ایمیریهز… هوشع هچ دنیدی هگم نم، هجوت بلج هساو میهد ماجنا ور اراک نوا -

! هتخاس لوا بوکیهدزا وشدوخ هرتخد منک، شلمحت ممدوخ ابنید

. هرادن ور شند دی مشچ مه لگ هم هبعالهو

ینرادیهرآ؟ تسآ وت شندرک در هساو دصاتلدیل وت مربب مسا یهک رفن رهیک ：نم تفگ و درک ی مخا ناخ دادرهم

دنخید. دارهم

دیهگ! نتق عینقحی نوشا همه ، ندوب ی قطنم غیر حلا اتهب ماه لدیل هگم -

درک. شا هوهق ندروخ هب عورش سپس "و گنس میخنهآینرد دورن درک" همزمز دادرهم

دوب. هدرب شا ی ناهنپ هناخ هب بش هکدی داتفا ی رتخد یدا دارهم



بی ماوخ منک،می دریفمی راک شساو مدرپس تشاد یجا تحا خیلیراک هک هرتخد ：هبیه تفگ سریدو شنهذ یهب رکف

لگ. یهم راتسرپ هساو شمرا

رغیهباپ ینز تساوخ منی هک ید：چیه،وت سرپ داد باالمی وربا وحینیهک تشاذگ وریمیز ار شناجنف ناخ دادرهم

... هراذب هنوخ وت

راک اینهکنیزاحیتایایهب صوصخب و تشاد ی موصعم خیلی دبیمنیسرید،قیهفا مدآ هرتخد ： درک ی مخا دارهم

تس...! نی بوخ یتملایشزیدا عضو ... هراد

ی؟ درک شاد ی پاجکزا ：وت تفگ واکجنک دادرهم

درک. ور ششرافس مبطم ی شنم ： تفگ دزدیدو مشچ دارهم

یکیساهی تساوخ یو تشاد کمن بآ وت یکیور تدوخ وت هک ایون رکف ینعی سپ ：اها تفگ و داد ناکت رسی دادرهم

دیهگ،هن؟ منک جراخ منهذ نکیزا در ونم

دنخید. ناخ دادرهم و داد رارق باطخ دروم ار شردپ ضرتعم دارهم

: مود لصف

. دشاب تحاران وا زا مه زونه دز سدح شرهاوخ دتمم توکس زا اطع

میدش. رفنتم شدوخ زا دوب هدرک هک یی اطخ راک هب ندرک رکف راب ره اب تدم دوب.رداین هدز تلا جخ رتخد عقاو رد اما

. شا ی گنادرم و دوب اطع وری هدز تلا جخ

دوب. هدش وریمیز شا هدرک هرگ ناتسد وخیهر دوب هتخادنا اراپیین شرس

دوش. فلت شتاق مال نامز تساوخ منی شلد اطع

ی؟ روخلد مزا زونه گنسینیمینکی، رس ماهاب ید： سرپ یهنا وجلد ی نحل زااینوراب

تس! نی روط الاین صا ：هن تفگ رسیع دشو ی نابصع دوخ زا رتش بی رتخد

چیزیمنیگی؟ ارچ هدش... چی سپ -

ی؟ درک روج اجک زا ولوپ ید: سرپ و داد ورف ار شناهد قازُب رتخد

هدش! بوخ رکش ور ادخ هکاالن هنامام مهم ... هشابن راکیتهباینچیاز :وت تفگ و درک ی مخا اطع

ینداینهک سرپ هب درک عورش و نور بی دوب هدمو نی لمع قاتا زا زونه ی، ندش بوخ هچ : تفگ و درک ی مخا مه ین رطع

!؟ هشاب هدرک زابیهراکی هنکن ، هدروآ اجک زا ولوپ اطع

دش. دنلب اجیش وزا درک ی فوپ اطع

! هدشن مامت هک تاق اتیممال اجک ید: سرپ و درک درگ مشچ ین رطع

هدش... مومت یف جارا هباین نم نداد شوگ تقو -اما

. تشادرب مدق اطع تمس هب زابرس



اه. تند دی مدموا تدم همه این دعب رادیمیری اجک ، شاداد ： تفگ و تفر شتمس هب تعرس هب رتخد

تقاط منک.دیهگ می لمحت یاینوت فاک هزادنا هب ...نم مباصعا دزیوت دنگ طقف ：لوی تفگ و درک شهاگن ی بصع اطع

! مرادن ور یوت اراتفر این

چیزیمن ادخبیاشبینایاجن،دیهگ ور ید...وت شخبب شاداد هشاب ： تفگ و دنک نتسشن یهب ضار ار اطع درک عسی رتخد

یمگ.

مهیهش! لثم ... هشخبب ونم وگب منامام هب ظفاحادخ ： تفگ دشو زابرس هارمه اطع

درک. نتخ ری کشا هب عورش رتخد

. نتفر مهاگنه دوب ی تحاران رپزا شردارب نامشچ دوب. هدش هلا چم شلد

دوب. هدش گنسین شبلق چیزیوری

. دشکب نور بی منهج نآ ارزا شردارب هدش هک روط ره دروخ مسق تشاذگ نور هکبی نادنز اپزا

. دننزب ضارتعا هاگداد وریاری دنتسناوت منی هک دبا درک.ات می بلج ار شردارب یاهی کاش یت اضر هدش روط ابیدره

دنک. رکف شردارب ندوبن هب هظحل یک تساوخ تحیمنی

دنک. زابیمی شناز زعی ناج وری اه زور ادخاین ارچ تسناد منی

تس. نی ندروخ چیزیاربی هناخ رد دما شدا ی داتس ای نابا رسخی و درک ی فوپ

ار شلا ح تس راکنی رس وادیرگ مهفینداینهک اب تساوخ منی شلد و دوب هدش صخرم ناتسرام زابی هزات مه شردام
دنک. رتدب

دوب. هتفرگ ابوا یی اذک زور نا زا دعب زور ود .هک داتفا فالح رتکد سامت یدا

شک ارباال شلا وما نیمیزا دوب هتفر لایا رتسا هب یهک تدم طی شدزمان هک دوب هتفگ و دوب هدرک ی هاوخ ترذعم ی باسح
دوب. هدرک خلای رتخد وری ار شا ولدی قد مهینلدیل هب مه وا هدش جراخ روشک یهدوزا

شکیهد اه مدا بین تمرح مان ایهب هدرپ هک ارچ دوبن هدننک ی ضار شراک یح جوت فالحاربی رتکد اهی فرح رهحلا هب
دش! دهاوخن شلوا زور دننام دیرگهیچچیز دورب رانک هک هدرپ .نآ تسا هدش

درک. فالحاردر رتکد تمس زا شتشگزاب تساوخرد سپ

دش. ی سکات وبیخیلا درک ی فوپ

دنک. ی سکات ارکیه جرخ رتی مک زهیهن ات دنک طی ارپیهدا سروک دنچ لقادح داد یح جرت

دیهگ، ونشب ومادص ، کمک ادخیا منک... راکپیاد مه دامتعا لباق درک"ابیدیهاجی رکف دوخ واب درک جراخ هآیزاسیهن

ی؟" تفرگ وتاشوگ ارچ

دما. شدا چیزیهبی یکوه

ویزیت. تراک و شا یی اذک هناخ و بش نآ

. تشگ اسویشل مینا تراک لا بند وهب درک زاب ار شف رسیعکی

. هدرکن جراخ ار تراک شف زاکی تدم این دوب نئمطم

درک. ارپیاد تراک

دوب. یکیف فخم جیب نورد شردارب هدنورپ ی کاش سردآ رانک



درک. ی سراو ار تراک یدزووری دنخبل

. دنمجرا دارهم ی، سانشناور ی ارتکد ： درک همزمز

دوب. هدش هتشون تراک اپی ایمه هرامش و بطم سردآ

یاهن! دنک هعجارم رظن دروم سردآ هب دوب ددرم

. دوبن چیزی مک ناش بین هدمآ پیش تاقافتا رهحلا هب

. شردارب کویل وزهیهن داتفا شردام دب خلایوحلا لا چخ یدای

اقآی راک ندرک روج هساو ی شاب هتفگ تسار هنک ادخ طقف درک" همزمز لد ورد دوش تلا جخ بیخیلا تفرگ یم مصت سپ

" دنمجرا

***

! نوش ببیمن ماوخ نکیدهکمی گنهامه رتکد اقآی اب افطل :میهش تفگ و داتس یای شنم میز لباقم

؟ دنشاب کی مناخ تقو نوا : تفگ داد باالمی وربا یدزوحینیهک دنخزوپ ی شنم

یهک... رتخد نومه ین، رطع :گبید تفگ و درک ی مخا ین رطع

هکبیما! نتفگ نم بقالهب نوشدوخ ین، رطع گبید طقف : تفگ واینراب دروخ ار شفرح همادا

اهچی هدننک هعجارم قبیه قح سپ وت... تمتسرفب منوت منی یهک روط مناخ،مهین ی شاب هتشاد لبقی تقو ابنید هگم -

میهش؟

ید. تسرفب ی رخآ ونم بخ -

نوا ... دنرادن یهک فاضا تقو دننک، کرت ور ابیدایاجن تعاسرس رتکد مناخ درک:منیهش ی وچُن تخادنا باال وربا ی شنم

نیتسید! نوش نارام زابی هصخشم هک مروط

. شلباقم رتخد اب ندز هلک رسو زااین دوب هتفرگ شصرح یندیرگ رطع

قاتا تمس دشوهب دنلب میز تشپ ینزا رطع اربی ندرک کزان مشچ تشپ یابیک شنم و دمآ رد ادص هب رتکد قاتا گنز
. تفر

نمدیمد یایهک شنم ی،این مناخ نومن رظتنم مرظن :هب تفگ و دوب هتسشن شرس تشپ ی لدنص نزیوری

هنک! منی قافرا مه وریکدیهق

ی! مناخ ： دمآ شرس تشپ یزا شنم ی ادص یدهک خرچ جورخ هاگرد تمس هب داد ناکت رسی و درک ی فوپ ین رطع

. دناخرچ شتمس هب رس رسیع

! نوت ببینن ناوخ می رتکد ：بیازعیمز،اقآی درک هراش وا وهب دوب هداتس یالیردای شنم

. تشادرب مدق قاتا تمس یدزوهب دنخبل ین رطع

. تسشن ین رطع لباقم گنر فسید ی تحار دشووری دنلب شراک میز تشپ زا دارهم

! مدوب نوت رظتنم رتزااین دوز ید، دروآ یف رشت دیر ردقچ -

! مدوب مردام لمع ی اراک ：گردیر تفگ سپس و تخادنا شبناج یهب هاگن یننیم رطع



درکید؟ لمع ور نوتردام ： تخدنا ییباال وربا دارهم

：هلب! داد ناکت رس ین رطع

... لمع ید：زهیهن سرپ و درک ی مخا دارهم

درک. روج مردارب ： تفگ و دمآ شم رسیعمیناکال ین رطع

! هنودنز وت تردارب ی دوب هتفگ منک رکف -

. هتفرگ ضرق ی سک ：زا تفگ دشو هتسخ درم اهی باوج و لا وس ینزا رطع

دوب. گردیر شرکف زونه اما داد ناکت رسی دارهم

هدش نچینراکی هب ندز تسد هب راچان رتخد ارچ دیرگ سپ گبیدر ضرق ار لوپ رادقم این تسناوت می شردارب رگا
بش!؟ نآ دوب

درک. هراپ ار شراکفا هتشر رتخد ی ادص

. مدش نوت محازم مینکید روج مساو دوبید هتفگ راکیهک نوا هساو شتسار -

. تسا سهلا جنپ هچب رتخد یزایه راتسرپ مدرک پیاد تارب هلب،راکیهک -هآ

درک. شهاگن بجعتم ین رطع

دوب. گنسین خیلی شت ی لوسم اما، دوبن ی تخس ،راک هچب رادییک هگن

ردپ نیتسی اهنت تسد مه هنوخ مینکی،وت تفا ردی شتباب یمه بوخ قوقح نکی، رکف شدروم رد یمه -حاالمینوت

یوراتیمراکیتمه دوب قفاوم هگا هبش...حاال اتهن تشه تعاس حبص زا ،اتیمراکیتمه تسه مه هچب رتخد گرزب

میسریم. قفاوت هب

منک! پیاد تساو راکدیهگای وگب منیای رب شت ی لوسم ییازا رادن تسود ور یمهاینراک مینود هگا

! هسب مارب نشاب ی دامتعا لباق هداوناخ طقف ، مرادن ی لکشم شراک ：هناب داد ناکت فرطین رسیهب رتخد

میهشو... دوخ رعتیفزا تقو نوا نوچ ، مگب منوت منی هک ور شدامتعا لباق ：واال یدز دنخبل دارهم

درک. شهاگن بجعتم ین رطع

مشاب شرانک منوت وتیاتیمراکیممنی شتسار لگ... ،هم همدوخ رتخد هچبرتخد نوا داد: ار شواکجنک هاگن باوج درم

! هشاب شرس وتمینباالی دامتعا لباق مناخ یه داوخ می ملد و

رتخد راتسرپ اربی متسه وتمینی دامتعا لباق مدآ نوت رظن هب مدرک بش نوا راکیهک نوا ：اب دش هدز تلا جخ رتخد

؟ ندوب نوت

نوچ نکی، تباث تدوخ هب هن هک نم یهب یمینوت قفاوم متدوخ هگا ینیتسی،حاال رتخد ین چمه وت منئمطم نم -

هرپ... ی درک راکیهک زا تلد هک هصخشم

. منکن نوت هکانماید مراود ید،مای تسه ی بوخ مدآ خیلی امش -

. مشاب بوخ میگی امش یهک ردقنوا منکن ：رکف تفگ یدزو دنخبل دارهم

درک. تشاددا یی ذغاک هکت وچیزیوری تفر میز تمس دشوهب دنلب اجیش زا



تماق دنلب نامتخاس وهب درک کچ ار شتسد وتی سردآ .رابیدیرگ سردآ ییدایمن امرفب ： تفگ و داد رتخد ارهب ذغاک

درک. هاگن شلباقم

. تشادرب مدق وس نآ وهب درک جراخ یزاسیهن سفن

. تفرگ ارردپیش روسناسآ هار تشذگ یهک نابرد لباقم زا

. تشاذگ رظن دروم هقبط اپرد روسناسآ یدیگن ادص اب

ین! رطع ی شاب :وتابیدوقی درک همزمز دوخ واب درک تشم ار شتسد

. دناخرچ اوزیایشیکسنلا یرد هاگن

وقبیهدیازین دوب هتفرگ رارق ی زمرق مرچ اهی لبم ایمه هشوگ و دوب رسی رسات هرجنپ یهدزا شوپ یزاسنلا تمسق
دوب. ای هرقن فسیدو گنر کرتیبیزا مه

. تفر ی شنم میز تمس هب

یید؟ امرفب دمآید، شوخ :سالم تفگ سپس و دناخرچ ین رطع تماق وری هاگن ی دنخبل اب هارمه ناوج رتخد

اقآی... متساوخ -می

. دروآ منی رطاخ ارهب شردارب ی کاش مافیلی مان . دنام ناهد رد شفرح ی قبام

درک. ووریش تشپ و تخادنا شتسد وتی کچوک هگرب یوری هاگن

. تفر اهیشباال وربا

؟ دنراد یف رشت ورببیمن، دنمجرا اقآی متساوخ :می تفگ و دنادرگرب ناوج رتخد وری ار شهاگن

منک. می نوت ی هارمه نوش قاتا یید...ات امرفب زعیمز، هلب : تفگ و درب ارباال شمرف شوخ اهی وربا رتخد

صا شعضو رسو هک یی اربیوا مه دوب...نآ دروخرب شوخ زیدای شلباقم ِناوج شوپ شیک رتخد درک. بجعت ین رطع

. دوبن بشیه دنراد دمآ و تفر اجنآ یهک ناسک الهب

. داتس ای بقع شدوخ و درک زاب وردار دناخرچ یهرار گتسد سپس و درک یی امنهار ردی تمس ارهب وا رتخد

. تفر لخاد ید" شخبب وابیک" درک شهاگن نادردق ی نامشچ یناب رطع

دنک. ارپیاد دوب هتفر اجنآ هب شند اربیدی یهک درف ات دناخرچ مشچ دشووا هتسب شرس تشپ رد

اترس هرجنپ هب ینوور رطع هب تشپ ، دوب هدادرُس راولش اروتیجیب شپچ تسد حینیهک هناش راهچ و دنلب یدق درم
درک. می هاگن زیراپیشار هرظنم رسی

! دنمجرا :سالم،اقآی تفگ و تفر ولج مدق دنچ تناتم یناب رطع

ایاجن ورامش لدیلی هچ : تفگ و داد ناکت درک،رسی دصر ار رتخد رساتاپی و داد ییباال وربا ید، خرچ شتمس هب درم

؟ هدنوشک

ونم : تفگ می نخس یطا تحا ابیداب سپ ، تسناط شی درم این تفگ می شردارب داد، ورف ار شناهد قازُب ین رطع

... نومه رهاوخ ...نم متفرگ ور نوت تقو یدهک شخبب

ِدرک" که ور تتکرش باسح یمهک نومه رهاوخ نم وگبید" تساوخ دنک،می مکتیل ار شفرح همادا روط هچ تسناد منی

. دوبن اه مشچ یرداین ساسحا هیچ راگنا ال ...صا دوب کشخ یو ثنخ جعیب درم نامشچ



. تسشن درم میزنآ لباقم گنر سیها مرچ لبم وری للعت یناب رطع شبیدن. درک هراشا مه وا وهب تسشن میز تشپ درم

! منودب ماوخ ورمی هدنوشک ورایاجن چیوت هک ،اماایون مناخ رتخد ی تسه وتکی منود نممی -

یت. اضر اربی مدموا : تفگ تلا جخ واب تخادنا اراپیین شرس ین رطع

مهب تشپ زا یهک یتمیمد...سک اضر تردارب نم،هب مینکی رکف یت،وت اضر پیچید: ششوگ رد درم دنخزوپ ی ادص

مهم ازمیهدخیلی ویه هشب خلای مباسح هدش ثعاب یهک سک و دنوسر لتق هب ور متسود ین رتهب یهک سک هدز، رجنخ
هرب...!! ی گتسکشرو هب ور متکرش و مدب تسد زا ور

؟؟ هنزب رود و دنمجرا هداد،وپالد هزاجا شدوخ هب یهک سکو ： داد همادا نشخ یی ادص اب درم

ی گرزب ادخ وروت ، هنوم شپی منوا ... ماوخ می ترذعم مردارب اجی هب نم دنمجرا ：اقآی تفگ و درک شهاگن سمتلم رتخد

ح مردارب یت عضو هب ندرک رکف اب زور ره هک مراد بیرام ردام نمیه ادخ ردبیدا،هب منهج نوا زا مردارب ید راذب نکیدو
تاجن اربی طقف و طقف هدرک راکیمه هگا نوا ید... شخبب مردام هب ور مردارب ادخ ور میهش،وت قباس رتزا دب شلا

ینی مدآ ین چمه یام اطع هنرگو دش، راچان منوا یم... تشادن ور شلمع زهیهن دشوام می لمع ابید مردام ، هدوب مردام

تس!

لوپ ربارب دص درک که نم تکرش باسح زا تردارب یهک لوپ نوا ： تفگ رخسمتاب و تخادنا ارباال شپچ ی وربا درم

. هتشاد شرب عمط و هدز هباینراک تسد تردام هنوهب ،هب هدوب هراک این تردارب هک هصخشم ال ماک اقافتا ... هتردام لمع

دش. درگ ین رطع نامشچ

یهرآ؟! تشادن ربخ مه ：وت تفگ یدزو دنخزوپ درم

گ هچب نومه زا سکیههک نوا تس، دبینی مدآ نم ردارب منئمطم ،اما متسنود منی ：هن داد ناکت فرطین رسیهب ین رطع

زا منک می شهاوخ دنمجرا ،اقآی هدرک هداوناخ ی ادف وشدوخ مهیهش نوا ردبیهرا، ور هداوناخ جرخ ات راک رس تفر ی
ید! شخبب وشرسپ هش هچب هار هب مشچ هک وبیرام اهنت هبیهنز لقا دح هرام، نمبی ردام نوت،

! هراد ور شتقا هکلی ِیی االناج وتردارب چیمیهش، مدرک یهک ررض سپ -

زا مردارب منک...هگا ورمی نوت ، سامتلا ، دنمجرا اقآی منک می شهاوخ : تفگ و درک شهاگن سمتلم ینرابیدیرگ رطع

منک!!! ورمی نوت ی تفلک نور وتبیدابی نوا

مهم ، دوبن مهم اربیش دیرگ .اما دهد می شارخ ار شبلق دراد شرورغ هتسکش اهی هکت درک می ساسحا رتخد

! سب و دوب شا هداوناخ

. دنبب شقن یلغیظ مخا وریپیناشیوپالد دش ثعاب رتخد اهی فرح

بی امرفب افطل تس...حاالمه وتنی روضح ،نیزایهب مراد رکون و تفلُک ی فاک هزادنا هب ما هنوخ وتی نم : تفگ مشخ اب

! مناخ نور

. دندوب هتفرگ هار هنوگ اهیشحاالوری کشا درک، سامتلا ترابود دشو دنب اج زا رتخد

دمآ. منی ششوخ اه رگیهنز زا تقو وپالدهیچ

فاکیه! : تفگ و درک ی فوپ درک، اردبمی شلا ح

دش. دنلب میز تشپ زا شکیدوکالهف شا ی کشم ی اهوم یرد تسد وپالد

ورب! مدعب و نک تشاد یدا هگرب نوا ور ور تا هرامش ： تفگ رتخد هب تشپ و تفر رسی اترس هرجنپ تمس هب



اری شا هرامش للعت باتیدوبی شلد یرد رون دز یهک فرح اب داد،اما ناشن دوخ زا درم هک دوب ی راتفر ینگیج رطع
درک. کرت ار درم قاتا فرح وبی تشون ار مافیشل مسا هرامش واپی درک تشاددا

یندبیع" رطع یندبیع، رطع درک" همزمز لد شکیدورد معیقی سفن شرس تشپ ردزا ندش هتسب ی ادص نشیند وپالداب

"! تام یمه دوز دشی،هب درک"عفالکیش همزمز واینراب تسشن شبل یوری دنخبل

***

هظحل یک درد نادناد حلا اتهب بش زادی اما دوب شا راکی زور ،لواین دورب دنمجرا دارهم هناخ هب دوب رارق زورما
دوب. هدادن شناما

. دروآ می شرد زااپی تشاد دیرگ درد

ی رادقم ویکیاراب دروآ رد نفول ایژ هتسب اه وراد دبس وتی وزا تفر هناخزپشآ تمس وهب تشاذگ یوریپل تسد
. داتسرف شا خلای هدعم وتی بآ

دوش. شعنام درد راکی لوا زور تساوخ المنی صا نوچ دربب شدوخ اراب نفول ژ هتسب تفرگ یم مصت

نک شمرگ طقف مدرک تسرد بش زادی متاذغ ی، نکن هتسخ وتدوخ ی کلا نامام ： تفگ سپس و داد ار شردام اهی وراد

ی! روخب ی نکن شومارف مت اه صرق ی، کوا هش، بارخ تباصعا ی راذن نهد هب نهد مه اباب ،اب روخب

منم هب وراک رس ورب تحار ...حاالابخیلا مشچ وری هب تاشرافس همه ، هشاب مرتخد هشاب : تفگ و داد ناکت رسی مرنین

! نکن رکف

؟ هشاب تحار خیملا :ینعیدیهگ تفگ یدو سوب مرنینار دشو مخ ین رطع

. تهانپ و تشپ ادخ ورب ، تحار خیتلا مرتخد هرآ یدز: دنخبل نز

دش. هناخ زبس رس حیطا دراو درک. کرت ار هناخ رصتخم ی" ظفاح ادخ وابیک" تشادرب ار شف یدزوکی دنخبل ین رطع

. دشکب لباقم شیک نامتخاس ارات شهار بیایدو دوخ هب درک عسی تمحز دوب.هب هدنام غاب زیابیی توهبم

. داتس ای شراظتنا هب رد هاگرد مینا دنمجرا دارهم دشو زاب هناخ گنر ای هوهق ردشیکو

. داتس ای دارهم لباقم و تفر ارباال لباقم هلپ هس

-سالم.

ندرک پیاد هساو ی، دموا شوخ :سالم تفگ درک می شا یی امنهار هناخ لخاد هب یهک ماگنه و داد ناکت رسی دارهم

ی؟ تشادن ی لکشم هک سردآ

دوب. تسار رس خیلی نوت هنوخ سردآ ،خیر... نونمم -

. دنتشادرب مدق هناخ گرزب سنلا تمس هب مه داد.اب ناکت رسی دارهم

مه بش ونآ دراد یجا تحا شرتخد اربی راتسرپ هب هک تسا هدش ادج شرسمه زا دارهم دوب هدز سدح دوخ یناب رطع
. دربب هناخ نآ وهب دنک شامین راوس ار اتوا تسا هداد هزاجا دوخ هب

دش. هناخ شیک ینو ساروکد وحم شهاگن

. دننک ی گدنز ای هناخ نچین رد دنتشادن قح وا هداوناخ ارچ درک. هناخ شلد رد ترسح

درک. می سنلا هشوگ ی تنطلس اهی لبم وری نتسشن هب توعد ار وا هک دمآ دوخ هب دارهم ی ادص اب

. نتسه باال هقبط لگ هَم مرتخد و مردپ : تفگ دارهم و تسشن لبم ووری تفر مآیزذپی رکشت ی دنخبل اب

نوتزا مهیناالن هنک،ابیدزا می رارقرب طابترا نارگ ابدی تخس لگیمک داد:هم همادا دارهم و داد ناکت رسی ین رطع

. ماوخب ترذعم هدب نوشن شدوخ زا هنکمم ردآیهدن هک یی اراتفر هساو



یمیشیم. بوخ ی اتسود مه اب لگ هم ونم منئمطم فرحیه،نم هچ میمنک...این شهاوخ -

. مراود -مای

اپیینپیدوم. هقبط اهارهب هلپ هار لگ هم اب هارمه ناخ دادرهم

. تشادرب مدق شردپ تمس هب درک می شرت هزم مهیهشاب زا هک هتفرگ و ومخا ای ابقیهفا لگ هم

ام! مناخ لگ هم منوش :ای تفگ یدزو دنخبل دارهم

. تفر رتخد تمس یدزوهب دنخبل ین رطع

! متسه ین رطع ملا...نم حشوخ تند ناج،خیلیزادی لگ :سالمهم تفگ و درک زارد وسیوا ارهب شتسد

وا رانک و تفر شردپ تمس هب ندرک کزان مشچ تشپ ابیک سپس و درک هاگن شا هدش زارد تسد هب پچ پچ لگ هم
:ا تفگ و تس رگنی شردپ هب مشچ هشوگ زا دولآ رهق ابحتلای درک می هقلح وریسیهن ار شناتسد وحینیهک تسشن

؟ تفگ می دادرهم اباب یههک راتسَلَپ نومه ین

دمو! نی مشوخ شزا

. تساخرب اجی وزا درک ی مخا دارهم

. دروآ واپیین درک تشم ار شا هدش زارد تسد ین رطع

دوب. هدش المز لوپ تخس هک ارچ بیاید، رانک ابوا قترس رتخد درکاین اعد لد زگیدورد بل هدز تلا جخ

؟ وگب دمآ شوخ مناخ ین رطع وشوهب دنلب ؟یاال مرتخد یه راتفر زرط هچ پوتید:این شرتخد هب ور دارهم

هرب! وگب دمو نی مشوخ شزا نم ؟؟ ارچ -

وشواب دنلب ،یاال مرتخد هک: دمآ ناخ دادرهم ی ادص دشواینراب لغیظرت دارهم مخا

ینک! هاوخ ترذعم شزا و وگب دمآ شوخ شهب و هدب تسد ین رطع خهلا

:سالم. تفگ و درک ناخ دادرهم هب ینور رطع

، ماوخ می ترذعم لگ هم راتفر تباب ی، دموا شوخ مرتخد یدز:سالم دنخبل و دناخرچ رتخد هرهچ یوری هاگن دادرهم

درکیم! سول مکی ور رتخد این

! ندشن انشآ نم اب زونه مه مناخ لگ فرحیه،هم هچ منک،این می شهاوخ : تفگ و داد ناکت فرطین رسیهب ین رطع

بیای! رانک نم نوط شی هون یاباین نوتب مراود ...مای مرتخد ی دموا شوخ رهحلا -هب

. تسرگن شگرزب ردپ هب صرح اب لگ هم

***

. دناخرچ رتخد ی تروص رساترس قاتا یوری هاگن

درک. شخپ مزین فک زابیاهیشار بابسا و تسشن تخت وریمزیناپی لگ هم

. تفر شتمس وهب تس رگنی وا ینهب رطع

یشبیم، بوخ ی اتسود مه یاممینوتیماب زعیمز،مینود منیدا تشوخ نم زا ارچ : تفگ و تسشن وناز وری شلباقم

تا. هنوخ بیدا داوخ یهکاالنمی نومهم منم و وشب خهلا منک...وت زابی خهلا تاهاب االن منوت ثمالنممی

نم : تفگ تخ میری گنر ی تروص پالتسیکی ناجنف اروتی شا خیلای اچیی یهک ماگنه دنک شهاگن هک بینآ رتخد

تس! وتنی هنک...نیزایهب زابی هنوت منک،تکیمی زابی خهلا ابوت ماوخ منی

؟ هتتسود -تکیکیه،



هما! هبرگ : تفگ ثکم مکی زا سپ رتخد

درک، باختنا ور تا هبرگ مسا ید:ببیمنکی سرپ هرابود و دمآ ششوخ میدز فرح وا اب کرتخد ینزااینهک رطع

؟ تدوخ

! ماباب -هن،

میدا؟ مشوخ ی نوتراک هچ زا ینم لگمینود هم -ببیمن

تس! نی مهم مساو : تفگ و تخادنا ارباال شا هناش لگ هم

درک. ی مخا ین رطع

شصرح ایمه هملک کت اهی باوج درک.این ارمی شرکف هک دوب چیزی نآ رت تخس رتخد اباین ندرک رارقرب طابترا

دوب. هدروآ اررد

منیدا. تشوخ نم زا ارچ ی، تفگن : درک رارکت ًاددجم و درک ی فوپ

زادنب منم نکی جاودزا شاهاب دعب ی، شب راد هچب شزا یو نزب لوگ ور ماباب وتفیهمل هراتسرپ نوا لثم ی اوخ می نوچ -

! منود یمنی درک رکف ... رختسا یوت

دز. ههقهق لد هت ارگبیدروزا شا هدنخ ی ولج تسناوتن ین رطع

درک. ی مخا لگ هم

ووت تخادنا ورمیهش وت لثم ی لکشوخ رتخد هگم هخآ مرب، تنوبرق ： دناشن شا هنوگ ایوری هسوب دشو مخ ین رطع

؟ رختسا

! نکن سوب ونم ：دیهگ تفگ و درک کاپ ینار رطع هسوب اجی تسد تشپ اب لگ هم

ید：ارچ؟ سرپ و تخادنا ییباال وربا ین رطع

. نسوبب ور اه مناخ ابنید اه رغیهب نوچ -

اه. مناخ ،هن دننوت منی رغیهب دنخید：اقآینو مه ینزاب رطع

تارب وتاهوم ی اوخ ：می تفگ و دناخرچ ناش دنار می شوگ تشپ مادم هک رتخد یطالیی اهوم وری ارشهاگن ین رطع

؟ مفابب

ی؟ فابب ی ید：دلب سرپ و داد اهیشارباال وربا لگ هم

! مفابب تساو بیراات وترس زعیمز،لگ ：هرآ داد ناکت تبثم رسیهب ین رطع

. تفر شگنر ی تروص روارد تمس هب قوذاب یدزو دنخبل لگ هم

نتسبوم ،تحییک شگرزب ردپ وهن دوب دلب شردپ هن .اما دفابب یشار اهوم اهیدیرگ رتخد لثم تشاد تسود مهیهش

بردیاید. رتخد جیغ دندش می ثعاب و دندوبن دلب مه هداس

نیدما شلد لگ یهم اهوم ندش دنلب اب اینراب دارهم .اما دنتشاد می هگن هاتوک مهیهش ار رتخد ی اهومرطاخ مهین هب

. دراپسب یشارهبقیچی اهوم

درک. یمی عادت اربیش ار لگرون رتخد دنلب و یطالیی اهوم هک ارچ



دز. هرگ رتخد ی اهوم تفاب ی اهتنا رساررد لگ رخآ ورد تفاب سپس شکیدو هناش ار رتخد ی اهوم

؟ هروط ید：هچ سرپ و داد ناشن وا وهب درک در شا هناش وری ارزا رتخد هدش هتفاب ی اهوم

! هگنشق ：اوی تفگ و تفرگ تسدرد یشار اهوم قوذ اب لگ هم

. تفر آیهن تمس اپیینرپیدوهب تخت وری رسیعزا

. تسناوتن اما ببیدن تشپ یشارزا اهوم ات دناخرچب رس درک عسی و داتس هبآیهنای تشپ

. مدب تنوشن گبیمر وشسکع نک ربص تس. نی مولعم ی روط ：این تفگ دنخیدو ین رطع

. دخرچب تفگ رتخد وهب دروآ ارزاکیفرد شا ی شوگ سپس

رادی؟ تسود هروط هچ بخ، ： داد شناشن و تفرگ ار رتخد ی اهوم سکع

ی. سرم ، هبوخ -خیلی

زعیمز. هدموا تشوخ ملا حشوخ ： تفگ دشو لا حشوخ دوب هدرک بلج ار رتخد یت اضر زااینهک

. تفرگ ارردپیش هناخ دشوهار ی سکات راوس دوب هدنارذگ یهک زور یزا ضار

دش. ددرت رپ نابا وخیرخی داد یشکتیه ولهپ هرجنپ ارهب شرس

دوش. بلج شا هجوت دش ثعاب شا ی شوگ کما پی توس ی ادص

. تفرگ یشاجی ولهپ یدیرگ رفاسم و درک فقوت ی سکات

درک. دراو ار شا ی شوگ دروسپ و تسشن رت نابرهم مکی

دوب. هداد پیما شا ی شوگ یوری سانشان هرامش

بیا!" متسرف می تساو یهک سردآ هب رصع ۶ تعاس رس ادرف " دورب باال بجعت اهیشاب وربا دش ثعاب یپیما اوتحم

دوب. هدش هتفگ سردآ دمآ. پیمادیرگی

امش؟ ید، شخبب ： درک اتیپ ددرم

دادید. پیما هابتشا منک ：رکف درک اتیپ هرابود دشو هداد یل وحت پیما

دش. شوماخ شا هحفص و درشف یار شوگ رانک همکد

تس. رگنی شلباقم تابث بی هرظنم وهب تخادنا نور بی هرجنپ ارزا شهاگن هرابود

دش. دنلب شا ی شوگ گنز ی ادص اینراب

دوب. سامت ردحلا سانشان ای هرامش

یهنا؟ دهدب خساپ ار سامت تشاد درتید

میهش! بیراد هچب مینکی،االن عطق یتور شوگ ی ادص مناخ، ： تفگ قنیدزونز نز لغب وتی هچب

درک. سمل ار گنر زبس شلف و درک شهاگن پچ پچ ین رطع

پیچید. ششوگ یرد درم ی ادص دنک زاب نتفگ هب"ولا" نهد زااینهک لبق



؟ تمروخب نفلت تشپ یزا سرت می هنکن منیدی؟ باوج ارچ -

امش؟ ید شخبب ید： سرپ بجعتم

. مدنمجرا -

داد. یص خشت ار ادص ؟"هک دنمجرا مودک " دسرپب تساوخ

دوب. سانشان نوت هرامش ید، شخبب اهآ... -

ی! شاب رضاح تعاس رس بیا، مداتسرف تساو یهک سردآ نوا هب ادرف -

؟ هگم هربخ هچ -

دبی؟ تاجن ور تردارب ی تساوخ منی هگم -

! ماوخ ارچ...می -

! شاب اجنوا ادرف سپ هبوخ -

درک. ادج ششوگ یارزا شوگ پیچید ششوگ رد هک دازآ قوب ی ادص

درک. می تداع اه راتفر .ابیدهباین تشادن ای هراچ

دوش. جراخ دنمجرا دارهم هناخ رتزا دوز ار ادرف ابید درک رکف دوخ اب

درک. همزمز "ارزیربل دنمجرا مافیلی"

. دندوب هدرک هارپیاد شا ی گدنز رد نامزمه دنمجرا مافیلی اب درم دمآ.ود جبلا شرظن هب

***

. تفر وپالد تمس وهب تخ ودگیالسری رد بارش ی رادقم مایر

. درپس شوگ یقی سوم نطین هب تذل واب تشاذگ نوفامارگ اررد هحفص وپالد

ی شون ایزا هعرج داد ملمی ورینآ وحینیهک تفر گنر مرک ی تحار تمس ووپالدهب تفرگ شتمس مایرگالسارهب
شکید. رس ار شا ندی

نکی؟ یچیراک اوخ ：حاالثمالمی تفگ داد کتیه شرس تشپ میز هبل مایرهب

منک! شسح ماوخ ：می داد باوج ساسحا ورپ تسب مشچ وپالد

"! هنوو درک"دی همزمز دنخیدو مایر

. نوا هنوو ما...دی هنوو هرآ،نمیهدی -

دشیاه؟ نونجم ی باسح ： تفگ دنخیدو رت دنلب مایراینراب

تسم و رکب روطیه، مهین شنت میمنز،وبی سدح شکید： ومعیقوب درک دزنیک شا ارهببینی بارش وپالدگیالس

... هدننک

رکب؟ ی نئمطم ： تفگ رخسمت مایراب



. درشف وری نادند وپالد

! تزور و زاحلا مسرت ...می شاداد دشی قشاع ：دب تفگ و درک ی فوپ مایر

شبیهن... ایاجن زور هکیه ایهن موزرآ مامت ： تفگ اپیشدزو نار وپالدوری

... هراذب ورایاجن شرس ：دعب تفگ دزو شا سیهن هسفق پچ تمس وری سپس

ماشم هب وشنترطع و منک ورف شاهوم وت ومتسد نم مشدعب ： درک تشم و دروآ شنامشچ ی ولج ار شتسد اینراب

. مشکب

؟ هسر می زور نوا مایر؟ ：میهش تفگ و درک هاگن مایر هب

ید. سرت اهیوپالدمی مایرزااینحتلا

هنک؟ تدر ابید ارچ نوا ولج... ربی هنودرم یو راذب رانک ور ترورغ وت هگا ：هرآ، تفگ و داد ناکت رسی

ی! نود هکمی ...وت منوت ：منی تفگ شکیدو رس هعرج ارال شا یندی شون هدنام ی وپالدقاب

داد. ناکت رسی سوسفا مایراب

. تساخرب اجی شکیدوزا وپالدهآی

هدش! ی روط میهش،ره نم ملا هدش ی روط ：ره تفگ و درک رپ هرابود ار شس گال

. تسب ار شرد و تشاذگ کییکاروتیرف

نوا میهش،ات رضاح امش،اتسیقدیهقدیهگ زاکیک ،ایمن ولوچوک مناخ بخ ： تفگ لگ هم هبور دزو رمک یهب تسد

! مدب نوماسورس ور هنوخزپشآ راکِیوت بارخ نماین ات روشب ووریدرآیتور تسد امرفب امش ما عقوم

تکی هب منوت می تقو نوا دش، تسرد ی تقو : تفگ و دنار بقع ار شجوجل یاهی رتچ شا ی درآ ِتسد تشپ اب لگ هم

؟ هروخب مدب مه

! هروخ منی ،کیکهک تسا هبرگ -تکییه

! هروخ چیزمی همه ، هئومکش خیلی نوا ، هروخ می ارچ -

ور تاپ اترس ، تتدروخن اجیکیک اتتکیهب روشب ور تور و تسد ورب داد:حاال همادا و تفگ بخ"ی ین"خیهل رطع

ملگ! ی درک ی درآ

؟ هروخ می ونم تکی هگم : تفگ دنخیدو لگ هم

! هروخب مه ور اشیدوت بخ ، هروخ چیزمی همه ی تفگ تدوخ -

. هروخ منی بوکید:هن وریمزین ار شپچ واپی درک ی مخا لگ هم

. روشب و تور و تسد ورب ،حاال هروخ منی هشاب : تفگ و درک ی فوپ ینکالهف رطع

یمزیناه! روخ می ودن زعیمز، لگ دز:هم ینرفیدا رطع دشو جراخ هناخزپشآ زا ود اب لگ هم

دنک. عمج اسویلار درک عسی و تفر میز تمس هب

. ناشدوخ هناخ سکعرب تسرد دش، پیادمی ندروخ چیزاربی همه هناخ رداین



. تشاذگ یاروتیسیکن غرم مخت فورظ یدزو دنخزوپ

دش. فورظ ندرک فکی لوغشم و تخ ورینآری یی وش فرظ یامیع رادقم سپس و درک ارخیش چاکسا

درک. ساسحا شخرم ورینی یار هاگن گنسینی

دش. ور هب ور دنمجرا دارهم خیهر هاگن واب دناخرچ رس

بییاید. رانک مه اب دوز ردقن ای مدرک منی رکف : تفگ دارهم و داد همادا شراک هب بذعم

هب تبسن هک دوب هباینلدیل افرص مه اراتفر نوا یه، نوبرهم رتخد لگ دش:هم فورظ ی شک بآ لوغشم یدزو دنخبل

. تشادن یی انشآ نم

داد. ناکت رسی دارهم

؟ هنودنز وت ارچ تردارب -

. دسرپب وسلایار نچین درم هدش ثعاب چیز هچ تسناد دش.منی کشخ رتخد تسد

ید؟ سرپ می ارچ -

. مشاب ی کمک تردارب راک وت دش لح ت ردام لکشم رکش ور ادخ حاالهک متساوخ ی،می روط -مهین

دوب! بوخ زیدای درم این

منک. لح الومت کشم مدوخ منک عسیمی ...اما، دنمجرا اقآی نم رادیدهب فطل ی،خیلی سرم -

نک! باسح نم یور یمنینوت درک سح اجره رهحلا هب منک...اما می تکرد ی، تحار هک روط ره هشاب -

. تسشن می لد زیدایهب فرح این هانپ و تشپ وبی اهنت رتخد .اربییک داتفا هزرل هب رتخد بلق

. نونمم -

درکید؟ تسرد ید:چی سرپ و داد ناکت رسی دارهم

کشالتی. مناخ،کیک لگ هم تساوخرد :هب تفگ ی دنخبل اب هارمه ید، خرچ شتمس وهب تسب ار ینشیربآ رطع

! هشاب هزمشوخ ابیدخیلی سپ هوا -

ردبیدا. رف اتزا مرظتنم هناربص بی

رادید. تسود کشالتی خیلیکیک امش ، تفگ لگمی دنخید:هم ین رطع

منک. کشالتمی ندروخ هب عورش ربیهز مه هب مباصعا تقو ره ارتخد لثم ، مدوب کشالت قشاع ی گچب نومه هرآ،زا -

دمآ. ینجبلا رطع رظن هب

هنک؟ می نوت مورآ کشالت ینعی سپ -

تس! -بیثاتیمرنی

. تفگ "ی ناهآ ین" رطع

؟ منکب ی تساوخرد یه نوت زا منوت ،می دنمجرا ید:اقآی سرپ درتید اب سپس

یید. امرفب هلب، : تفگ واکجنک و داد ییباال وربا دارهم

ین چمه هدشن یدهیچی شخبب اعقاو ... مراد مهم خیلی رارق یه هخآ مرب، رتی دوز اتیم زورما منوت می یداما شخبب -

. هبجاو مساو خیلی منک.اما می نوتزا ی تساوخرد

ورب. ی تساوخ تقو ،ره هشاب : تفگ ثکم اب سپس و درک شهاگن مکی اهنت درم



درک. رکشت دزو هناسانشردق ی دنخبل رتخد

***

. تشاذگ رظن دروم هقبط دشواپرد جراخ روسناسآ زا

دمآ. می هبایاجن رکف نودب ،ابنید دوب یهد سرت دش. رظتنم و درشف ار هدزا ی دحاو گنز

. تسناد الدبیکچیزیمی سپ ، تسا ناط یکشی درم این تفگ می اطع

درک. می دامتعا و دمآ می هبایاجن اهنت و کت قمحا اهی مدآ لثم ابنید

. دراذگب رارق ی مومع ناکم ردیک تسناوت می درم

دنک. کرت ار اجنآ رسیعرت هچ وره دورب روسناسآ تمس وهب دنک درگبقع ات تشاذگ بقع اپ

دش. زاب رد هک دوب هتفرن بقع ی مدق

دزی،یاالبیاوت! چیلز -هب

. تفر و تشاذگ زاب ردارنیهم دنمجرا وپالد

دش. لخاد نازرل واپیی تسد شکیدواب نادند هب بل

. تشادرب ولج هب مدق دنچ و تسب شرس تشپ ردار

. دوبن شد دی هدودحم رد دنمجرا ،وپالد دناخرچ فارطا ی هاگن

ی. بجو دنچ نپوا ی هناخزپشآ مه یدیرگ تمسق و دوب وسیت هشوگ وشیکی گرزب تخت

. دندوب هدرک لا غشا وسیتار ایدیرگزا هشوگ یاهیشیکیمه تحار

منیشینی؟ ارچ هک: دمآ رس تشپ زا درم ی ادص

دوب. هداتس ای شلباقم جین راولش اب اهنت و تخل ابباالهنتای دنمجرا .وپالد تشگرب بقع هب

. متحار نونمم : تفگ و تخادنا اراپیین شرس

ی! کوا -

. تفر هناخزپشآ تمس دشوهب در شرانک وپالدزا

؟ یدنمبیماایاجن تساوخ ارچ ید: سرپ ین رطع

هب تردارب ندمو یانی ندموا نور بی هساو تس نی رارق هگم : تفگ و دروآ نور بی باکیتن یندیارزا شون ی رطب وپالد

این! هساو یم... سرب قفاوت

یم. راذب رارق پاش فاکی لثم ی مومع ناکم یموتیه تسنوت -می

دنخید. وپالد

درک. ی مخا بجعتمرتخد

دمآ. نور دزوبی رود ار هناخزپشآ ناوخش یندیپی شون ودگیالس وپالداب

. داتس ای رتخد لباقم

. تفرگ رتخد تمس یدوگیالسدیرگار شون دوخ یندی شون ایزا هعرج

. مروخ منی نونمم : تفگ و درک ی مخا ین رطع



. تشاذگ وریمیز ودگیالسار وره داد ناکت رسی وپالد

مرب رت دوز ماوخ هکمی هدب ماجنا وتراک شاب دوز بخ، :خیهل تفگ مهینحین ورد درب رتخد همکد تمس ارهب شتسد

! مراد راک

مینکی؟ :چیراک تفر بقع رسیع ین رطع

؟ هلماعم : تفگ یدزو دنخش وپالدنی

می مشوخ نشخ +س کس زا نم ، مشاب هتفگ تهب مهیناالن :زا رتخد تمس هب درک زارد تسد و تفر ولج هرابود

ی! نکن دا...هبَد

. شلباقم درم تحاقو زا دوب هدرک گنه شزغم شکیدند. توس اهی شوگ

دمآ. دوخ هب هک دوب هدرک زاب ار شا وتنام همگد وپالدود

؟ قمخا یمینکی طلغ هچ وپالددز: شوگ شکیهدایوری و تفر بقع

. دنادرگرب رتخد تمس ارهب شرس یدزو دنخزوپ ، دوب هدش امیل پچ تمس هب روط نامه وپالد تروص

میرابید! شتآ شلباقم درم نامشچ زرلید.زا ردسیهن سرت زا رتخد بلق

شکید. گنچ یشارهب وزاب و تفر شتمس هب دلوپ

دش سبح شا ردسیهن سفن پیچیدو رتخد دوجو رد درد

مینکی؟ دنلب تسد دنمجرا یوریوپالد تأرج هچ دز:اب رفیدا شنامشچ وپالدرد

ینکی؟ زارد تسد نم میدیهب هزاجا تدوخ یهب تأرج هچ داد:وتاب باوج و داتف واتنی کت زا رتخد

دز. رخسمت یزا دنخزوپ وپالد

رفص وگن ایهن، متردارب ی دازآ ...اهبی هراد یی میمنک،رهچیزییهاهب لو ی روط مهین وتدزد شاداد نوا ی درک رکف هچ -

منیهش. مرو الاب صا هک ی رتم کیول

دوب. هدنام زاب شناهد تحاقو زا مجح زااین رتخد

ناتسد سایر مه ار شرگ دی تسد بنجیدو وپالد هک دنک درم تروص راثن شکیهددیرگی ات درب ارباال شرگ دی تسد

ربینزایاجن! همه هک جیغمیمنز ردقنا هنرگو نک، ：ملو درک شهاگن یصلا تسا اب رتخد درک. شدنم تردق

این تخت یور مینوت هتبلا نزب، یجیغ اوخ می دقچره ،حاال تسادص وسییتاعیق ：این تفر اوه وپالدهب هدنخ لشیک

دبی! ماجنا وراک

. تفرگ هلصاف وا یزا دنلب "خآ" نتفگ اب هارمه ووپالد درک دگل یتاپیوپالدار نابصع دوب.اب یهد سرت ین رطع

. تفر رد تمس وهب درک هدافتسا تصرف ینزا رطع

میدا!؟ مشوخ رتش یبی شحو ی ارتخد یزا تسنود ：می تفگ هکمی دمآ شرس تشپ وپالدزا هدنخ هب هتخ یمآی ادص

. دنام بیتنیهج شش اماتال دنک زاب ردار درک عسی و تشاذگ یهر گتسد وری ار شتسد ین رطع

دش. هجاوم وریش لباقم وپالد تروص هکاب دنک زاب ردار دنزب رفیدا شرس اترب تشگرب بقع تمس هب

شکید. بقع ار دوخ دزو سرت رس جیغیزا

مرب! راذب ادخ ：ورت جیغدز عرضت دش،اب یر زارس شمشچ هشوگ زا کشا و درشف وریمه مشچ



دبی رَپ ترس زا ور نتفر رکف ی، دنوسرن ما هتساوخ هبونم ات هرتهب سپ بیمرا، شتسد ابیدهب ماوخب چیزیور هگا نم -

! ولوچوک مناخ

ادخ! هب متس نی شلها مرب،نم راذب میمنک شهاوخ -

یدز. دنخزوپ وپالد

و هنوخ ورو رود وتسحن تخ ماری نک،دیهگ نور بی ترس زا وتشاداد نوا ندش دازآ رکف یربی،اما مینوت هشاب -

بنیمن... متکرش

! نور بی وشمگ :یاال، تفگ و درک هراشا رد هب

درک. می شهاگن طقف رتخد

ی! رررر هــ متفگ رکی، هگم -

. تسا هداد شرارق هنگنم نچینرد هک دوب رفنتم شلباقم درم زا

ادخ... ور وت دنمجرا :اقآی تفگ و درک هاگن شنامشچ رد سمتلم

چی؟ ادخ ورت : درب ولج ار شرس و داد ییباال وربا وپالد

میمد...غیرزااینراک! ماجنا راکیگبید ره یتدبین،نم اضر مشاداد هب ادخ ورت -

درب. بقع ار شرس وپالد

دش. خیهر رتخد نامشچ ورد درک ریز مشچ

. تخادنا اراپیین شرس بذعم ین رطع

نکید. محر نوا هب ادخ ورت هراد، بیرامی بلق مردام : دمآ فرح هب هرابود رتخد

بخ! :خیهل تفر بقع ی مدق وپالد

تس. رگنی شنامشچ رد واکجنک و تفرگ ارباال شرس رسیع ین رطع

یتمیمد. اضر تردارب هب تردام رطاخ -هب

روط نومه ، هتبلا : دشوحم یوپالد دعب هلمج هکاب تفرگ گنر شبل وری قوش یزا دنخبل درک. شهاگن هناروابان رتخد

ی! زادرپب یی ابیدیهاهب سپ ... هراد یی ،رهچیزییهاهب متفگ هک

-چی؟

میمگ. تهب ًادعب ورب، -االن

. تشگرب رد تمس رسیعهب و داد ناکت رسی رتخد

. دناخرچ یهرار گتسد

نک! شزاب ورادرب نپوا وری زا لکیود ورب ، قمحا هلفق -رد

درک. هاگن وپالد درتیدهب اب

ی". تدوخ قمحا " دنزب رفیدا تساوخ می شلد

ودید. هناخزپشآ ناوخش پی تمس رسیعهب

. دهد تاجن منهج نآ ارزا شدوخ رسیعرت هچ ره دوب هدشن شپینام درم ابیدات

دوب. هتفرگ رظن زیر تذل اراب شتاکرح مامت وپالد



دش. جراخ هدش رفنین وسییت نآ زا هدرکن هدرک وردار،زاب دناخرچ لفق رسیعلکیداررد

***

ید. خرچ ولهپ وهب تفرگ میباتید هرجنپ زا هک یی وس مک رون ارزا شهاگن

دز:مــماــنا،بیرادی؟ ادص مارآ

درک. "ی مووهوا مرنین"

؟ شاداد تاق یربیمال اوخ منی مزونه ، نامام دش: امیل شردام تمس وهب داد رارق شرس ارکتیه شتسد ین رطع

راک؟! ِرس یربی اوخ منی ادرف هگم ین، رطع باوخب شکید:گبیر رس وری وتپیشار و درک وا هب تشپ مرنین

مینکی راتفر روط مهاین حاالام هرذگ می تخس شهب خیلی اجنوا شدوخ لوق هت،هب ِهار هب مشچ خیلی شداد نامام -

رتش... مدیهگبی

نتفرن اربی ار دوخ تمحز هب مه هظحل نآ شکیدوات رپمی شرسپ اربیدیند شلد دش. عمج مرنین نامشچ رد کشا

دوب. هدرک لر تنک شرسپ تاق هبمال

دش. ابیدبنتیهمی شرکف بی رسپ اما

...رگیهمینکی؟ نامام ید: سرپ کش واب تخادنا شردام ی وتپ شزرل یهب هاگن

دادی! ی رارف مَنَم رس زا وباوخ ، هچب باوخب :هن،گبیر تفگ شکیدو ارباال شا ادصبینی مرنینبی

. تشاذگ وریمه کلپ و درک همزمز خبیری" بش ینانماید" رطع

دوب... هدمآ پیش تاقافتا گردیر مه زونه شرکف

... تفرگ قاعالهنمی یم مصت ابیدیک

داد. ارهبآیهن شهاگندوش رت زاایندب ناش هداوناخ یت عضو تشاذگ ابنیدمی

. تشاذگ شدوبک و هدرک مَرَو مشچ اراپی شا هراشا تشگنا کن یطا تحا اب

ی! تنعل

هدروآ دوجو ایارهب هرظنم دب درک می یی امندوخ شمشچ فسیدی رد یهک خرس اهی گر ونآ دوب هدروخ ای هبرض دب
دوب.

درک. جراخ زاسیهن برض ارهب شسفن سپس و درک داب اهیشار پل

یار تشادهب ورسیس زا جورخ دصق سپس و دناخرچ دوخ وری یدیرگ هاگن و داد شلا لخاد ار شگنر یی امرخ ی اهوم
درک.

دوب. رازآ ثعاب شا هدروخ هبرض مشچ وری ناخ دادرهم خیهر هاگن گنسینی هب ندرک رکف مه زونه

دوب. هدش بیراد دروخ می ناش هناخ ردحیطا هب وتملایایهک اهی هبرض ی ادصاب ار حبص

بیاید. نور بی هناخ زا دش ثعاب دمآ می زاحیطا وبیدادیهک داد ی ادص

. دندوب شردپ ندز کتک لوغشم ناش حیطا طسو سانشان درم ود

. دنامن صنیب اهبی هبرض زا مه شدوخ ورداینبین تشاذگ اپپیش وا تاجن اربی



اهی دروخرب رظتنم هنرگو دنک، تخادرپ اهنا ارهب شضرق رتابید دوز هچ ره سابع هک دنتفگ و دندرک دهتید درم ود
. دنشاب اهنآ تمس دجیرتیزا

یمیدز. دوبک اهیشهب بل گنر و دوب هداتس اهای وریهلپ ناساره شا هراچ بی هردام

دوب. هدرک ی رکف مهبی زاب شردپ

! دندوب ربیهد رسدرد اراب ناش هداوناخ فان راگنا ال صا

واببی دوب هدادن ار شباوج درم دنتشاد راکیابوا هچ و دنتسه هک اه درم نآ دوب یهد سرپ شردپ زا هچره ین رطع
دوب. هتفر ی رابنا هب مخیهد رمک نامه اب درادن دوجو ال ینصا رطع راگنا یهک روط ای هجوت

. تسناد می اما شردام

دوب. هتخادنا شوگ تشپ ار شضرق تخادرپ دوب.اما راکهدب اهنا هب سابع و دندوب داوم ی غاس اه درم نا

ید. سرت یتخیلیمی عضو نا ینزا رطع

! دنتشادن ی خوش ی سک اب رظن ،هب دندوب هدش بارخ ناشرس وری روطنا اهیرغیهبایهک درم

دمآ. پیشوریش لغب تکیهب لگ مهینحینهم دشورد جراخ ی تشادهب ورسیس زا

نکی؟ خرس سیبمزینی نوم هساو یم،میهش تسه هنسرگ تکی ونم ی، رطع -

. دراد ار شمسا ی اهتنا "ی" نتفرگ دانیهد هب رارصا کرتخد ارچ تسناد منی

می تسرد تساو ی اوخب چیزدیهگای :سیبمزینیهن،اما تفگ دزو هبرض رتخد درگ هببینی هراشا تشگنا کن اب

منک...

خــااد!! ورت نک، تسرد ی،سیبمزینی رطع : تفگ و درک مخ هناش مکیوری ار شرس رتخد

و منک لر تنک ومدوخ منوت منی دیهگ نوچ ... مساو نکن کرش هبرگ وبشیه تا یقیهفا روط دیهگاین بخ،اما -خیه

. تمروخن

درک. رتخد نداد کلقلق هب عورش دشو مخ سپس

پیچید. ردسنلا رتخد قوش وجیغرپ هدنخ ی ادص

دوب. هدرک زیدا اهتنا ات مه ار ینو زولت ی ادص و دوب نتراک ندرک اشامت ردحلا لگ هم

. درپس شوگ نغور زلو و زلج ی ادص وهب تخ ری هبات سیبمزینیاهاروتی

. تسشن میز تشپ دشو هناخزپشا دراو ناخ دادرهم

درک؟ سیبمزینی سوه یام هون -زاباین

سیب تساوخرد شا همه ماجن نمای یهک زور دنچ هرآ،وتاین یدز: دنخبل و تخادنا ناخ دادرهم بناج یهب هاگن نیم

مزینیمیهنک!

دوب! روط مهین ملگرون هش، مهیگشی راک یدز:هن دنخبل ناخ دادرهم

لگ؟ ید:رون سرپ ینگیج رطع

ورمیمگ... لگ هم ردام -

. تفگ "ی ناهآ و" داد ییباال وربا ین رطع

. تشاد تسود هدرک خرس خیلیسیبمزینی منوا داد: همادا ناخ دادرهم



! دروآ ندیامی هب ور لگ هم تشاد ی تقو دادیم... شتسد زا دوز خیلی هراچ بی

هک تفرن ششوگ هب نوا اما ناوخ منی هچب هک درک رارصا رهچی دارهم دش، می راد هچب وابنید تشاد بلقی لکشم
هک... مشرخآ تفرن

! تفر شدوخ درک: مکتیل ار شا هلمج همادا شکیدو هآی ناخ دادرهم

هنک... نوش تمحر ادخ : تخوس دوب دنیهد اربینزیهک شلد دشو هلا چم ین رطع بلق

! مدروخ وترس ، مرتخد ید شخبب : تفگ سپس و درک ی رکشت دادرهم

زا دوب دزنیک پیش تقو دنچ و هراد بلقی لکشم منم ردام فرحیه...مینودید، هچ :هناین تفگ یدزو دنخبل ین رطع

! شمدب تسد

: تفگ دشو تحاران ناخ دادرهم

هدب! سالتمی شهب ادخ هللا شنا مدش، تحاران ...خیلی مرتخد دجیمیگی

! شد ی شخب مهب شدوخ ادخ رکشور ادخ ، نونمم : تفگ مآیزیدزو رکشت دنخبل ین رطع

. مدرک هزات مه ور وت مخز مافرح اب متفگ مدش، تحاران رکش...خیلی ور ادخ بخ یدز: دنخبل ناخ دادرهم

دوز ردق یهکاین مناخ لگ رون مدش،اربی تحاران طقف تس... نی روط :هناین تفگ و دزمه ینسیبمزینیاهار رطع

دنید. ور شردام لگیهک واربیهم تفر

هنک... رپ لگ اربیهم ور لگ رون اجی درک عسی اینساهلا مامت وت دارهم داد: ناکت رسی ناخ دادرهم

! نتسه ی بوخ خیلی ردپ نوش ای هصخشم هلب، -

ردام ترتخد گبیرارب بوخ یمامیمگیهنز چره هنک... رپ شرتخد هساو ور ردام اجییه مهیهش هنوت منی اما هتسرد -

منیهر! هک منیهر ششوگ یهب رسمه تدوخ هساو و هنک ی

داد. ناکت سوسفا رسیهب سپس ناخ دادرهم

ابیدهبری ارچ دهعت ،دیهگ هسر می شلد دارم یهب روط هکیه شدوخ درک" رکف دوخ واب داتفا یی اذک بش نآ ینیدا رطع

یهش!" گنرز زا ؟!!ایمن هدنبب شدوخ ش

دش؟ چی نم :سیبمزینیاهی تفگ و داتس ای هناخزپشآ هاگرد لگمینا هم

زعیمز. میهش رضاح داد:االن کتیه رتناک ارهب شرمک یدو خرچ ستمس ینهب رطع

***

دوب. هتفرگ شباوخ دوز یخییل گتسخ طرف زا هک دوب هدرک هجرو هجرو ردقنا حبص زا رتخد

. تخادنا یتختاپ یور یکسورع تعاس هب یهاگن و دیشک لگ هم یور ار وتپ

دوب. هدرک رید یلیخ هناخ هب نتفر یارب وحاالمه دنک در هصق باتک ندناوخ یارب ار لگ هم رارصا دوب هتسناوتن

دوب. هدش نارگن یلیخ شردام امتح

دش. جراخ قاتا وزا درک شوماخ ار غارچ . تفر قاتا رد تمس هب

. دشاب هتشگرب راک رس زا مه دارهم دز یم سدح و دوب هتفر شقاتا هب ماش زا سپ ناخ دادرهم

دمآ. نییاپ اه هلپ وزا درک یفوپ

دش. فقوتم شیاه مدق دنمجرا دارهم یادص هکاب تشادرب مدق جورخ رد تمس هب

؟ یریم یراد -



! مریم مراد هلب داد: و"سالم"ی تشگرب بقع هب

. تشادرب مدق شتمس وهب داد ناکت یرس دارهم

دوب. هدش هتخیر شا یناشیپ یور مه شا یکشم و قارب یاهوم نیج، راولش و دوب هدیشوپ یا هناخ راهچ نهاریپ

درک. فقوت شمشچ هشوگ یدوبک یور سپس و دناخرچ شتروص یور یهاگن و داتسیا نیرطع لباقم

. تفرگ شلباقم درم هریخ هاگن زا مشچ نیرطع

"... گنرشوخ یا هوهق کی دوب، یا هوهق ... دوبن یکشم دنمجرا دارهم نامشچ ، دوب هدش هجوتم هابتشا

درک. شراکفا و شدوخ راثن یشحف

. تمنوسر یم مدوخ : تفگ دارهم

درک. کرت ار هناخ وا رتزا دوز و تشذگ نیرطع رانک زا سپس

. تشادرب رد یولج دمک ارزا شفیک و دیزگ بل

. تشذگ هدش شرف گنس هار واپرد دمآ نییاپ رد لباقم یاه هلپ زا دنت دنت

دوب. هداتسیا وا رظتنم نیشام یولج دارهم

راکرس زا هزات و دیتسه هتسخ امشاالن ... مریم مدوخ اما منونمم ، دنمجرا یاقآ : تفگ و تفر شتمس هب بذعم

. دیتشگرب

. تفرگ یاج لُر تشپ دوش راوس مه وا دز یم هراشا هک ینیح و دادن تیمها دارهم

دش. نیشام راوس ًارابجا و درک "چُن"ی رتخد

رداردز. تومیر و دروآ رد تکرح ارهب نیشام دارهم

باوج دوخ هب دعب اما دشاب یزاب ور رپ یلیخ و هتسشن ولج هک دشاب هدرکن یتسرد راک دیاش درک رکف دوخ اب نیرطع
؟" ینیشب بقع یرب هک هترفوش هگم داد"

داد. قوس نوریب هب هرجنپ ارزا شهاگن نیرطع و تخادنا نابایخ یوت ار نیشام دارهم

؟ یگیم ور نوت هنوخ سردآ : دیسرپ دارهم هرخ هکباال دوب هتشذگ توکس رد هار زا یمین

درک. همزمز ار سردآ و دناخرچ وا تمس ارهب شرس نیرطع

دش. یم باسح رهش نییاپ درک یم یگدنز نآ رد دنمجرا دارهم هک ییاج هب تبسن اهنآ یگدنز لحم

یگدنز زا یرت دب یلیخ یاه زیچ دنمجرا دارهم هک ارچ دنک. بوکرس شنورد اررد تلا جخ سح نآ درک یعس رهحلا هب

! ییاذک هناخ یارجام نآ وای اطع ندوب ینادنز یارجام ثملا یارب و تسنادیم شا

. دزادنیب شبناج هب یهاگن مشچ هشوگ زا واکجنک دارهم دش ثعاب و درک جراخ هنیس زا یهآ

هیچ؟ یارب تمشچ یاپ یدوبک -

دنک. شهاگن جیگ و دناخرچب شتمس هب رس بجعتم دش ثعاب دارهم ی هرظتنم ریغ لا وس

وتاال رهحلا هب اما یدن باوج مه ینوتیم و هئوت هیصخش یگدنز منودیم : تفگ و درک شهاگن مشچ هشوگ زا دارهم

. مشاب نئمطم مرتخد زاسالتم دیاب نم .و ینم رتخد راتسرپ و ینکیم راک نم هنوخ نوت

هگا .االمن دیتشاد ربخ التنم کشم زا ملوا زا امش : تفگ و درک یمخا و تخادنا نییاپ تلا جخ اراب شرس نیرطع

! مایمن راک رس هگید منک داجیا یرسدرد نوت هداوناخ هساو هنکمم دینودیم

. دوبن نیا نم روظنم درک: یمخا دارهم



" تشادن یا هگید یانعم هک نیا رجب دز" هنعط شلد رد نیرطع

؟ یگیمن نم یارب التت کشم زا ارچ منک... تکمک داوخیم ملد طقف نم داد: همادا دارهم

اب المت کشم یقاب هگید ، هیلیخ نم هساو منک راک نوت هنوخ یوت دیتشاذگ و دیداد راک نم هب هک نیمه ، نونمم -
! مدوخ

هک مه نوت ردام و دیتسه ییاهنت رتخد دیتفگ نوتدوخ هک روط نوا ، عیدب مناخ ینکیم یزابجل ارچ درک: یمخا دارهم

. دنتسه رامیب

؟ دیرایبرد نادنز وت زا ومردارب ؟ دینکب نم هب یکمک هچ دیاوخیم :ثمال تفگ و دناخرچ وا تمس ارهب شرس نیرطع

منک. روح تردارب هساو بوخ لیکو وهی منک نوت کمک منوتب هگا هرآ، -

؟ دیدب ماجنا وراکنیا دیاوخیم یباسح هچ ور تقو نوا دز: یدنخزوپ نیرطع

. تیناسنا : تفگ نیح نیمه ورد داد ولج ارهب شهاگن هرابود سپس و درک لئاح وا تمس ارهب شرس یمک دارهم

! مدیدن اه یلیخ زا نم ازور نیا هک یزیچ دش: رت گنررپ نیرطع دنخزوپ

درک. یم کرد ار رتخد دارهم

. دشاب هدیشک یدایز یاه یتخس دز سدح

اب امش زور نوا یتقو ، مراد تیناسنا مدوخ هزادنا هب ...اما متسین یبوخ مدآ مه اردقنوا ،نم عیدب مناخدینیبب -

هلا چم تافرح ندینش اب نم بلق بخ ... یتفگ تردام زا شدعب و یدش نم نیشام راوس یدوبن هراکنوا هک نیا

. هتشذگ شردام یارب مه شتفارش زا هک هشاب یراکادف مدآ هنوتیم ردق هچ رتخد هی مدرک رکف مدوخ دش...اب

یلیخ مردام هک مدش گرزب یا هداوناخ یوت نم بخ و هنک بارخ ور شا هدنیآ هک مرازب دیابن متفگ مدوخ اب
شوخ تسد امش یگدنز متشاذیم دیابن ونم مینک عورش نومدوخ زا دیاب ...ام هدادیم تیمها تایق خاال هب

! هشب راگ زور یاه یمی ال مان نیا بناج زا یتاریقعت

. دروخ هطبغ درم تیصخش و راکفا هب نیرطع

هساو ور بوخ لیکو هی لوپ تخادرپ ناوت ونم هنودنز وت لتق مرج هب هانگیب مشاداد ： تفگ و دمآ فرح هب هاگادخان

مه باالور نیا و هداوم هب داتعم ماباب ... مرادن شا

... ندروا مرس شاه ی قاس

مناخ میمنک تکمک میمد...نم لوق تهب میهش، تسرد چیز همه ： تفگ هناراود ومای تخوس رتخد حلا هب شلد دارهم

دبیع!

هب کشا زا قارب ای هقلح تشپ وزا دناخرچ یش ولهپ هرجنپ تمس ارهب شرس ضغب اب اهنت و تفگن ینچیزی رطع
. تخود مشچ یش وربور هدزبش و تابث بی هرظنم

نمجنا ی صاصتخا هدنس سحینیونی :نزانین هدنس ونی هتخ سگی مه زا نامر )

(Novel_Star@

. تشاذگ دزووریمیز هرگ مه اررد شناتسد

دش. پاش ی فاک دیازینشیک وحم و دناخرچ دوخ فارطا یرد هاگن

اهی هدنورپ ور رتش ،بی هرادن فرح شراک ،وت هسر می متفگ هک متسود قدیهقدیهگاین دنچ : تفگ و درک شهاگن دارهم



! هشاب هدنزاب ای هدنورپ وت ومکپیشمیدا میهنک راک یی انج

. تفگن مآیزیدزوچیزی رکشت ی دنخبل ین رطع

و نک دامتعا شهب : تفگ رتخد موصعم و گنر زبس مشچ ود هب وخیهر درک مخ وریمیز وا تمس ارهب شدوخ دارهم

وگب. چیزو همه

... امتح داد: ناکت رسی ین رطع

یکویل... زهیهن اب هطبار :رد تفگ هارکا شکیدواب ناهد لخاد ار شبل

ی! ی...کوا نکن رکف شهب بجار هرتهب :عفال دمآ شم میناکال دارهم

یاهن؟ منک تخادرپ ور شا ابیدزهیهن هرخ هک،باال منیهش هخآ : تفگ هدز تلا جخ ین رطع

نم! اب مه شا منک...زهیهن تکمک ماوخ می متفگن هگم ، شابن شا زهیهن نارگن هک متفگ : تفگ و درک ی مخا دارهم

! مشاب راکهدب ی سک هب داوخ منی ملد : تفگ و دناشن یوریپیناشی مخا باوجرد ینمه رطع

دش. زاب دنخبل هب دارهم ی اهبل

دمآ. می ششوخ شلباقم روسج رتخد زا

؟ هبوخ هش، فاص تباسح یهک نامز ات منک می رسکوت هام ره قوقح یزا رادقم بخ، -خیهل

! هرتهب ی روط داد:این ناکت تبثم رسیهب رتخد

نامه هب شا هجوت دوب هدش شکیهد یوریمزین سک طسوت یهک لدنص یجیغاپیهاهی ادص اب سپس دنخیدو دارهم
دش. بلج تمس

داد. ی تسد کینا دمحم دشوهب نیمخیز دارهم

. تفگ و"سالم"ی تساخرب ین رطع

درک. ثکم لباقم درم تروص وری شهاگن

یهک تسرد کویلراک نومه ینا، کدمحم ، دنتسه نم ناتسر بدی نارود تسود نوش دبیع،ای مناخ : درک ی فرعم دارهم

. مدوب هتفگ

زهیهن تخادرپ سپ ینزا رطع هک دوب کویلی نامه درم . دنادرگرب کینا دمحم ووری تفرگ دارهم ارزا شهاگن ین رطع

دوب. هدرک کرت ار شراک رتفد رت زارد زااپ تسد و دوب هدما نربی شا

یی انشآ ام دارهم اب مدرک منی رکف دبیع، مناخ ددجم :سالمی تفگ هک دوب هدروآ رطاخ ارهب وا یی وگ مه کینا دمحم

شابید! هتشاد

ید؟ سانش ورمی مهدیهگ امش ید: سرپ بجعتم باالرپیدو دارهم اهی وربا

ای،هب هدنورپ ندرک لوحم اربی یکراب نوش داد:ای باوج و دنادرگرب دارهم وسی ارهب شهاگن دنخبل اب کینا دمحم

هک دش چی منود منی اما دندوب هدموا مرتفد

. دشن نوش مهپیاد ودیهگ نتفر ربخ بی

داد. ناکت رس و تفگ "ی ناهآ " دارهم

دش. دزنیک اهنآ هبمیز شرافس نتفرگ اربی نوسراگ و دنتسشن میز تشپ هس ره

ردعینپیچیگدیمی نوشردارب هدنورپ ، متفگ دبیع مناخ هب بقالمه نم : تفگ و داد یکتیه لدنص ی تشپ هب کینا دمحم



! هشب ماجنا نوشردارب بناج زا یالمز راکمه هگا هتبلا ... هشاب یتمآیزمه قفوم هنوت

. ههانگ بی نوا : تفگ رارق بی رتخد

خال هشاب نودنز وتی نوتردارب االن هدش ثعاب یهک کرادم مناخ،اما امشاینورمیگید : درک جراخ یزاسیهن سفن کینا

میهنک! تباث فاینور

نکیم؟ حاالابیدچیراک بخ : تفگ و تفرگ شلباقم رتخد رپیناشی ارزا شهاگن دارهم

دبیعور مناخ ردارب ی هانگ وبی خالفقحیهتق کرادم نوا نکیم تباث :ابید تفگ داد قوس دارهم وری ار شهاگن کینا

یم. نوسرب تابثا هب

؟ هخآ روط هچ : تفگ ین رطع

تروص -هب هتبلا کرادم و دهاوش وری شاکنک مکی میهشاب سپ ، هشاب هانگ بی نوت ردارب میگید امش هک روط نوا هگا -

اربی زادنن واو قدیقو چیزور همه ماوخ می نوتزا دبیم...نم هولج هاگداد اوخیماربی هکمی روط نوا ور قدیق-قحیتق

دبید. حرش نم

***

دارهم یرک پلوغ شامین تمس وهب دندرک ارطی نابا خی ضرع پاش ی فاک رد لباقم کینا دمحم زا ندش ادج زا سپ
. دنتشادرب مدق دنمجرا

دازآ مشاداد نگب ادرف مهین :ینعیمیهش تفگ یدو خرچ دارهم تمس هب قوش یرپ دنخبل اب رتخد و دندش راوس ود ره

میهش!؟

خ هسورپ یه ترادرب ...راک هشاب ادخ هب دبیع،عفالمایتد مناخ زاسی اولح هروغ نکیهز ربص :رگ داتفا هدنخ هب دارهم

دبید. جرخ هب ربص شند سری تنیهج ابیداتهب ،اما هشکب لوط خیلی هنکمم یههک اضق یلیقدیق

. ندوب وت نوا هساو حیهف نم هشاداد پیشمیهر، بوخ چیز همه هللا أشنا ： تفگ دزو هنراود یمای دنخبل رتخد

درک. همزمز هللا"ای أشنا یدزو" دنخبل دارهم

دمآ. رد ادص هب رتخد ی شوگ ومهینحین دروآ رد تکرح شامینارهب

دوب. هدز یلز شوگ ین رکسا هب ددرم ین رطع و دوب سانشان هرامش

و تخادن نی شبناج هب یمه هاگن .امانیم دراد هارکا سامت هب نداد خساپ اربی رتخد ارچ هک دوب هدش واکجنک دارهم

. دهد باوج تحار ار شا ی شوگ تسه بذعم رگا رتخد ات داد ناشن هجوت اربی دوخ

شکید. گنر زبس شلف وری ار شپچ تسد تسش هرخ کمیدزوباال ار شن زیری ینبل رطع

-ولا؟

دوب؟ سانشان تساو ما هرامش مزاب هنکن ی، درک دیر ردقن ای نداد باوج هساو ارچ -

. تخادنا دنمجرا دارهم یهب هاگن مشچ هشوگ وزا داد ورف ار شناهد قازب ین رطع

. ًارهاظ دوب شا ی گدننار هب شساوح و دوب لباقم هب شهاگن

منک. سیو ور نوت هرامش دوب هتفر :یمدا تفگ مارآ و نازرل یی ادص اب

شابیم! هتشاد مه اب اراک خیلی هرارق نوچ نکن، شومارف اینراب سپ ی، کوا -

هداد ناشن دوخ زا درم یهک راتفر هب هجوت ،اب داتفا هزرل هب رتخد بلق

. تشادن شم یهباینکال بوخ سح ال صا دوب



یردبیراییهنا؟ نودفوله وت زا وتردارب یمرادی مصت مزونه پیچید:ببیمن، ششوگ رد هرابود درم یمب ادص

! ماوخب ابنید ارچ ：هرآ، تفگ رسیع رتخد

ونیمدی تعاس ،یه تعاس بیا،اتیه سمیجمیمنک تساو یهک سردآ یهب نودب ور مطرش ی اوخ می هگا سپ بخ، -خیهل

. منومب وت رظتنم متس بیراکنی نوچ ی، تخاب ور تتقو ،نیای شاب اجنوا هگ

منیما. مگب ابید هشب رارکت لبق هعفد تاقافتا هشاب رارق هگا -

زا یهک تشاد ور سناش یه نومه ملایمهنیتسی،وت نانچنا ، هتشاد ترب پیچید：خیلا ششوگ رد درم دنخزوپ ی ادص

ی؟ سرب رادی ور شتقا چیزیهکلی دادی،حاالابیدهب شتسد

و دروخب رب شا هنارتخد رورغ جعیبهب دش ثعاب هلمج لوا هکت اما دشن هجوتم شا هلمج رخآ هکت ارزا درم روظنم
دش! ششدنچ بجوم هک مینایمه هکت

رت مهم یخیلی اراک منک.... وت جرخ مرادن هفاضا تقو دش،میاییاهن، ：چی تفگ می هکدروآ شرد رکف زا درم ی ادص

! مراد نداد ماجنا هساو ی

میما. هشاب ： داد باوج و تسشن شا یوریپیناشی مخا

پیچید. ششوگ رد دازآ قوب ی ادص دهد ناشن دوخ یزا لمعلا سکع رتخد زااینهک لبق و تفگ ی"ای "کوا درم

درک. درم راثن ی"ای ضوع لد" ورد دروا اپیین ششوگ وری یارزا شوگ

دوب ی سک هچ طخ تشپ درف دنادب دوب واکجنک جعیب هک دنمجرا دارهم تمس هب رس و درک جراخ ارزاسیهن شسفن

هچ ابیدره هدموا پیش مساو نکید.یهراکی پیهدا فارطا هشوگ مهین ونم افطل ،میهش دنمجرا ：اقآی تفگ و دناخرچ

. منوسرب اجیی ومدوخ رسیعرت

مربیدا. نم تسد یزا کمک ، هداتفا ی صاخ قافتا ید： سرپ دارهم

مربیما. شسپ زا مدوخ نونمم -هن

! نوت منوسرب مدوخ گبید وسردآ بخ، ：خیهل تفگ و داد ناکت رسی دارهم

پی فارطا هشوگ مهین ونم امش ...حاالات دننک سمیج مساو هرارق و مرادن مه وسردآ هزات میهش، نوت تمحز ی سرم -هن

. نتسرف می مساو مه ور سردآ منک شامینپیاد نکیدو هدا

شکید. نابا شاحیهخی شامیناررد و تفگ "ای هشاب " دارهم

مهینحین ورد درک شا یی امنهار سنلا لخاد هب مدختسم درک. ی ظفاخ ادخ دشو شامینپیهدا زا رکشت ابیک رتخد

شابید. نوش رظتنم ایاجن افطل ، دنرا یفمی رشت قدیهقدیهگ دنچ ات ：اقآ تفگ

درک. کرت ار سنلا فرح بی مدختسم و داد ناکت رسی ین رطع

. دناخرچ اوزیایسنلا یرد هاگن و تشادرب ولج یهب مدق دنچ

دوب. دهاوخ نچینزیابیی هب شنورد هک میدز سدح دوب هدز لز هناخ امنی هب هک نور دوب.زابی رشحم اجنآ هملک ردیک

دش. هناخ نامد ردچی هتفر راک التهب مجت و هناخ دیازینشیک وحم شهاگن

شا وبیبی هاش اهنت هک دومن یمی رصق دننام ار هناخ قیتم نارگ انئمطم ی تنطلس اهی لبم ونآ هناخ شیک رتسول
دوب. مک



... مدش انمایدمی تندموا زا متشاد ：دیهگ تشگرب بقع اجرپیدوهب رد شرس تشپ زا درم هرظتنم یغیر ادص اب

دوب. یک فارت ید، شخبب ： تفگ و تخادنا اراپیین شرس و داد ی مارآ "سالم"

. متفر می متشاد دیهگ نوچ ی، دروا سناش رهحلا -هب

ید. دنوم مرظتنم هک نونمم -

. منومب مدش روبجم دموا پیش مساو هنوخ ی...یهراکیوت دروآ سناش هک متفگ ، مدنومن ترطتنم -

دادی! تسد ارزا تا هدش عتیین نامز ورب ال وگبیدصا یکوه درم ید سرت درک. مخ اراپیینرت شرس هدز تلا جخ رتخد

زااینگنیر. رتش بی ممتقو ملابیا، ：بند تفگ داتفا می هار هب وحینیهک درک تشپ وا وپالدهب

. داتفا هار وهب درک کزان یاربیش مشچ تشپ رس تشپ زا رتخد

دش. یمی هتنم باال هقبط هب هک دنتفر هلپای هار تمس وهب دندش جراخ زاسنلا

ار شا ی گدز یحیتر ولج تسناوت می تمحز وهب دوب هدنام زاب شناهد رتخد هک دوب گرزب و قرب و قرز رپ ردقنا هناخ
. دوشن اوسر گبیدرات

هچ؟ التاربی مجت همه این رخآ درک رکف شدوخ اب

دوب! راتیخی هزوم هک دوبن هناخ دمآ، می هرخسم شرظن هب

. دنتشاذگ رظن دروم هقبط واپرد ِدناسر اهتنا اهارهب هلپ

یم قتسم مه لباقم وزا گرزب خیلی هبیکسنلا دش می لصتم پچ تمس هشوگ زا ورهار و دوب یی ورهار ناشلباقم رد
. دروخ اهمی باوخ قاتا رد وهب تفر می

. تفر شلا بند هارکا اب رتخد و تشادرب مدق یم قتسم وپالد

دوش. رارکت لبق هعفد تاقافتا ید سرت می

. تشادن دامتعا شلباقم درم هب ناونع هبهیچ

درک. راثن "ی قمحا " شدوخ هب لد رد

دوب؟ هتشاذگ مخ ورپپیچو تشدنرد هناخ یاپرداین باسح هچ وری رخآ

درک. فقوت ردی لباقم وپالد

دش. شا رپیهد گنر تروص هجوتم و تشگرب رتخد تمس هب

کمک هب عورش و دراذگب رارف اهاپهب قمحا لثم دوب نکمم نآره و دوب هدرک هنخر ین رطع دوجو الرد ماک دیرگ سرت
دنک. نتساوخ

دش. می شنورد سرت ید دشت بجوم شزومرم دنخش ونی درم توکس اینهک اصوصخم

درک. شهاگن رفتیح واب هتفر اهییباال وربا ووپالداب داد ورف ار شناهد قازب ادص ورپ تمحز هب

. دناخرچ و تفرگ تسد اررد لباقم رد یهر گتسد

داد تسد زا وتسناش ، شابن راود مای تدوخ ،هب تمروخ منی سرتن ملابیا... ：بند تفگ دش می قاتا دراو حینیهک سپس

ی!

درک. ی مخا رتخد



هنوخ یاین اجره بیهرا ترس بالیی داوخب هگا نوا هرخ، سرتن داد" ی رادلد دوخ وهب دنک بوکرس ار شسرت درک عسی

" قاتا وت تدنوشکب هار همه ابیداین ارچ وردیهگ مهینهار ،تحیوت هنوت می هنک هدارا

دنک. می روغلب ترپ و ترچ دراد ی رادلد اربی تسناد مهمی شدوخ

دوب. میسریدمهین شنهذ هب هظحل نآ چیزی،هک اهنت اما

. تشاذگ شلباقم قاتا رداپ و دمآ رانک دوخ اب راجنلک همهنآ زا دعب هرخ باال

دوب. هدنام تباث قاتا طسو تخت وری شهاگن

. دناخرچ دنمجرا وپالد تمس هب رس وگیجی بجعت طرف زا هدش درگ ی نامشچ اب

می هقلح وریسیهن ار شناتسد یدوحینیهک خرچ ین رطع تمس هب سپس دشو دزنیک تخت یهب مدق وپالد
؟ هتسرد مشخبب شهب ور تردارب رمیهضو تردام یهک دوب هتفگ بخ، :خیهل تفگ دز

. دنادرگرب تخت تمس ارهب شتوهبم هاگن هرابود رتخد

وت یهک تروص ی،رد شخبب شرسپ هب ونم ردام مه وت یهک طرش هب منک،اما می وراک ،نماین هشاب داد: همادا وپالد

ی هارکا و للعت هیچ نودب هک میمد لوق تهب منم ی رارد یت عضو زااین هدب هفوکش هک یهلگ لثم ومردام ی تسنوت
دیراویردبیمرا. راهچ نوا وت وزا تردارب

. تشگزاب تخت رب یهد باوخ ورینز هرابود رتخد هاگن

دوب. باصعا جعیبوری نز رب هدش لصتم اهی هاگتسد ی"بیب،بیب" ادص

درب. رسمی یهب تابن ی گدنز ورد دشاب سمل نز ندب میسرید رظن هب

. درادن دوجو اجنا ال صا یی ووگ دوب ش خیهر فقس زا مولعم ایان هطقن هب شغورف بی نامشچ

! هنکمم ینچیزیغیر چمه ، دنمجرا یاقآی روط هچ هخآ : تفگ و دناخرچ وا تمس ار شنار حی هاگن ین رطع

! هتدوخ یماب مصت نکی، شدر نکی،امیلیمه شلوبق ،امیلی دوب نم طرش :ایمن تفگ دشو دزنیک وا یهب مدق وپالد

. داتفا اپیین رتخد ناش رپی هاگن

. دنارذگ رظن ارزا رتخد اپی اترس شهاگن واب درک هدافتساءوس تصرف وپالدزا

... هتبلا : تفگو یدز زومرم دنخش نی سپس

چی؟ هتبلا ید: سرپ و دروآ ارباال شرس هناراود رسیعومای ین رطع

مه ممقاتا ، مراذب ترا ی تخا رد ور طالیی سناش و منکب تهب ور قافرا یهرابدیهگاین منوت نممی هتبلا داد: همادا وپالد

چیه؟ ترظن ، هلغب ین

عنام نوتافرح اباین امش منک لوبق ور نوت طرش ماوخب مرگا : تفگ و تخادنا اراپیین شرس تلا جخ اب رتخد

! دیشیم

دش. کیدزت رتخد هب رگید یمدق مه وپالدزاب

! تاج ِرس : دیپوت وپالد هک دیشکب بقع تساوخ نیرطع

دز. شکشخ شیاج رس و دنام همین رتخد مدق

نوا زا تحار و تردارب و ینکب هدافتسا هدموا شیپ تصرف زا ینوت یم ووت مدرک وت هب یقافرا هی نم نیبب -
تمس زا هزجعم هی راظتنا مشچ و مطرش نتفریذپ غارس یرب و ینکن ملوبق ینوت یم ،حاال یرایب رد وت
وشرود هشیمه هساو ینزب ور طالیی تصرف دیق و ینک لوبق وطرش هگا هک نودب ونیا یلو ... یشاب تادخ

داوخیمن ملد اما دایم مشوخ نشخ سکس زا متفگ هتسرد منک...حاال قافرا تهب هگید ًارمع نوچ ، شکب طخ

... متساوخ طقف ،نم یمهف یم ومروظنم ، هراذب متخت اپوت رابجا هب مفرط



؟ یدش وبل گنر ارچ : درک یثکم وپالد

دوب. هدرک ندز توس هب عورش رتخد زغم

دوب. هدیدن مشچ هب شلباقم درم ِییایح یب هب یمدآ حلا اتهب

. دنزب فرح رتخد اب ییاه زیچ نینچ هرابرد تحاقو واب تحار روط نیا تسناوت یم روط هچ

دوب. هدیود شتسوپ ریز یترارح نانچنا هک دنشاب هتشاذگ باذم داوم شیاه هنوگ یور درک یم سح نیرطع

دوب. هدنامن شندش گر هب گر هب یزیچ هکدوب هتخادنا نییاپ نانچنا ار شرس

. مگیم نوت طرش ... دروم رد ور مباوج ادعب ：نم،نم تفگ تلا جخ طرف زا هدیرب هدیرب و مارآ ییادص واب تفرگ هلصاف

!... هناخ زا مه دعب دشو جراخ قاتا وزا درک تشپ تعرس اب ساپس و

. تشاذگ اهنت توهبم ووپالدار

دوب! هدش گنت تارب ملد : تفگ ضغب واب تشاذگ ین رطع ی اهاپ وری ار شرس

ی! تفر منی ربخ بی تقو ،هیچ دوب گنت تلد هگا -

یمن. رطع مدوب روبجم -

؟ هطبار رمع یوریه راذب یهکاپ دوب روبجم -

ی،نم رادن ربخ زاهیچی ی،وت دوبن نم اجی هک :وت دروآ ردمی وناز هب تشاد ینار رطع بلق و داتفا هار هب شقه قه

. مدرم ادخ ،هب مدرم تدم وتاین

! مشب تادرد محرم اشید وگب ، مشب راد ربخ ات وگب : تسشن یش اهوم وتی هاگآ دوخان ین رطع تسد

؟ ندرک یشل محت مهب یهک رابجا ی گدنز ،یازایه تفر دزو رپ یهک قشع زا مگب ، هخآ مگب -چی

؟ وگب گنسینیمیهنک تلد ور رهچیزیهک -زا

زااپ هراد مک خیلیزیدای...مک هماه هنوش ور اینمغیهک مجح گنسینیمیهنک، یم گدنز همه هکهیچ ملد ازور -این

میهرا! مرد

میمنک. تکرد شکید: ینهآی رطع

! منود -می

رادی؟ شسود ید: سرپ دناخرچ یشمی اهوم ارمینا شناتشگنا وحینیهک دناشک وا خرم ورینی ار شهاگن ین رطع

! ماطع قشاع زونه هک منود ...اماایونمی منود ید:منی شخرد می شنامشچ نورد کشا ، دمآ باال رتخد هاگن

وت هنود منی زونه ، مشاداد هراچ :بی تفگ هتفخ ی ضغب زا نازرل اهیی بل واب داتفا هزرل ینهب رطع بلق

حلایمیهش! هچ همهفب ی...هگا درک جاودزا

درک. ناهنپ ین رطع ی اهاپ ارمینا شرس قهیدزو هرابود وزرآ

دوب. هتفر جارات هب یهک قشع زوس میدز، زوس جعیب شا دروخ کرت بلق

،اما مراد ...و متشاد شسود نم هک مسق ادخ،هبوال ینهب رطع : تفگ یاه گتسکش اینلد طرف ربیهدزا یی ادص اب

مرس...یهوه بوکیدوت ور ندوب ی فاضا و تفرگ رس زا ور شارغرغ خهلا نودنز وت داتفا اطع ،مهینهک ندرک مروبجم

هک دوب عقوم نوا دوب. هدش رُب فک شند دابی وخهلا دوب مومت چی همه دش، شاد پی دمحم ی نوتسربق مودک زا منود منی

تبثم باوج دمحم ی راگتساخ هب هنوخ نوا زا یی اهر هساو مدش راداو یهک روط دش، ربارب دنچ شاه گیری تخس
. مشک می مزونه شکیمدو ی رجز هچ ی ...منینود مدب



یفمی عضت ور متردق هراد زور هب زور ردتیجیهک گرم یه ِگرم لثم مرادن شهب ی ساسحا یهکهیچ درم اب جاودزا
مبی داوخ می ...ملد مباوخب نوا لغب ابیدوتی بش هشک می هلعش مبلق وت اطع قشع زونه ی تقو تسا هدننک رجزنم هنک...

ین. رطع متسنوتن ، متسنوتن هک مدوب رصنع تسس و وسرت ردق امااین مدرک ور شدصق مر،تحی...تحی

درک. می شا ی هارمه زوس رپ ینمه رطع دشوایرابن هتفرگ رس زا شم کال مامتا اب رتخد یرگیه ادص

دوب. هدرک جعین شبلق اراب درد جعیب وزرآ اهی فرح سپ رد هتفخ مغ

ی! یمیشک درد هچ هک وزرآ مشب تادف -

ی رطع منک چیراک وگب ادخ ور ،وت ههانگ مشهب ندرک رکف یناما رطع هدش گنت اطع اربی ملد دز: قه رگیه ردمینا وزرآ

میمیمر... مراد ادخ هب میمیمر مراد ن

ی... درک عورش ور دجیتد ی گدنز هدن،االن باذع وتدوخ ی رهاوخ مرب تنوبرق -

دش. ونیمخیز درک دنلب ین رطع ی اهاپ وری ارزا شرس رتخد

... منوت -منی

اطع. میهنز گنسینیمیهنک...داد ماجن دزونلاید:ای دوخ سیهن هسفق پچ تمس وری تشم اب

*** دش. راجی هنوگ وری شکشا تارطق دزو کلپ وزرآ کشا زا ولمم نامشچ هب ینخیهر رطع

ی قشاع ات هدب قشع یت گدنز نکی،هب شومارف ور اطع عسینک : تفگ و تشاذگ شلا وریب وزرآ ِرس رانک ار شرس

هش! تا هنوخ نومهم

ی؟ کغورد قشع یدز: دنخزوپ وزرآ

ِدب؟ ردقن ید:ینعیای سرپ و درک شهاگن مشچ هشوگ ینزا رطع

تس! دبنی هجو ،هبهیچ تساجن مهی لکشم : تفگ شکیدو هآی وزرآ

؟ ایهکن لثم هتشادرب بات تزغم ؟ لکشم -ینعیچی

گبیمر! هدروخ شهب منوتن میهش ثعاب شندوب صقن هکاینبی ایهن مروظنم شکید: ی فوپ وزرآ

رمیضی؟ هگم گبیری؟ هدروخ شهب رادی شراک -چی

... هباذع لثم ندوب شاهاب ... مشادج شزا داوخ می ملد -

و تتر گبی ختلا هداوناخ تراسا زا وت یی اهر رطاخ هب هک هئوت تسد زابیهچ هرسپ نوا هگم ： تفگ و درک ی مخا ین رطع

هنک؟ تلو نوت یه اسمه رسپ هب تقشع رطاخ هب شادرف

؟ مشب بآ شرانک هرذ هرذ منک، :میگیچیراک تفگ و درک شهاگن هدرزآ ورزآ

ی؟ شب قشاع عسینک -هن

هب تبسن ور ما سهلا دنچ و دنچیند قشع هخآ منوتم هگم ین... رطع ی یمنینود دشن قشاع یه،وت نوسآ مهین هب هگم -

؟ مشب سریهد هار زا هزات یه قشاع و مشکب ملق وتی اطع

ید خرچ شتمس دشو ولهپ ینهب رطع

نک رکف هباین یی،اما اطع قشاع گی هچب زا هتسرد : تفگ دوب فقس اهی کرت هب شهاگن هک یی وزرآ منیخر هب خیهر

منوا ی...هک دوب هتشاذگ جاودزا رارق شاهاب هک دوب ی سک طقف اطع و هترهوش دمحم هرت... خیلیوقی نوا اب تا هطبار

! دروخ مه هب نودنز وت شنداتفا اب

راد عقوت مینزیو فرح نماب رادی قطنم رد زا روط یهکاین دشن قشاع ین، رطع ی دشن قشاع شکید: هآی هرابود ورزآ

هبیراو سریند طقف منیهش، شرس یی اوسر منیهش، شرس قطنم قشع ی تسنود یمی دوب قشاع هگا نوچ منک، شوگ ی



! سَب و همهف ورمی نوا هب ندرکف

داوخ منی ملد ال صا نم فاصوا ،اباین تسا هناقمحا موتیگی هک :اینچیازیی تفگ و داد ارچین شا ینبینی رطع

تس! زابیاهنی هرخسم این تقو سپ ؛ مراد الت کشم یم گدنز یوت فاک هزادنا هب نمضرد ... مشب قشاع

زابی؟ هرخسم درک: رارکت و تخادنا ین رطع یهب هاگن رخسمت اب وزرآ

تساوح سپ میهنز، هفوکش یت گدنز طسو تس نی شتقو یو رادن وش عقوت یهک تقو زابیقدیاق هرخسم این اقافتا
! مناخ هشن اهر تقطنم زا تبلق راسفا هشاب

. تخت ،خیتلا تسه مساوح : تفگ و درک ای هدنخ ین رطع

مینکی؟ مرن هجنپ و تسد ، روط هچ الت کشم پیشمیهر؟اب روط هچ عاضوا بخ، ید: سرپ یدزو مسبت وزرآ

مدرک جفیعیراکپیاد خیلی روط تس...هب نی رتهب وت زا منم عاضوا ، هرذگ داد:ایمی باوج شکیدو مخیهزاای ین رطع

. هتفرگ کویل اطع هساو و هبوخ مشر خی هب تسد مراک بحاص رکش ور ادخ منک... تبحص شبجار داوخ منی ملد هک

میگی؟ تسار ادج، ید： سرپ ین رطع هب یدوور خرچ ولهپ رسیعهب یدزو قرب وزرآ نامشچ

اطع. ی دازآ هب تشاد ماید میهش ایهکن لثم یه، تسرد راک مدآ ：هرآ،کویهل داد باوج یدزو مسبت ین رطع

ورببیمن؟ زور نوا نم ：ینعیمیهش تفگ و درک قوش رس ایزا هدنخ وزرآ

مهمیبینیم! هللااب أشنا -

ببیهن! ونم داوخب اطع عقوم نوا منکن رکف ：لوی تفگ اهیوآیناز بل دشواب عمج وزرآ دنخبل

زعیمز! نکن رکف شهب ： درک همزمز شندرشف وهین تفرگ تسد ارهب وزرآ تسد ین رطع

ی؟ یمیتفگ تشاد بخ، ： تفگ و داد ناکت رسی وزرآ

می هزات بوخیه، مدآ خیلی هدرم ：هیچیدیهگ، تفگ داتفا می تشاد مک مک یهک بوخ تاقافتا ندروآ ینابهبیدا رطع

. دموا رب شندرک روج سپ زا شدوخ اطع رکشور ادخ اما هنک مکمک مه نامام لمع لوپ ندرک روج تحیوت تساوخ

؟؟ هرآ هرادلوپ خیلی اقآ،الدب تسا هراک هچ هگم ی؟ خیروالجر مدآ ...هچ ووووا ： تفگ و داد ییباال وربا وزرآ

؟ نراد امیه اتداوناخ همولعم ، هرادن مک رصق چیزیزا یمنک مراک هک منوش هنوخ هراد،وت بطم ، هسانشناور -

ییهنا؟ نزب وش خم ی ببینمینوت سپ هبوخ ： تفگ یدزو کمشچ وزرآ

درک. شراثن وش"ای یشدزو"مگ وزاب وری تسد تشپ یناب رطع

! مشرتخد راتسرپ نوش هنوخ ...وت هراد هچب -.یورا

میهش! نول وسی نول وی شنز هراچ بیخیلا،بی سپ ادج... ： درک درگ مشچ وزرآ

! روعش ...بی مدوب شلها یا مدب ماجنا وراک این متساوخ می نم راگنا ：حاال درک کزان یاربیش مشچ تشپ ین رطع

! هدرم شنز نمض رد

نکی! تموکح رصق نوا یوت نزب وشخم ی مینوت تسه مراد وامیه هرادن نز ...حاالهک شراک وت ورب سپ، ،پهن ههها -



دنخید. ین رطع

! هدموا متشوخ ：هچ داد ییباال وربا وزرآ

مامیگیهر... هدنخ تندز فرح زرط زا بخ ، هنوو ...دی وشمگ -

! هشابن اه لا ،زااینپیرتاپ تسه روط هچ شا -حاالقیهفا

. تسا تیپوقیهفا شوخ اباب،خیلی ：هن درک ین"چن"ی رطع

خیهر وا هب هتفر اهییباال وربا یدهکاب خرچ یی وزرآ تروص وری شهاگن سپس دشو توکس قدیهقای دنچ

هرآ... تیهپ شوخ ：هک دوب هدش

. دنداتفا مه ناج اههب تشلا ابب رتخد ودره ینجیغیدزو رطع

رانک و دندش جراخ قاتا زا دوب داضت رد ناش اهی زور ینآ اوه و جعیبابحلا هک هدنخ و هقهق قدیهق دنچیند زا دعب
. دنتفر وزرآ ی خهلا هنمآ مرنینو

： تفگ تسشن می شرانک وریمزین وحینیهک دناسر شردام ارهب شدوخ رسیع ین رطع و دوب رگیه مرنینردحلا

رگیهمینکی؟ ارچ هبوخ ،حتلا نامام

عضی اهی شوگ هک دوب هداتسرف ین رطع اهی بل اراتمینا شرس و دوب هتشاذگ ششوگ رانک ار شتسد حینیهک هنمآ

می تباث یش هانگ ،یابی هدرک خالف راک ترسپ بخ متفگ می متشاد ، رتخد ：هیچی تفگ دونشب ینار رطع ی ادص شف

دززیررگیه! روط هکاین ننک می شمادعا هنو یاایهکن نور میدابی هش

دنک. مارآ ار شردام درک عسی و تفرگ هنمآ ارزا شهاگن مشخ واب درک ی مخا ین رطع

تس! نی بوخ تبلق هساو وتدوخ نکن تحاران منیهتف، تقو هیچ قافتا ،این هنکن ادخ نامام شاب مورآ -

اینام شهب ههانگ نمبی رسپ ... منود می ردام ：هرآ تفگ شا شکیندبینی وحینباال دنک مارآ ار دوخ درک عسی مرنین

... مراد

بناج و دوب هدز ی تکرح شردام هرخ یناجیگبیدر،باال رطع اهی وریبل قوش یزا دنخبل دش ثعاب مرنین فرح این
دوب. هدرک ار اطع رادی

! داتفا منی وت نوا هام اینشیش هدوب هانگ بی هگا اطع مینزیاه، افرح ناج، مرنین ：او تفگ و درک چیشی هنمآ

طقف نوا ، ههانگ بی اطع هک همولعم نوج، خهلا نک سب پوتید： مشخ واب دنک لر تنک ار دوخ تسناوتن وزرآ اینراب

میهش! تباث چیز همه هتفرگ شساو ین رطع کویلیهک کمک یاب دوز وهب هدش ی نابرق

ی؟ تفرگ کویل اطع اربی هگم کویل، مودک ： تفگ و تخادنا ین رطع یهب هاگن بجعت مرنیناب

؟ هخآ لوپ مودک ید：اب سرپ مارآ مرنین و داد ناکت تبثم ارهب شرس رتخد

گنیهرور دشبیهنا رارق دوب، دجیمد راک بحاص تسود ： داد باوج ی مارآ نامه وهب داد ورف ار شناهد قازب ین رطع

. هشب فاص مباسح ات هنک رسک ور مقوقح یزا رادقم هام ره شاج وهب هنک تخادرپ وریهاج شلوپ مس یی

دجیتد؟ راکباحاص مرنینباالرپید： اهی وربا

هک دوب هدز لز ناش اهی بل یهب ناوخبل یاربی روط و درک می ناشهاگن ی واکجنک ارمنینشیدواب اهنآ ی ادص هنمآ



دنک. فوطعم دوخ وسی ینارهب رطع مرنینو واکجنک هاگن و بیدتف هدنخ هب وزرآ دش ثعاب

نوتافرح نشیند واکجنک خیلی مناج هنمآ منک،خهلا ：رکف تفگ دنک لر تنک ار شا هدنخ تشاد عسی حینیهک وزرآ

! هشاب

. دندناخرچ واکجنک ی هنمآ تمس هب هاگن و دنداتفا هدنخ هب ینمه رطع مرنینو

: موس لصف

تکرح بطم دصقم وهب دوش نشام راوس رسیعرت هچ ره ات تفر یگن کراپ تمس هب تسار دشویک جراخ نلکیک زا
دنک.

. تفر منی رانک شنامشچ لباقم زا دوب دیهد ردلکیکن زورما یهک ناوج رتخد هرهچ ارچ تسناد منی

! تسناوت منی اما دنک ترُپ دی شزغم تمسق یرتین ناتهت ارهب رتخد هاگن رکف تساوخم

دوب. هدرک خوسر شبلق قامعا جعیبهب انشآ هاگن نآ

لثم و دوب هدش لقتنم درک می تمدخ نآ رد وا لکینیکیهک هب هتشاد دشیدیهک ی حور الت کشم رطاخ هب ناوج رتخد
می تبقارم وا یزا صوصخ تروص هب ناشدوخ دنتشاد یهک بوخ ملای عضو رطاخ هب شا هداوناخ اینهکپیشزااین

. دندرک

. دننک ی رتسب ارردلکیکن وا دندوب هدش راچان یی وگ دوب هدش قباس رتزا دب شلا ح هک نونکا اما

هکاب دهاوخب واابید رتهب رتو دوز هچ ره دوبهب اربی درک رکف دوخ واب تسناد یمنی صاخ چیز رتخد لکشم ی هراب رد
. دنهد مالتاقیترتیب رارق رتخد هداوناخ ی اضعا

درک. ندروخ گنز هب عورش شهارمه ی شوگ درک جراخ لکینیک یگن کراپ شامینارزا اینهک ضحم هب

داد. یار شوگ باوج تخادنا می هداج شامیناررد حینیهک یطا تحا واب درک ی فوپ

هلب؟ -ولا

ید. تسه بوخ ، دنمجرا پیچید:سالماقآی ششوگ رد رتخد مرن ی ادص

شکید. نابا شاحیهخی شامینارهب رسیاع و داد ی خرچ ار نامرف

. دشاب نفلت اب ندز فرح لوغشم ی گدننار ماگنه دمآ منی ششوخ هجو هبهیچ

؟ هداتفا ی صاخ قافتا ید، تسه بوخ امش دبیع... مناخ نونمم -سالم،

درک. للعت نداد باوج مکیاربی رتخد

. متشاد ی تساوخرد یه شتسار ، شتسار ... مدش نوت محازم ید شخبب : تفگ و درک جراخ یزاسیهن سفن سپس

؟ مونش یید،می امرفب هلب : تفگ واکجنک شکیدو مه رد یی وربا

... نوتزا مزاب میمدو جرخ هب یی ور رپ ردق نماین یدهک شخبب اعقاو دنمجرا ...اقآی مگب روط هچ ، شتسار ... مممما -

یید! امرفب ور نوترما افطل دبیع، مناخ فرحیه هچ :این تفگ و دمآ شم رسیعمیناکال دارهم

نیما؟ راکرس ور هعمج و هبنش جنپ اهی زور نم :میهش تفگ سپس و درک ثکم مکی رتخد

گبید؟ یدمهیون تساوخ می طقف : تسشن دارهم اهی یوریبل دنخبل

هلب! : تفگ مولظم و مارآ رتخد



. دشن شابیمهک هتشاد ی تبحص نوت وریاتیمراکی هک دوب رارق اقافتا دبیع، مناخ مینوتید هلب -

؟ هرادن ی دروم :ینعی تفگ شاشب یی ادص اب رتخد

هچایداری! دنخید:هن مارآ دارهم

یک مراود مینکیدومای نوت تبحم هدنمرش ونم ، دنمجرا بوخیداقآی خیلی امش : تفگ ساسحا ورپ قوذ یناب رطع

منک! ناربج زور

! هناربج اربینم مردپ اربی یمه تبحص شابیدومه مرتخد بقارم دبیع...مهینهک مناخ رادی فطل امش -

. شا یراتیک گدنز رد یی انشور هب ور دش ای هنزور نابرهم درم .این رکشت ی اربدوب رصاق شنابز ین رطع

و مدرک کراپ نوبا خی هشوگ شامینور االن هخا منک... عطق ور سامت ید،نم رادن راکی بخ ： تفگ و دمآ فرح هب دارهم

منک. تکرح ابید

می عطق ور سامت هلب،نم ...هلب مدش محازم عقوم یددب شخبب اعقاو ：هوا...اوی تفگ هدز تلا جخ ین رطع

. ظفادخ منک...

ید. سوبب اجینم هب ممرتخد ： تفگ دنخیدو دارهم

درک. عطق ار سامت "ی مشچ اب" هارمه و تسب شقن ین رطع اهی یوریبل مسبت

. دنادرگرب شلباقم هرجنپ وری هرابود و تفرگ ی شوگ ارزا شهاگن شکیدو ای هدوسآ سفن

کقاتا هب ترسح خویهرورپ دوب هتسشن نونجم زیراسیهبید لومعم قبط هک درک ناخیتالقی دادرهم اب شهاگن
دوب. هدز لز غاب هت هبارخ

مهین رد زور ره هک تسا جبلا درم اربیپیر غاب هت کورتم و هبارخ کقاتا نآ چیزیرد هچ ببیدن دوب واکجنک خیلی
دوش. خیهرمی اجنآ وهب دور می غاب وتی تعاس

. دنادرگرب شا ی شوگ وری هرابود و تفرگ ار شهاگن و درک ی فوپ

و داد رارق ششوگ وری ار سامت یردحلا شوگ سپس و درک سمل دوب هدرک پیشسیو هعفد هک ار دنمجرا وپالد هرامش
داد. قوس هرجنپ زا نور ارهببی شهاگن مه زاب سپس

-ولا؟

：سالم. تفگ و درک اهر نادند ارزازیر شن زیری بل

؟؟! بخ لعیک ：گیمر تفگ درادن ار سک هیچ هلصوح راگنا دجیمهیگشیهک و کشخ ی ادص نامه وپالداب

مدز. گنز دوبید هتشاذگ یهک طورش و طرش ：اربی تفگ و دناشن یوریپیناشی مخا رتخد

! هلوبق هشاب ： داد همادا ین رطع هک وپالدنیدما زا یی ادص

نومه راکیتهب زور اربیلواین ادرف بخ... ی،خیهل درک لوبق سپ ی ：کوا تفگ سپس و دمآ وپالد راد شک سفن ی ادص

ی! شاب قفوم مراود بیامای هنوخ

：اما... تفگ و داد ورف ار شناهد قازب ین رطع

：اما؟ درک رارکت واکجنک وپالد



ور مشاعم رارما جرخ ابید هرخ باال بخ و منک می راک اجیی مدوخ بیما... اجنوا منوت منی رتش بی هتفه زور ود نم -اما

ردبیمرا! مه

میمد لوق ،اما دنمجرا اقآی بیما منوت می هعمج و هبنش جنپ ی ازور طقف ： داد همادا رتخد هک تفگن وپالدچیزی هرابود

مینکید؟ لوبق ، هشاب ... منکب ور لکتالمش زور مهینود وت هتفه ره

ردبیدا...! ادص هب ما هنوخ گنز تشه تعاس رس ادرف سپ ی... ：کوا تفگ و درک جراخ یزاسیهن سفن وپالد

پیچید. رتخد شوگ رد دازآ قوب ی ادص سپس

داد. رارق شنامشچ لباقم یار شوگ توهبم و تام

! بدا پوتید：درمیهکبی شا هرامش هب مشخ اب

. دشاب شلباقم دنمجرا وپالد راگنا یهک روط

درک. سمل ار جورخ و درک ی فوپ

؟" ادرف میهگ مزاب ...حاال هعمج هبنش جنپ متفگ شهب هبوخ درمیهک درک" رکف دوخ اب

. تساخرب شداهن هآزا هتفه زور راتیخو وابدیند تخادنا ی شوگ ین رکسا یوری هاگن

... هبنش جنپ ادرف دوب هبنش راهچ زورما

دوب. هداتفا ولج دنمجرا وپالد هناخ رد شا راکی زور لواین شدب سناش حاالزا

. دورب کرتخد قاتا یداتهب خرچ بقع وهب درک ی فوپ

کرت ار هناخ شردام یاب ظفاحادخ زا دعب دنک. ارازیل رتخد حلای شوخ تساوخ منی شلد و دوب هداد زابی لوق وا هب

. تفرگ ارپیش یطا حرد ات سریند وهار درک

. دسرب اردیر شا راکی زور لواین تساوخ منی شلد

ار شباصعا ی مدآ نچین هناخ رد مه ونآ دنک راک ار شا هعمج و هبنش جنپ زور تسا روبجم هباینهک ندرک رکف
درک. می جنشتم

قاتارد ار شتقو مامت اهنت و دشاب هتشاد دنمجرا وپالد اراب دروخرب رتین مک هناخ نآ رد هک دوب هداد لوق شدوخ هب
لکید یوا دوبهب هک ارچ یدبا، دوبهب نز نآ حلا هک تساوخ می ادخ وزا درک می اعد لد اررد بش دی مامت . دنراذگب وا ردام

دش. می شردارب ی دازآ

زا رذگ و هناخ رد زا ندش جراخ حین هک دوب ناش اهی لح وهار شا ی گدنز الت کشم هب ندرک رکف قرغ ردق نآ رتخد
درک. می دصر اپیشار اترس هک یار درم هناراد تیزورخی هاگن دنید هچوک

ید شمج تمس هب تفرگ وا ارزا شن گنسی خیهرو هاگن وپیا هرخ دشباال وحم هچوک ردپیچ رتخد اینهک ضحم هب
. دناشک

هن؟ هگم ملایه بوخ س، ریی دوب روط هچ : تفگ اهیش وربا نداد یدزوحینباال دنخش یدنی شمج

یی اباب نچینهنن نتشاد اب هک،ایمن مسرب شعضو رسو ابیدمکیهب طقف تس، دبملایمنی هرآ : تفگ یدزو دنخبل وپیا

داعیه!

س؟ یریی درک دنسپ :ینعی تفگ یدزو شاشَب دنخبل ید شمج



یش تَپاپ ی اباب نوا تس،حاالهک نی شندرک دنسپ هب نیزا شندوب اربینم هساو : تفگ و تخادنا وربا وپیاچینیهب

نممیهش! ملا شرتخد هدب ور نوت لوپ تسنوتن

یهس رهَب تفرگ یی دوب،کیول هدربَن ممرَگ ود مرَگ هکیه فرش :بی تفگ وپیا فرح وهباتیدزا درک ی مخا یدمه شمج

!... شلا

ور شرتخد هکاالن درک منی قرغ ی هدِب وت وشدوخ هگا : تفگ و درک هاگن رتخد نتفر در هب زومرم ی دنخش وپیاابنی

! مدش منی بحاص

یور زادن ورمی هرتخد دادن داد، هک داد ولوپ ، نوش هنوخ ربیزوت ادرف داد: همادا ووپیا درک رکیهای هدنخ ید شمج

! مدش شراد دی قاتشم ی، باسح میرایپیشنم... تلوک

وری س،هب ریی مشَچ :آی،آی،آی... تفگ و داد ناکت تسار و پچ هب رس زگیند یدزوحینبل دنخش یدنی شمج

. مشِچ

*

. دوبن رت مک لبق هعفد چیزیزا هتفر راک التهب مجت هب تبسن مه شتر وحی دوب هتشاذگ هناخ اپرداین هرابود

ره هب هگا هک دنتفگ ...اقآ مناخ ماهلا قاتا :ایمن تفگ رد هب هراشا حین سپس و درک یی امنهار نز قاتا ارات وا مدختسم

. متسه نوت تمدخ طاالعدبید،رد نم یدهب تشاد چیزینیزا

داد. ناکت رسی و درک ی رکشت ین رطع

. مدش قاتا دراو یدو خرچ اج نآ زا مدختسم ندش رود ضحم هب

وحاال دوب هدرک عمج تاع طاال هناخ رد هتفر امغا هب زابیِرام تبقارم اهی هار هرابرد تن رد دوب هتسناوت ات هتشذگ بش
. دنشاب ی فاک فمیدو یتنز عضو اربی شتاع طاال هک دوب راود مای

. دناخرچ شتروص یوری هاگن و داتس نزای تخت رانک

درک. می تداسح وا ینهب رطع هک دوب هتفر ورف یمعیق باوخ رد نانچ دوب هدرک باطخ ماهلا مدختسم ار شمان هک نز

یی اهر دندوب هدرک هطاحا ار شفارطا التیهک کشم همه وزا دورب ورف معیقی باوخ نچین رد تسناوت مهمی وا شاک
رانک دجیدیار ی گدنز رطاخ هدوسآ و درک می زاب مشچ هرابود تشذگ رسمی التزا کشم این همه ی تقو سپس یدبا،

درک. می زاغآ شا هداوناخ

شک نور بی شف زاکی دوب هدروآ هناخ زا شدوخ هکاب یار باتک و تسشن شرانک ی لدنص ووری درک کچ ار نز قاتا ی امد
دش. اربینز ندناوخ لوغشم یدو

دش. می شنومار اقویعپی شزادرپ لوغشم رورم هب شزغم یوا ادص نشیند اب ماهلا اشید

رهاظ رد هاگرد دشووپالدردمینا زاب قاتا رد هک دوب ندز هگرب وردحلا دوب هدناسر مامتا ارهب باتک مود هحفص
. تشگ

داد. وسالمی تساخرب اجی زا یصلا تسا اب کرتخد

. تفر شردام تخت تمس وهب داد ناکت رسیاربیش سپس و دنارذگ رظن اپیشارزا اترس وپالد

یهک روط ششوگ زیر سپس و دناشن شردام درس ایوریپیناشی هسوب و درک مخ رمک دش فقوتم هک ماهلا تخت رانک
؟ نامام ی درکدنسَپ و تسورع : درک همزمز دشن هجوتم ین رطع

پیشمیهر؟ بوخ چیز همه : تفگ داتس میای تسار دنخیدوحینیهک شدوخ سپس

! هبوخ چیز همه هلب : تفگ و داد ناکت رسی ین رطع

! مراپسب دراوان مدآ یه تسد ومردام داوخ منی ملد ؟؟ هرآ دیهگ شزا میهش حتلا ی،چیزیمه درک لوبق وراک -وتاین



. منود می یهلب،یهچیازیی دودح :ات تفگ تخادنا اراپیینمی شرس کَمیدوحینیهک ار شن زیری ینبل رطع

هچمینکی... ی،ببیمن کوا داد: ناکت رسی و تفرگ رتخد اهی بل ارزا شهاگن وپالد

زابینک. مک متبل نوا یربی،اب مینوت متشگرب هک رصع میمر، مراد نم داد: همادا و تفر رد تمس هب سپس

دش. جراخ قاتا یزا دنخبل اب هارمه دشووپالد سیخ رتخد نت هب وم

*

یتدبی؟ اضر هرتخد ردارب یهب اوخ می اعقاو :حاال تفگ و تشاذگ شز وریمی ار دوب هتساوخ وپالد ایهک هدنورپ مایر

شلباقم درم بناج یهب هاگن ونیم تفرگ نامیروت زا دوب تکرش ماهس یت عضو ندرک کچ ردحلا هک ار شهاگن وپالد
؟ مدب ماجنا وراکن وگب،ابیدای :وت تخادنا

نور بیدابی هگا شردارب هن، هک همولعم : تخادنا وچینیهبپیناشی دادرُس شراولش اروتیجیب شَپَچ تسد مایر

میهش. رسدرد

ی... هکمینود وت

! منود می هرآ : دمآ شم ومیناکال درک ی مخا وپالد

؟ هروط هچ هنوپ :حلا تفگ للعت اب سپس و دناخرچ هساک یرد مشچ مایر

منینزی؟ رس شهب تدوخ ارچ : تفگ دشو رت گنر وپالدرپ مخا

. تفگن وچیزی درک توکس مایر

دنک. کرد مایرار تساوخ منی شلد وپالد

. دشاب هتشاد ی هانگ اینهک نودب دوب، هدش ی نابرق دوب،هک ی سک اهنت وا رهاوخ

د سپ ... مونشب تنوبز زا وشمسا دیهگ داوخ منی ملد ، هرادن دوجو یوت هساو دیهگ هنوپ : تفگ و درک سمل ار سوم وپالد

دربیش. ترطاخ زا تدم هکاین روط نومه نک... ششومارف گنیروکال نم زا وشلا ح غارس یهگ

.... هنوپ مراد شسود نم ی، مهف ...می مدرکن ششومارف نم ورغید: درک تشُم اروتیجیب شتسد مایر

نیرا! تنوبز هب وشمسا متفگ دز: وپالدرفیدا

. تفگ بخ"ی و"خیهل درشف وریمه کلپ مایر

اه راکهانگ لثم هگا تس، ثئاتیرنی بی شاه اهیوتاب راتفر یتیه، عضو نچین وت نوا االن هگا داد: همادا مشخ وپالداب

ی... تفرگ منی هلصاف شزا هگا یو درک منی هاگن شهب

هیچ ...نم متشاد شسود ، مراد شسود نم : تفگ درک گنسینیمی ورینآ ضغب هکالیهایزا نازرل یی ادص مایراب

منک. می شهاوخ وپالد نک کرد منم اما مدرکن هاگن شهب راکهانگ یه مشچ هب تقو

. تفرگ وپالدارردپیش، قاتا زا جورخ هار نوگرگد ومایرابحلای تفگن وپالدچیزی

دوش، یوپالدزاب گدنز هب اطع رهاوخ اپی تشاذگ درک،ابنیدمی می کس ابنیدری دوب هتسب رتخد نآ هب وپالدلد حاالهک
میدش. ناش ی دوبان ثعاب چینینچیزی

ار شا ی هانگ بی هدش هک مه شرمع هظحل ین رخآ دوب،هکات هدز رفیدا دنلب یی ادص اب دوب هداتفا نادنز رد یهک زور اطع
اسویشل رسیع تسا هتشگرب هناخ هب دنمجرا وپالد نشینداینهک ضحم .هب دوبن ی بوخ الچیز دنک،واینصا می تباث

دنک. کرت ار هناخ نآ رسیعرت هچ ره ات درک عمج دوب باتک کیفو نامه هک ار

. دشاب هتشاد دروخرب ابوا تسه هناخ رد درم اتاین تساوخ منی شلد هیچ



مامتا اپیینارهب هقبط یهب هتنم اهی یهلپ تقو سپس و درک رذگ اه باوخ قاتا وربین هار دشوزا جراخ قاتا رسیعزا
دنک. کرت ار اجنآ هزاجا بسک اتاب تفر ی لصا سنلا تمس هب دناسر

دوب. شلباقم ابچیزیرد نتفر رو وردحلا دوب هداتس واای هب تشپ هک دنام تباث ی دنمجرا وریوپالد شهاگن

. دناخرچ درم تماق یوریدقو هاگن و درک هدافتسا تصرف زا

نت هب مه زونه ار دوب یهد شوپ شکرام و گنر ای همرُس تک زیر هناخ زا ندش جراخ حین حبص یهک گنر فسید نهار پی
دوب. هدش هتخادنا هپاناک هتسد وری رت فرط مکینآ تکیهک گنر هب تخود شوخ ی راولش و تشاد

دش؟ مامت تندز ید:دید سرپ ددرگ زاب رتخد بناج هب هکنآ بی تشاذگ نوفامارگ رد هک ار هحفص وپالد

اجیشرپید. ورد دمآ دوخ هب دوب هدش وپالد لا وس هب هتخ مآی یهک نوفمارگ ی ادص یناب رطع

مهفیدید... اجک :زا تفگ دوش هجوتم هکنآ وبی داتسرف درم ی مهف هبایتیز لد یرد تنعل

تهاگن هتبلا ،و تمد دی ملباقم وتیشیهشویرتین :زا تفگ تشگ می وسیشزاب هب وحینیهک دمآ شم وپالدمیناکال

دوب. گنسین زیدای

: تفگ و درک دازآ اه نادند راصح ارزا رسیعبل دوب هتفگ حبص وپالد یهک فرح ندروآ ابهبیدا زگیداما ینبل رطع

دیهگ؟؟ مرب مرب...االن منوت یدمی دروآ یف رشت ی تقو دوبید هتفگ

دوز! ردقن ارچای :حاال تفگ و داد ییباال وربا وپالد

هدش. مامت دیهگ مراک -

ی!؟ درکن راکدیهگای مردام هساو ندنوخ باتک زج زورما هک :نشیمد تفگ رخسمت اب تشارب مدق شتمس وپالدهب

این اکشزپ یزا ضعب : تفگ شکیدو شگنر ی نبراک ِوتنام شاحیه ار بارطضا طرف زا شا هدرک قرع تسد فک ین رطع

. دننک یهمی صوت ور راک

دش. قدیق شتروص ووری داتس ای شلباقم وپالدقدیاق

عفلایت هب عورش هرابود شزغم و هشب شومار پی عمج شساوح اشیداباینراکبیرام داد:مینگ،مینگ همادا زاب رتخد

هنک...

!! نومب ماش -اربی

درک. توکس رتخد

. تمنوسر می مدوخ مدعب یم... روخب ماش مه اب بشما ماوخ داد:می همادا وپالد

درک. ی مخا ین رطع

. دراذگب شم رتزالگی ارف وا دننام واپیشار دروخب ماش درم اباین هارمه دوب هدنام شن مهی

هتفر هناخ هب دنمجرا دارهم هکاب مه ار لبق هعفد ، ناش هلحم مدرم فرح سرت تحیزا ،وا شدناسرب هناخ وپالدات یاهک
ی! لصا هچوک رس وهن دوب هدش پیهدا نابا رسخی نامه ، رارصا دوب.هب

ار شردارب رغیت تساوخ منی ووا تشاذگ می شدح رتزا ارف اپار هنرگ و داد ورمی شلباقم قویح درم ابنیدهباین
! دربب لا وس زیر

. مروخب ردام رانک ور بشما ماش ماوخ نممی اما نونمم -

ی؟ روخب ی کاب ور بشما ماش ی اوخ یمدمی سرپ تزا نم داد: ییباال وربا فاطعنا وپالدبی



اما... -هن

ی! روخ می نماب وماش بشما وت متفگ نم : تفگ هجوت وبی دمآ شم میناکال هرابود وپالد

؟ تشاد وسلای ی نحل ینم هلمج آیا

عوضوم نچین بجار منوا ید رادن نم هب ور نداد روتسد قح امش اما :هن تفگ مشخ واب دنک توکس تسناوتن ین رطع

... نوتردام یزا راتسرپ هب هدرگ مربی نمایاجن ضویهف اهنت ی،

! هنماب وت هب بجار یمه لصا یمگیریاهی مصت هنم ی اتسد وت تردارب ی گدنز یهک نامز -ات

. تشاد یار دصق نچین درم سپ درک، درگ مشچ ین رطع

یگبیدر! هام دولآ لگ بآ زا تساوخ می

؟؟ تقو نوا هداد امش هب ور قح -کیاین

درک. ولِو اه ورینآ ار دوخ و تفر گنر ی رتسکاخ یاهی تحار تمس وهب تشذگ شرانک زا هجوت وپالدبی

دش. عمج دوخ رد بذعم ین رطع شکیدو باال رتخد نامشچ ارزااپاهات شهاگن

دوب! دنیهد حلا اتهب درم ،این هاگن گنسینی ی،هب هاگن

درک. سیخمی ناسنا نت رب وم شذفان سیهاو نامشچ

یلپید رکف درم این تشادنپ می دوخ اب درک تالقی،می گنر وگیقیری ود نآ یشاب ارذگ هاگن هاگره ین رطع یهک روط
. دراد رس رد

! دوبن روط این اعقاو اما

داد. وجالنمنی ینچیزی رطع قشع ی ادوس وپالدزج رس رد

! تشاد رپپیچومخیردپیش وهار دربب گنسین هاگن نآ زار پیهب رتخد دوبن رارق یاه دوز هباین یی وگ اما

ی؟ نوخ می مردام هساو بخ،حاالچی ید: سرپ و درک دوخ بولغم ار مکاح توکس هرخ وپالدباال

؟؟ هناقشاع نامر : دوزفا و داد ییباال وربا تنط ابشی

مرب! نم ید راذب منکـ می شهاوخ میهش، منارگن هنوخ وتی مردام : تفگ وکالهف درشف وریمه کلپ ین رطع

؟؟؟ میهد ترازآ ندروخ ماش نم واب ندوب :ایاجن درک ی مخا وپالد

درک. شهاگن اهنت ین رطع

! نور نکبی مگ نم هنوخ وزا تروگ رت دوز هچ ره سپ بخ، دز:خیهل ورفیدا تفرگ شصرح توکس وپالدزااین

و درک کرت ار هناخ دنکب ار شرکف ی سک هک نآ دشوخیلیرسیعرتزا رود شنامشچ لباقم ناثیهزا مدص ینرد رطع
هنک؟" قباس رتزا تخس ور اطع یت عضو و هتفو جلبی ِرس ماهاب هنکن "، درکف دوخ اب تدم این مامت

دش. نوفدم رهش وردسیهای تفرگ ارردپیش هناخ هار یرگینا مشچ و هتفشآ ابحلای

. دروخ می مقر نآ ینیاربیشرد گمهس تاقافتا دعب زور هک تشاذگ ای هناخ هکاپهب اجیی ات

میگ گندلا سابع نوا مهفیدی،یامهیناالنهب تس چیزیحلایمنی نم : تفگ هکمی دش لباقم درم کشخ ین رطع هاگن

منک! می نوت لوپ زورما مهین ،یااینهک هدب ونم لوپ یبیدا

ادخ ور وت منک،اما روج ونوت لوپ مدوخ میمد لوق نم :اقآ تفگ مآیز تملا سم زگیدو بل هدز تلا جخ ین رطع

رادیم... وربآ لحم بیرایداپیین،اموتاین ونوتادص



وت شاداد نوا ــ،اب ععِا : تفگ دشو سیبیلاهیش نداد پیچ لوغشم هراشا و تسش تشگنا یدزواب دنخزوپ ید شمج

یت؟؟ گنُفم ی اباب نوا ییا درک عمج وربآ تنودنز

یهمبآ هدروخ ونم لوپ هداوناخ ،این سانلا دز:آیَایو رفیدا دوب هچوک ورد وریردحیطا هب ور هک روط نامه سپس

!!؟ ماااوخ می وملوپ مگب هبکی اباب ، شور

: درک سامتلا قمر زخیدوبی شمشچ هشوگ زا کشا تشذگ می هچوک زا یههک اسمه نز واکجنک هاگن ینابدیند رطع

ادخ! ور وت

منک. می دنلب وتدوخ تاباب ضرق اجی هب هنرگو میرای وملوپ ااااه،مهیناالن چی ادخ وروت پوتید: ید شمج

شکید. هلعش شدوجو رد سرت دشو سیخ رتخد نت هب وم

. تلهُم ین رخآ دوب،ینعی رخآ زور زورما : تفگ و داد ناکت ناکت رتخد تروص ی ولج ار شتشگنا ید شمج

ی!. مینود تدوخ ،یا مراک دَر مرب میهد ونم لوپ میدا، ترادرب کاله ردپ نوا یا تس چیزیحلایمنی نمدیهگ

شکید. دوخ یربپیناشی تسد ینکالهف رطع

. دروآ مکمی درم یاین ولج ابنید

رت مک هرتهب هرادن ی طبر نم رادیهب نوا وتاب یهک لکشُم درمیهک، ی دنبب اراگژور نوا رد هرتهب رغید: ًابقاعتم مه وا

لپیس تسد مدب ور فرش بی سابع نوا مه تدوخ مه یمکمینکیهک رحت رادی، تراک اباین نوچ گبی ترپ و ترچ
. نوت تسد راکبیدا باسح ات

داد. ییباال وربا ید شمج

... هنرگو عضیهف ی نزب فرح تنُپُک هزادنا هرتهب -

چی؟ هنرگو ید: شورخ ششوگ رانک ین رطع ی ادص هبغیرزا یی ادص

دش. شکیهد ادص وسی یدهب شمج واکجنک هاگن نآ هارمه ینوهب رطع توهبم هاگن

سامید. وپالد هرهچ ینابدیند رطع ماک رد نابز

؟ لوگ ژی هچب چیمیگی :وت تفگ و داد ناکت اوه یرد تسد شکیدو مه رد یی وربا یداما شمج

نکی! ومک ترش مدرکن تش وال شآ ات هرتهب : تفگ مآیز رخسمت ی هاگن اب سپس و دنارذگ رظن ارزا درم اپی اترس وپالد

ی؟ شاوخ رطاخ -چیه

ی؟ تسه یچیزی رفوش هنکن ، هروخ یمنی تَپاپ هرتخد هباین هک تعضو رسو

اه؟ هراوخ می تنت اینهک هثم : تشادرب ،خیز شتمس وپالدهب

اباین مراک ، مرادن ابوت ،راکیمه نداتس ای هچوک رس ماه هچون ترمیهک هرادن ترب رود : تفگ و درک رپس یدسیهن شمج

خالصمنیهش! مّرش زا هنکن فاص ممباسح ،ات ماجن ارچای هنود می مشدوخ سرتخد

دوب. هدش شر گی تسد رقتیًابچیزاهیی دوب نشیهد اهار نآ دنلب ی ادص هچوک رس زا وپالد،هک

: تفگ رطاخ مهین هب

! تراک ربیدَر مدب وگب هدقچ تباسح

نکی؟ فاص وش باسح ی اوخ :وتمی تفگ تشادن یار فرح نچین نشیند عقوت یدهک شمج

؟ هنودرگرب تهب داوخ رادیکیمی چیراک ی،دیهگ اوخ ومنی تلوپ هگم -

ـ.... مدوخ نم دنمجرا :اقآی تفگ هرخ باال دوب هدرک توکس حینار هظحل نآ ینهکات رطع



درک! توکس ًاراچان ین رطع و دادن هلخادم هزاجا شز تی هاگن وپالداب

ورینآی ار رظن دروم غلبم و دشکب نور شامینبی دروبشاد ارزا کچ هتسد ات تفر هچوک رس یدات شمج هارمه وپالد
دنک. تشاددا

اجنآ رکشت وبی تفرگ یل وحت ار کچ هگرب ابغیظ تفرگ می شصرح وپالد هرظتنم غیر روضح یزا باسح یدهک شمج
درک. کرت ار

دش! دهاوخن یابوا بوخ راتفر ًانئمطم ،اما دهدب وپیا یهب باوج هچ ابید تسناد حاالمنی

وا... رظتنم رظن وهب دوب هتسشنرد ی ولج هک تفر ینی رطع تمس هب هرابود اجنآ یدزا شمج ندش رود زا سپ وپالد

. داتس ای تسار شلباقم و تشادرب رسیعخیز ین رطع و داتس ای شلباقم

دشید. نم ی گدنز گردیر ید، شخبب ادخ وروت : تفگ هدز تلا جخ

؟ ندز واپ تسد وتاینفالتک هراد وششزرا : درک شهاگن فسات وپالداب

هنم! ِی گدنز :اینفالتک تفگ اما دشن شروظنم هجوتم ین رطع

دوب؟ هدنوشک ورایاجن امش چیزی هچ ید: سرپ ین رطع و درک شهاگن اهنت وپالد

ردام مزونه و هنودنز وت تردارب مزونه منک ی روآ یدا مدموا راک... ِرس ی دمو امانی دوب هتشذگ هدش صخشم تعاس -زا

یهت. عضو نومه وت نم

ببینید. ونم اوخید منی دیهگ مدرک رکف درکید منور بی نوت هنوخ زا بش یهکدی روط -

،ابیدربیماجیی! مترظتنم شامین وت وش هدامآ -

درک پیهش توکس دوب هدش راکهدب وا بیشزاپیشهب زورما نوچ منیما"اما اجیی ابوت نم وگبید" تساوخ ینمی رطع

داد. ناکت رسی اهنت و

. ندش هدامآ اربی تشگزاب هناخ وهب

ی عضو مه اجنا میدز سدح هک دنچره تسا هتفر هنمآ هناخ وهب تس نی هناخ شردام ار زورما زااینهک دش حلا شوخ
اتحلا دوبن دهاش ار زورما تاقافتا مهینهک ،اما هنمآ ناما ابنیشوانکیهاهیبی ماهنآ دنارذگ دهاوخن یار بوخ ت
وری لگیهک هم هب دروخ شمشچ مهینحین ورد دمآ اهاپیین هلپ دوب.زا ی فاک زورما اربییک دوش دب شا ی حور

دوب. ی شوگ تشپ ی سک اب ندز فرح وردحلا دوب هتسشن هپاناک هتسد

. مدش مناخ و گرزب میهگدیهگ یی اباب هرآ، -

هدش! ردق این مدق : تفگ و تشاذگ شا قشیهق وری هزادنا هناشن ارهب شتسد

. تشادرب لگ وسیهم هب مدق اه هلپ ندناسر مامتا هب زا سپ و درک شرتخد یاهی نابز ایهباینشیرین هدنخ دارهم

... هطخ تشپ لگرف اباب؛خهلا اباب، : تفگ ناج دشابهی شردپ هجوتم اینهک ضحم هب رتخد

زارد لگ یهم ولج فرح اربی شتسد دشو نتیهد مه اهیشرد مخا لگ هم نابز زا لگرف مان نشیند ضحم هب دارهم
. تشاذگ وا تسد یاروتی شوگ بجعت اب رتخد و درک

دزی؟ گنز ارچایاجن : تفگ و تشاذگ ششوگ رانک یار شوگ للعت اب

میسرید. شوگ هب طخ فرط نآ زا هک دوب لگرف اهی سفن ی ادص اهنت

. تفر غاب هب یور هرجنپ تمس وهب تفرگ هلصاف شرانک زا هک دش دوخ هب شرتخد رگ شاکنک هاگن هجوتم دارهم

هتفگن تهب هگم : تفگ دوب دوهشم نآ رد هدش بوکرس ی مشخ نطین هک یی ادص اب هرابود دارهم هک تشذگ ی تاظحل



؟ نزن گنز نم هنوخ دیهگ مدوب

رهاوخ نوا : تفگ ردیدهکمی رگنا غطی ی ضغب اب هارمه ار توکس هدرپ طخ فرط نآ زا رتخد رظیف ی ادص هرخ باال

. مشاب تابطرا رد مرهاوخ ی راگدا ینی رخآ یاب هاگ ماوخب هدب قح مهب ، دارهم هم هداز

هظحل شگرم هساو هک رهاوخ نومه ، رهاوخ مودک : تسب پوت ارهب رتخد بلق شم یمالی ادص هک یدز دنخزوپ دارهم

ی؟ یمیدرک رامش

یهن؟؟ درکن شومارف زونه -

همه ،منیبینیاین مدروخ ی هوگ هکیه تهب منک تباث روط هچ اباب نلاید: نازرل یی ادص اب رتخد هک تفگن چیزی دارهم

؟!! مدش تبرغ هراوآ مدوخ بنتیه هساو سِلا

ن مهم مساو رهحلا ،هب هشاب هتشذگ تخس تهب هکمیگی اهیی ردق نوا اج نوا هسر منی رظن :هب تفگ هنعط اب دارهم

... هتفو یمنی شوگ هحفص ور ترامش ...دیهگ مداد تهب هک دوب ی رکذت ین رخآ این طقف یتسی،

نم عنام ی منینوت مه لگ،وت هم دیند هساو بیما ماوخ ...می منار دیهگای هتفهود اتیکی نم : تفگ هرظتنم غیر رتخد

ی! شب

یمبنی گدنز هنوخ ورو رود طقف ، هرادن ی طبر نم یربیوبیایهب اوخ هکمی اجره تربخ رغید: مشخ و صرح اب دارهم

میمد... داب هب وتنامدود هک تمن

درک. عطق ار سامت دهدب رتخد کالمدیرگیارهب نتفگ هزاجا اینهک نودب سپس

میدز. سفن سفن مشخ و صرح زا

. تحاقو همه یداین جنگ منی شرواب رد

میدز. گنز وا هناخ هب یی ور هچ اب رخآ لگرف

!! دننک زاغآ دجیدیار ی گدنز مهاب ات داد می داهنش واپی هب لگرون گرم زا سپ هتفه ود یهک لگرف

تمس ارهب شتسد یوتی شوگ دوخ ندرک اربیخلای شکیدهک هلعش شدوجو رد رطاخ نآ ندروآ ابهبیدا نانچنآ مشخ
درک. باترپ شلباقم دیراو

دوش. دزنیک شا ی گدنز و هناخ هب راک تنا خی ِنز نآ تشاذگ منی هجو هبهیچ

... هجو هبهیچ

***

نآ رد دنمجرا وپالد رتفد یایهک راجت نامتخاس لباقم غولش نابا خی هب شلباقم ی رساترس هرجنپ ارزا شهاگن رتخد
اهیش. تشگنا اب ندرک زابی هب درک عورش شندوب اجنآ زا بجعتم و داد دوب

مشچ ویااینهک دروا نی دوخ وری هب درک عسیمی مادم اما دوب دوخ وری هب دنمجرا گنسینوپالد خیهرو هاگن هجوتم
دنک. هاگن رونآ وهباینو دزد هب

نوسراگ اهتنا ورد داد کشالتیار وکیک هوهق ودلیناو شرافس دسرپب رتخد یزا رظن هکنآ نودب ووپالد دمآ نوسراگ
. تفرگ هلصاف اهنآ زا هزاجا بسک اب

درک. ندز فرح هب عورش لفاق وپالدان هک دوب وریمیز شا هدز هرگ مه رد ناتسد هب ینخیهر رطع

. متشاد دامتعا شهب زونه ونم هنک که ور متکرش ی اباسح اطع زااینهک لبق هام -قدیاقیک

دوبیم. هتسشن مهایاجن اب زور یه

وحینیهک تخادنا هدنخ هب ونم و تفگ یم،یهوهیهچیزی دروخ کشالتیمی وکیک هوهق مه اب زورما لثم یم تشاد



درک. تالقی راکنوسفا مشچ تفج ابیه مهاگن مدوب هداد ترپ بقع هب هدنخ طرف زا ور مرس

سایرهک... ونم ی روط رگنوسفا هاگن نوا

درک. فقوتم ار شم کال صرح وپالداب نوسراگ ندمآ اب

دوب. هدش خیهر اهیوا بل هب تدم مامت واکجنک ین رطع

. دسرب اجک اههب فرح زااین دهاوخ می دنمجرا وپالد مهفیدهک المنی صا

می شدوخ هب تشاد نوراب زیر رتخد داد: همادا زامیز نوسراگ نتفرگ هلصاف زا سپ و درک جراخ یزاسیهن سفن وپالد

. تفرگ ایورمی هرامش دنت زرلیدودنت

هک... دوب هدرک ی نتساوخ ونوا ردقنوا شلا زاش هدز نور یبی اهوم و شس خی تروص

؟ دنمجرا یداقآی سرب اجک هب افرح اوخیداباین :می تفگ دمآ شم ینمیناکال رطع

ی ...سک دروخ گنز اطع ی شوگ شدعب داد: همادا مه زاب دهدب ار رتخد باوج اینهک نودب شکیدو نادند هب وپالدبل

رتخد نوا ید... خرچ رتخد ووری داد نور بی هرجنپ زااین ور شهاگن ی نوش ابرپی منوا و تفگ اطع چیزیهب طخ تشپ

یی... اطع رهاوخ مهفیمد شدعب وج و سرپ زایمک دعب ی،هک دوب وت

می رهاظ ممشچ وتپیش هاگن متسب می مشچ ات باوخ زا لبق بش دوب،هک هدرک وداج ونم تهاگن نوا تخس ردقن ای
دش.

... نشاب هدرک قاجنس مکلپ تشپ ور یتر وصت راگنا یهک روط

دوب تدوخ وت ردقن وتای هک دوب جبلایشایاجن اما مداتفو می تلا شامینبند اپهباپاب تند دی هظحل یه هساو نوا زا دعب
ی... دشن نم هجوتم مراب تحییه یهک

اپ مدوجو رتینچیزاهاتاپی کچوک تحی ندروآ تسد هب هساو دش ثعاب مهیمن شکیمد،اما یزیدا تخس یم گدنز وتی
منک. ی راشف

تسد زا ور ششمارآ یوت امشچ ،بلقیهکابیهرابدیند تمتساوخ مبلق اربی هن هک مدوخ اربی یهک دوب ی سک لواین وت
دوب. هداد

شرهاوخ الیق ونم و هنک مجرخ ی ردارب مگب،اشیدهک اطع هب هک متساوخ و تندروآ تسد هب هساو دوب مک متقاط
ما یی اراد مامت گینم هداوناخ تسود اب هارمه و دوب هتشاذگ یورزیراپ ردارب مسَر شدوخ زااینهک لفاق اما هنودب

دوب... هتسب وگنلف و دوب شکیهد ورباال

درک. می شهاگن اهنت توهبم و تام رتخد

دوب. رصاق ی فرح عون ره ندز زا شنابز

... دنمجرا ینعیوپالد

ار. وا تمس زا شندش هتساوخ ید جنگ منی شرواب رد

چیه؟ افرح این ندز زا نوت دصق بخ... بخ، دز: بل تمحز هب

درم؟ یا دوب یلیلینز سرپ حاالمی مدز فرح همه :این تفگ و درک ی مخا وپالد

درک. شهاگن بجعت اب رتخد

فورعم هلمج نوا ی اوخ :آ....یامی تفگ مآیزی تمط شی هاگن اب هارمه سپس و داد ی لدنص ی تشپ ارهب شا وپالدکتیه

ی؟ ونشب منوبز زا ور

! مراد تسود بخ... : تفگ و تخادنا باال هناش وپالد

. داتفا هدنخ هب رتخد



وپالدمه.

ی. شوخرس وپالدزا هدنخ و دوب ی روابان زا ًامامت رتخد هدنخ

دوب. هتشادرب شبلق زار رسزا تدم همه زااین دعب هرخ باال

. تساوخرب میز تشپ رسیعزا شکیدو مه رد وربا ین رطع

دش. عمج وپالد هدمآ شک اهی بل

مرب. ماوخ نممی : تفگ یصلا تسا اب رتخد

دش. دزنیک مه هب اهیوپالدمه مخا ًابقاعتم

سالتمی؟؟ هب اجک -

هدش؟ مرب ماوخ ،می مراد تسود باوج زاکیاتحاال

هدش. هرخسم نتفگ مراد تسود یهک نومز نوا :زا تفگ صرح یناب رطع

. تسا هرخسم ترظن زا نم مراد تسود : تساخرب شلباقم مشخ وپالداب

زگید. بل تلا جخ زا رتخد و دوش شکیهد ناش وسی هب پاش ی فاک یاهی رتشم قبیه هاگن دش ثعاب وپالد دنلب ی ادص

. دنمجرا ربیماقآی زاایاجن هرتهب -

. مروخ منی مُج زاایاجن منوشن ور مباوج ات نم -

میمر. زاایاجن نم سپ ی کوا : تفگ و داد ناکت رسی صرح ینرپ رطع

. تفر رد تمس وهب تفرگ هلصاف زامیز سپس

. تفر رتخد لا بند ورسیعهب تخادنا یوریمیز ناموترازه هاجنپ ی لوارت تعرس ین رخآ وپالداب

دوخ تمس وهب تفرگ یشار وزاب تشپ ودیدوزا شلا بند وپالدهب هک تشاذگ ور رسیعاپردپیهدا اهیی مدق اب رتخد
شکید.

یرادیمیری؟ درک ومگ تروگ اجک -

دوب. تفگش رد درم راتفر زا رتخد

دوب. انعم مامت یهب ناور یک دنمجرا وپالد شرظن هب

زا تعاس عبور وحاالمه تشاد ار وا یهب زارد تسد دصق لبق ی تدم اما تشاد ی گنهک هک تفگ وامی یهب قشع زا
. تفگ می نخس یابوا نحل نچین اب هتشذگن شا عالهق زاربا

. نزن تسد نم رقتیابجیغدز:هب شکید می نور وابی ناتسد راصح یشارزا وزاب ینحینیهک رطع

میری؟ اجک یاپیینرادی تخادنا و ترس -عینچی

. مشن هتسنود مه نداد باوج حاالالیقیه هک مدرکن رس ترکف اب تدم همه نماین

. مرادن یتای دنرچ ین چمه یاربی باوج اقآ،نم باوج مودک : تفگ شکیدو بقع ار شدوخ ین رطع

منک. سیهامی وتراگزور هرآ... یتا دنرچ :هک درشف وریمه اهیشار نادند وپالد

ین. درکن وراک مکاین مردارب هب تمهت -عفالهکاب

. تردارب ندز راد هب هسرب شرخآ هک مدب تنوشن ی تمهت -یه

ی لدنص دش.وری رود اجنآ وزا تفرگ هلصاف دیرگی فرح نتفگ نودب دزووپالد شکشخ فرح نشینداین یناب رطع



... اهتنا یبی شوگرخ باوخ زااین درب می تذل یی وگ هک دش ی ماهلا کرحت بی مسج وخیهر تسشن تخت رانک

. درشف تسد اررد شردام درس حنیفو ناتسد و درب ولج ار شناتسد

ی؟ دشن هتسخ ، نامام -

. مراد یجا تحا تهب ردقچ ،نیتسیببینی نامام ، هدشن گنت تاه هچب دیند هساو تلد

وپالدیهک نوا دیهگ منم ، هتفر شوب و هدنوم شمسا تا هنوپ هدش... کشخ منودلگ یاهیوتی سلطا تحی دیهگبیوت

مخز ور مدش می محرم ، مداد می شتاجن یت عضو نوا ،زا مرهاوخ هساو مدش می تشپ مدوب هگا متس،هک ینی تخاس مزا

ی! گدنز و گرم یمینو نزن لد لد دروخ تلد ور یهکاینراب مخز اتاب تا هنهک

چی وگب گبیر... ومتسد درگرب ، درگرب تس، نی هنوخ وت نودب هنوخ دیهگ نامام شکید: دوخ تروص وری ار شردام تسد

نکیم... عورش ون زا هرابود لعتیقردبیایمو زا منک راک

منک راتفر روط هچ ندنوکشن شزا لد هساو ی تفگ می مهب یو دوب وت رتخد نوا پیش منتفر زا لبق زورما شاک نامام
... هنومن ملد هب مقشع ترسح حاال هک

،یه نوشا هنوخ ی ولج مدوب هتفر ی تقو زورما هنک، منی تسرد مخز شبلق محرم هساو درم ی میتفگ مهب یو دوب شاک
هنوپ وتو ونم هساو خلت هچ هک ساالیی ،هب هتشذگ دنچینسلا هب درب ونم درب... متام دوب شوت یتیهک عضو زا هظحل

. تشذگ

دادیم!! ور ندوب درم نوا هداوناخ و نوخ زا ِناوات هک ساالیی

شکید. می هلعش شنورد رد ترفن دشوحلا کاپ شلد زا ایمغ هظحل اربی

اینوی رصق وت شا هداوناخ اب درم نوا و دمو ردمی ادص ارهب راکبلط یامزا نتسکف هنوخ ردحیطا هک ساالیی نوا -

دوب. ی نورذگ شوخ ردحلا شا

ممرمع هب زور یک مروخ می مسق دادیم...اما ناوات نوم ندوب هساو نومرمع مامت : درشف وریمه کلپ مشخ و صرح زا

! مروخ می مسق ورمیگیمر... یاه تخس این مامت صاقت هدنوم

. تسشن تخت وری شرس تشپ رد نتسب زا سپ و تفر دوخ قاتا هب دش جراخ هک شردام قاتا زا

دش. می شحور شمارآ ثعاب مهیهش شقاتا فسید دیازینسیهاو

شصرح ندش هتخ ی گنارب ثعاب و تخادنا ینمی رطع اب راتفر رد شداضت اریدا ووا درک می لمع سکعرب امااینراب
دش. می شدوخ زا

دنک. ناهنپ ار شتاساسحا دیرگ تسناوت یتمنی عضو نآ رد رتخد ابدیند حبص دوب.اما هتفگ شقشع زا عقوم بی

یببیدن. تسد گنت و رقف اب هلداجم ،ردحلا تساوخ منی شلد ینار رطع

دنک قرق هافر اررد رتخد تسناوت یوامی تقو ات ارچ ارمنیدید... هنحص نآ زگره اما دهدب ار شتورث دوب،لک رضاح

میدش؟ نهد هب نهد شداتعم ردپ اهی راک بلط واب دنام می اجنا

دوخ تمس ارهب رتخد رت دوز هچرح ات تفگ شساسحا وزا درب پاشی ی فاک ارهب ووا دروا نی تقاط مه رطاخ مهین هب
. دشکب

دوب! هدش مه هدنار وا هیچ،زا دشن هک شکیهد شتمس هب تبحص نحل نآ اب اما

دش. شخساپ رظتنم و تفرگ ار رتخد هرامش یمنآی مصت ردیک درک ی فوپ



یید؟ امرفب دش:سالم زادنا نطین ششوگ رد رتخد دجی اما مارآ ی ادص دشو هداد خساپ وطالنی ی تاظحل زا سپ سامت

ی؟ بوخ -

؟ دنمجرا ییداقآی امرفب ، نونمم -

تخ. مهمیری هب شباصعا میدز فرح رتخد اباین هملک اتیک ارچ تسناد .منی تفرگ شصرح وپالد

ی؟ نزب فرح ماهاب میدا راشف تهب -چیه

درک. ی مخا طخ فرط یننآ رطع

شا ی گدنز زا درم ّرشاین هکلب دنک ارادم تس،ابیدمکی یشنی اجرس شلقع ، درادن یری صقت ناوج درم ، درکف شدوخ اب
دوش!! هدنک

یید. امرفب خیر -هن

منک! ی هاوخ ترذعم مدز... گنز : تفگ رخآ ورد دوش طلسم دوخ اتهب درشف یوریمه وپالدکلپ

. داتفا کش هب دوب نشیهد چیزیهک هب تبسن ین رطع

. دشاب اه فرح یواین هاوخ ترذعم لها دروخ منی دوب دیهد زورما یهکات درم هباین

هب مساسحا هب تبسن مه ور ،وت مدادن شزورب تسرد اما... دوب عینقحیتق متفگ مساسحا داد:رهچیزا همادا وپالد

... متخادنا اطخ

درک. می شوگ اهنت و دوب هتسب ورف بل بجعتم درم وگیاری مارآ نحل ینزا رطع

... طقف ، ومساسحا تهب منک می تباث و متسه شاپ مشرخآ دوب،ات ملد فرح تماوخ می متفگ هگا -

هگا هک نم رادیهب امش یهک ساسحا ... دنمجرا نکنیداقآی تباث نم هب چیزیور افطل : تفگ و دمآ شم ینمیناکال رطع

هدرکن شومارف ...هگا هطلغ تروص ره رد منک،اما منی رکف روط نماین هک دنچره ، تسا هناصلا هکمیگیخ روط نوا

. هنودنز وت امش ِیزا ذاخا مرج هب هک متسه ی سک نومه رهاوخ شابیدنم

،تحیزا نور بی مشکب وت نوا زا ور اطع ی شاب نم وتاب هگا مرضاح متفگ بقال هک روط نومه .اما مدرکن شومارف نم -

منک! می هئربت ملتق مرج

زا یهک داضتم اهی راتفر هب هجوت اب اما دنمجرا اقآی میمگ نوتهب ایون مفساتم : تفگ رخآ رد اما درک لمأت ینمکی رطع

! مرادن ی دامتعا هیچ امش دادیدهب نوشن زورما اتهب نوتدوخ

ی مراگنا هک دوب ی روط تشاد عوضوم ینردبینااین رطع یهک نحل اما دوب فقاو عوضوم هباین مه شدوخ وپالد
وپالد. ندوب هناو زجدی داد می یی انعم هچ ی"واین رادن ی حور لداعت امش " تفگ

رپ مداد تهب ور :یمک تفگ مشخ ارگبیدرواب شنابز ی ولج تسناوتن مه وزاب دروخ وپالدرب هب مه مهینلدیلزاب هب

اااه؟ یمینزی، گنوو دی گنا مهب دشیوحاال ور

دوب. انعم مامت هب هناو یکدی اعقاو درم دوب.این هداتفا هدنخ ینهب رطع

نکید. رکف اوخید می روط -ره

. تفر منی ور زا رتخد ، تفرگ شصرح وپالد

. تسا هکرعم سَپ هکُکالت منک رکف ماوخب روط -ره

دهتیدمینکید؟ : تفگ یدزو دنخزوپ ین رطع

نک! رکف رادی تسود روط یدز:ره دنخش وپالدنی

دز نوتاهاب منیهش باسح فرح هملک ید،یک تسه ی قطنم بی مدآ اعقاو : تفگ و تفرگ می صرح هک دوب ین رطع اینراب



ننک! ینمی هوت نوتهب راگنا ،

فرط راثن هنعط ورمینوکالماب یت عقاو فرح مامت نطاب رد مینزیاما فرح ی قطنم و تناتم اب رهاظ هب -واالوت

مینکی! تلباقم

نکید. لر تنک ور نوت مشخ منینوتید هک ردمیهرا ور امش صرح ردق :مهیمناین تفگ و درب تذل فرح ینزااین رطع

هب ور یتنم نابصع تنوبز نوا مهفیدیاب متدوخ سپ داد:آ... همادا دوب هدش یکیروف باسح ابوا تبحاصم زا وپالدهک

! مراد ی راتفر لداعت نم عقاو یورد نوسر عاالءمی دح

شا هلک تشپ هزادنب ور شادص هناینهک هنک می لر تنک وشدوخ ارشیطی ره رد هشاب هتشاد لداعت یهک سک خیر، -هن

! هنزب فرح ابقبیه دنت نحل واب

! دننک تعاطا تاروتسد زا هرتهب هشن تبحص ی دنت نحل اب نوشاهاب داوخ می نوشلد هگا -قبیه

. دننک تعاطع نوش اتزا نتس نی نوش شوگ هب هقلح هدرب غالمو همه هک دنمهفب یاه ضعب هروط هچ -

منم. یاه ضعب زا تروظنم هنکن : تفگ یدزو دنخش وپالدنی

امش! شدوخ هلب، : تفگ کُر ین رطع

؟ مداد روتسد تهب حلا اتهب نم -

اب تبحاصم ردحلا یهک درم دوش هجوتم ات درک دراو ی رگنلت رتخد وهب تخادنا هزرل ارهب شبلق درم مارآ ی ادص
. تسا دنمجرا وپالد تسوا

! دنمجرا اقآی منک می عطق نمدیهگ : تفگ رسیع و دمآ دوخ هب

دوز. ردق ارچاین :حاال تفگ دوب شدوخ ی اوه و ردحلا زونه وپالدهک

مهکالم هبنج بی درم اباین ارچ هک داتسرف تنعل دوخ هب لد رد سپس دشو درگ طخ فرط یننآ رطع اهی مشچ
. تسا هدش

هنک! می مادص هراد مردام -

ی.ابی! شاب هنوخ تعاس ِرس دیهگ هبنش جنپ هشاب تدا ی طقف ورب... ی کوا : تفگ و درک جراخ یزاسیهن سفن وپالدکالهف

دش. عطق وپالد تمس بیایدزا دوخ ینهب رطع زااینهک لبق سامت

دنک. عطق ار سامت شلباقم فرط رتزا دوز دمآ می ششوخ راگنا مهیهش، لثم درک تاک ار سامت هک دوب شدوخ مه زاب

دوب. پیچیهد شا هتفرگ مغ قاتا اوزیای مامت یقیرد سوم مرگ نطین

مرَب... ِز دورب زادگناج ،هکاینمغ زاسب نم لداب یزان... ههلا :زاب،ای درک ی ناوخمه هب عورش و دناخرچ ناهد رد نابز

دوب... وت هانگ ...زا دوسا نمنی رگ،لد

... مرذگ تهنگ ِرس، بیااتِز

شکید. نور اربی هدش گنینراکی کچوک قدنص ینآ وشک شکیند واب تشادرب لوسنک وسی هب مدق

. تشادرب مدق شقاتا مینا تخت وسی شکیدوهب یورینآ تسد

... مربب رطاخ ونیزا،ِز زار اراب دوخ مغ زارد،بیاات وسیت یرایهب تسد منک -زاب،می



درک. زاب ار کچوک هچقدنص و تسشن تخت وری

درک. زابیمی هرطاخ یش اوتحم و هچقدنص وایننچیناب درک می هتشذگ یدایزا زورما دننام ی هاگ زاره

دش. می هزات شمخز مه وزاب دودز ارمی ناش اهی کاخ شکیدو می نور اهیدقیمیاربی سکع

دوب. هدش نمزم و تلایمایدبا دوبن رارق تقو یهکهیچ مخز

. تشاذگ ی راگزاسان رس شبلق و دناخرچ سکع وریوتی زیاب کرتخد قارب دنخبل وری ار شهاگن

دوب. هدش نوگرگد شا ی گدنز مامت و دوب هداد دنخبل بحاص ورگ رد لد هزاجا هکبی اهیی تقو نامه لثم تسرد

شکید. دنخبل وری ار شا هراشا تشگنا

یی... اجک -

زخید. نور بی شمشچ هشوگ زا کشا ای هرطق و تسب کلپ

و دوب قشع یر سکا هب هتخ مآی دش،چیزیهک ییباالواپیینمی ادج یو رود اهی سلا مامت هزادنا چیزیهب شلد رد
. ترسح

. مارآ وان دوب گنت حعیب اه زور این شلد

دوب. هدنارذگ هک اهیی رتزاسلا گنتلد رتو مارآان خیلی

دوب. هداد تسد زا فعض رس زا هک یی ساهلا

دش. دنهاوخن ناربج زگره مهفیدهکاینساهلا می راگنا حاال

. تشگ منی رب بقع هب وحاالمهدیرگ دوب هدشن فقوتم نامز

. تفر هبیامغ شتس ونی تسه مامت دوب هدرپس نارگ دی تسد هب دوخ ناوتان ناتسد اراب شتشونرس

. دزاسب اربیوا یایوریایی گدنز و دناسرب جوا ارهب شقوشعم تسناوت می هناقشاع هچ هک یی ساهلا

تس. ینی ترسح اجی ،دیرگ دمهفب و دسرب ی زورما اتهب دنتشذگ ترسح هچاب هک یی ساهلا

دوب. هدناود ریهش قاتا اوزیای مامت رد هک دوب وا لد زا یمغیهک اون اینراب دوب هدش عطق یقیحاال سوم ی ادص

نورد اه سکع ندنادرگرب وحین دنک کاپ اهیشار کشا بیایدو دوخ رسیعهب دش ثعاب دروخ رد هب یقتیهک ادص
،بیاوت... مناج : تفگ هچقدنص

دش. دپیراد بوچراهچ نورد دارهم تماق یدو خرچ وریولال رد

؟ هداتفا ی قافتا ناج، اباب مناج : تفگ یدزو دنخبل

مدش واکجنک اباب، تقاتا زا دمو می لهود و زاس ی ادص شکید: ردپ وسی اهیشارهب مدق و دناشن بل یهب دنخبل دارهم

؟! هربخ هچ ببیمن مدموا



؟ رسپ هتاباب ی سورع لهد و زاس : تفگ و یش،درک وزاب راثن ی تشُم شرانک دارهم نتسشن دنخیدوحین دادرهم

:اشید! تفگ و داد ییباال وربا دارهم

. هتشذگ مهاینچیاز ام ی،زا تبون وت -عفالهک

رادید. زیدا هاوخرطاخ مزونه امش اباب، فرحیه هچ -این

! هچب نم لقب زیر راذب هنودنه :مک تفگ و درک ی رهاظ ی مخا ناخ دادرهم

چیه؟ نوا : تالقی،درک هچقدنص اب شهاگن دنخیدو دارهم

دقیمی. هچقدنص :هیچییه تفگ و داد لوه رت بقع ار هچقدنص رسیع ناخ دادرهم

دقیمی؟ هچقدنص یه اهنت ید نئمطم : تفگ و داد ییباال وربا دارهم

؟ هداتفا ی قافتا ی، تدوخ زوریهوت دنچ : تفگ ثحب ندرک ضوع یدزواربی دنخبل دادرهم

درک. ی مخا دارهم

؟ هدرگ مربی هراد لگرف ید تسنود می امش : تفگ ی تاظحل زا سپ کمیدزو ار شن زیری بل

ی؟ تفرگ متام ارچ ،حاالوت متسنود منی سالتمی...هن ًادج،هب : تسشن شبل یوری دنخبل باالرپیدو درم اهی وربا

ی؟! منینود امش دش:ینعی لغیظرت دارهم مخت و مخا

درک. شهاگن ناخ دادرهم

. تسا هدرک شومارف پیش تقو ارخیلی عوضوم نآ شرسپ درک می رکف

و هتشذگ سلا راهچ امااالن دوب گی هچب وری زا لگرف فرح نوا دجیگبیری، ردقن ینچیزیورای چمه مدرک منی رکف -

هدش! هداد شرورپ مه شراتفر خاالقو انئمطم

می دوب رت لبق و تفگ منی ایون شرهاوخ گرم دعب هتفه یه هگا اشید اباب منک شومارف منوت منی ور دز هک یور فرح -

. مرذگب شهانگ وزا شمشخبب منوت منی تقو یدزهیچ فرح یتینچین عضو ین چمه یوت تقو گی،اما هچب ور متشاذ

. تشاذگ شا هناش یوری تسد و درک کرد ار شرسپ دادرهم

ثعاب ساسحا ی،واشیداین تشاد تسود ونوا ی زور مهیه وت هرن متدا ی نمض ...رد مرسپ هدرک قعتیر یت عضو -حاال

یگبیهر. تراسج نچین دوب هدش

رهوش ی تقو داد تأرج شدوخ هب روط هچ شدعب ،اما مامت و متشاد تسود ی نامز یه ونوا ...نم تحاقو هن، تراسج -

. هشب دزنیک نم هب مدوب شرهاوخ

دشی، می هگا ی،هک دشن قشاع تقو ،وتهیچ دارهم متفگ تهب مهیهش هک روط نومه : درک شهاگن مغاب ناخ دادرهم

میهش! هنومز ی اوسر هشب قشاع یهک ...مدآ هرادن قطنم ی قشاع ...میمهفیدی هچب ویه جاودزا ویه سلا همه این دعب

. هراذ می نوبا وبی تشد و هوک هب رس نونجم یدز:الدب،هثم دنخش نی دارهم

درک. شهاگن اهنت دادرهم

ات درک می وگزاب ارخیلیسلاپیشاربیوا شبلق رد هتفخ دش.اینِزار می رگا هک دوب هدشن قشاع هاگ هیچ شرسپ

. اییدنبا هراچ هار مهاب

دوب. منز قشاع منوا و مدش قشاع ...نمیهراب مدشن ، قشاع مینکی رکف ارچ ... مدش قشاع نم اباب -

دوب. هداس نتشاد تسود اهنت دوبن قشع ی تشاد لگرون هب وت یهک سح داد: ناکت فرطین رسیهب دادرهم



نک! کف روط امشاین یدز: دنخزوپ دارهم

. مرسپ میشی قشاع مه وت یمیهش زور -یه

دشی؟ قشاع چی امش -

؟ هچقدنص نوا هب هدرگ مربی نوت ی قشاع عوضوم هنکن

دز. هچقدنص ایهب هراشا وربا اب شفرح دادتما ورد

! کلک یاه، شکب فرح منوبز زازیر هچقدنص نوا بجار هدش روط یره اوخ :می تفگ یدزو دنخبل ناخ دادرهم

نم؟ ِردپ منیدی سَپ مَن چیههک بخ : تفگ دنخیدو دارهم

ی... شاب هدش قشاع یهک زور رسپ،اما میمگ تهب ی زور ایدز:یه هبرض وا نار یدزووری دنخبل دادرهم

اباب... هشتقو یگبیاالن اوخ می هگا ، هتشذگ مزا ودیهگ مدش قشاع نمیهراب یدز: دنخزوپ دارهم

وش. قشاع ،یهرابدیهگ هدشن دیر زونه -

. مدرکن پیاد لگرون لثم یور سک زونه -

تس! نی شهب تهابش ینبی رطع رتخد :لویاین تفگ و داد ییباال وربا تنط ابشی ناخ دادرهم

دش. دزنیک مه هب زاب دارهم اهی مخا

لگرون هبیدا ونم جعیب یش درُمُز و زبس هاگن نوا و شموصعم ی امشچ مرُف : تفگ و درک شهاگن تقد اب ناخ دادرهم

! هزادن می

... هملگرون لثم شهاگن هرآ، -

یش؟ دروآ اربیمهینایاجن هنکن -

تس. نی روط این هجو هبهیچ داد:هن ناکت فرطین رسیهب یت نابصع اب دارهم

نوت ساوح اینار، هدرگ مربی لگرف دیهگ هتفه یا هتفه مهین :وت تفگ دارهم و تفگ بخ"ی "خیهل ناخ دادرهم

! هکلپ هب لگ هم اصوصخم و هنوخ ورباین رود ماوخ ...منی هشاب

اینراک؟ هراد یای نعم هچ ال هش...صا خهلا نوا نکی، نوهنپ شزا وت رتخد ی اوخ -اتکیمی

... هدرگرب نوتسربق نومه هب هرابود یهک تقو -ات

درک. کرت ار قاتا دیرگی فرح بی دارهم و داد ناکت سوسفا رسیهب دادرهم

. دنزب وا هب رسیمه ات تشاذگ شرتخد قاتا تمس هب مدق دش هک ور هار دراو

. دنام زاب شناهد یت عضو نآ ینرد رطع دابیند هک دش قاتا دراو و دناخرچ یهرار گتسد دنزب رد بیاینهک

دوب وتیدید گنر ی تروص پات رطاخ هب هک شتخُل اهی هناشرس یوری ششوپ بیهیچ رتخد تخَل و یی امرخ ی اهوم
هفوکش هزات زالگی تسا هچنغ یی وگ هک دوب ی گنر خرس زارژبل هدش نوفدم مه شا هتسجرب اهی وبل دوب هداتفا

هدز...

هچ ی کشم گنر اینرابزیراسیهایهب دنتخادنا می هزرل ارهب دارهم لد رابره هک شا ی نتساوخ و زبس یاهی امشچ و
دوب. هدش یرت نتساوخ

زگید. ینبل رطع

تلا جخ طرف گبیدروزا ،رُگ شنت لک دوب هدش ثعاب تشادن ار وا زا ندش ادج دصق راگنا هک درم وطالنی خیهرو هاگن



دوب. هدروخن ناکت اجیشمه تحیزا

هدش؟ لکشوخ ی رطع اباب : تفگ می قوذ هکاب لگ یهم ادص اب هرخ باال دارهم

اه... مدرک شش ارآی مدوخ

دش. جراخ قاتا رسیعزا و دمآ دوخ هب

یی؟ اباب درک ی روط ارچاین :او... تفگ و دنادرگرب ین رطع وری ار شهاگن بجعت اب لگ هم

دز... دوخ وریپیناشی مشخ دشواب عمج ین رطع اهی مشچ رد کشا

دوش. ور هبور دنمجرا دارهم اب دناوت تحیمنی تلا جخ طرف دیرگزا دوب نئمطم

دنک. شا،راک هناخ رد هباینهک دسرب هچ

ی؟؟ رطع دش شچ اباب ی -وتمینود

. دروخ گنز دوب کرتخد قاتا هشوگ گنر ی تروص روارد وری هک شا ی شوگ و داد ناکت فرطین رسیهب ین رطع

باوج یار شوگ و تفر روارد تمس هب دوش لگ ارآیشهم لدم دوب هدش ی ضار یزااینهک صرح و جنشتم ی باصعا اب
داد.

؟ نامام مناج -

رس دشیم! تخبدب هک ایاجن نوسرب وتدوخ ی تسه اجره مرتخد : تفگ پیچیدهکمی ششوگ رد نز یهم سارس ی ادص

ولج مرنینیهک هب دروخ شمشچ اجنامه وزا هدناسر هناخ ارهب دوخ رسیع اهیی مدق دشاب یپیهدا سکات زا هک هچوک
دوب. شرس وری شتسد و دوب هتسشن یرد

هدش؟ چی نامام : تفگ و دناسار شردام ارهب شدوخ ود اب

وت نتخ وری ندموا رفن دنچ دش ربخ هچ منود منی مرتخد : تفگ ی کشا و خرس ی نامشچ واب تفرگ ارباال شرس مرنین

. ندرب نوش لوک ور نتشاذگ وتاباب هنوخ

روط؟ هچ هخآ :چی؟ تفگ بجعت یناب رطع

لوک ور نتشاذگ وتسانشنادخ ی اباب نوا ی لکش هچ ،ابیدمیدیدیهب ردام منود :منی تفگ و درک شهاگن ابرپیناشی نز

یهتآیشی فرش بی سابع نوا زاب منک رکف ایاجن... نتخ دزیمری وبیدادی،هک داد یهزا اسمه ردو مامت ... ندرب و نوش

! هدنوزوس

شکید. دوخ تروص یوری تسد و تسشن شردام رانک ی نارگن یناب رطع

. درکن فاص ار ناش باسح پیش هعفد دنمجرا وپالد رگم اما؛ دشاب شردپ یی اذک اهی راکبلط نامه راک میدز سدح

یم. تسشن ایاجن تس نی بوخ وش دنلب ، نامام وش دنلب : تفگ تفرگ ارمی شردام ی وزاب وحینیهکزیر درک ی چون

شرتخد کتیههب داتس وحینیهکمیای درک کاپ ار دوب هتفرگ هار هنوگ وری شمشچ هشوگ زا یهک کشا نز
! لحم دشیموت امن تشگنا ردام،دیهگ هرآ : تفگو داد

. تفگن زگیدوچیزی ینبل رطع

. دنتفر می ورف رتش بی دندز واپمی تسد هچ یره گدنز رداین

. دندش حیطا دراو و درک جراخ هآیزاسیهن



؟ هدوب ربخ هچ :ایناج تفگ بجعت واب وتیحیطا هتسکش اهی نادلگ هب دروخ شمشچ

! هتفو راکبی زا مما نیهم هفصن بلق مهین دوب ...دزنیک هنوخ وت نتخ ردام،ابیدمیدیدیعینچیری متفگ تهب هک نم -

. تفگ مرنین باوج "ایرد هنکنادخ " سابع هب لد رد نداتسرف تنعل وحین داشن یوریپیناشی مخا ین رطع

دمآ. نور وبی تشاذگ اجنامه مه ار شف وکی درک ی هارمه هناخ اراتوتی شردام

یت شوگ ، مرتخد : تفگ و دمآ نور بی هناخ زا شردام هک دوب حیطا طسو نادلگ هدش دروخ اهی هکت ندرک وراج لوغشم

! هروخ می گنز هراد

؟ نامام :کیه تفگ داتس میای تسار دزوحینیهک رمک یهب تسد

!2 دنمجرا هتشون ، مدادن باوج منود -منی

. تفر وسیوا وهب تخادنا ای هشوگ ار وراج رسیع شردام فرح اب

درک. ی رکشت و تفرگ مرنین یارزا شوگ و داتس وریهلپای

. تشگرب لخاد و داد ناکت رسی نز

. دنازغل ین رکسا وری ار شتسش . دروخ گنز هرابود ی شوگ

،هلب؟ ولوا -

؟!! هرذگ می شوخ منیبینی ونم ی... روط هچ -

ارگبیدر. شنداتفا هدنخ یهب ولج اهیش بل زگیند اب درک عسی دشو درگ رتخد نامشچ

؟ دنمجرا اقآی مگب نوت باوجرد رادیدچی عقوت -االن

!! هرذگ می تخس و هدرک فقوت نامز وت نودب ال زعیمز،صا هرآ وگب -

اقآ ارچ وگبید: دجیای ی ادص اب درک عسی سپس و دوش هتفرگ شا هدنخ ی ولج ات درشف ناهد وری ار شتسد ین رطع

؟ هرذگب تخس مهب نوت دنیند زا رادیدهک نم یاب تبسن هچ امش هگم ، دنمجرا ی

یمنیهش؟؟ ساسحا نچین ندروا دوجو هب ِثعاب منوا یدو تسه نم راک بحاس هبغیرزااینهک

میدایاهن!؟ دوجو هب سح :حاالمیبینیماین درک همزمز و داد ناکت رسی طخ فرط وپالدنآ

ید:چی؟ سرپ ین رطع

!؟ هروط هچ هنوخ یت عضو -میمگ

! هشب کاپ یهک عقوم دشیات خالص تاباب ّرش زا دیهگ شابن نارگن

:چی؟؟؟ درک رارکت هرابود بجعت اب رتخد

ی؟ دروخ چی،چی صرق : تفگ وکالهف درک شراثن "ی تفوک " وپالدزیربل

دوبید؟؟ هداتسرف امش ور نومنوخ وت ندوب هتخ یایهکری شحو ی امدآ نوا هنکن : تفگ مشخ یناب رطع

! پمک نربب وتردپ بینا دوب رارق رفن دنچ امایه منود منی وش ی لحا یو شحو -واال

ید:چی؟ سرپ رفیدا رقتیاباب رتخد

درک. ی فوپ و داد هلصاف دوخ شوگ یارزا شوگ وپالد



درکید؟ ینراکی چمه ای هزاجا هچ اب امش -

هنک؟ کرت مداتسرف وت اباب مدرک -دب

دوب؟ یتی عضو هچ وت مردام ام هنوخ وت نتخ یهوهری انوا ی تقو نودید المی صا ید. دادن طاالع نم هب ارچ امش -

حاال! بخ -

دب شلا ح هرابود کُش یه رطاخ هب دوب نکمم هراد،میندید بلقی لکشم نم ردام حاالچی، بخ : تفگ ی بصع ین رطع

؟ هشب

هدش؟ -حاال

دوب. یچی ادص ید: سرپ واکجنک بوکیدووپالد وریمزین یاپیشار صرح ین رطع

تس. نی طوبرم امش ینجیغدز:هب رطع

: تفگ صرح واب درک عطق ار سامت سپس

ی!!! ناور ترمیهک

. تشادرب ناروتسر تمس هب مدق دشو لته البی دراو

هدش دنلب میز تشپ زا وا هکابدیند درک یتالقی لگرف اب شهاگن و دناخرچ یردبینمیزاه مشچ دش هک ناروتسر دراو
درک. می شهاگن و دوب

. تشادرب وسیش هب مدق و درک ی مخا

دوب. مرُف وری شلک وهی دوب شوپ شوخ اهزیابو تقو نامه لثم تسرد ، دوب هدرکن قعتیری

دوب. هدش رت هداتفا مکیاج شا هرهچ اهنت

درک. فقوتم رتخد گنر ی لسع و قارب هاگن وری ار شا دجی خیهرو هاگن دش. فقوتم میز لباقم

! دارهم ی درک قعتیر ردق -سالم...هچ

درک. ی مخا

ی. درکن قعتیری وتهیچ -اما

. مونش می تزا ملاایون حشوخ : تفگ یدزو لدنص ایهب هراشا رتخد

مه. لگرف و تسشن میز تشپ دارهم

ببینی؟ ونم ی تساوخ می ارچ بخ -

تفگن مه دمآ شوخ ی،تحییه دشن لا حشوخ الزادیمند صا راگنا : تفگ مارآ و دناخرچ وریوا ار شا هنشت هاگن رتخد

ی!

طقف ماجن االمنای هگا تس، لاینی حشوخ اربی لدیلیمه سپ تس، نی مهم مساو تندمو ونی ندموا مدوب هتفگ تهب -

یهچیازییه! ندرک نشور هساو

. مدب شرافس یهچیزی راذب :عفال تفگ ایدزو هراشا نوسراگ هب لگرف



تس. :نیزاینی تفگ و تشاذگ وریمیز ار شپچ تسد دارهم

. هشاب : تفگ و دنادرگرب وا گنر ای هوهق نامشچ وری ار شهاگن رتخد

مهیهش نامام وشاه سکع هنک... می ،چیراک هبوخ لگ :هم تفگ هرخ باال رتخد هک درک رجیناپیاد ناشن یبی توکس

! هتفر مرهاوخ یه،هب لکشوخ رتخد هللاخیلی اشام ، داتسرف می مساو

یدز. دنخزوپ دارهم

رادی!!؟ تسود ی تشاد ور شنتشک دصق و دوب شردام مکش وت زونه ی تقو هک ایور هچب رتخد نومه منک رواب اعقاو -

. تخادنا اراپیین شرس رتخد

بیرای!؟ مور هب دبا یات اوخ -می

نیمرا!؟ تور ابیدهب ارچ دشی،حاال می بوسحم لتاق ،وت ندرم می منز یا مرتخد ی تشاد یهک دصق اب هگا -

دوب! ی قشاع نم هانگ اهنت : تفگ شکیدو هآی لگرف

ی؟ درک چیبعتیرمی وت یور قشاع ی،وت قشاع -

دوب. وت هب سریند ...بعتیرنم هتدرد ی اود قوشعم هب سریند اهنت ی شب هک قشاع -

هچقیتمی؟ -هب

رهقیتمی! :هب تخادنا ایباال هناش رتخد

ی! قطنم ،هباینمینگبی قشع :هباینمنینگ درک ی مخا دارهم

یهک مدآ -! هرادن قطنم مقشاع مدآ دش: وا تروص وری رب هتسشن هوهق ناجنفود وخیهر دروآ ارباال شرس لگرف

تس. نی مدآ هشاب هتشادن قطنم

ی؟ درک ممنو زگید:حی بل لگرف

ی! رادن ی قرف نوو یابحی شاب هتشاد یور سک نتشک دصق ی تقو : تخادنا ایباال هناش دارهم

لثم مزونه نم هک ندوب ،اماایون دارهم یدی شخبت ونم مزونه یدز:وت دنخزوپ شن،شکیدو زیری یوریبل نابز رتخد

یمنیهرا! شومارف ی رود رتش... تحیاشیمدبی متقشاع اتقو نوا

نوا نداد شرورپ ی،اب منیسر نم هب تقو نزن،وتهیچ نوباص و تلد ی :کلا تفگ دشو مخ شتمس وریمیزهب دارهم

دشی! تدوخ فعاضم باذع ثعاب سلا دنچ ،وتاین تناروک روک ساسحا

رتمیهش!! تخس تساو ی شومارف حاال نوچ

نمبیلدی تشگرب ی، شومارف ارچ : تفگ شنامشچ رد دشوخیهر مخ شتمس وریمیزهب مه یدزووا دنخزوپ رتخد

ندیاورزیروورمی اینراب تندروا تسد هب هساو ما... هتشذگ لگرف نومه مزونه ینم تفگ هک روط نومه تس... لنی

منک.

! هشاب هتسب متسد ات تس لگینی رون اینهکدیهگ اصوصخم

دش. هدرشف وریمه صرح زا دارهم کف

. تسا هداتس ای شردام وتیوری شرطاخ وهب تسا هتشاد تسود ار رتخد یاین زور دش منی شرواب

. تسه دیهگای سک تس،اما نی لگرون -

! مراد شسود منم اینهک اصوصخم



درک. ی مخا رتخد

یی. اهنت سلا همه این هتفگ نامام تس، نی روط میدز:این ودود شنامشچ

دنچ ، هدشن راد ربخ ناج هفوکش زونه هرآ داد: کتیه شا ی لدنص شکیدوهب بقع ار دوخ یدزو دنخزوپ پیزور دارهم

منک! یمی مسر ور نوم ی دزمان هگقد تقو

میگی. غورد بوکید: یوریمیز تشم مشخ اب رتخد

نک. رکف رادی تسود روط -ره

. تسشن نآ وهبل تفر رتخسا تمس هب سپس و تشاذگ رختسا رانک ی لدنص وری ار رتخد هلوح انشو عیکن

! هبوخ ردقن بآ،ای مهبیاوت یوت رطع : تفگ و دروآ نور بآبی ارزا شرس لگ هم

هشاب تساوح طقف منک... می تاگن میشیمنو مهیاجن نم زعیمز داد:هن ناکت فرطین ارهب شرس یدزو مسبت ین رطع

رنیاه. شقمع رپ تمسق وت

دز. رشیهج ووتیبآ داد ناکت رسی کرتخد

دش. رزتیق شتسوپ یهکزیر عوبطم سح زا درک ضح و درک وآیناز اهیاپیشاروتیبآ هجنپ

داد. دیرگحیطا تمسق ارهب شهاگن شکیدو معیقی سفن

هرجنپ تشپ وزا هداتس اهای نآ هبور مهمیدیدهک ار دارهم و دوب هتسشن یی اذک بات نامه وری دادرهم تداع قبط
دنک. می ناشهاگن

داد. وتیبآ لگ هم وهب تفرگ تعرس ارهب شهاگن

وکالهفمیدید. مگردرس ار درم اه زور این

یتیببیدن. عضو نچین اهیشاررد زور یاین ماح و نابرهم درم تساوخ منی شلد هیچ

. دوشن مشچ رد مشچ درک،اتابوا وامی یارزا رود رتشین بی هتشذگ زور دنچ رداین اما

دش. می شتلا جخ ثعاب شت ی عضو و زور نآ رکف ی باسح

وت لگ هم هب هک دش ور هب یور دنمجرا دارهم خرم وابنی داد تمس نآ ارهب شهاگن دوخ رانک ی سک روضح ندرک سح اب
دوب. هدش خیهر بآ

دبیع. مناخ نک ربص دش: عنام شم ابکال دارهم هک دشکب نور بآبی یشارزا اهاپ تساوخ و تفرگ ار شهاگن رسیع

. تسشن یش اجرس و داد ورف ار شناهد قازُب ین رطع

؟؟ مدش هجوتم روط نماین مینکید،یا رارف مامشچ ی ولج زا مادم تقو دنچ :این تفگ دارهم

ی سک هگا دوب قافتا یه طقف نوا هک... دوب پیش زور دنچ قافتا رطاخ هب هگا : تفگ دارهم زگیدو بل تلا جخ اب رتخد

. مدش قاتا دراو هزاجا هکبی منم هشکب تلا جخ ابید مه

!؟ دنمجرا فرحیهاقآی هچن :هنای تفگ رسیع ین رطع

نومه هب مه شدمآ و تفر رتشین وبی همناخ اضق زا، هک هراد راتسرپ االنیه مرتخد مدرک می رکف ابیدهباین -هن،نم

. هشاب تحار داوخب واشید هقاتا

. تخادنا اپیین رتش اربی شرس تلا جخ یناب رطع



دبیع؟ مناخ : تفگ دارهم رخآ دشورد توکس مکی

هلب؟ -

درک. للعت شفرح ندروآ نابز مکیاربیهب دارهم

. درشف شکیدوبل شندرگ تشپ ی تسد

میدید؟ ماجنا ماوخب نوت چیزیزا هگا دبیع، مناخ : تفگ رخآ رد

! هشاب رودقم مارب هگا هتبلا امتح، هلب : درک شهاگن و تفرگ ارباال شرس بجعت یناب رطع

... مناخ هفوکش مسا هب تشاد ی تسود یه دوب هدنز ی تقو ، مزروما ی بادخ ردام : تفگ و درک جراخ یزاسیهن سفن دارهم

دوب. تلای صا واب نوبرهم خیلینز

. تشاد همادا هطبار این منوش جاودزا دعب وتحی دوب مردام تسود گی هچب زا

. ندوب طابترا ابامرد شا هداوناخ و نوج هفوکش مدرک زاب مشچ ایهک هعقوم نومه زا نم

. تشاد رتخد اتود نوج هفوکش

دوب. هداوناخ سول یو راغت هت رتخد هک لگرف درک،یکیمه یمی گدنز جراخ و دوب هگرزب هک لگرون یکی

. تفرگ لکش لگرف ونم یبین تاساسحا دوب سملا هدزون ، هدجه ی تقو ... مدش هک رت گرزب

دوبیمومه هدش گرزب مه هکاب دوب هدز ریهش یی اجنوا وقیاشیدزا ساسحا یمواین تشاد تسود ور خیلیمهدیهگ
دوبیم. مه یهشاب

یم. راذب ردمینو نوم هداوناخ وراب ساسحا دشاین رارق

. تشگرب رفس زا لگ رون هک

ور شگرزب رتخد تساوخ می شلد دوب هدشن رسپ بحاص نوچ شردپ درک. یمی گدنز زااینار جراخ ی سگلا زاسیهدز

جرادم اههب هاگشناد ین رتهب یدووتی تاسا رتهب اتپیش روشک زا جراخ داتسرف ونوا مهین هساو و راببیهرا درم یه لثم
... هسرب باال

درک. شهاگن رتزاپیش واکجنک رتخد شکیدو هآی دارهم

منک. انشمی بوخ هچ ببین یی اباب جیغدز: رختسا فرط نآ زا لگ مهینحینهم رد

هدن. همادا دشی مه هتسخ رنی، قمع رپ تمسق وت هشاب تساوح طقف علایه... مرتخد هرآ : تفگ یدزو دنخبل دارهم

. تفگ یمه رطع یی، اباب هشاب -

درک. رکف دوخ یناب رطع و داد ناکت رسی دارهم

تس!؟ چی دنک رعتیفمی اربیوا ار شا ی گدنز ناتساد دراد دارهم لدیلاینهک

دش. ضوع نومات هس یره گدنز و تشگرب لگرون ، متفگ یممی تشاد داد: همادا دارهم

!! لگرون و لگرف نم،

مه اب نتشاد فلا خم یت سنج هگا نوشاه هچب لواین ندوب هتشاذگ رارق مه اب نوش جاودزا زا لبق ناج هفوکش و مردام
. دننک جاودزا



شکید. نخان ار دوخ وریقشیهق هراشا تشگنا شکیدواب ناهد ارهب شن زیری بل دارهم

ی خوش نومه دح رد مدرک می رکف مهیهش ...اما مدوب نشیهد هدنخ یو خوش اب نوج هفوکش و منامام بقالزا وفرح این

! دوبن هتبلا ه...هک

. تشاد رارق یمه موس وضع یه لگرف ونم هرفنود اهی عمج وحاالوت دوب هتشگرب لگرون

درک. ندیاورزیروورمی شاه هتساوخ ندروآ تسد هب هساو ... روسج و دوب زیابیی رتخد

هیچ تقاط ورظیفیههک ساسح رتخد درک می رکف شرهاظ ابدیند لوا هلحو رد درک می دروخرب نوا یهکاب سک

وزیکزیشمی تراسج میدزپیهب نور بی شنهد زا ایهک هملک لواین لایهکاب حرد ... هرادن الیتمیایور یومان تخس

درب. دش

یگنیم. سک هب نوم ساسحا یمعفالچیزیزا تفرگ یم مصت هک درک می هاگشناد هب دورو هدمآ وشدوخ تشاد لگرف

دش. شکیهد پیش لگرون ونم... جاودزا عوضوم هک دوب ی نامز ههرب مهین وت

. تاقافتا نوا دوبن لوبق لباق مارب ال صا

شا هداوناخ لگرف هب مساسحا هرابرد هک اینمیدش عنام و منک جاودزا لگرون اب هدش رهقیتمیهک هب تساوخ می مردام
. ندوب نم رانک اربی تسا هچب خیلی زونه لگرف میهرو نوم گی هداوناخ ی وربآ تفگ منک...می علطم ور

،اشیدهب مردام ههبج وت تفر رخآ رد اما دوب نم فرط ماباب هتبلا ... ماباب وری ،تحیوت مداتس خیلیای مردام وری وت

لبق تساوخ می شلد ... تشاد ناطرس مردام دوب... هدش بارخ ی باسح شلا یح نامز ههرب نومه وت مردام اینهک رطاخ

مردام ارچ هک دوب لا وس اجی مساو مهیهش هتبلا ... متشادن ربخ نم ببیهن، ونم ی سورع ِرسحهلا زونه ی تقو و شنتفر زا

ح منوا و مداتس ای شور وت یسریدهک زور اتاینهک متسند منی وش لدیل اما منک جاودزا نس وتاین نم داوخ می شلد
دش. دب شلا

... هراد نوخ ناطرس مهفیدیم دشو ی رتسب ناتسرام وتیبی

. دنومن مارب ی ضارتعا اجیهیچ دیهگ شدعب شکید: هآی دارهم

... هرذگب یخیلا گدوسآ اب مردام ی گدنز اهی زور ین رخآ تساوخ می ملد

منک. جاودزا لگرون اب نم ات داد مه تسد هب تسد چیز همه

لدیل. هچ هب نتسنود منی شا هداوناخ و دوب بیرام تدم مامت لگرف

، کرتشم ی گدنز یه نتفر ذپی دوب تخس مساو زونه و مدنوخ می سرد ... مدوب نووج خیلی مدرک جاودزا لگرون یاب تقو

... متشادن شهب یمه ساسحا هکهیچ اصوصخم

دش. مه رت تخس چیز همه مداد تسد زا ور مردام ی تقو اما،

دشو... گنر یمرپ گدنز وت لگرون روضح هک دوب اجنوا ی، وزنم گیرو هشوگ مدآ ...یه مدوب هدروخ تسکش اعقاو

. دوبن لایهت مرف دیهگ نوم کرتشم ی گدنز خالهصاینهک

... هنوزوسب تآیش مادم تساوخ می شلد هک رتخد دوب،یه ناج هی قشاع نوا دوب، بوخ خیلیمه ندوب نوا اب

رلای،ابیدم تس پی میدرب ونم حملا ندرک ضوع هساو : تفگ و داد رس ای هدنخ هتشذگ تارطاخ ندروآ ابهبیدا دارهم

! هنوو دوب...دی علای شراک ، تشاد ی نومرف تسد هچ یدی

یدز. دنخبل ینمه رطع

،رد هشاب رت مک لگرف مااب هطبار مدرک عسیمی مدوب هدرک جاودزا نوا یاب تقو داد:زا همادا دشو عمج دارهم دنخبل

. مشاب افرح واین ندرک کس لاری بند هک مدوبن ی منک...مدآ راتفر شاهاب منز رهاوخ نومه دح

. مدوب هدموا رانک ارشیط اب



. دوبن روط این لگرف هساو راگنا اما

ام. هنوخ دمو ایمی هناهب ره هب مادم

. هشب دزنیک نم اتهب درک می هدافتسا ی تصرف ره زا

. مشاب هتشاد منوا منوت هنم،می هرسمه لگرون تس نی مهم تفگ هراد،می تسود ونم مزونه تفگ می

زا منوم جاودزا لبق تحیزا نوا زااینهک، لفاق هربب،اما وب هدوب لگرف ونم ایهکبین هطبار زا لگرون تساوخ منی ملد
دوب. علطم لگرف ونم طباور همه

درک. توکس شکیدو هآی دارهم

... همدرس هدب وم هلوح اباب : تفگ و دمآ نور بآبی زا لگ هم

درب. واربیش تشادرب ار لگ هم هلوح و تفر ی لدنص تمس هب شدوخ و دوش دنلب دارهم تشاذگن ین رطع

. تفرگ ارردپیش هناخ هار نامتخاس یهب هتنم هدش شرف گنس زاار ود اب لگ پیچیدوهم رتخد رود ار هلوح

مهفیدی! لگ میگیریهم شود و مامح رسیعمیری دز: رفیدا دارهم

یی. اباب هشاب داد: باوج دش فقوتم اینهک نودب لگ هم

یمزینزعیمز. روخن رت شاو لگی :هم تفگ دنلب ین رطع

ه... ـــــ شاب -

. دنادرگرب ین رطع تمس ارهب شرس دارهم

مناخ : تفگ دارهم هک دورب هناخ یاهب ددرگرب شرانک یوا گدنز ناتساد همادا اربینشیند درک می رکف دوخ یناب رطع

یا... هدرک نوت هتسخ یم گدنز ناتساد قبیه دبیع،نشیند

. تسار وگی جبلا نوت ی گدنز ناتساد خیلی شتسار تس.... نی روط الاین صا :هن تفگ رسیع ین رطع

شبینید. نم رانک بیاید سپ : درک هراشا دوخ رانک یدزوهب دنخبل دارهم

دوب. ی عقاو خیلیهفیمویهنز مدآ لگرون داد: همادا معیقی سفن اب هارمه دارهم و تسشن شرانک ین رطع

شکید. می نوا ور اه تمحز همه نوم ی گدنز و هنوخ هساو

چ همه زا مهفیمد ی تقو یم... روخب تسکش ی گدنز وت هنکمم نآ ره ایمهک هبرجت وبی نووج جوز یه راگنا هن راگنا ال صا

. مدوب هدش ورتآیش دنپسا لثم هتفرگن ور جاودزا یاین ولج و هدوب ربخ یزاب

. مدرک شت ،خیلیذای مدرک ی راتفر دب شاهاب خیلی

. نور بی مدوب هتفر لگرف ،اب مدوبن شرانک نم زور نوا خیلی دش دب شلا ح زور یه

هدش خیلیدیر هنوخ مدوب هتفر ی تقو هراد، هکبیرامیهبلقی میهش صخشم و ناتسرام بی شترب می زور نوا مردپ
. مدوب

ووت درم اجی نوا نم اما هنک شا هداوناخ جرخ ی گنودرم ابید هنوخ درم تفگ مهب دز، مشوگ وتی درک مشنزرس ماباب
. مدوب هتشاذگ خلای هنوخ

وزا هدش نم ی گدنز دراو لبقی هشقن اب نوا نوچ ، مشادج لگرون زا ماوخ هکمی مدز داد ماباب رس و مدش ی نابصع
درک، وریخ گنس ونم دز یهک فرح اب ماباب هک دوب اج نوا ، هدشن جاودزا این عنام اما هتسنود می لگرف هب مساسحا
ضویت وزا هنک می شتوعد هنوخ ور لگرون وقبیه نم مشچ زا رود زور یه منامام اما دوب هدش عنام نوا هک تفگ
هکاب میهد مسق شتاداقتعا هب ونوا و هشاب هداوناخ نوا سورع اهنت لگرون هراد تسود میهگواینهک شهب شدوخ



. هزوسب مردام حلا هب شلد و هنکن تفلا خم جاودزا

و... هدوب امابیافیهد هنکن نچینراکیور گبیهر ور نامام ی ولج هدرک عس ؛خیلی تفگ افرح این ندز زا دعب اباب

زا یهک لکشم هراد، بلقی لکشم اینهک لثم یهو رتسب ناتسرام وتیبی لگرون هک درک هفاضا افرح این نتفگ زا دعب اباب
دوب! هدرب ثرا هب شزروما ادخبی ردپ

نوچ ، هرذگب تخس لگرون ایهب هظحل مراذن هدش رطیقی ره هب مدروخ مسق و مدش رفنتم مدوخ زا هک دوب عقوم نوا
چیز همه مدرک عسی و تشذگ دوب. هدش هتفرگ رارق عاعشلا تحت نم ردام هناهاوخدوخ یم مصت رطاخ هب نوا ی گدنز

دش. دوب،ابنیدمی هدش رادراب مرسمه اما، هرذگ مهمی روط مهین هراد مدرک می رکف هرب،و پیش بوخ

... تشادن یمه دعاسم یت عضو دوب بلقی یهبیرام

. تشادن ی مومت مه ینم گدنز ور لگرف اهی راشف

دش. می رهاظ مولج نور بی متشاذ ردمی زا وماپ هکات دنورذگ نممی هنوخ رد تشپ ور شزور و بش راگنا

یشصا حور حلا هک اصوصخم منک، می تنا خی شهب مراد هنک رکف و هشب دب شلا ح نوا ابدیند لگرون تساوخ منی ملد
. دوبن بوخ ال

امتح هک تشاد رارصا نوا و مدرک می تفلا خم هچب نتشاد هگن هساو نم اربیاینهک منوا و دوب هدش نوم ثحب مه اب
ندیابیدا. نجینهب نوا ابید

و... داد همادا وشاه ی گدند یه نومه مزاب : دوزفا و دوب هدش راد صرح دارهم کالم نحل

هچ هنک،اما تبقارم لگرون ثمالزا یامات هنوخ دوب هداتسرف ور لگرف نوج هفوکش متشاد ایهک هلغشم رطاخ هب
ی. تبقارم

و ترفن رپزا شدوجو دوبیمهک شون عیشو لوغشم و هدوب نوتسلگ یام گدنز تدم این مامت درک می رکف نوا
هنک! هکتالفی دوب هدموا و دوب هدش تداسح

منک می تنا خی لگرون وهب مراد ی طابترا نوا اب نم راگنا هک هدب هولج ی روط چیزور همه درک عسی دنچینراب
! هتفو بی هچب دوب، دزنیک و داد لُه اه هلپ زا ور لگ رون مراب ،تحی...تحییه

درک. رتمی گنت شهب ور هصرع تشاد مه لگرف ی هناقمحا ی اراک ، تشادن ی بوخ یت عضو ال صا لگرون

سرید. لگ هم ندموا ندیا هب تقو یهک زور ات تشذگ چیز همه

نوا تسد زا تساوخ ندیابیهرا،می هب ور هچب داوخ می دصق زا هک مدرک می سح دوب، هداتفا جل رس همه اب راگنا لگرون
دوب. هدش رک راگنا ،اما مدوب هداد شمسق ... مدوب هدرک سامتلا شهب ، هشب یخالص گدنز

ور محور هرذ هرذ تشاد نادجو باذع سح رت، دب همه زا نم و ندنورذگ یدبیورمی حور حلا هداوناخ ی اضعا همه
. دروخ می

دوب. مهیهش یرتزا ثنخ اما لگرون

. تفگ چیزیمنی دوب تکاس

دوب. هدمآ رد شاعترا هب هک درک می لمح دوخ یاب ضغب یی وگ دارهم ی ادص

ور لگ هم ...اهنت تفگن تقو ،هیچ نومرتخد تفگ منک،منی تبقارم شرتخد زا تفگ ...می رخاوا نوا رخآ، هام طقف -

. تسنود می شدوخ اربی

لُه یای گدنز مینو ونم شنتفر لبق تحار خیلی مردام ، متسنود یمنی گدنز هکهیچیزا مدوب قمحا نووج نمیه
. مدوب هناگ بی شاهاب هک دوب هداد

درب.... مه ونم شدوخ واب درم لگرون

یتال گدنز اربی هگا ،اشید مدرک می راتفر قاعالهن مکی هگا ...اشید مشخبب مدوخ متسنوتن سلا همه این دعب زونه درب،



دش. می ضوع چیز همه ... مدرک می شا

دوب. هدش راجی هنوگ ینوری رطع اهی کشا

دوب. هتسشن شرانک یهک درم

درک. منی وور دوب مغ داالنیزا

. دنمجرا راکنیتسیداقآی هانگ امش -

. تفگن یهیچ تاظحل و داد ناکت فنی رسیهب دارهم

ی نودنز مقاتا وت ومدوخ هرادن ی گدنز هکدیهگهیچمایدیهب مدآ یه لثم ، تشذگ می لگرون گرم زا هتفه ود تسرد -

چی ور دوب هتشاذگ اج هب شدوخ زا یهک رتخد چیمیهش، نوا نودب ،حاال مدرک می رکف مدوخ ...اب مدوب هدرک

االن سپ ، نرذگب الت کشم وزا گبینر ور مه تسد و نشاب مه رانک تخس یت عضو ابنیدوت اه رهوش و نز هگم ... منکراک

مینکیم. گرزب ور نومرتخد مه نیتسی...اماب اهنت وت شابن نارگن هگب؛ گبیهرو ونم تسد هک تساجک لگرون

مینکیم، عورش لوا زا چیزور همه مه زعیمز،اب شابن نارگن ، تفگ ومی دوب هدموا یهک، لگرف ، دموا لگرف ... دوبن اما

مهی رانک تحار شابیم...دیهگ شنارگن هک تس ینی لگرون مینکیم...دیهگ گرزب مه ور لگ مینکیموهم جاودزا مه اب

دش! تحار منوا م...

، تحار خیلی نوا مدرم می مدوب هدش مرسمه گرم ثعاب اینهک نادجو باذع زا متشاد اجنوا دوب،نم هدننک هنوو دی
نکیم؟ عورش لوا ؛بیازا تفگ دنخیدومی می هنوو دی مدآ یه لثم

رناژ رپ لگرون هک درک راکی شندوب رس وخیهر شاه ی رکف اببی نوا و طباور وت ماه ی راگنا لهس اب نم مهفیدهک منی
؟؟ ندیابیهرا هب ور هچب نوا و هنک کس ری شدوخ نوج ور یابام زابجل و جل رس زا دعب و هشب شنین هشوگ ی

. نور بی مدرک شترپ هنوخ زا دعب و هرادن نوا اربی اجیی هتقو خیلی یدیهگ گدنز این متفگ شهب ، ششوگ وت مدز

... جراخ هتفر سریدهک ربخ شدعب تقو دنچ

خیلی زونه هک مرتخد زا تبقارم و مردپ یی اهنت ندرک رپ وت دش یمخالهصمی گدنز همه ،حاالدیهگ دوبن مهم مساو
دوب... هدرپس نم تسد هب ونوا شنتفر زا لبق شردام و دوب کچوک

هدب... هولج شزرا بی شنتشگرب وراب تالمش مامت هراد دصق لگرف راگنا اما، مدرک تالش شارب هک ...اجیی ماجن واالنای

ور هزاجا این هجو هبهیچ نم اما هشب نم ی گدنز دراو هک ایهن رکف وت مزونه راگنا شش، پی لته مدوب هتفر زور ردی
منیمد... شهب

. متساوخ می کمک یه نوت زا دبیعنم مناخ

ی؟ کمک هچ : تفگ و درک شهاگن ین رطع

رس زا تسد و هشب زابینکیداتانماید ور نم دزمان شقن لایهت مروف تروص ،هب تساجن ای نوا یهک تدم -مینوتیدات

؟؟؟ هرادرب یم گدنز و نم

،درک. شهاگن هدش درگ ی نامشچ یناب رطع

: مراهچ لصف

دوش. هدودز شتروص وری زا بآ ات داد ناکت فرطین ارهب شرس شکیدو ارباال دوخ سپس دزو ایوتیبآ هجر شی

. تفر رختسا وهبل تشاذگ وریمیز ار شدانوم ناولی مایرلی

ی؟ درک عالهق زاربا شهب اعقاو -



. تخادنا باالواپیین تنط یشارابشی اهوربا یدزو دنخش وپالدنی

: تفگ مایرابکالگفی

یرادی؟ منرب شرس زا تسد ارچ

میمرب! تذل مدب زابیش رتش،زااینهک بی نداد زابی میداوزا مشوخ ندرک زابی ...زا منوت مایر،منی منوت -منی

زابیمینکیقحیهتق... هک مه یی میداواینفیامل تشوخ شزا اعقاو مرظنب :لوی تفگ و درک ی فوپ مایر

ایدز. هقهق وپالد

شکید. باال رختسا هبل ارزا شدوخ

دوب. هدش شکیهد شندنام مرف وری جرخ زیدای تمحز هک داد وا زرویهد ندب وری ار شهاگن مایر

میهش! رسدرد تساو رتخد نوا اب ندوب -

. تشاذگ ناهد ووتی تشادرب میهوگیالسی فرظ وتی وزا درک زارد تسد وپالد

منک. منی راکنا میدا، مشوخ شزا -

زاب. سوه ترمیهک : درک یش ولهپ راثن ی دگل مایر

دنخید. مه وپالدزاب

!؟ هتتشم وت شردارب ی تفگن هگم یمایر، سرت :زاچیمی تفگ و درک فُت رختسا گیالساروتیبآ هتسه

. مروج هچ دش: شکید مایرباال بل هشوگ

!؟ ممهف هراد،منی هچایداری رتخد نوا رانک نم ندوب سپ بخ، -

زا رتارف ،یهچیزی هشاب سوه رتخد نوا هب تسح منک منی رواب : درک وآیناز یشاروتیبآ اهاپ و تسشن شرانک مایر

. تسان ای

یوراین؟؟ راذب تسد فاص تساب ارچ دمو،حاال منی تشوخ ی رتخد زاهیچ وت

. مدوب هتفگ تهب بقالمه یمایر،ایون شکب کَرَس مطباور وت منیدا مشوخ : درک ی مخا وپالد

. تسام ور امشچ همه یم... رادرب مدق تسرد تهج وتیه ماوخ می طقف نم -

دش. وپالدلغیظرت مخا

درک؟ می تح صنی ار وا تشاد مایر

!!؟؟ تفر انفمی هب شردپ ثار ومی ثرا مامت اب حلا اتهب دوبن وا رگا مایریهک

هک دوب یکی درک شومارف راگنا  شمن هکمیچی راذن رتزالگیتم زارد ور تاپ مایر، میمد رکذت تهب ینرابیههک رخآ -این

اهبیایم. مشچ هب هک هدنوسر هبایناجیی یور گدنز این

. درشف وریمه کلپ مایر

دوب. هتفرگ رس ارزا شا اهیمهیهشگی هنعط وپالد مه زاب

گبیدر. تروص رتخد بینوپالدونآ هطبار داد منی هزاجا دوب هدش رهقیتمیمه هب

!! تشاد می هگن رود ی گدنز ارزااین رتخد نآ اطع ندش هتخ وآی راد هب عقوم ابیدات

ور... دشوقحیتق می هبنپ اهیش هتشر همه هنرگو

!! هجو هبهیچ درک می کس ابنیدری



***

زارد تسد اروتی شتسد مآیز رخسمت ی دنخزوپ اب هارمه سپس شکیدو شرس قرف اپات کُن ارزا شن گنسی هاگن رتخد
. دروآ نور رسیعبی و تشذگ وا هدش

ی؟ دارهم دزمان -وت

شابید! ناج لگرف ابید مه امش هلب، : تفگ یدزو دنخبل ین رطع

ناج". لگرف " درک همزمز رخسمت دشواب رت گنر رپ لگرف دنخزوپ

. دنتسه یام گداوناخ تسود لگرف منوش زعیمز،ای هلب داد: ار رتخد باوج لگرف هب وخیهر درک ی مخا دارهم

دیهگ!؟ هتقباس نز رهاوخ تروظنم : تفگ شنامشچ رد وخیهر داد ییباال وربا لگرف

شابی تحار افطل : درک هراشا سنلا هشوگ یاهی تحار وهب تفرگ رتخد لمیحوزیابی هرهچ ارزا شهاگن ین رطع

یید. امرفب د...

ییههک اتقو نومه لثم تسرد ، هدرکن قعتیرزیدای هنوخ : تفگ نتسشن وحین دناخرچ اوزیایسنلا اررد شهاگن لگرف

. متفر

بیمرا؟ نوتارب :چیمیلرادید تفگ و داتس ای لگرف وری هب ینور رطع و تسشن هرفن کت هپاناک وری شلباقم دارهم

ی بوخ تمدخ پیش هنوت می تدزمان شکید: دارهم تمس وهب تفرگ ین رطع ارزا شهاگن زومرم ی دنخبل اب هارمه لگرف

... هشاب مه

! هسرپ می لا وس هفاک اهی تمدخ پیش لثم تسرد : تفگ و داد رس ای هدنخ شدوخ سپس

دوب. هدش عمج ین رطع دنخبل دشو هدرشف وریمه دارهم کَف

دش. رت لمحت لباق مکی اضف لگ وهم ناخ دادرهم هرظتنم غیر دورو هکاب دوب هتفرگ ار گنسینیسنلا وج

. تفر هناخزپشآ تمس ینهب رطع دوب هدش لگ وهم ناخ دادرهم یزا سرپ لا وحا لوغشم لگرف اینهک ضحم هب

شکید. ی عطقم اهی سفن و داد کتیه یی وش فرظ اهیسیکن هبل ار شناتسد

یی اهیشهیچابا هتساوخ ندروآ تسد واربیهب دوب هتشاذگ هناخ اپهباین گنج وری زا راگنا یهکمیدید رتخد
. تشادن

! دوبن هک... دوب یمی ردق ابواابیدرحیف هزرابم اربی

م عورش اینزابیار دنمجرا دارهم یاهی بوخ اهو تمحز ناربج اربی تشاد اهنت و تشادن هزرابم دصق ال صا هک ارچ
درک. ی

؟ هبوخ -حتلا

هلب... : تس رگنی وا وهب تفرگ ارباال شرس دارهم ی ادص اب

. ماوخ می ترذعم لگرف ی افرح تباب : تفگ ، سپس و درشف وری بل دارهم

فرحیه. هچ یدز:این دنخبل ین رطع

داد. ی خرچ رتخد تروص و نامشچ وری ار شهاگن دارهم

. تفر باال شندب ترارح و درک عمج ار دوخ مکی رتخد یهک روط دوب معیق شهاگن



هنک... ی راکه نوماهاب متفگ شهب ... شابن نارگن مه اباب بجار -

چی!؟ لگ :هم تفگ ین رطع

ابیددیهگیهراکیشنکیم. ونوا -

داد. ناکت رسی وجییدو ار دوخ بل هشوگ ین رطع

میدا. ایاجن لگرف هک هشاب ینرابی رخآ این منک عسیمی ، شابن نارگن : تفگ دارهم

. دروخ ی گنز شب ِیوتیجی شوگ و تفگ "ای هشاب " رتخد

دوب. سانشان هرامش

. دادباوج ار سامت و تفرگ هلصاف دارهم ید"زا شخبب ابیک"

دشواب فوطعم وا تمس هب شساوح رتخد دنلب ی"چی؟"ی ادص هکاب دش اه ناجنف وتی نتخ اچیری لوغشم دارهم

تس. رگنی رتخد کشا رپزا نامشچ هب بجعت

؟؟؟ هداتفا قافتا این روط هچ -

...-

؟؟ هرادن ی لؤسم هدش بارخ نوا هگم سپ

؟ ناتسرام بی مودک : تفگ شکیدو دوخ یوریپیناشی تسد ابرپیناشی رتخد

؟ هداتفا ی قافتا هدش، یدچی سرپ رسیع دارهم و درک عطق ار سامت

شش، پی مرب ،ابید هناتسرام وتبی واالمن ندز وقاچ اب نودنز وت ور مردارب دش: راجی هنوگ وری شکشا یدزو کلپ رتخد

تس...!!! نی بوخ ال صا شلا ح اینهک لثم هراد، یجا تحا نم هب

. تشاد مربی مدق ار ناتسرام بی ددرت وریرپ هار ضرع و لوط ی نارگن اب

یکیزا نداد تسد زا هب بربجنم تسناوت وتحیمی هدوب معیق دوب هدروخ شردارب هک یی وقاچ هبرض رتکد هتفگ هب
دوش. لکیهاهیش

دش. می بوسحم ایبیش هزجعم حلا نآ زا شتاجن وحاال

. درشف تسد اررد دوخ اهی وقشیهق تسشن ناتسرام السبی یافیگرب لدنص ابرپیناشیوری

. تشادرب مدق رتخد تمس وهب تفرگ هلصاف ی راتسرپ ینش تسا زا دارهم

م لمحتم ی گدنز رداین ناوج رتخد صمیتبیهک همه زااین دش فسٔاتم و دناخرچ شناش رپی تماق یوری هاگن رود زا
دوش. ی

. داتس ای رتخد لباقم شکیدو رابی ترسح هآ

میدا. شوه هب هراد یربیوت،دیهگ -االنمینوت

؟ شمن ببی مرب منوت ،االنمی اعقاو : تفگ و داد قوس وا نامشچ وری ار شهاگن و داتس رسیعهباپای ین رطع

نکی. گبیریونت ناگ راتسرپ ابیدربیپیش طقف هلب، : تفگ یدزو مارآ مسبت دارهم

داد. ناکت " مشَچ رسیهب" و دودز ار دوخ هنوگ وری ِکشا رتخد

اوزیای مامت رد شروجنر ردارب هب هدش لصتم اهی هاگ تسد ی ادص اب نامزمه شا مغدیهد یلد اون دش هک قاتا دراو



مهمیسرید. شدوخ شوگ تحیهب دوب هدش سکعنم ناتسرام بی قاتا

... شا ی ماح ، شردارب اطعیش،

ید. باوخ تخت وری قمر یربیهدونتیبی گنر اب

اهیش سفن ، شا ی گدنز هک دوب یهد باوخ ی تخت ور شا هتخ سگی مه زا هداوناخ هاگ ،کتیه شتخس اهی زور مامت ی ماح
دوب. شفارطا ی هدش لصتم اهی هاگتسد دنب

. تفرگ هار شروابان مشچ هشوگ یزا کشا اباپیش مدق ومه تشاذگ ولج مدق

درک. راوآ شرس وری ار مغ مامت دشو بوکیهد قاتا دیراوی راهچ یوری کتُپ دننام شنتفگ اطع" " همزمز زیربل

دزنیک. اما رود ای هرطاخ دش، می سکعنم شرس اهرد هرطاخ ی ادص حاال دش وحم ششوگ رد همزمز ی ادص

،ِنمیمَر. هسردم ،دیهگ شاداد متفگ نم : تفگ بوکیدو وریمزین اپیشار تجاجل اب کرتخد "

. شا ی گدنز هب غطینا و تخادنا شنت رد شتآ شرهاوخ فرح ، دناشن یوریپیناشی مخا اطع

همه هک اباب یعین ،یکیشب هشب چی هک هسردم یرنی اوخ :می تفگ دشو مخ کرتخد تروص شکیدووری مه رد وربا

هساو بشات حبص حبصات بش نومرد تسرد یالت صحت یه نتشادن رطاخ هب هک نامام لثم درک،یایکی تخبدب ونوم
؟ هراذ می ورگ ور شامشچ و هزارغ خرچ نوا تشپ میشیهن هنوخ جرخ

شنامشچ رازمچ وری ناراب یدو شوج شکشا همشچ تشادن ار شدرم شیر ردارب مخا یک تقاط دوب کزان شلد کرتخد
. تخادنا هرُش

کُن ننک،مینگ مامی هرخسم ماه مهکالسی شا همه هسردم ،وت شاداد هخآ : تفگ نازرل اهیی وبل ضغب اب

... مدروآ ی اهیکلا هنوهب سب زا مدش هتسخ ی، رخب شفک ید رادن لوپ هگم نور، بی هدز تشفک زا تتشگنا

میدشو درخ شرهاوخ راد ضغب فرح هملک ره نشیند یناب رولب اهیی شیهش هدننام شرورغ و دوب دوب،درم درم اطع

ارمیدز. شلد مشچ شن ی رولب ساکعنا و تخ اهمیری راز نمچ وری ناراب اهی هرطق اب هارمه

. تفرگ می هرابود ناجی دوخ رتسکاخ زازیر وزاب تفرگ می شتآ

مراک ادرف سَپ ادرف ، شابن نورگِن : تفگ می مارآ دزدیدو می رگنا صعی رازنمچ هاگن زا هاگن دش، می راد مرش شهاگن

مرخ. وشمی ون تف یهجُـ تساو ، مردیمرا لوپ میهش، روج

و سرد تدوخ هخآ : تفگ شکید ارباالمی شا وحینیهکبینی درک کاپ اهیشار کشا تسد تشپ اب کرتخد

نکی! ساپ وتادحاو نکیات راک هام این دوبن رارق هک ،وت تشاداد رادی هاگشناد

ور تامشچ هکدیهگ شاب تدوخ رکف ،وت شابن نم رکف وت شکید:وت رتخد رس وری راو شزاون ی تسد یدزو دنخبل اطع

بنیمن. نوو رگی

دوب" اهیندیا رازنمچ مامت تعسو هب شدنخبل یدز، دنخبل رتخد

پیشوریش، هظحل اربی داد ناج دشو ادج هتشذگ دش،زا ینزیروور رطع اربی ناهج شهارمه زرلیدوهب اطع کلپ
. دوشگ می مشچ اطعیش ایهک هظحل

. شاداد : تفگ و درشف ار اطع درس تسد



دوب. هدرک هنخر شنت رد عوهت گرسیهجوحتلا ی شوه یبی وراد رثا ورب دوب رات شد یدزودی کلپ اطع

بیاید. نور ولگیشبی زا ندز قع ی ادص چیزیبشیهه دش ثعاب شقلخ هت درک زاب ناهد ات اما دنزب فرح تساوخ می

؟ شاداد هبوخ حتلا تفگ دشو دنلب ی لدنص وری رسیعزا ین رطع

. درشف وریمه کلپ اطع

. تسشن شقباس ی اجرس هرابود و تفرگ مارآ ین رطع

هدوسآ نور اینبی نامام ونم ات هشاب تدوخ هب تساوح وت نوا دوبن رارق هگم ، شاداد زوریه و حلا هچ این هخآ -

شابیم؟ رطاخ

یمت. عضو زا هرادن ربخ هک نامام : تفگ یطا تحا یواب مارآ هب اطع

. متفگن شهب رکش،چیزی ور ادخ -هن

؟؟ هدوب ی نادجو هچبی راک هخآ داتفا تساو قافتا این روط هچ ، شاداد : تفگ مارآ ینان رطع "و هبوخ هک" دز بل اطع

قحی نتفگ ،وری تشادن ،وریشار تفگ می روط هچ داد، شلباقم وهبدیراو تفرگ شرهاوخ راد مغ هاگن زا مشچ اطع
. تشادن یدیرگی انعم شدوخ ی یطا تحا زجبی تق،قحیتقیهک

ار. شا ی ناوتان و دناد ارمی یاهیوا راگنا لهس صاقت دنتشاد هک شا هداوناخ هراچ بی

مینکیم. تبحص شهب بجار ادعب ین، رطع تس نی بوخ ال صا -االنحملا

و ارهباینحلا شردارب ی سک هچ اینهک باوج زا نتشذگ دوب، ارربیهد شناما ی واکجنک داد،اما ناکت رسی ین رطع
! دوبن چیزمکی هتخادنا زور

؟ تسه ، تسین هک تا هدنورپ یاه یکاش راک دی: سرپ و درشف وریمه بل

یم تبحص شهب بجار ًادعب : تفگ دوبن تینابصع و صرح هب تهابش یب هک ییادص واب درشف مه یور کلپ اطع

. مینک

مه زونه و دوب هداتسیا وا راظتنا هب رد تشپ هنازوسلد مه زونه هک دش ور هب ور یدنمجرا دارهم دشاب جراخ هک قاتا زا
دوب. هدیدن شا یگدنز یاه درم یلیخ اهزا زور نیا هک یزیچ درک، یم شجرخ یگنادرم

؟ یدرک تبحص شاهاب ، هبوخ تردارب :حلا دیسرپ ینارگن اب دارهم

زور و حلا نیا هب یک تفگن مدز،اما فرح شاهاب هلب، رکش ور ادخ هبوخ : تفگ دزو نیگامرش یمسبت رتخد

! شتتخادنا

هب عورش دنت امش ، هدموین شاجرس شلا ح زونه هراچیب ، هگید هگب یدوز نیا هب هک تشاد عقوت دیابن بخ -
. یدرک ییوجزاب

هدنمرش اعقاو ، متخادنا تمحز وت مه ور امش : تفگ و درک یمارآ و قمر یب هدنخ درم زنط هب هتخیمآ نحل زا نیرطع

. اجنیا لطعم و دیدش هتسخ نم رطاخ هب منوت

دوب. ما هفیضو ، هیفرح هچ نیا منک یم شهاوخ -

... هدوبن نوت هفیضو هک دینودیم بوخ منوتدوخ : تفگ و درک هریخ وا یاه کشالیت یور ار شهاگن رتخد

ای... دینومب دیاوخیم دز: یدنخبل دارهم

دیدموا اجنیا نم رطاخ هب مزاب ما هدنمرش اعقاو دییامرفب مه امش ، مردارب شیپ منومیم نم هلب : دمآ شم کال نایمرتخد

. منوت نویدم اعقاو ، مدرک نوت هتسخ

منکیم نوتساو هک ییاراک رطاخ هب امش عیدب مناخ : تفگ یتاظحل زا سپ و تخادنا شتروص یور یا هریخ هاگن دارهم

، دنتسه مه اه مخز نوا یارب مایتلا هی القی نشکیم یگدنز رد هک ییاهرجز رطاخ اههب مدآ یهاگ ، دیتسین نویدم مهب



وای نایاپ یهاگ و تسین یگ هشیمه یمغ و درد چیه هک دینودب و دینیبب نوتاه مخز مایتلا ونم مه امش داوخیم ملد
. دیدیشک هک ییاه یتخس زا نوت قح دیاش و امش یارب مدوب نامرد نوا نم دیاش هراد، دوجو ینامرد

دش. وا رگ راظن خارف ییاه مشچ کالموااب ییاهتنا تمسق ندینش اب اما درک یم شهاگن جیگ ادتبا رتخد

هتشاد ور یجان هی شقن امش یگدنز وت داوخیم ملد طقف ،نم دینکن تشادرب هابتشا ور مروظنم : تفگ و دیدنخ دارهم

. هیدایز یلیخ امش یارب ، دیشیم لمحتم هک ییاه یتخس منک یم سح نوچ ، مشاب

ناتسرامیب لیوط یور هار چیپ ورد تفرگ هلصاف مارآ ظفاح ادخ کی اب دارهم هک درک یم شهاگن توهبم و تام رتخد
دش. وحم

رگید یتعاس ات دیاب دش، دنمجرا وپالد هرامش نتفرگ لوغشم نیح نیمه ورد درک نتفر هار هب عورش هطوحم یوت
ندرک علطم وهن دوب شردارب کرت هب یضار شلد هن اما تشاد یمرب مدق هناخ دصقم وهب درک یم کرت ار ناتسرامیب

اطع. تیعضو زا شردام

 تفرگ یم یزاب ارهب شناور و باصعا مامت تشاد مه اطع زا تسرد یباوج نتفرگن

نیب لولس رد اوعد و ثحب کی رطاخ هب شردارب حلا هک دریذپب و دنکرواب ار نادنز نابهگن یاه هتفگ تسناوت یمن
. دشاب هتشاد دروخ دزو یسک هکاب دوب اه فرح نیا رتزا مارآ وا یاطع هک ارچ ، دشاب ناینادنز

یوت یدارفا شیاه یکاش فرط زا دوب هتفگ هک تفر ،یم ییاطع یاه فرح تمس هب شا ینهذ هتشر راکفا نیمه واب
دنا. هدناسر ششوگ اههب نآ نوریب زا مه ار ییاذک بش نآ ربخ و تسه نادنز

هرآ یدروآ رد زور و حلا نیا هب ور مردارب هرآ،وت هئوت راک : دیرغ مشخ اب ششوگ وپالدرد یادص ندیچیپ ضحم هب

؟ یضوع

هلعش هک هدنوزوس یشیتآ هچ تشاداد نیا نم،زاب یغای هبرگ دش یچ : تفگ دروآ یمن رد رس شیاه فرح زا وپالدهک

؟ هدرک لعتشم ونم نماد زاب شاه

دیع؟ طاال یب مردارب زاحلا امش منک رواب ینعی ، دینوزوس یم امش عفال وهک شیتآ : تفگ صرح اب رتخد

؟ هگم هدش یچ : تفگ و دناشن یناشیپ رب یجیگ یور زا یمخا طخ فرط وپالدنآ

! هدیباوخ ناتسرامیب تخت ور واالمن ندز وقاچ اب ومشاداد : تفگ ضغب اب رتخد

؟ هروط هچ شلا :االنح تفگ یدج ییادص وپالداب سپس دشو توکس یمک

. همهم نوتساو هگم -

لیمخت قیقد مه ور وت یحور حلا منوتیم تردارب تیعضو نتسنود اب اما همهم مساو وت هن...االنحلا هک همولعم -

. هزیزع تساو یلیخ هک نیا ثم نوچ منزب

نوشراک یازس وهب منک یم ادیپ هدش یتمیق ره هب وش حلا نیببسم دیشاب نئمطم ،و هزیزع هلب : تفگ ، صرح اب رتخد

. منوسریم

هتتسپ دوخ راک منئمطم نم : تفگ و دنک لر تنک ار شنورد صرح تسناوتن رگید رتخد و تفگ یا " یشاب قفوم وپالد"

منک یم تالیف شاب نئمطم اما

! مسولم یولوچوک هبرگ منک سح منت ور التور وجنپ مرظتنم نم دش: هتخیمآ هدنخ وپالدهب یادص

ینوسر یم تابثا هب ور تدوخ یگنووید طقف تاه یزاب یناور و تاراک نیا اب -

کش متدوخ لقع ندوب التم سرد اما تسین یکش شردوت هنوید منوا ما هنووید نم مزیزع : تفگ و دیدنخ مه وپالدزاب

بخ درفم راب هی یربیم راک هب ماهاب ندز فرح عقوم عمج لعف راب هی یدنچ دنچ تدوخ اب تسین مولعم ال صا هخا مراد
ولج؟ مایب ای بقع مرب نک، نشور ور مفیلکت



منهج ورب دز: دایرف ابیرقترتخد

درک عطق ار سامت و

دیشک هیر رویرهش رخاوا یاوه و درک جراخ هنیس زا یصرح یسفن

دوب هدش ریسا یا یناور رامیب نینچ لا گنچ رد هک دوب سناش دب ردقچ شزیزع ردارب

دورب اطع باالیرس رخآ راب یارب ات تشادرب مدق ناتسرامیب تمس وهب دیشک یهآ

همین شمدق و دوخ گنز یشوگ

درک. می یی امن دوخ ی شوگ هحفص وری هک دوب دنمجرا وپالد هرامش هرابود دش فقوتم هار

مهی رتزا درس "هلب"ای دنازغل ین رکسا وری ار شتسش هلصوح وبی درک ی فوپ اهتنا رد اما دهدن باوج تساوخ ادتبا

. تفگ هش

. تفرگ تسدرد ار شدرس تسد و تسشن تخت وری شرانک ی! اوخب ...هگا متسه مفرح رس مزونه -

اطع؟ دش ی روط ارچاین یگبی اوخ -منی

داد. شرهاوخ وهب تفرگ یش ولهپ هرجنپ ارزا شا هتسخ و غورف بی هاگن اطع

؟؟ ی،هرآ تسه نامام و تدوخ بقارم هک ین،وت رطع تس نی بوخ ال صا یمت عضو -

. متسه چیز همه بقارم هنوخ هب تنتشگرب ات شداد مداد لوق تهب ،نم همولعم -

ات متسنوت می هگا ین، رطع تهب مگب تس نی مور : دمآ فرح یهب تاظحل زا سپ سپس درک، توکس و داد ناکت رسی اطع

رتزاپیش بارخ ور اراک ماه ی راگنا لهس اب مزاب مسرت می اما...اما مدرک یمی فخم تزا راکیور بارخ این مرمع رخآ

منک.

وبی شنتفاب هطسفس ،این دنزب ی فرح ات دوب هتخود اطع ناهد هب هاگن واکجنک ی نامشچ ،اب دوب هدش نارگن ین رطع
یمنیداد. شوخ

ی؟ درک مبل هب نوج نزب فرح ،ِدیاال شاداد هدش -چی

دوب. هلوپ نوا : تفگ و داد ورف ار شناهد قازُب اطع

؟ لوپ مودک -

ـ.... مدوب هتفرگ لوزن نودنز وت روخ لوزون زایه ولوپ نوا لوپ، نوا ورمیمگ... نامام لمع لوپ -

. داهن پتیند انبیهن ینردسیهن رطع بلق

سامید. شگر رد نوخ و تفر شرطاخ زا سفن ای هظحل اربی

مه... صمیتبیدیرگ،زاب مه زاب

دش! دهاوخن زاب هاگ هیچ یی وگ ناش ی گدنز مگردرس اینکالف



!؟ تنتخادنا زور و هباینحلا انوا دوب، انوا راک : تفگ ربیهد وربیهد داد ورف ار شناهد قازُب هتفشآ ینابحلای رطع

اما... مدب سپ شتنوکسا اب هام رس هک مدوب هتفرگ و لوپ -

:حاالچیمیهش؟ تفگ للعت واب تسشن ین رطع رمک یوریتیهر درس قرع

دهتید امش اب ونم و... نراد ور هنوخ سردآ اه فرش بی نوا منک... تخادرپ ولوپ :ابید تفگ شکیدو ناهد هب بل اطع

. مداتفا فعضو و واالنوتاینحلا مدش گردیر نوشاهاب مهینمه هساو ندرک

رادیم سپ هار یم...دیهگ،هن تخاب اطع یم تخاب یور گدنز اربیمهیهشاین شکید:دیهگ دوخ یوریپیناشی تسد ین رطع

دش. مامت هک ادخ هب دش مامت هارپیش... هن

زیررگیهدز. رتخد

وش... هفخ ین، رطع وش هفخ رغید: ناش رپی اطع

منوا یهنکیم وصت ور اه روُخ لوزون نوا لوپ روط هچ نکیمحاال ادوس یمابنهلا رادن ،امهآ شاداد دش دوبان چیز همه -

... تنوکسا اب

منک. شلح میمد لوق مدز، مدوخ منک،دنگیههک می شتسرد نکن، :رگیه درشف ینار رطع تسد اطع

؟؟ روط هچ ااااه، روط هچ -

ادخ یه، گدنز هچ ادخاین ،خآ تسا هتسب اج همه زا متسد نور اینبی منم نکی، شلح ی دبیمنینوت متنوج هگا وت نوا
. مشخب منی یوم گدنب قح یا

ایمنمی دعب ین، رطع سریدیم ندنک نوج وشاب :اتایاجن تفگ مارآ دزدیدو هاگن تسب هقلح اطع نامشچ نورد کشا

نوتیم...!

! شرخآ ... هشرخآ دیهگ داد:ایاجن ناکت فرطین رسیهب ین رطع

***

. تخادنا قاتا هشوگ ار شف دشوکی هناخ دراو

ی؟ دوب اجک بش تقو :اتاین تفگ و دمآ شزاوش مرنینهبپی

: تفگ و داد ی مارآ ین"سالم" رطع

. مشاب اجک ی تساوخ ...می مدوب راک رس

بش؟ تقو :اتاین درک ی مخا مرنین

ی؟ راکهدب مهب یح ضوت یه تادمآ و تفر این رطاخ هب ازور منینکیاین سح ین رطع

تس. نی دعاسم ال صا ،االنحملا نامام :االنهن تفگ تفر می قاتا تمس هب دشوحینیهک مرنیندر رانک ینزا رطع

بص ات بش تس نی رارق وت نوا تشاداد بیغیهتر، تاباب ، هنداد باوج زرط هچ :این تفگ و تفر شرس تشپ مرنین

ی! خرچب لو بش ات بص ،

می لو دش: می باسح نارگ جعیباربیش یتی عضو نچین مرنینرد فرح ،این تشگرب شتمس هب مشخ یناب رطع

منک روج و تدش بارخ هنوخ این جرخ منک می راک رخ لثم مراد بشات بص اه...زا مخرچ می لو ،ینعیچی مخرچ

؟؟؟ مخرچ می لو مراد حاالمیگی

هناخ نآ یرد سک وری ادصیشار زور نآ اتهب هاگ ینهیچ رطع شکید بقع و درک بجعت شرتخد دنلب ی ادص مرنینزا
دوب. هدرکن دنلب



ی! درک مگ وتدوخ هن... وگن دشی رس دوخ چیزیه...میمگ بوخ مینکی،حیامه دنلب مور و تادص حاال نشور ممشچ -

ورمی هنوخ این خرچ هک منم تس،عفالاین نی طوبرم مههیچ وت هب نور میمربی ماوخب تقو ره داوخ می ملد -

. نودب ردق ی مینوت هگا ، منوخرچ

. تفر قاتا تمس وهب درک تشپ رسیع میزرلید دوخ هب مشخ ینزا رطع

. تفرگ هار شا هنوگ وری کشا مهینحین ورد تسب دوخ رس تشپ ردار

. دوبن شناوت یرد گدنز این لمحت دیرگ

دش. می هدشک ی دوبان ی هطرو زاپیشرداین رتش هکمیدزبی واپیی تسد ره اب

ار شدوخ شقح نتفرگ واربی تشادن ی خوش یرس سک اب اتدئاق دوب هتخادنا زور و ارهباینحلا اطع یهک راوخ ابِر
. تسناد می قحم راکی ره ماجنا رد

دوب. هدش راد ادص دیرگ شا رگیه قه قه

ـ تشاذگ وناز هساک وری ار دوخ هناچ شکیدو شوغآرد یشار اهاپ

... دندوب هدش دوبان ،اربیمهیهش دنتشادن ی تاجن دیرگهیچهار

خیهر مولعم ایان هطقن هب یرت نامشچ واب دوب هداد کتیه رد هب تشپ زُپینش نامه هکاب دوب ی تعاس اربیمهیهش!!یک

دوب. هدش

ی گدنز زااین زگره هک"وت دنز می دنخزوپ و دننک می شهاگن ی جک نهد اب دنراد ردودیراو مامت درک می ساسحا

". تفا یی هاوخن تاجن

دوب. هدرک لفق شزغم

چیزی. هن دنتشاد ار لوپ تخادرپ ناوت هن

. تسا رارف ینهار رتهب سرید شنهذ هب

هچمیدش؟ اطعیش اما

دوب. هدرک سایر دوخ تشپ اررد وا نادنز اهی میهل مان یهب زرم هک یی اطع

دوب. هدرک اهنآ ی ادف ار شدوخ ی گدنز تحی هک یی اطع

؟ تفر ومی درک می لو اطعیشار ، تسناوت می رگم

صمیتبیه، هچ این هخآ ادخیا نلاید: وزیربل داتفا رگیه هب مهیهش رتزا نوگ رگد یدوابحلای شوج شکشا همشچ زاب

هخآ ی؟ مامینود هداوناخ و یورالیقنم گدنز مینکیاه،این روط حاالاین هک مدرک تهاگرد یایهب رکشان هچ هگم
ارچ؟

گبیر. ومتسد ادخیا نک، مکمک ادخیا

درک. هارپیاد مرنینمه شوگ تحیهب هک دناود ریهش نانچ شرادادص رگیه

بیخیلا دوب هداد ناشن ابوا دروخرب ینرد رطع یهک راتفر هب ندرک رکف اب اما تفر رد تشپ هتفشآ مرنینابحلای
. تشگرب هناخزپشآ هب هرابود

،درک. جراخ زاسیهن عطقم ی سفن ین رطع

. دندوب هتفرگ درد اهیش ناوخسا و دوب هدش تسس یش اهتنا رگیهبی طرف یشزا اهاپ



دش. اهیش سابل ندرک ضوع لوغشم و تساخرب اجی یزا تخس هب

میهش.... تسرد چیز همه میهش، تسرد چیز همه : درک می رارکت رتسیکیزیربل هی زرط وهب مادم

دش. کشخ گنر ی نبراک ی وتنام همکد وری شتسد ای هظحل اربی

. داتفا هدنخ هب یی اسآ نونج زرط هب سپس و داد ورف ار شناهد قازُب

! هشدوخ هرآ، دز: بل شنا ایدزوردمی هقهق

دش. ذپیاریی دراو دشو جراخ قاتا اهیشزا بل ندش عمج ضحم هب

شکید. نور یاربی شوگ و تفر شف کی تمس رسیعهب

. تخادنا وا یهب هاگن و دروآ نور بی هناخزپشآ ارزا شرس مرنین

. تسب دوخ رس تشپ وردار تشگرب قاتا وتی هرابود ین رطع

. تفرگ ار دنمجرا وپالد هرامش للعت بی

هدش؟ چی :زاب تفگ پیچیدهکمی ششوگ یوپالدرد ادص ی تاظحل زا سپ

ی. شب لا حشوخ شند نشی اشیدزا هک مراد ی داهنش -پی

وب! شوخ هنک منی لا حشوخ ونم وت رانک ندوب یزج داهنش -هیچپی

. تفر مه رد شناهد وب"زا شوخ نشیند" ینزا رطع اهی مخا

رسپ نا زا مه ومهیهش درک می شباطخ مهینمان هب مهیهش هک دنتشاد یهای اسمه رسپ ، دوب هک رت کچوک دمآ شدا ی
دما می شدب

هرظتنم غیر هلمج نشیند .وپالداب مشاب هتشادن ور داهنش مهینپی مولعم اجک :زا تفگ و دشاب طلسم دوخ هب درک عسی

. دناودب ینریهش رطع دوجو رد بارطضا و سرت دش ثعاب و درک توکس رتخد

درک. یمی ضار ار وا رت دوز هچره ،ابید تشادن زیدای تقو ین رطع

دوبن. مهم دیرگ شا هداوناخ ظفح و شردارب سالتمی رجب هیچچیز

درم دضوقنیضیهک اهی راتفر لدیل هب هتبلا دوب،هک وا نوتفم و هناوو دی داد می ناشن هک روط نامه دنمجرا وپالد رگا
ارزا شا هداوناخ و دهد دنمجرا وپالد تردق کتیههب تسناوت می فاصوا اباین ،اما تشاد کش دوب هداد ناشن دوخ زا

. دهد تاجن اینفالتک

ی؟ درک توکس ارچ :چیه، تفگ و دوش وطالنی دوب هتفرگ تأشن دنمحرا وپالد تمس زا یهک توکس تشاذگن

دوب. کشک تانتفگ متا هنوو ودی متقشاع همه هنکن

شکید. اهیشارمی سفن تمحز هب طخ فرط وپالدنآ

. تشادن رواب ار دوب نشیهد رتخد نابز زا یهک فرح

درک!؟ تالقیپیادمی قحیتق اب تشاد شلا حم ی وزرآ ینعی

ی خوش ید: سرپ دجی اما عطقم یی ادص واب تشاذگ دوخ بلق وری دوب دازآ ی شوگ هطاحا زا هک ار شرگ دی تسد وپالد

میگی؟ تسار مینکییا

. متسه دجی ال ماک -

. داتفا راک هب تلقع هرخ باال سپ دز: هچنغ اهیوپالد یوریبل دنخبل



ی؟ تفرگ یمی مصت نچین دش حاالچی

نور تابالقبی گبیهروزا وت تسد ی جان شقن یکیوت ینیهزا هاگ میمرو، ورف رتش بی منزب واپ تسد ی چره مهفیمد -

هدش، یتپیاد گدنز طسو شا هلک رسو لفاقان ییا شاب هدرک باختنا تدوخ یور جان نوا هنک یمنی قرف ،حاال تتشکب
دبی! تاجن و تدوخ نکیات هدافتسا شزا یوفمیهد اتمینوت هظحل نوا هک ایهن مهم

هرآ. مراد ور یوت جان شقن نم سپ : تفگ وپالد

ینچیزی. چمه -یه

نکی؟ هدافتسا مزا ی یاتمینوت اوخ می سپ -

وری تسزا وریعالهقنی زا هشاب وت رانک ی ندوب هگا ی، نودب هک متفگ :ایون تفگ شکیدو شن زیری وریبل نابز ین رطع

! هرابجا

دنک. فرصنم وپالدار فرح اباین دنکن ید سرت ید، سرت ین رطع دوب هدش وطالنی توکس درک، توکس وپالد

. هگنشق مشرابجا تحیهب  ندوب :ابوت درک لطاب ار شا ی نهذ اهی هتشر مامت یوپالد ادص اما

. تسب شقن ین رطع اهی یوریبل دنخبل

. شا هشقن نتفرگ زا هکلب وپالد عالهق زاربا زا هن

ار. ناش مامت دنک... لح ار شا هداوناخ الت کشم مامت دنمجرا وپالد کمک هب تسناوت حاالمی

دبی. مهب ی لوق :ابیدیه تفگ ی قافتا ره زا لبق تجح مامتا واربی دمآ فرح هب للعت ینبی رطع

. هاوخب نوج :وت تفگ تساپ غطینایهب هچ شناج و لد رد تسناد می ادخ طقف هک شوخ رس ی نحل وپالداب

هش! فاص نوماه ی راکهدب مامت ماوخ نور،می وتبیدابی نوا رتزا دوز هچره مشاداد ماوخ -می

تفرگ یمور مصت ین رتهب هک منک می تباث میمدو لوق تهب میهتف، اقافتا این همه نکمم نامز رتین مک ،وت شابن نارگن -

. هتقشاع ردقچ درم میمداین نوشن تهب ی...حاال

. تسشن رتخد ی ولگ یوتی ضغب

مامت وهنعالهقای تشاد وا یزا تخانش هن هک دنک عورش ی درم ایاراب هطبار دوب رارق اینهک رکف ، تشاد رغیبی حلا
میدز. پیدنو بارطضا و سرت ارهب شدوپ و رات

هناش وری ار شف یدوکی شوپ اهیشار سابل . هشاب دز: بل دنامب ناهنپ شدولآ ضغب نطین تشاد عسی هک یی ادص اب

. تشاذگ

شردارب رانک ات دوب رکهد یاربیشدر صخرم مه ار زورما و دوب هدناسر تابثا اربیشهب یار گنادرم هت دنمجرا دارهم

. دشاب

ربیدز. مه ارهب شا ی نهذ الت داعم مامت تشاد عسی یاهیش، بوخ مامت اب درم درم،این این

هکات دناسر می ناتسرام ارهببی شدوخ رسیعرت هچره .ابید تشاذگ هناخ کچوک ذپیاریی دشواپهب جراخ قاتا زا

. دنزب فرح اطعیشارببیدنوابوا هدشن مامت تاق مال تقو

اهی هکبش ندرک ردحلاباالواپیین شرمک تشپ ی تشپ وکتیهرب دوب هتسشن وریمزین مرنینیهک هب دروخ شمشچ
دوب. ینو زولت

ار شرس زگیدو بل شزوسلد زعیزو ردام وری ادصیشرب ندرب وباال شا هتشذگ بش ی مارتحا زابی هدز تلا جخ
. تخدنا اپیین

رس دناوت می روط هچ درک می رکف تشاد یدو خرچ یزیراپیشمی مدق و گنر اهیقلایالکی وریلگ شهاگن



. دنارب شلد یارزا روخلد و دنک زاب دوب هدرک توکس جعیب هک شردام اراب تبحص

. نامام : تفگ و تشادرب مدق شردام تمس هب مارآ شکیدو ناهد بلیهب

. تفگن ،هیچ دشاب یهد نشن ال صا ادصیشار یی مرنینوگ

... نامام : درک شباطخ رت دنلب ین رطع اینراب

. نامام  نامام هی هتچ : تفگ ینوپیشوریشگبیدر زولت زا هاگن هکنآ نودب مرنین

هتخ. ری مرس ور راکیههک راشف زا شا همه ... مدوب هتسخ خیلی ادخ ،هب شخبب بش دی رطاخ هب ونم نامام -

. دناخرچ شرتخد تماق ووری تفرگ ینو زولت هحفص ارزا شهاگن هرخ مرنینباال

؟ مناخ ین رطع اه... منیمرا رد شزا رس نم چیههک وت :اینراک تفگ و درک ین رطع سو أمی نامشچ ارخیهر شهاگن

ی راتسرپ ای هنوخ ،وتیه نامام دجیِد راک : تفگ و تسشن وریمزین شردام رانک اما دوب هدش شر یناباینهکدی رطع

ما. سهلا راهچ هس هچب ه

دش. چی تلبق راک سپ -

یدی شنم یه مراک بحاص : تفگ اجیش وهب تفرگ روتکاف فالحار رتکد عوضوم شردام ندرکن تحاران یناربی رطع

اراک گردیر هک دوب یای نامز ههرُب نومه وت هخآ وفالن، متس هکنی وت لچم ماوخ می تقو مامت ی شنم یه تفگ ، تفرگ هگ
. مداد منی ماجنا بوخ ور ما ضویهف و مدوب وت لمع ی

ای هنوخ هرب نووج رتخد یه هتسرد ترظن چی،هب دشیهک مدرم هچب راتسرپ : تفگ ، سپس و درک شهاگن نئظ مرنیناب

؟؟ هچب تس وتنی رس وت لقع هرذ یه هخآ . مردینرا ترس تشپ مفرح اترازه ، بارخ تکلمم ...وتاین نوا نو

مینکی؟ وتمیریراک مدرُم نم هگم

تس هنک...دیهگنیزاینی می زود و تخود بوخ مزونه ، تسه هتشاذگ قاتا هشوگ ی نتسکَف خرچ نوا رکش ور ادخ زونه

ی. شب ربخ ادخبی زا مدآ تشم گیِریه یوهلَل روشب و مدرم هچب هنهُک ربی

یه. مرتحم مدآ خیلی مراک بحاص هزات ، هبوخ شقوقح نامام هخآ : تفگ و تخادنا اراپیین شرس ین رطع

هتسرفب ور وت هک هدشن بیغیتر ردق نوا زونه هنک؟ یهباپمی قرقشق هچ همهفب اطع ی درک رکف ال صا ی،وت چره -

نکی. راک مدرم هنوخ

هک همهفب تس نی رارق نوا ، مشدعب ... هراد وفالن یهبغیتر طبر هچ ، نامام مینزی هفرح هچ : تفگ و درک ی مخا ین رطع

هگن. شب ی سک هگا ،

مینکی. نوهنپ چی مدوخ یزا روط ،مهی نشور ممشچ : درک ریز مشچ مرنین

درک. تشرد مشچ ین رطع

هک... اعقاو ، نامام فرحیهمینزی هچ -این

. تفر رد تمس دشوهب دنلب اجیش زا سپس

ی،بیا راراد لوپ نم هساو وت هدرکن مردیدا...نیزای شزا ی دنگ هچ میبینی شرخآ ، رتخد متفگ تهب نم : تفگ مرنین

یاهبایاجن مدب یل وحت مدرم اشرافس منک می تقو منود ،منی هدرک وب هک نکُب ور نومدوخ هنوخ اراک هنوخ شبینوت
. مسرب

ی. ...مینوت افطل نکن هتسخ وتدوخ ، نامام یمیمد نوماس یهرسو متشگرب : تفگ هناخ زا ندش جراخ ینحین رطع

دش جراخ هناخ ینزا رطع و تفگن مرنینچیزی

دشیاباالرت؟ ظنتیم :حاال تفگ دشو تخت اپیین هتسد نداد خرچ لوغشم تمحز وهب داتس ای تخت لباقم



فاکیه. حاال هبوخ :هن دروآ باال فقوت هناشن ارهب شتسد اطع

. تسشن ناتسرام بی تخت ِبل شرانک دزو رود ار تخت و تفگ ای هشاب ین رطع

... هبوخ  هروط هچ نامام ید: سرپ و دمآ فرح هب اطع

تس. نی لبق لثم میهرا نوبز هب وت مسا زیدای نوچ میهش مرن تاهاب مک مک هراد شلد اینهک ِثم ی تسار ، هبوخ هرآ... -

کـدر. همزمز "ی رکشورادخ دزو" قرب اطع نامشچ

هدش. گنت شهاگن و شوب ارب ملد متاق، مال دمو می شاک : تفگ ترسح اب سپس و

. شمرا می مدوخ دش مرن ال ماک هک شلد :ایاشلاـ... تفگ شکیدو ینهآی رطع

یم دمو نی تدم این نوچ ...اما هدرک لوغشم ومزغم ی تدم وسلایههک : تفگ سپس و درک همزمز "ایاشلاـ..."ایمه اطع

. مسرپب متسنوتن تاق ال

-چی؟

ی؟ درک روج وط هچ ور متاق مال دوب هدموا هک اینکویول لوپ ید: سرپ دجی، و درک ی مخا اطع

. دهدن ی توس و دشاب طلسم دوخ هب درک عسی زگید، ینبل رطع

نکیم. تخادرپ وش لوپ وتیهکتیهک تصرف رس درک لوبق متفگ هک نامام یتدبملایموحلا عضو بوخیه،زا درم -

یاربی فرح واینهک... اتدئاق زیِدا شلوپ دیهگنیدا، وگب رهحلا :هب تفگ سپس و دناخرچ گنسینیوریش هاگن اطع

. مرادن شهب نتفگ

ینکی. راکمه شاهاب کویلورابید نوا اطع رادی، ارچ : درک ی مخا ین رطع

منک. رارکت ومفرح منیدا مشوخ ین، رطع متفگ تهب پوتید: دشو رت گنر رُپ اطع مخا

درک. ی مخا الً باقتم ین رطع

لقادح سپ مینکی، مرن هجنپ و تسد شاب هکاالنرادی هگرم مشقوف ی، سرت زاچیمی شابن هاوخدوخ ردق -این

هش! تباث تندوب هانگ یهکبی روط و هشاب راد شزرا

!! مدوخ گرم طقف هن ...اما هگرم شقوف هرآ، -

:چی؟ درک همزمز و دشن شفرح هجوتم ین رطع

. مرادن وش هلصوح ین رطع داد:نیدا همادا و تفگ "هیچی"ای اطع

؟؟ بخ ننور هکاینبی نک رکف تاهنت ردام و رهاوخ منینکیهب رکف تدوخ ،هب اطع -

تس. نی شهار ومیمگاین منک می رکف انومه هب اقافتا -

هرآ... هنک می دهتیتد ی ربخیه...سک سپ : درک شهاگن نظئوس یناب رطع

درک. شهاگن مخا اب اهنت ، تفگن هیچ اطع

. دنتسه هار رد شا ی گدنز ی عقاو الت کشم درک می سح ، درشف وریمه کلپ اطع یاهی گدند زااینیک ینکالهف رطع

می یی امندوخ شا ی شوگ هحفص وری هک دوب دنمجرا وپالد هرامش تفرگ هلصاف اطع تخت وزا دروخ گنز شا ی شوگ
درک.

. ولوا داد: باوج للعت دزدیدواب اطع واکجنک هاگن زا مشچ ناساره ی هاگن اب



ی؟ بوخ -ولا...

یید! امرفب ، نونمم -

. مدش ات راهچ هک :زاب درک ای هدنخ وپالد

ردقبلا تسناوت منی اطع خیهر واکجنک هاگن ی ولج اما درک می شنتسب عمج هب هراشا هک دوب شروظنم هجوتم ین رطع
. دورب ورف دیرگی

. تلا بند بیما وگب ی تسه اجره نور، ربیمبی ماوخ می مگب مدز گنز : تفگ وپالد

نم... هخآ -

دش! عورش زورما مهین زا تندوب نم ،اب مونشب ماوخ -چیزیمنی

هب شندرک کچ وحین تشادرب ی راتسرپ ینش تسا ناوخش وریپی ارزا حیتایبیرام عالمئ لر تنک هگرب ی واح تراچ
؟ هدرکن قعتیری هیچ شت ی عضو : تفگ راتسرپ

هک... نداد مه ور کش ورتکلا روتسد فشیعی رتکد هدش، مه رت ،خیلیدب رتکد اقآی -هن

ی روتسد بدتیرینچین هچاب فشیعی رتکد هجو، ارربید:هبهیچ شخب راتسرپ کالم شز تی هاگن واب تفرگ ارباال شرس

نچین تس نی فاصنا و تسه ی نووج رتخد هک اصوصخم درک، نامرد ور بیرام نوا میهش لحارم ابخیلی زونه ، دنداد ور
راکی!

. سپ مشچ دز: بل راتسرپ

نشیمد. تنهد زا وممسا ناج، دارهم هدش :چی دنام نیهم شم مهکال فشیعیزاب ی ادص اب

ی، دموا هک دش بوخ اقافتا : تفگو دز رهم ار ینآ اهتنا دناسر مامتا هکاب ار هگرب وری هدش هتشون تاروتسد دارهم

. مدرک می تبحص تدوخ بجار متشاد

دبید... نم هب پیادمیهش نکسم صرُق یه ایاجن هگا افطل ، مناخ : تفگ و درک راتسرپ هب فشیعیور

هنک... می درد خیلی مرس داد: همادا رت مارآ و دنادرگرب دارهم تمس هب رس سپس ی عفش و داد ناکت رسی راتسرپ

ی!؟ دوب رود ود رَدَد حبص ات مزاب : تفگ و درک شهاگن سوسفا اب دارهم

! مدرک روط یمه مسا فاد اتود خلای،یه تاج ی دوبن ، اقافتا هرا : داتفا هدنخ فشیعیهب

رطاخ هب هک ناج همغن هراچ ی...بی یبیتفو گدنز این رکف یکیهب اوخ می تس نی مولعم : درک شهاگن پچ پچ دارهم

. شلد هب هدنوم هون ی وزرآ علای بانج زابی سوه

درومرد ... هدشن سیسملا زونه ، هنوم ی نووج لوا گبینر،امحاال نز مود هد رس نتس وتنی ثم هک همه شاداد -اوی

می کاخ یوت جاح نت هنرگ یمو گدنز هنوخ رس متسرفب هکابید هدش اپپیمچ ،دب هنوخ هک راذن ملد ور تسد ممنامام
... هزرل

میگیری. نوماس هدب،رسو هگم بخ : تفگ و دنامب ظوفحم شا هدنخ ات درشف مه هب وپالدبل

نزمیبینی؟ وت ونوماسرس :وت درک شهاگن شدنچ فشیعیاب

ی. درکن یرا تخا یور مود رسسلا منوج اقآ ِثم یو دنوم ندیا کرات اتحاال ارچ متفگش رد

ی. مسا فاد دوب،اقآی تآیشدنت تدوخ ثم متنوج :اقآ تفگ و درک شهاگن پچ پچ دارهم

پیچید. شخب لک ادصیشرد هک ایدز هقهق و درک باترپ بقع ارهب شرس فشیعی شرآ

یاه! ناتسرام ،بی ضرم دزورُغید: شفتک هب تشم اب دارهم

شندنوم هرارق هگا هنرگو ، هبوخ بشود بش یه هساو شفاد ، هنوو :دی تفگ و درک عمج اهیشار بل تمحز فشیعیهب



نوش،مهینهک اتببینی مینر تا هقدص نوبرق و نشک ومی تزان هک همود لوا زور ردمیدا. مدآ ردپ هک هش مهیهشگی

. نوش ی دوخ یبی اهرغرغ میهشو عورش نوش تاعقوت هزات تشذگ لُپ زا نوش رخ

ی، ربب وش کیف تفم تفم ووت هنک یت گدنز زوساپ وشدوخ نوا ی، تشاد ی عقوت هچ مهیهندیهگ، کرتشم ی گدنز -

نکی. لمحت وشاه رغرغ تس دیهگنیزاینی هشب ماتین مهیهش هگا نمضرد

نمفیتس اقعید ،اباین مونشب تنهد زا دیهگ هملک یه ماوخ منی هک ...ورب مدب جاب شب هرارق هگم ، دارهم -یهچیمیگیاه

رتین گرزب ،االنابیدمینو هنوو ودی لُخ تشُم حیفمیشیاه،مینویه رادیایاجن امش رتکد بناج کرخیت، ی
ی. درک یمی نارنخس نانز قوقح زا عافد اهی نمجنا

و رصنع تسس وتی ونم سکیههک ردام ، هنوا زیراپی ادخ تشهب میهشو ردام کاپیههک دوجوم نومه هن،نز هک ارچ -

یههک،وت نومه ردام هراد، می هگن شدوخ مکش وتی هام هُن دبیممیراذیماپیرغیهز ماجنا انوا هب تبسن هابتشا ره هک
زا ور شا هنوخ هدش راوآ اهی نوتس همه و هنوم یشمی گدنز ومیهراپی هنک می لو درم ارشیطهکیه رتین تخس

. شرآ اقآ تسان زاای رتش بی ششزرا یخیلی گنونز و هنک...نز انبمی ون

میشی! فلت رادیایاجن متفگن : تفگ و دمآ فرح هب درک می شهاگن ی خزرب ی نامشچ اب تدم نآ مامت هک شرآ

تحت بیرامیهک هساو ی دوخ ارچبی ببیمن، وگب تس،حاالبیخیلا کشینی :رداین تفگ و داتفا هدنخ هب دارهم

میپیچی. هخسُن هنم تراظن

بیرام؟ مودک ید: سرپ دشو دوخ اهی قشیهق نداد ژ اسام لوغشم هراشا و تسش اب شرآ

. راهچ قاتا رتخد نومه -

هدش؟ حاالچی هگم بخ نوا، اها : تفگ و درک ی فوپ شرآ

واین کش ورُتکلا منک،نیزایهب هدافتسا اهیدیهگای هار زا ماوخ می بیرام نوا نامرد هساو ،نم هشب دوب رارق -چی

تس. نی افرح

هرب. نامز مه اهیدیهگ شور راکگیری تس،هب نی جبلا بیرامزیدا نوا یت عضو -

گیر... تقو رتیجیو هدش ،تحی هشب نامرد تسرد ارشیط وت نوا هک ایهن مهم تس، نی مهم -

مهمیهش روط ،مهین فاصوا اباین سپ ی، کوا -

: تفگ تفرگ می هلصاف اجنآ وزا تشاد مروی ناوخش وریپی ارزا تراچ وحینیهک درک جراخ یزاسیهن سفن دارهم

. منزب مارام بی هبرس یه مرب نم

ییابیرای؟ زاسب وصرق ی تفر راتسرپ مناخ : تفگ و ناکترس شرآ

درک. فقوت اپیش لباقم دنمجرا وپالد گنر یرکوسیها پلوغ شامین

شکید. ینآباال ساش ارزا دوخ و درک زاب وردار تفر ولج ی مدق للعت اب

پیچید. شا یزیربینی شوخ ووبی تسب ردار

سفن نآ زا ندیایی رد راگنا حاال اما دوب هدرک سح دوخ زیربینی درم دزنیکینتاین زا مه رت لبق ار شدننام هک یی وب
شکید. می

تمس ارهب شرس سپس شکیدو دوخ هتریهاهی ارهب وب نآ یزا قمع سفن دوش هجوتم هک وبینآ تسب مشچ ادتبا
دش. هجاوم دنمجرا وپالد مارآ مسبت و صاخ هاگن هکاب دناخرچ فلا خم

-سالم.

دپیراد دوب هدرک شباذج ی باسح یهک زازیرهتریشز شا هنوگ وچلا دمآ شک وپالدمکیدیرگ مرُف شوخ اهی بل
دش.

ی؟ بوخ -سالم،



. نونمم : تفگ مارآ دزدیدو مشچ دش. هدز تلا جخ درم صاخ هاگن ینمکیزا رطع

؟ تشاداد نوا ربخ،زا هچ بخ : تفگ و دروآ رد تکرح شامینارهب وپالد

. دروخبرب وا یهب باسح دش ثعاب وپالد نتفگ " تشاداد نوا درک" ی مخا ین رطع

ایهکای هنعط ویکعملا هتفخ لا دج دنک،ابیکعملا عورش درم ایاراباین هطبار تسا رارق روط درک،هچ رکف دوخ اب
دنک. شراثن تسا رارق درم ن

... هبوخ -

ی. بوخ مهوت دش مولعم سپ ی، کوا -

داد. قوس رتخد تمس هب هاگن مشچ هشوگ وپالدزا

شا ی نتساوخ دجیو ی باسح هک درک می یی امن دوخ شا رظیفیوریپیناشی مخا و دوب ولهپ هرجنپ هب شهاگن رتخد
دوب. هدرک

یا هزاجا هک تسا نآ رتزا شومچ رتخد هکاین تسناد می اما دناشنب ای هسوب فسید و دنلب ورینآپیناشی درک سوه
. دهدب ار ینراک

:چیه؟ دنادرگرب وسیوا وهب تفرگ هرجنپ زا هاگن بجعت یناب رطع هک درک ی مارآ هدنخ دوخ راکفا هب ندرک رکف اب

شامین ی اضف رد دوب شت اال وحا وگیای داشیهک زومیک ی ادص و درشف شامینار شخپ همکد و تفگ وپالد"هیچی"ای

پیچید.

همک، مدب رهچیو تنتشاد ی هساو "نم

همهاب مینکی قرف دیهگای روج وت،یه

مه هب میریمز ورهش تند یدی هساو نم

مقشاع ی مینود بوخ ومسح ی وت،مینود

دز مهیهش رتزا دنت نم بلق ی دموا وت،

دقچ ماوخ ورمی وت نم،نم قشع ی نودب شاک

" ماهاب نومب گبی شاک ، هقشاع نم ثم کی ماشچ یزا نوخب شاک ، ومسح ی نودب شاک

. دورب باال رتخد بلق نابرض دوب هدش ثعاب شخپ زومیکردحلا دنلب ی ادص

درک. ی ناوخمه هب عورش مارآ سریدوپالد تمسق هباین هک گنهآ

چیزنم همه دشی زعیزنم،وت نکن لد "لد

زعیزنم وتافرح نم، شوگ وت وگب مورآ

تزا ماوخ منی ،چیزیهک طقف مئوت قشاع نم



دزن" مود یهک فرح نوم وتوعالهق غیرزا

ربیم؟ اجک رادی تسود ید: سرپ و درک مک زومیکار ی ادص وپالد

. منود :منی تخادنا ایباال هناش ین رطع

می لا وز هب ور لکشم همه نآ اب شا ی گدنز و دوب ناتسرام بی تخت وری شردارب اجک، وگبیدهیچ تساوخ می شلد
. راذگ و تشگ رغیهبوردحلا درم این رانک ، تساوخ هچمی ،واایاجن تفر

درک. می کمک بلط ادخ میدزوزا دوخ رس ووری تسشن می هشوگ وااالنابیدیک

. درکن شکمک تقو هیچ ادخ ، تشذگ اهدیرگ زور هن،نآ اما

. تشاد ی مرب مدق ی گدنز اربیاین شدوخ مکی دوب شتقو حاال

. شاداپ ربصبی همه نآ دوب سب

نکیم. تبحص مهاب ماوخ می اویاتس رانک هشوگ ربیم،مهی تس یالمزنی صاخ :اجی تفگ و داد ورف ار شناهد قازُب

دز. فرح شیمکمیهش پاش ی فاک -وتیه

. دنمجرا اقآی هروخ منی ینم نوخ هورگ هب اهاج روج نوا -

اب ونم باصعا روط هچ یزاب اوخ ببیمن،می وگب بخ : دناخرچ رتخد تمس هب رسو شکید نابا شاحیهخی شامینار وپالد

نکی. دروخ تزارد نوبز نوا

هاگن دجیرت دشابیدهبیکدید هتفرگ یمیهک مصت هرابرد هک، مگب ماوخ :می تفگ و درک شهاگن هلصوح ینبی رطع

درک.

دیهگ. منک می تهاگن دجی مراد نماالن -

درک. شهاگن صرح یناب رطع

مینکی. هاگن رادی صرح اب تدوخ اینهک ثم :اما تفگ دزو هراشا وا هب وربا وپالداب

؟ اعقاو ی شاب نم یاب اوخ می ارچ : درک ی فوهو درشف وریمه کلپ ین رطع

ی؟ اوخ می اعقاو ونم هک منک رواب ابید ارچ

ال... صا

دشی!؟ مقشاع هک دش چی

وت قرغ یهوه مدوب دلب انش اباینهک ومداد تسد زا وملداعت دوب بآ وت ندروخ ولِت ِثم وت هب مساسحا گیری لکش -

!! مدش

. تفر زابین هب قملا درم ساسحا ابکالمرُپ شصرح مامت ، دوشگ کلپ رتخد

میمر! ورف رتش بی واپمیمنز تسد ی چره هک، مَا وت قرق ردقن داد:االنای همادا وپالد

ی! نکب راکیمه ره مساو ی رضاح سپ : تفگ و تخابن فاقیهار دوب،اما هتفرگ رارق ثئاتیر تحت ین رطع



منک. ورمی مهزیور ندیاور وت هب سریند هساو -

اطع... نور، بی شکب وت نوا زا ور اطع سپ -

چیه؟ تلکشم سپ شمرا می نور بی دوز ،خیلی متفگ هک نم -

... هرطخ رد شنوج اطع نور، ابیدبیدابی دوز رتزاخیلی دوز دیهر،خیلی اطع هساو دوز خیلی نلاید:هن ناش رپی رتخد

دش. دزنیک مه اهیوپالدهب وربا

هدش... -چی

درک. شهاگن ددرم ین رطع

نومه پیمش زور دنچ ، هدرک لوزن لوپ وت نوا ... منامام لمع جرخ ندرک روج هساو : تفگ للعت واب درشف وریمه بل

مینا. ممنامام ونم تمس نوش لوپ نتفرگ هساو تحی، ندرک ...دهتید شندوب هتخادنا زور و حلا نوا هب دارفا

؟؟ هداد تسد زا وش لقع هگم درمیهک، نوا دشورغید: رت گنر وپالدرپ مخا

؟ قمحا ردق این ممدآ هنک، می لوزن نودنز وت

چی؟ میداد تسد زا وش نوج منامام هگا ، تشادن ای هراچ هار مشاداد -

تقو رس تفر ابید روط هچ سرپب ، تشاداد نوا زا طقف منک، لحمی ور عوضوم مدوخ ، شابن نارگن : درک ی فوپ وپالد

. نوش

ربیم. مه اب میمنک تربخ هشاب -

گنر رُپ تشاداد ی گدنز وت تشقن ی فاک هزادنا اجییبیای،هب تس المزنی امش ربیم، اجک ... منوج داد: ییباال وربا وپالد

. شابن نامک گنرین مه لئاسم وتاین دیهگ تسه

ی؟ نورپ تیهکمی مشاداد هب تافرح رادیبین مادم ی درک هجوت : تفگ و درک ی مخا ین رطع

هنوت منی هک هتفرگ رادی هرهب لوپ لسیمی لقع هچ اب هخآ ، هلُکسُا خیلی تشاداد ، هضحم ،قحیتق هلکشوخ دوبن -تیهک

هنک. تخادرپ

درک یمی راکره شتاجن هساو دوب یتی عضو نچین وت تردام متدوخ امش ، دنمجرا داد:اقآی باوجراکشآ مغی یناب رطع

ی؟ درک ی،منی

درک. دوخ گردیر ینوپالدار رطع کالم

. رتارف درک،خیلی ومی دوب هدرک اهار رتزااینراک ارف شا هداوناخ ،وپالداربی تفگ می تسرد

گنسیهن. زیدای تهاگن نزن، لُز مهب روط دیهگاین افطل : تفگ دشو بذعم درم خیهر هاگن زا رتخد

! مراد وت هب تبسن یههک ساسحا مجح گنسیهن،زا تساو هگا مهاگن -

دش. شکیهد رتخد خرس اهی وپالدوریبل هاگن زگییدو بل تلا جخ یناب رطع

شکید. سپ ار شهاگن "ی فوا اب" رخآ ورد درک شهاگن هنشت خیهرخیهرو

دوب. هتفرگ رُگ تلا جخ ینزا رطع

نک. زاب وت لباقم درُبشاد نوا :رد تفگ و داد نابا خی شامینهب هرجنپ تشپ ارزا شهاگن وپالد

ارچ. : درک شهاگن بجعت یناب رطع

منیشی. نومشپ اباب، نک :زاب دناخرچ شتمس هب رس وپالد

دش. زیروور شلد ووپالد درک کزان یاربیش مشچ تشپ ین رطع



. تفر ار ارجام واتهت دروخ اقمیل وداک هبعج هب شمشچ و درک زاب ار درُبشاد ین رطع

:اینچیه؟ تفگ دنکزاب ار هبعج اینهک نودب

میدا. تشوخ شزا بیراببین شرد : تفگ یدزو دنخبل وپالد

درک. می شهاگن درتید یناب رطع

سبح ناش دزنیکی رطاخ هب رتخد ردسیهن سفن هظحل نآ شکید،رد نور اربی هبعج دشو مخ دوخ و درک ی فوپ وپالد
دش.

شکید. بقع ار دوخ و داد ورف ار شناهد قازُب

ی؟ دنسپ ببینمی نک :زاب تفگ وزاب تفرگ رتخد لباقم دروآ نور هکبی ار هبعج وپالد

. نزاسب وت صوصخم مداد ی شرافس

شکیدو نور وپالدبی هدش زارد تسد ارزا هبعج دنا هتخاس وا صوصخم ی شرافس چیزیار هچ زااینهک بجعتاب رتخد
درک. زاب شمارآ اب

سکع همه تساوخ می شلد و دوب هدش مشچ رساتاپیوپالد تدم این مامت رد

ارببیدن. موصعم و شخب ی گدنز دنخبل ار،نآ شدنخبل ار، شلمعلا

زی لوپ و تسا یقیتمی باسح دوب صخشم هک دش هجاوم ینی گنرُپو زیاب رتشگنا اب شنامشچ و درک زاب ار هبعج ین رطع
! هدروخ دایاپیشبآ

نمای اما نونمم : تفگ وپالد هب گنر ای همرُس یو لمخم هبعج نداد سپ وحین تفرگ هبعج نورد ِرتشگنا ارزا شهاگن

منک. لوبق منوت منی ندهیهور

ابید سپ متفرگ تساو نوم ندوب مه اب زور لواین تبسانم هب ،ایندهیهور تقو نوا ارچ : تفگ و درک ی مخا وپالد

نکی. شلوبق

گبیمر. نچیندهیهاهیی منود تس،عفالصالحمنی راکنی :ابیدیرد تفگ و تشاذگ وریاپیوپالد ار هبعج ین رطع

راد بحاص نمهفب همه دعب میهش،اتزااینهب هتشاذگ تور نم زا هک هئوت نوشن عقاو ،رد هرادن دهیه مکح -زیدایما

. هخرچب لو نم یی اراد ور مدرم مشچ مرادن شوخ نوچ ی...

. مشاب ی سک یی اراد وزج هک متس ،شیئنی مناسنا نمیه : درک ی مخا ین رطع

ی! مبلق مان رادیوهب قرف هکوت هنم،حاال مان هب هنزب رپ شنومسآ وت هک ایمه هدنرپ ینم هدش عتیین هدودحم -وت

. ممدوخ ملا طقف نم -

نمی... ملا دعب زااینهب زعیمز دش:هن هبعج رد ندرک زاب لوغشم دنخیدو وپالد

درک. زارد رتخد تمس هب تسد شکیدو نور اربی رتشگنا

منینزی. تسد نم اههب هشاب تساوح : تفگ شکیدو سپ ار دوخ تسد چُم رسیع ین رطع

دنیهدای!؟ باتهم باتفآ سب زا هنکن ارچ، ید: سرپ تشاد هنعط یوبی باسح وابکالمیهک درک ای هدنخ وپالد

درک. شهاگن مشخ یناب رطع

، هروخن مهب تتسد متفگ شکید: بقع ار دوخ ینرسیع رطع هک تفرگ تسد ارهب رتخد چُم یدزو دنخزوپ وپالد

دوب،اه؟ چی فرح نوا زا تروظنم

منک. تتسد و منوشن ماوخ می هدب وت تسد زعیمز، دوب حضاو خیلی مروظنم -

کالتم مدرک سح ارچ یمنینزی، کلا یور فرح هیچ هصخشم یمد، مهفن نم ارچ سپ ، دوب حضاو : تفگ ی صرح ین رطع



میهد. هنعط وبی

دوب. قحیتق دوبن هنعط : درک شهاگن وپالد

. هطوبرم مدوخ هب مشاب یما چره ،نم مهفب وتنهد فرح -

شامینرغیهبمیشیومیری راوس بش هفصن مهیمن هساو هرآ، دز: داد و درک شهاگن ی خزرب ی نامشچ و مشخ وپالداب

. شنوخ

دوب. هدش درگ ین رطع نامشچ

؟ تسناد می اجک وپالد،،،زا

دز. سپ ار رتخد تسد مشخ واب تفرگ شصرح دوب هدز هک یفرح وپالدزا

داد. نوریب هرجنپ ارزا شهاگن و درک یفوپ

اجک... زا :وت تفگ دشو وا خرمین هریخ توهبم یهاگن اب نیرطع

نم... منزب فرح روط نیا تبجار دیابن ... دیشخبب لا، یخیب -

؟ یتسه یک ،وت ینودیم اجک زا متفگ : درک رارکت و دمآ کالموا نایم مه نیرطع

. یناطیش هی وت دوب هتفگ اطع ، مشن تکیدزن دوب هتفگ مهب اطع ، تسین یداع تاراتفر دوب مولعم شلوا زا

؟ ناطیش : تفرگ هناشن شیوس هب یزیت هاگن وپالد

هنک، یم ترفن زا ولمم و تدوجو لک هک نیگارهز رجنخ ،هی هنزیم رجنخ تشپ زا هک هیسک نوا ناطیش ینک، یم هابتشا
راگنا وت،اما هب مساسحا رطاخ هب منوا ، منکیم رکف شندیشخب هب مراد مزونه نم اما دز رجنخ نم هب تشپ زا وت ردارب

. یمهفب ونیا تقو چیه تسینرارق

. ساسحا یگیم هناقمحا یاراتفر نیا هب ،وت ساسحا مودک : تفگ دزو یدنخزوپ نیرطع

دش. راد صرح وپالد هاگن

یم هزرل ارهب شدوجو دوپ ورات روط هچ وا تمس زا شساسحا نتفرگ هرخس هب تسناد یم اجک زا رتخد نیا رخآ
!" تماوخیم نم یتنعل " دیوگب و دنزب راز اج نامه دهاوخیم شلد اه هچب هدننام و ینآ یتکرح هکاب یروط ، دزادنا

یارب مه ،نآ هدیزرل راب نیلوا یارب یرمع زا دعب هک تسا شلد ریصقت ، تسین شدوخ ریصقت ، تسناد یم اجک زا وا رخآ
درک. یمن مه ار شرکف ال صا هک یسک

هک... ییاطع اطع، رهاوخ

... دیتسرپ دیاب ار اطع هچ، اطع ال صا

درک. یمن باطخ ناطیش ار وا روط نآ ،هک هدرک وا یگدنز قح رد یفطل هچ دنادب رگا اطع خآ

نیا ریما ارچ تسناد یمن هک یتقیقح درک، یم تباث ار تقیقح اطع هدش،هب یروط ،حاالره دروآ یم نوریب ار اطع
. دراد شراکنا هب یعس همه

دش. یم رُپوخیلا یدایز اه زور نیا شلد ، تشاد مغ شهاگن نیرطع

دوش. یم کزان مه شلد نیرولب هشیش ، دوشب هتسخ هک مدآ ، دوبن مه بیجع

. دننک یم شح سال علخ شتاساسحا یقافتا ره اب

دوب ِدیدار اه نز کشا رمع کی هک وپالد،وپالید رارق یب بلق رب تخادنا هزرل مه شا هناچ ، دیشوج هک شکشا همشچ
. ررکم یاه ندید نیا دوب هدش ایبوف شیارب ییوگ وحاال

. دیشک یم یناریو تمس ارهب وا نز کی کشا ندید



ال دوش،صا یراج کشا و دنک نایغط هموظنم نیا رد مغ دیاب ارچ ، تسا ساسحا ی هموظنم هک ،نز دیتسرپ دیاب ار نز
. دنکناوسر ار یبلق و دوشن تیاده رود هرایس نآ هب هموظنم نیا زا یمیسن دننام قشع ارچ

درم. نیا بلق هب هیبش دیاش یبلق

؟ ینک یم هیرگ ارچ : تفگ عیرس وپالد

گرزب یتخب دب هداوناخ وت هتسرد ،نم یدرک تواضق دوز ، یدرک تواضق دب نودب اما... ینودیم اجک زا منودیمن -

و ،نم یمهف یم داد نوم دروخ هب میتشادن هک یبش نون یاج هب وربآ و فارش زیچره لبق مردام اما مدش
منومدوخ زا چیه هک نامز و نیمز زا نوم هداوناخ نداتساو رساپ هساو هک هدوب نیا نوم هانگ اهنت مردارب

. میتشذگ

درک؟ یمن کرد درک، یم کرد وپالد

دوخ نیا هب تنعل وا، هب تنعل ، دناجنرب ار شلباقم رتخد دوب هتسناوت روط هچ ، دوب هدیشکن یتخس مک مه شدوخ وا
. دنازوس یم هشیر هک یهاوخ

، مردام هک دوب نیا رطاخ هساو ، متشادن یا هراچ هار هک دوب نیا رطاخ هساو مدش نیشام نوا راوس هگا نم -
رکف مطیارش نیرتدب وت دیاب یردام نینچ رتخد داتفا مدای شرخا ،اما دادیم نوج ناتسرامیب تخت ور تشاد

؟ یمهف یم مدرک ظفح وم تلا وصا تفارش اما مدوبن هاشداپ رتخد ، هشاب شا هداوناخ تفارش

هک... دوب انیا رتزا درم یلیخ ، مدش شنیشام راوس هک مه یسک نوا

. دادن ار شم کال ندرک لماک هزاجا شا هیرگ قه قه رگید

. تفریم جیگ شرس وپالد

دوب! هدناروخ شزغم هب ترپ و ترچ هک درک یم یا یتنعل ریما ونآ دوخ راثن تنعل لد رد مادم

. ششخب یگدنز دنخبل ونآ دید موصعم هاگن نآ اب دیاب طقف ارتخد ، دنیبب رت نامشچ اب تساوخیمن شلد ار رتخد

و... دشکب شوغآ ارهب رتخد دوجو ولک دزادنب تسد تساوخیم شلد

درک. هدنسب " دیشخبب " کی هب اهنت اما

هنک! یم دب وملا نکن،ح هیرگ منک یم شهاوخ ... مدزیم وفرح نوا دیابن -

نک. نیف نیا وت :ایب تفگ و داد شتسد هب یلا متسد وپالد دش رت مارآ هک رتخد

. مرادن نیف : تفگ و تفرگ ار لا متسد تلا جخ اب نیرطع

. یدروخ و مرس نیمه هساو -

دش. خرس نیرطع

. نیرطع دز: یدنخبل دید ار شا هتخادنا لگ یاه وپالدپل

؟ دوب رتشیر دنچ دمآ هک یا هلزلز

؟ رتشیر تشه دیاش

هچ؟ شا هزرل سپ

دش؟ یزاب رتخد ناج و لد اب همه نیا ارچ

! تفاکش وه کی شلد هراچیب ، هتشک ردقچ

؟ تخادنا هزرل ارهب شلد درم نیا یادص ارچ

هدروآ رد دوخ هطاحا ارهب شا یسفنت هاگتسد مامت هک یرطع یوب دننام تسرد دوب، ریگ سفن یدایز نیشام نیا یاوه



دوب!

. تفگ ی مارآ "هلب"ی رتخد

اهنت و مشک می شود هب ور نوش همه هک منم این دعب ین،زااینهب رطع تاه ی تخس دش مامت یهکدیهگ نودب ماوخ -می

ی. نزب دنخبل هک وتایهن ضویهف

؟ هروتسد -اینیه

-قدیاق!

منک. پیوری تتاروتسد زا منوتب مراد کش ، متسه ی زابجل مدآ اساسا نم -

پیوریمی متاروتسد زا همه منم اساسا هخآ مکیدامیگیری، مک ،اما هصخشم تتانَجَو الزا ماک داد: ییباال وربا وپالد

تس. نی نوشراظتنا یرد بوخ تاقافتا هشب نوا دننک،غیرزا

میدی؟ راطخا مهب ی نوبز بی نوبز رادیهب : درک ریز مشچ ین رطع

داد. یشارباالواپیین اهوربا تنط وپالدابشی

. داتفا هدنخ ینهب رطع و

دش. شدنخبل وحم وپالد

یم. زاسن مه یاب روط اماین شرخآ ات هرارق :ینعی تفگ ین رطع

هن. رانک ی راذب یور زابجل وت هگا -

؟ رانک ی راذن وگییتو روز وت ارچ -

. هشاب وگ روز تساب درم : تفگ و تخادنا بغبغ وپالددابیهب

دوب. رغیب شلد ی اوه و دش،حلا ی روط ینیک رطع

دش! اشیدزیروور

هنک. ی ربلد شاقآ هساو هشات زابجل ابید مرتخد -

. دندش خیهر مه هب بجعت اب دوب هدز ین رطع یهک فرح زا ودره

دز. هقهق ی دنلب ی ادص وهب دمآ دوخ هب رت دوز وپالد رخآ رد

. تفگن ونیهمایدزوچیزی هفصن دنخبل ین رطع

رحیصرتمیمش. تنتشاد هساو یرتی، نتساوخ نم هساو یمینکی زابجبل ی چره قدیاق، هرآ -

منیدا. مشوخ مشاب راشف تحت زااینهک :لوینم درک ی مخا ین رطع

می مساو تلد متدوخ ی، منیتفگ ایون هدرک نور وی وملد ید شمج تخت روط هچ تنتساوخ یاینتآیش تسنود می هگا -وت

. تخوس

درت اهارو فرح درکاین می رواب ین رطع مکی شاک اماای درک می رارق اربی رتخد اهیشلد فرح زیدایاب درم این
اربیش ار ندوب درم رانک شزغم یداالناهی ادتبا هن هک ِهت نآ ارچیکچیزیزا تسناد منی اما تشاذگ می رانک یدار

دنک. می عنم

اشید شندوب لکشخ ما...خیلی!- هتسخ خیلی نم نوچ ، هشاب فمید مساو هکمیگی ردق نومه ندوب وت رانک مراود -مای

ایرادی،اما... هطبار رتخد نوا وتاالناب منک رواب هک دوب مالکی اهنت

ایونمی شاک ، لگرف تس نی مهم هجو هبهیچ نم هساو وت ندرکن ،یا ندرک رواب داد: وریمیزکتیه اهیشار جنرآ دارهم



مهفیدی!

بینامچیزیمی تاقافتا :زا شدوخ هب تبسن دارهم اهی ندوب توافت زااینبی تفرگ می شصرح درک، ی مخا لگرف

هنود؟

درک. رکف شم ی مصت ور رتش مکیبی روط منک...اشیداین شنشور ابید مدوخ :یااینهک تفگ تثابخ واب داد باال وربا

هش! تباث تهب ات راذب مردینو شاهاب رادی کش . متفگ شهب چیوز همه نم : درک ی مخا دارهم

چیز؟ همه ی نئمطم یدز: دنخزوپ لگرف

؟ تلوا ینز دوبان هساو نوم اه هشقن تحیزا

... تقو هیچ نم : تس رگنی وا هب مشخ زا ولمم ی نامشچ واب درک ی مخا دارهم

همه ...ام نکن راکنا ی، نود می بوخ ایون تدوخ ی، راکهانگ نم هزادنا هب مه ،وت دارهم ارچ : دمآ شم میناکال لگرف

مینکی! نوهنپ رادی هک تس نی یایاجن سک درکیم، مه وراب نوماراک

شی! هفخ هرتهب ورغید: درشف مخ زا نادناد دارهم

؟ هدرکن محر مشدوخ هلماح نز هب هک هشاب ی درم ابیداب ارچ هنک... ی رود وت زا مگن شهب ابید ارچ مش، هفخ ابید ارچ -

! ووووش ههههفخ ، متفگ -

. درشف وریمه کلپ لگرف

می هرواشم ومارام بی نور،نمایاجن وشبی مگ :یاال،زاایاجن تفگ شکیدو دوخ یوریپیناشی تسد کالهف دارهم

. ناتسرام ،ابیدربیتی هتشذگ افرح واین هرواشم زا مه وتراک مد...

ترپ اه هلپ زا ور هلماح نز هگا مینزی،نم لوگ رادی متدوخ هرآ، هتخس تساو یقحیتق روآ یدز:یدا دنخزوپ لگرف

ور بالاه نوا ارچ ی دنومن منم تحیاب هک چی،وت وت ...اما مدوب هدش روک هک دوب وت هب مآیمز نونج قشع اپیینزا مدرک

شلوک ور دوب هتشاذگ وش مُد راب دص اتحاال تسنود می هگا یهک تفگن نوا هساو منوش فصن منئمطم ی، دروآ تنز رس
دوب. هتفر و

!! هرادن تسود نم ثم سک هیچ مهفب قمحا دز: رفیدا لگرف

. تساخرب شراک میز تشپ زا دارهم

تس. وتنی لثم یهک سک منوا میهنز، رفن یه هساو طقف مبلق ،حاالدیهگ هدرک هبوت هتقو خیلی هداتس ای تولج یهک درم -

منک. می تباث تهب درک: همزمز وزیربل درک درگ بقع هتسشن نوخ یهب نامشچ اب لگرف

درک. کرت ار قاتا و

درک. جراخ یزاسیهن سفن دارهم

ی اوخ :حاالمی تفگ و درک فقوتم هچوک رس شامینار .وپالد تسناد یمی سک هچ رخآ شکید، می باذع مه زونه وا

ربی؟ اعقاو

درک. شهاگن هدش درگ ی نامشچ یناب رطع

میهش! گنت تساو ملد منک چیراک بخ : تفگ دنخیدو وپالد

دش. می قمحا و سخت هچب بشیههبیک درم یاین هاگ دش، رت درگ رتخد نامشچ

! همرظتنم ... منامام نم، -

! حتلا هب شوخ شکید: وپالدهآی



درک. شکرد ین رطع

. تسا شکیهد اهیی باذع مه درم الدباین

. تسا هبنش جنپ ادرف -

دش. شامینپیهدا زا سپس وگبیدو مهینار تسناوت اهنت رتخد

یدز. دنخبل و درک لا بند ار شنتفر وپالددر

دش. جراخ وراتیک گنت هچوک نآ وزا دروآ رد تکرح شامینارهب

دوب. ادخ اهی زور یدیرگزا زور مه ادرف

: مُجنپ لصف

درک. دزنیک دوخ اهی بل ارهب هوهق ناجنف مهینحین ورد تخادنا وریاپیدیرگ وپالداپیشار

مرواب : تفگ و تفرگ دوب هدمآ اهیشوتیدید بل هب ناجنف ندرک دزنیک ماگنه هک وا کرام تعاس ارزا شهاگن مایر

دزنیکیهب زا همه وتاین تقو نوا ، هدروآ هانپ تهب تلوپ رطاخ هب هک میهنک فارتعا هراد ًانلع رتخد نوا وپالد، منیهش
لای؟ حشوخ نوا

هک هشکب ی تخس ی ردق نوا مراذ منی تقو هیچ ،نم هدروآ هانپ رادیمیگی، متدوخ : تفگ و درک شهاگن دجیت وپالداب

... هربب هانپ ی سک هب

. شنتفر رغیهب هناخ وهب داتفا شامین وتی رتخد فرح یدا

رس زا منوا ، مشاب نم میهرب هانپ یهک سک اهنت هب دعب داد:واابیدزااینهب همادا و تسشن شا یوریپیناشی مخا

. قشع

ی؟ دوبن ی زغم ُک* مدآ هکایدق وپالد،وت قشع مودک ، قشع ههِه یدز: دنخزوپ مایر

؟ هدرک تور هکزیرو هداد تدروخ چیهب هرتخد نوا

! قشع یر سکا : تفگ سپس زگیدو وپالدبل

داد. ار شباوج مخا وپالداب هک درک شهاگن پچ پچ مایر

یاه؟ روخ می صرح ارچ، ی شاب لا حشوخ فریتق هساو اجیاینهک هب -وت

! تساطع رهاوخ نوا اینهک رطاخ ساو : تفگ راکشآ صرح نامه مایراب

. شتشاذگ ی لسع ووری دنادرگرب ی کبلعن اروتی ناجنف وپالد

ی. تدوخ عفانم نارگن سپ -آ،

میگی؟ رعش ارچ ینعیچیوپالد، تدوخ عفانم -

! هسر می ررض نومودره هب نور ترمیهکبیدابی نوا

مسق یه هاگداد وت طقف اطع هک ایهن رطاخ هساو منک رواب اعقاو ی، نارگن ردقن ارچای : تفگ اربیشو درک ریز مشچ وپالد

؟ هدروخ هناقمحا

وپالد؟ دوب هناقمحا شمسق وترظن :ینعیهب تفگ هناراو یح جوت مایر



. دننک می لمع شهب دننزب یهک فرح ره انوا ی منینود ،وت هرهش اپیین هچب ترمیهک نوا

! شفرح و هدرم ، نراد قعیهد

دمآ. می رظن هب هناکدوک اهیمایراربیوپالد فرح عضوم

. تشاد مایر راتفر هب تبسن مه اه رت لبق وپالدزا ار سح این اقافتا دراد،و چیزیار ندرک ناهنپ دصق یی وگ

منک...نم تحار و خیتلا راذب ،اما تسا هناقمحا هکمینزیخیلی یی افرح : تفگ و درک باترپ یزاسیهن سفن وپالد

. مداد وراطع شکیند نور بی دصق

دمآ. نور بی هملق دشو درگ نکمم دح ین رخآ مایرات نامشچ

ی؟؟؟ -چـــــ

و هدرک که و متکرش ی اباسح هتسرد تس، نی راکهانگ نم رظن زا نوچ شمرا بی نور بی مراد دصق نشیدی، -مهینهک

. تشاد شزرا رتش یزیبی چره زا مساو نوا اهی تسد درمیهکاب نوا گرم هدز...اما مهب زیدای ررض

دش. وپالد هتسشن نوخ هب هاگن مایرخیهر

. تشادن اطع رُپیزا لد داد می ناشن هک مه اه ردقنآ وا سپ

. دشاب هتشاد تسناوت هکمی اطع هچ، اطع اما

. تسب شقن اهیمایر یوریبل زومرم و سوسحمان دنخبل

؟ هراد شقن یتم مصت وتی مه رتخد نوا ،یا هرطاخ مهین هب افرص ی نئمطم -

. دشاب هتشاد ربخ شا ی گدنز لئاسم مامت مایرزا داوخ منی شلد وپالد

دوب! هدروخ یقی فران رجنخ اهیزیدای تسود زا وا اما دوب شتسود اهنت هک دوب تسرد حاال

. تسا ساسح ین رطع هب شساسحا هب تبسن دوب صخشم ال ماک اهیمایر راتفر اهو فرح هبعالهو،زا

. همدوخ یم مصت :هن،این تفگ رطاخ مهین هب

ی. کوا -

. دندروآ یف رشت دبیع مناخ ، دنمجرا :اقآی تفگ و داتس سنلاای هاگرد مینا مدختسم

سنلا. هب شنک یی امنهار : تفگ و دناشن رُپهیناجیوریبل دنخبل وپالد شبقاعتم و تفر اهیمایرباال وربا

دش. جراخ و تفگ "ی مشچ " مدختسم

هش. نشور نوش مجلا هب ممشچ هرارق هرخ باال سَپ : تفگ و دناخرچ وپالد تمس هب رس مایر

ی. سرب تاراک وردیشنکیمایروربیهب وتاشچ هرتهب :وت تفگ و درک ی مخا وپالد

! راکشآ خیلی تروص هب مه .نآ دشاب اجنآ وا دهاوخ منی شلد وپالد دش هجوتم مایر

ورببیمن. وت مدوب هدموا ، اقافتا مرادن ی مهم راک زورما : تفگ وا نداد صرح اربی اما

. تسا یی وگ کُر و تخسرس مدآ وپالد دوب هدرک شومارف زااینهک لفاق سریهد شا هتساوخ هب درک می رکف مایر



. مدب ردح ومتقو وت ثم منم وتبیراکی تس نی رارق ربی، هشتقو ودزی،حاالمه ترس بخ -

ی!؟ گدنز مهم تاقوا وزج هدش زابی رتخد اهآ،زاکیاتحاال وگبید: و دروخبرب مایر یهب باسح دش ثعاب وپالد فرح

. تفر مه اهیوپالدرد مخا

دوب. اه زور نامه زا زورما و تفرگ می شصرح مایر یی وررپ یزااین هاگ

زیدای تقو و دوب سنلا هب دورو لا حرد ین رطع حیفهک ارگبیدر،اما شلا یح باسح هک دوب سریهد مه نآ تقو سپ

. تشادن

هدش وت ِزور و بش یهک نومز نوا :زا تفگ رطاخ مهین هب دروخ ارمی شکَتاپ هکابید دوب هدز مایرکَتی لا حره هب اما

نوزات می تدوخ هساو یورادی تشاذگ خلای وت تسپ تدم این مرادن ربخ ی درک ،کف گنراگنر ی ارتخد اب ندنورذگ تقو
یمینکیم. باسح تسرد باسح یه وست مهیه اب شا عقومرس شاب نئمطم ی،

ای نتفگ دقیم اه،زا دوبن شمسر اباب،این :ای تفگ و تفر ورف دوخ مایررد هک دوب رادتقا دجیواب ردقنآ کالموپالد

یش. زاون نومهم ناریو

تفریم. ام هشاب : تفگ و داد ناکت رسی مایر هک تشداد همادا نانچمه وپالد مخا

. هرذگب شوخ : تفگ و درک هلا وح وپالد مآیزیهب تنط شی کمشچ تساخرب یاه تحار وری زا وحینیهک

درک. کرت ار سنلا تعرس دشومایرهب رت گنررپ وپالد مخا

صرح اب زیربل سنلا هاگرد مایرزا ندش جراخ ضحم هب سپس و درک لا بند نشخ ی هاگن اب مه ار شنتفر وپالددر
درک. شراثن درمیهکدیو*"ی "

میآید. شلباقم سالهن سالهن اهیی مدق اردیدهکاب ناوج رتخد دشو ور هار دراو مایر

. دنارذگ رظن ارزا رتخد اپی اترس یدزو دنخزوپ

میدرک. شدوخ بذج یار سکره اعبط شموصعم هرهچ و تشاد ی ملق ی مادنا و دنلبدق رتخد

. دزرلب اهیی نچینداب هکاب دوبن ی درم شدوخ وا اما درک کرد وپالدار

مدمیدز. نآ وپالدزا یهک قشاع و قشع

. دشاب زوس نامناخ تسناوت زیدایمی

دوب. اطع ناتسد رد شا ی گدنز مامت هک یی اربیوا مه نآ

درک! دس ار شهار و داتس ای شلباقم مایررسیع هک درک ی مارآ دش"سالم" دزنیک وا هب هک رتخد

دش. خیهر شلباقم درم وهب تفرگ ارباال شرس هدنپت وبلقی بجعت یناب رطع

مش. در ماوخ رانک،می ربید :میهش تفگ و درک ی مخا داد هک ار درم تمط شی رپ هاگن

تس! ینی تشگرب یهار هاگ ندوب شی،اماایون یدر :مهیهشمینوت تفگ دشو باالامیل فرط مایرهب بل هشوگ

تس. رگنی وا رتزاپیشهب بجعتم ی نامشچ یناب رطع

ید. مهفن فرح نآ ارزا درم روظنم ال صا



ید؟؟ شخبب : تفگ ابگیجی

مدق ره نتشادرب زا لبق ی، موناخ ههابتشا رادیمیری یهک هار : تفگ و دنارُس راولش اروتیجیب دوخ پچ تسد مایر

الهار هک،صا یمیهنک راگنا لهس ی روط یه مدآ اتقو ی هاگ نوچ ی شاب هتشاذن قدنخ ور وتاپ وش نئمطم لوا ولج هب
تس. ینی تشگرب

نکنیدوربید دس ونم هار نوا گبید،غیرزا حضاو افطل یرادید روظنم هگا : تفگ دشو دزنیک مه هب رتخد اهی وربا

مش. در ماوخ می رانک

دش. یوا درُمُز نامشچ وخیهر درک مخ رتخد تروص وری ار شرس مایر

شکید. بقع دوخ،ار دشورس بذعم تسشن شا هکزیربینی درم وبی شوخ و دنت رطع

نزب واپ تسد ی چره معیقوراتیکهک هاچ ِهاچ،وتیه وت نداتفا ثم ندوب وپالد رانک هک، مگب تساو رتزااین حضاو -

بیای. نور بی شزا یدیهگ نوتب ًارمع ی

درک. شهاگن نئظ اب رتخد

دوب. جعیب اربیش مه زونه درم اهی فرح

؟ تسناد چیزیمی ینعیوا

دوب؟ هاچ رد نداتفا دننام وپالد اب شندوب وا رظن زا ارچ ال صا

و... دراد وپالد ایاب هطبار تسناد می اجک زا درم نآ،این رتزا مهم

" هشتسود "الدب درک رکف دوخ اب

هنک" می عنم تساو ودرم نوا رانک ندوب ارچ هشتسود دز:"هگا رَشَت شزغم یدیرگزا تمسق اینراب

ید؟ تسه کی امش : تفگ و درک ی فوپ

. تسود -یه

امش میگیمر،هب یامیی مصت هچ یم گدنز هساو هرادن ی طابترا یمه سک هب سپ ، منود منی مدوخ تسود یور سکره نم -

تلاینکنید. یقبیهخد گدنز وت نتساوخن ی کمک نوتزا ی تقو ات یهمیمنک صوت مه

! شوخ زور : درک همزمز دشو در شرانک رسیًاعزا ین رطع

درک. لا بند ار شنتفر در قارب ی هاگن و هتفر اهییباال وربا مایراب

" شردارب لثم تسرد ، هروسج زیدای رتخد "این تفگ لد ورد دمآ شک شبل

. تشادرب مدق دنمجرا وپالد قرب و قرز رپ تراما زا جورخ دصق یدزوهب زومرم دنخش نی

دوب. هتفگ وپالد هب چیزیهک نآ سکعرب درک، می ناش ی ارجا هکابید تشاد اهیزیدای شقن زورما اربی

داد. ی مارآ ین"سالم" رطع و تشادرب مدق شتمس هب رتخد دورو اب نامزمه وپالد ***

گنسی هاگن زا مه ینزاب رطع و دشاب هدرک ی گنتلد عفر ات درک دصر ار اپیوا اترس قرب ی نامشچ واب داتس ای شلباقم وپالد
دوب. هدش نوگرگد درم ن



تشپ وزا درک در یوا ولهپ رانک ارزا شتسد وپالد دشکب بقع ار دوخ بجعت اب دمآ ات رتخد و درب ولج ار شرس وپالد
دوش. شعنام ات تشاذگ رتخد رمک وریرابیکی

دوب. هدرک سیخ دننام ار شدوخ وا تمس زا شندشن سمل اربی رتخد اما دوب ی حطس ین رطع رمک اب شتسد دروخرب

مینکی؟ -چیراک

شکید. ی تذل معیقورُپ سفن و تسب مشچ و درب وا ندرگ ارزیر شرس وپالد

ی؟ تسه وبشوخ تمسا ِثم ببیمن ماوخ -می

هنپیش. تشاد سپ هار وهن دوب هدش سایر وا نت راصح رد ًامامت ین رطع

رانک. ورب نلاید: هفخ یی ادص اب

داد. وا نوگ اهیلگ هنوگ وری ار شهاگن دشو ادج وا یزا ثکم وپالداب

. بینرا تساو مگب ی روخ :شبین،چیمی درک هراشا سنلا یاهیمینا تحار یدزوهب دنخبل

. نونمم :هیچی، تفگ دشو در شرانک رسیعزا ین رطع

نآ هتسد وری ار شرگ دی تسد و ینآ تشپ وری ار شتسد وحینیهکیک داد مل هرفن هس ی تحار وری شرانک وپالد
رغیبیمینکی!؟ تدوخ هنوخ :وت تفگ دشو خیهر وا وازیههب نامه زا دوب هداد رارق

: تفگ و درک ی فوپ ین رطع

!؟ نور یبی شکب وت نوا زا ور اطع ی اوخ یمی روط هچ

. لوپ رادقم ویه بوخ -ابیهکویل

مه... هشک می ونم یممه تشاذگ مه یاب رارق نچین همهفب هگا ال ،صا مشاب وت رانک نم هراذ منی نور بیدابی اطع -

ونم! : درک لماک شدوخ ار وا هلمج ی قبام وپالد

: تفگ و تخادنا ایباال هناش

یه! گدنز تاهابتشا رتین گرزب ،یکیزا هداتف نُی زونه یهک قافتا هساو ی نارگن

: تفگ و دنک بارطضا اراب دوخ بل تسوپ ین رطع

منک. راد رجیهح ور شرورغ یا منک تحاران ومردارب داوخ منی ملد نم

شی؛ وربیخیلا اهیدیهگ یهزگیهن،ابیدزگیهن باختنا اربی اتقو ی ضعب -

! هشوزرآ ی رتخد ره یهک تسه منینکی،ابنمی یمه ررض و تس چیزینی هک وت هساو حاال

درک. شهاگن ی کجک ین رطع



نک! زاب هباشون رتش -یمکبی

. هراد ررض ، مرادن هباشون -عالهقایهب

دیهگ؟ نوا هساو :وت تفگ یدزو دنخش یننی رطع

. تسب ار شناهد کاچ ین رطع و درک شهاگن مخا وپالداب

درک! سیخمی مدآ نت رب وم یسریدو مرظن هب کان سرت ، دوب شیرین شدنخبل هک هزادنا نامه هب درم اهیاین مخا

: تفگ وپالد

ی، سرب منامام هب داوخ ومنی زورما

ربیم! اجیی مه اب هرارق

: تفر ینباال رطع اهی وربا

؟ اجک

کین؟ نراد بلط شزا هک اه یورا نوا یم مهفب ،ات اطع :پیش تفگ و تساخرب اجی وپالدزا

هش! دزنیک تهب هنک تئرج ی سک داوخ منی ملد مدب، ونوش بلط داد:ابید همادا و درک ی مخا

دش. ی روط یک رتخد بلق

. دنورب اطع تاق هبمال ود ره ات داتس هباپای مه ووا

***

تس. رگنی وا هب خارف ی نامشچ اب شلباقم درم ابدیند اطع

!؟ هداد هار وروت روط هچ قمحا نابهگن نوا ی... ضوع یمینکی طلغ هچ -وت,وتایاجن

： تفگ و تسشن وا تخت رانک ی لدنص یبخیثوری دنخبل مایراب

! نداد حلا تهب ی باسح نودنز وت ،نشیمد داتسا ی روط هچ

ی. اوخ می مزا چی نور،دیهگ بی زاایاجن وشمگ درمیهک، وش هفخ رغید: درد اب اطع

: تفگ و درک هقلح وریسیهن اهیشار تسد مایر

ِّرش اینهک ثم ،اما ماوخ چیزیمنی هک نم

. هشب هدنک ینم گدنز زا تس نی رارق تا هداونوخ وتو



: تفگ و درک شهاگن گیج اطع

رزمینکی؟ چیرز

لانینا! غشآ وتی رب رود یت اضر هساو دیهگ متفگ نوشهب نم

: تفگ و درک مایر"چُن"ی

هن،وپالد. نم

. متشادن ربخ زاهیچی نم : تفگ مارآ سپس و درک شهاگن بجعتم اطع

: تفگ یدزو دنخزوپ مایر

هار ور وت راک شهب ندش دزنیک واب هنزب وش خُم وپالدات غارس ی داتسرفن وترهاوخ تدوخ ی دازآ اربی اهآ،ینعیوت
؟ هزادنب

. دنشاب هتخ ری شدوجو یربپیهرک درس بآ یی وگ دش می جراخ وا ناهد زا یهک تاملک کت کت،هب نشیند اب اطع

. دروخ مهپیچ هب شا دعم و داتس ای شپت زا یی ایوگ هظحل اربی شبلق

نزب رود یمایور نوتب زابیاه گنرز اباین نکن کف ونم، :ببین تفگ و دناخرچ وا رپیهد گنر تروص وری ار شهاگن مایر

ی،

، هماخ خیلا شا همه ایان

؛ هدرک عورش زابیایور دب وگب مترهاوخ نوا هب

هش. حلایت داوخ منی وت راگنا اطع،اما مدوب هداد راطخا تهب ،بقالمه هتخاب رس ود شساو نوچ

تا. هداوناخ یلک دوبان یمیهشاب واسم وت تمس یدیهگایزا اطخ ره

ی. مهفب و تنهد فرح هرتهب میگی، ترچ رادی -

. ندوب هدروخ مت ِسک همه اهیبی هچون بقال ور اه هرت،اینهُگ کاپ لگ گرب زا نم رهاوخ

. دنوبسچ تدوخ ثم یی اطخ هب ردام ِمدآ ورابیدهب اه هلصو این

درک. شهاگن مشخ مایراب

! دروآرد زااپی شتر یوغی گنادرم نتفرگ فده اب تسناوت می طقف ار درم این

وپ زا دیزور شدارفا اهیهکیکیزا سکع دشو گرلای دراو پین ندرک دراو زا سپ و دروآ نور ارزاجیببی شا ی شوگ
درک. وج و تسج ار دوب هدرک راکش شامین ینوتی رطع الدو

: تفگ و تفرگ اطع تمس یارهب شوگ

نک! هاگن تدوخ بیا

دوب. هدش خیهر شلباقم یرد مولعم ان هطقن هب هک دوب ی تعاس یک اطع شنکاو ره راعیزا یو ثنخ هاگن



هدرب ورفیش دوخ نچینرد هک هدمآ اطعیش رس هچبالیی تسناد ،منی هرُهلد و تشاد سرت ین رطع اربی شهاگن
. تسا

: تفگ مارآ یی ادص اب

هدش!؟ ...چیزی هبوخ ،حتلا شاداد

درب. بقع ار شرس شکیدو ی دنلب یدهین خرچ وسیش هب هک اطع نشخ و خرس هاگن

هدش؟ تچ ... شاداد -

یچیراک! دموا -ایاجن

چیه. تروظنم -

وم؟ هدرخ کرت ماوببینییاغیتر هتسکش رمک ی دموا -

درک. شهاگن شکیدوگیج مه رد وربا ین رطع

ید: سرپ زجع اب اطع

ین؟ رطع مدوب هدرک تگرزب ی روط نماین

؟ مدوب هدنوخ تشوگ یوت روط نماین

دنک. گنسینیمی شا سیهن هسفق چیزیوری یی داد،وگ دبمی هاوگ ین رطع بلق

؟ تزور و حلا هدش هکاین مدرک ،چیراک شداد هدش -چی

داد. نور هآیمعیقزاسیهنبی اطع

ین. رطع ی درک راد هشدخ وم وغیتر رورغ لا، وس یزیر درب یوم گنودرم ی، تسکش ومرمک -

ـــرین! طع ی درک مدو ــــــــ ب دز:ان رفیدا

؟ شاداد مدرک چیراک هخآ ونلاید: درک نتخ ری کشا هب عورش ین رطع

دز: رفیدا دنلب یی ادص مآیزو نونج ابحتلای اطع

؟؟ نم ی دازآ هساو دشی ترمیهک نوا باوخمه ی ...تفر ااااه ی شاب هدرک یچیراک تساوخ می

؟ مدوب هدرک تگرزب ی روط نماین لا غشآ هرتخد

ظفح وت تفارش لوی شاب ی اوخ نکب،رهکیمی راکیمینکی ره متفگن تهب و مدروخن ولد نوخ رمع نمیه هگم
تآیش هدنز هدنز ونم زورما هک وت هب تنعل ین، رطع تهب تنعل ... تشاد و ششزرا ینم دازآ ااااه، یوت درک نک...چیراک

دزی.

دوب. هدرب شتام رتخد

دوب. هدش سبح ردسیهن شفن



. تسناد چیزیارمی هچ اطع

. تسناد یمـی سک هچ " باوخمه ار" وا اطع

داد. می ادص شرس یرد گرم سوقان دننام سیلیمیدزو ششوگ جعیبوتی باوخمه هملک

دوب. هدش دوبان شا ی گدنز مامت

؟ دوب مهفیهد اطع

. شداد تس مینکینی کف وت هک روط نوا : تفگ و داد ورف ی تخس ارهب شناهد قازُب

ی... ضوع هرتخد وشفخ طقف وش، هفخ -

اهشیاه؟ تفاثک نوا دزنیک وت ماوخ لویمنی یمبیمر نود گس وتی مدوب هتفگن تهب هگم

... قمحا مدوب هتفگن تهب هگم

: تفگ هکمی دوب ونهلا زجع اب مأوت شدا یرفی ادص اینراب

ین،حاال رطع ی درک نومدوبان

... هدرک ی نوبرق وشدوخ نم رطاخ هب مقمحا رهاوخ ... مملا عود ی اوسر دیهگ

: تفگ یدو خرچ ین رطع وسی تیزهب شهاگن

.. تمن ببی ماوخ منی ورب ین، رطع ورب

نم... شاداد -

ووووور ـــــــ دش:ب قباس رتزا دنلب اطع رفیدا

. تمن ببی ماوخ منی ورب

؟ هربخ هچ :ایاجن تفگ یت نابصع واب دمآ لخاد تعرس هب رد تشپ ِزابرس

داد. ناوج رسپ تروص وهب تفرگ اطع ارزا شا هدز سیل هاگن ین رطع

: تفگ دشو رهاظ رد هاگرد مینا راتسرپ

. نور ییدبی امرفب افطل مهامش مناخ رادیماه... بیرام امایاجن

داد. ناکت فرطین ارهب شرس ین رطع

. نکن تسرد رسدرد ام هساو افطل نور بی امرفب مناخ : تفگ و تفر ولج زابرس

درک. هرجنپ تمس هبور و شرهاوخ تماق زا تفرگ مشچ اطع

دش.! می جراخ ناتسرام بی حور وبی درس قاتا زا یهک تقو دوب مغ راب مخیهدزا شهاگن ین رطع

***

بی ناتسرام بی هطوحم زا نوزوم ان اهیی مدق هکاب درک هاگن ینی رطع هب بجعت واب تفرگ شامین ارزا شا وپالدکتیه
دمآ. می نور

رتخد تمس هب سپس دشو نئمطم شخرس رس ندش شوماخ اهیشزا شفک کُن واب تخادنا ای هشوگ ار شراگ سی
. تشادرب مدق



ین. رطع -

دش. ردسیهنزیروور درم بلق دمآ هکباال رتخد خرس و موصعم هاگن

؟ هبوخ شلا ح اطع .... رتخد وت هدش تچ -

دز: ینبل رطع

ی؟ تفگ شهب وت

: درک شهاگن وپالدگیج

چیور؟

: تفگ دشو وا وریسیهن شناج اهیبی تشم بوکیند هب عورش و تفرگ لُب هدش اهر نامک تیریزا دننام رطع

. هههرآ ی، تفگ شهب وت

وتهی ِثم ی سک هنرگو ... هترس ایوت هشقن یه متسنود می مشلوا نکی...زا مَخ و مشاداد رمک ی تساوخ می طقف ی ضوع

دزنیکمنیدش. نم ِثم ی تخبدب رتخد هب تقو چ

: تفگ و درک سایر ار شتسد ودره چم هدز تهُب وپالد

! هتفرگ ونم نماد هک هدروآ یباال دنگ هچ زاب تشاداد نوا ببیمن نزب فرح تسرد ، هنوو چیمیگیدی

ی. تدوخ فادها لا بند یهک تسه ی تسَپ ِمدآ ...وتیه مرفنتم تزا وووش ه فخـــــ -

مهفیدی؟؟؟ شی دزنیکنم دیهگ مراذب ًارمع ی دنوخ روک لوی

دوب. هدرک ی صرح یو نابصع یوپالدار باسح مدرم وخیهر واکجنک هاگن

. تشگرب شامین تمس شکیدوهب دوخ لا بند ار رتخد ی وزاب و دروا نی تقاط دیرگ

ونلاید: دشکب نور وابی گرزب اهی هجنپ ارزا دوخ ی وزاب تشاد عسی ینابقتال رطع

. مرفنتم تزا ی، ضوع نک ملو

ونمباالمیرای. گس وری نوا رادی هک وش راوس دوز ورغید: درک زاب شامینار وپالدرد

یمنیمش. ضوع مدآ شامینیه راوس منیمش... راوس -

: تفگ و درک سیخمی رتخد نت رب یوم باسح هک یدز دنخزوپ وپالد

یدنیدیزعیمز. ضوع زونه

منک. راتفر تاب دیهگای روط مروبجم هنرگو وش راوس دوز

دش. شامین راوس و درک شهاگن راکشآ ی ترفن و صرح یناب رطع

. تسشن لُر تشُپ دزو رود شامینار تعرس وپالدهب

هلمح مهب ی شحو اهی نوو حی ِثم هدش چی ببیمن نزب فرح تسرد بخ،حاال : تفگ شامین ندروآ رد تکرح حینهب

ی. درک

. دروخ صرح ووپالد درک رخسمت رس ِههه"ایزا ین" رطع

؟ نهد یدبیوت خرچ ویه تزارد نوبز نوا -میمیری

یگبی؟ مینوت ترپ و ترچ طقف یا

: تفگ دنلب یی ادص یناب رطع



میمگ؟ ترچ نم

هدش؟ یچی یمینود ضوع

... هدموا نم رس هچبالیی ی نود می

. تسج هار شا هنوگ دشووری اهر شنامشچ نامک زا اهیشمه کشا اهیش رفیدا دادتما رد اینراب

مهفیهد...میهگ؛ چیوز همه اطع -

می ظفح وت تفارش ی... درک یکمنی چوک وتدوخ لویوت مدرم وتمی نوا ،میهگ مدرک راد هشتخ وش وغیتر رورغ میهگ

ی. درک

مش. تحار مبیمر شاک نم، هب تنعل

هش... یمک گدنز زااین مسحن دوجو شاک

. مدرک دوبان ومشاداد

. مدرک دوبان وم هداوناخ نودان هنم

: تفگ و دناخرچ ار نامرف صرح وپالداب

مینکیمبیری. طلغ واالًوت

نودب زعیمز....اماایون منک می تباث تهب ...ایون منوت هدنرب گرب ونم تس تانی هداوناخ ِیوتو دوبان نم اب ندوب ناثیًا

. منوشنب شاذع هب وشردام و منک پوریاد فرش بی نوا مدوخ میمد لوق و متفگن اطع چیزیهب نم

. مداتفا شمشچ زا ببیهن،حاالهک ونم داوخ منی دیهگ مردارب ...حاالهک هراد افیهدای هچ -حاالدیهگ

: تفگ و درک ی فوپ وپالد

. تتشخب یمی شاب هدرک مه ور اطخ رتین گرزب تس... ینی مدآ ین چمه تردارب

شهب سپ ... هدنوسر هبایاجن ور امش شکیهدو تمحز شا هداوناخ هساو رمع مامت سکیههک نومه تردارب ی تفگن هگم

نک! دامتعا

دوب. هدشن زاب شلد وری زا مغ قاجنس مه زونه اما داد رارق ثئاتیر تحت ینار رطع اهیوپالد فرح

نلاید: نازرل ای هناچ و ضغب اب

... نودنز میند لا قتنا ادرف ور مشاداد

هنک. می وخیلا رکف شدوخ هکاب سب زا میهش هنوو وتدی نوا منئمطم نم

. مدب شهب یح ضوت یه دادن هزاجا تحی نوا : دوزفا و تسکش شضغب

درک. فقوتم شکیدو نابا شاحیهخی شامینار وپالد

: تفگ و دناخرچ رتخد تمس هب رس



میهش. تسرد چیز همه

میمد. لوق تهب

: تفگ شکیدو ارباال شا ینبینی رطع

میمش. تنو دمی مرمع رخآ ات نم هک هتقو نوا نک... لمع تلوق هب سپ

درب. ولج ار شتسد وپالد

تس. رگنی وا هدش زارد تسد هب بجعت اب رتخد

: دودز اهیشار کشا و تسشن شا هنوگ وپالدوری تسد

ببیمن. تامشچ وت وکشا ماوخ منی دیهگ

شکید. ناهد ارهب دوخ زیریهن بل رتخد

درک. شجراخ نادند راصح وزا تسشن شبل وپالدوری تسش

میریمز. تاپ هب ندیاور روط هچ نکیمیبینیهک دامتعا مهب هگا ین، رطع نک دامتعا مهب -

درک. دزنیک دوخ اهی بل وهب درک دنلب وناز وری ارزا شتسد وا هنوگ شزاون زا سپ ووپالد داد ناکت رسی ین رطع

: تفگ و دناشن شتشپ ای هسوب

گبیریم... نشج ورابید رهشیرو ره۲۱ دعب هب زور زااین هشاب تدا رهشیِهرو،ی ۲۱ زورما

دوب. هتفر باال رتخد بلق نابرض

: تفگ شکیدو سپ ار شتسد نوگلگ اهیی هنوگ واب

گبیری؟ نشج ی اوخ ومی سحن زور، ارچاین

: تفگ ین رطع و دادن ار شباوج وپالد

. تسه ای هطبار بینام ِهتفگ اطع هب هک هدوب کی ترظن هب

: تفگ و ،درک شهاگن رکفتم وپالد

میهش. صخشم ی دوز هب ،اما منود منی

. هشاب هدشن دیر عقوم نوا ات مراود مای اما هتسرد -

معیقیدز. کُپ و تشاذگ شبل هشوگ ار سیراگ

: تفگ و دناخرچ لباقم درم هبرف وریهیلک ار شهاگن

دادی... اطع نوا یهب سرد بوخ ، دموا مشوخ

اقآ. امش ِرکاچ : تفگ رکیهایدزو دنخش نی درم

. تساخرب میز تشپ وزا درک شوماخ شلباقم ساجیراگیرکیتسلا اروتی مایرسیراگ

ننک. سیها وشراگزور وت نوا گبی تاه هچون هب ماوخ ،می هزرلب اداب هکاباین تس بیدینی نوا تس، ینی فاک -امااین

اقآ... مشچ وری :هب تفگ و دناخرچ وریپُل ناهد لخاد ارزا شنابز درم

داد. کتیه نآ هبل ارهب شرمک و داتس میزای ِولج مایر

: تفگ و درک هقلح وریسیهن ار شناتسد



نکی. شارجا وت ماوخ هکمی مراد رتی اهیجبلا هشقن لویعفال

. تفر باال درم اهی وربا

. شا هداوناخ غارس ربی ماوخ -می

***

دبیع؟ مناخ هروط هچ تردارب عاضوا -

. نداد شلا قتنا ،دیزور نونمم هبوخ : تفگ و درک یندیاررپ شون اهی ناو رسیعلی ین رطع

: تفگ و داد ناکت رسی دارهم

دوب. هتفرگ سامت دمحم دیزور

درک. شهاگن یرا شوه و دناخرچ شتمس هب رس رسیع ین رطع

دوب. دنمجرا دارهم ناهد ایزا هلمج نشیند رظتنم مایدی هچ اب تسناد می ادخ

: تسشن میز تشپ دارهم

. تتن رتببی دوز هچره داوخ می تفگ

درک. شن زیری بل ووجیند هب عورش ین رطع

ی! تفرگ شوخ ربخ ،اشیدیه شرتفد ورب امتح ادرف -

درک. شهاگن بجعتم ین رطع

: تفگ و درک ریز مشچ

نودید؟ چیزیمی امش

اتدئاق ، تتن یابیدببی روف خیلی هتفگ نم هب هک هداتفا ی قافتا بخ،اشیدیه :هنواال...لوی تخادنا ایباال هناش دارهم

هبفلانیکگبیری. یایون داعیپیشمنیهرووتمینوت لا ور نومه هب هدنورپ

. مراود یدز:مای دنخبل ین رطع

مرب. منوتب ادرف منک منی رکف :اما تفگ تلا جخ زگیدواب بل

داد: باال وربا دارهم

ارچ؟

. منکن یی ور رد میمدهیچزیرراک لوق ادخ،لویدیهگ هب منوت هدنمرش و مدرک هدافتساءوس ی فاک هزادنا هب نم -

ی! دنوچ میپی ونم هنکن : تفگ دنخیدو دارهم

نودید. می نوتدوخ هک امش ادخ، هب درک:اویهن یح جوت رسیع ین رطع

ندنودرگرب ور راذب ور تزکرمت همه عفال مینکی،اما ناربج شا عقوم دبیعهب مناخ میمنک... کرد هک منود می منم بخ، -

ی؟ کوا تا، هداوناخ

ور تا هداوناخ دبیو نوماس ورس چیوز همه هنوت وتمی هک منئمطم ،نم همولعم ال ماک یواین تسه وقیای رتخد وت
رعمج مهرانک هرابود



نکی.

مراود :مای درک همزمز و درشف وریمه یبل تحاران یناب رطع

دش. دنلب میر تشپ یدزوزا دنخبل دارهم

اتحاال. هدروخ نوباص نوشساو ی باسح لگ هم مکش منئمطم وربیرایدهک اه تبرش نوا بخ،حاال -

. تفگ ی مشچ و داتفا هدنخ ینهب رطع

. تشگ هناور وا رس تشپ تسد سینیهب ینمه رطع دشو جراخ هناخزپشآ زا سپس دارهم

درک. رکف دوخ اب

. تشاد یاربیوا مهم ربخ انئمطم ، دورب ینا کدمحم ارهبدیند ادرف امتح ابید

و نامشچ وری ار شتقاط وبی برطضم هاگن و تسشن کینا دمحم میزراک لباقم ی لدنص دوب!وری هچ بوخ هچ حاال

داد. زابی لباقم درم اهی بل

دبیع؟ مناخ بوخید دش: مخ ولج وهب تشاذگ لباقم ووریمیز درک هقلح اروتیمه شناتسد دمحم

درک. ی رکشت ونیهمایدزو هفصن دنخبل

. منوت مهم ربخ نشیند رظتنم هناربص بی شتسار ... مبوخ نونمم -

. هشاب شوخ هنوت می اقافتا هک مراد نوت هساو ی مهم ربخ هکمینودید روط نوا هلب، : تفگ یدزو دنخبل دمحم

دوب. هدش هئارا هاگداد فیملیوتی تسه نوت رطاخ هک روط نومه داد: همادا دمحم یدزو قرب ین رطع نامشچ

تآیشمیهنز. هراد ندنوسر لتق هب زا سپ ور درم نوا نم ردارب درک می تابثا مه فیمل نوا هلب،و -

این هدنن بی درف هک هدش ی رادرب یفیمل روط فیمل نوا تس،ینعی نی روط این عقاو رد بخ : تفگ و داد ناکت رسی دمحم

... هشک می شتآ هب هراد لتق زا سپ ور لوتقم اطع امشینعی ردارب هک هنک روصت روط

سریهد؟ لتق هب اطع طسوت مه ندش شکیهد شتا هب زا لبق لوتقم هکآیا تساجن رتای مهم عوضوم لوی

وتیفیمل اطع روصت طقف و تس نی مولعم چیزی اعقاو نوچ ، هدوب اطع تسد هب لوتقم ندش هدز شتآ نومه ال یاصا
. دسج نتفرگ شتآ هنحص و هداتفا

ناثیه مدص وت منوا سریهد لتق هب هلولگ برض اب ندش هدز شتآ زا لبق لوتقم هتفگ ی نوناق کشزپ هک چیزیمه قبط و
دوب. هدش نوشیشلشیک وتیپی تسار یک هلولگ نوچ

وزج درم اربیاین یی وگ اما درک اردبمی شلا ح اعقاو نچینچیزاهیی هرابرد ندز فرح دش، عمج مه رد رتخد تروص
دوب. لئاسم داعی،رتین

نکیم ششاکنک تقد اب هگا ور فیمل نوا هک متشاد متح نم : تفگ هکمی تسسگ ار شراکفا هتشر کینا دمحم ی ادص

هدش. روط مهین مه یی اروج نکیمویه هدافتسا شزا نومدوخ عفن مینوتیمهب دصردص



دش. منی درم اهی فرح هجوتم ال درک؛صا شهاگن ینگیج رطع

یحدبید. ضوت حضاو -میهش

سریمد. خن رس هبیه ماجنارس ،و مدرک زاببینی راب اه دص زا رتش اشیدبی تدم وتیاین ور فیمل نوا دبیعنم مناخ -

ی؟ خنرس هچ -

. هداتفا قافتا رهش زا جراخ و نوبا اقویعوتیبی مامت هکمینودید روط نومه -

یمه موس صخش هکیک مدش هجوتم و مداد عرفیتا هب ئزجیتا زا ور مهاگن هرخ بزابینینمباال راب دنچ نوا وتی

. هدرک اقیم هتوب یه تشپ وشدوخ هک هتشاد دوجو اجنوا دموا اقویعپیش عوقو نامز

درک. شهاگن درگ ی نامشچ یناب رطع

ال صا شمد دیندفیملدی عقوم تخس خیلی نم و دروخ نوکت هتوب تشپ هک دوجوم نوا اشید مدرک می رکف -اوایل

تس. نی روط هکاین مدرب فیملپی ددجم دیند دنچینراب اب مک مک اما هشابن ناسنا

. مردارب هدنورپ اربی هشاب ی دهاش هنوت می درف نوا :ینعی درک شهاگن هدز قوذ و هدمآ شک اهیی بل اب رتخد

میهش؟؟ دازآ ینم اطع ینعی

هنوت درف،می نوا آیا دبیع...ایهکن مناخ یمهیهن لصا عوضوم : تفگ سپس و درک ی ثکم کمیدزو ار دوخ بل دمحم

!؟ قافتا این سکعرب ،یااینهک هشب یش دازآ ثعاب هک هشاب هتشاد نوت ردارب هدنورپ یاربی تدهاش

. ههانگ نمبی ردارب هکمیهش، همولعم : تفگ و درک ی مخا ین رطع

دبیع،هباین مناخ داد:ببینید شا ی لدنص ی تشپ ارهب شرمک و تشادرب وریمیز اهیشارزا جنرآ و درک ی فوپ دمحم

هطقن امشیه اربی هطقن نکید،این بارخ ور نومرس تشپ اهی لُپ مامت هشب ثعاب نوم تاساسحا یمابنید سرب هک هطقن
رادید ینان مطا اتدئاق شهب و هنوت ردارب منود می هتسرد ، هشب امش ردارب تاجن ثعاب هنوت می شنتفر تسرد هک هکس ری
قحی مهفیند رهچیز زا لبق نکیدهک رکف دبیعهباین مناخ شابید،لوی هتشادن یطاالعی عقاو عوضوم واشیدتحیزا
و هشابن هانگ اممیهگبی هب شدوخ هک روط نوا هگا هنرگو نکیم، شکمک ام هشب ثعاب هنوت می اطع دوخ نوبز زا تق

رتزااالنمیهش... دب دصرددص یت عضو هک هدب تداهش اطع دوخ دض رب منوا وربیرایمو دهاش نوا ام مدعب

. تفر ورف رکف ینرد رطع

وباالمی تفرگ می شزغم یرد رتش بی گنر اطع اهی فرح هب شدامتعا مه زاب اما دوب تسرد ال ماک درم اهی فرح
دمآ.

. ههانگ بی دصردص نوا ... مراد ینان مطا ردارب هب نم : تفگ مهیهش دجیرتزا شکیدو مه اهیشاررد وربا

. تفگن وچیزی درک شهاگن یخیهرخیهر تاظحل اربی دمحم

حاتاالیهکالم هک دنچره منک، می ینان مطا منم زیهدا ردقن ای نوت ینان مطا ی،حاالهک کوا : تفگ و داد ناکت رسی سپس

. هتشاد راگی زاسان ِرس نم ومهیهشاب مدرکن لدب درو تردارباب ی باسح و تسرد فرح



... هنوم دیهگمی عوضوم داد:حاالیه همادا درم و درک شهاگن هدنمرش ین رطع

ی؟ عوضوم هچ : درک شهاگن ین رطع

هدب... تداهش هرارق یهک مدآ نوا ندرک -پیاد

درک. باسح دشوارکیهار شامینپیهدا زا

. تفرگ پردیش ار هناخ شامینهار ِندش رود ضحم هب

ناج. وهی دوب بارطضا و سرت زا ولمم شدوجو مامت

میسرید. رظن هب زیدایوریایی شردارب تاجن و سانشان درف نآ ندرک پیاد

. راود ومای دشاب حلا شوخ تساوخ می شلد

. دهدب مه شردام ارهب شوخ ربخ و دورب هناخ هب رت دوز لای حشوخ واب دشخبب تعرس اهیشار مدق االن

زور رتین داش رد مهیهش اه نآ دننام ی تخبدب اهی مدآ اینهک، مهنآ میدز رگنلت یکچیز گنشق اهی رکف این همه ِهت اما
می بوکرس ناش ی شوخ مامت دب هظحل یک نداتفا قافتا اب ناش اهی هظحل رتین راود موای رد ومهیهش ناش ی گدنز اهی

دوش.

دنک. اعد ار ادخ لد رد طقف و دشاب بیخیلا تفرگ یم مصت و درک جراخ گنسینیزاسیهن هآ

دوش. چیهر شدوجو رد هرابود ومغ دوش لدبم هبیسأ شد یدمای سرت ،می ندوب راود مای یدزا سرت می

درک. رسیعرت اهیشار مدق دش هک هچوک دراو

. دناخرچ لفق ولکیداررد تفر ناش هناخ تمس هب

دوب. هداتس حیطاای طسو شردام درک زاب وردار

درک. سح دوخ رس تشپ یار سک روضح هک دنبب دوخ رس تشپ ردار تساوخ

شکید. هینی شرس تشپ هیلکی درم ود وزادیند دناخرچ بقع هب رس

***

نور دزبی تراک رتفد زا هک دوب پیش تعاس دنچ : درک اج هباج ششوگ وری یار شوگ و درک هچوک دراو شامینار دارهم

. دمحم

یمیهش. تعاس یهیکیود منود پیچیدهک:قدیاقمنی ششوگ رد دمحم ی ادص

. شش پی مربب متفگ تفرگ می وشا هناهب ی باسح لگ هم نوش هنوخ سریهد ببیمن متساوخ می هخآ ی، کوا -

شامینهب هرجنپ ارزا شهاگن بجعت واب دوب هتسشن درگاش ی لدنص وری شرانک هک داد لگی هم ارهب شهاگن دارهم
. دندوب هلحم رد ندرک یکزابی چوک لگ ردحلا هدلج ود هار هار پوت هکاب داد اهیی هچب رسپ

االنسریهد هشاب هتشادن نور راکدیهگایبی هگا اباب، هرآ : دمآ دوخ هب دمحم ی ادص دزواب شرتخد یهب دنخبل دارهم

. هنوخ

...راکیرابی. شاداد منک عطق نم سپ ی کوا -

. ظفادخ امش رکاچ -



درک. عطق ار سامت دنخیدو دارهم

درک. فقوتم هچوک ی ولج اج نامه شامینار

درک. رکف دوخ واب تسناد ارمنی ناش هناخ قدیق سردآ

. هشاب هتشاد شلا وس یاربی باوج دناوت می سخت اهی هچب رسپ یکیزااین امتح

وبیما. مسرپب لا وس یه ارسپ زاایناقآ مرب نمات وشن شامینپیهدا زا وت مرتخد -

وسلای؟ هچ ید: سرپ رسیع لگ هم

. تساجک ین رطع خهلا هنوخ مسرپب ماوخ -می

اباب. هشاب اتبیما، وشن پیهدا

داد. ناکت رسی رتخد

. تسب دوخ رس تشپ دشوردار پیهدا دارهم

. دندرک می دصر ار وا قارب شامینقیتمیو هناراد یرخی نامشچ واب دندوب شکیهد زابی زا تسد اه هچب رسپ

. رسپ :اقآ تفگ و تفر اه هچب رسپ یکیزا تمس هب دارهم

:ابنمی؟ تفگ و دناخرچ شتمس هب رس کرسپ

. مسرپب تزا لا وس یه ماوخ می بیاایاجن هرا -

رادی،نمبیما!؟ لا وس نم زا امش -

داد. ناکت تبثم رسیهب و داتفا هدنخ هب رسپ رصیح فرح زا دارهم

نممیما. سپ میگی تسرد امش هلب -

درک. بلج ار شا هجوت هچوک ِهَت یجیغیزا ادص هک تشادرب کرسپ تمس هب مدق

. دننک می راوس وتینَوی روز یارابقتالو سک هک دش ی درم ود هجوتم و دناخرچ تمس نآ هب رس تعرس هب

یندبیع. رطع زج تس ینی سک درف نآ دش هجوتم درک تقد رتش مکیهکبی

دوب. هدش خیهر تمس نآ هب روابان ی هاگن اب

ودید. گنر سیها نَو تمس هب تعرس وهب دمآ دوخ هب

یاین ابرلد کرتخد قشع زج یی ادوس شرس رد یهک درم دشو فقوتم هچوک شامیندیرگیرس هک دوب مهینحین رد
. تخادنا تشحو ی اون شرس رد یی انشآ یجیغ ادص دش شامینهکپیهدا دش...زا شامینپیهدا نآ زا دوبن هلحم

تس. رگنی وسنآ وهب درک ارریز شز تی هاگن

میودید. اهنآ تمس هب تعرس هب یمه درم و دندوب کرتخد ندرک راوس ردحلا وقیهیلک رم ود

!؟ هربخ هچ اجنوا : درک همزمز زیربل

؛ تفرگ هکباال دروخ دزو



. تفر پیش وسنا رسیعهب اهیی مدق واب تسنادن اجیز ار للعت دیرگ

ینار رطع وزی یهکاب درم تمس شکیدوهب هلعش شنت رد نوخ اردیند کرتخد ی کشا تروص دشو دزنیک مهینهک
دش. رو هلمح دوب هتفرگ

دش. اهر درد اب ینمه رطع ی وزاب تسشن درم هنوگ وری هک شتشم

شکید. دوخ تمس ینهب رطع یجیغیدزو کشا ی نامشچ مرنیناب

شامین و دندش گنر سیها نو راوس مه هب هراشا ورسیعاب دنتسناد رارقرب ار رارف دیدند جنشتم یتار عضو هک درم ود
. دندروآ رد تکرح ارهب

دوب. هدش مخز شجنرآ و داتفا وریمزین نتفر زا لبق درم گنسین تشم رطاخ هب دارهم

میدز. قه دوب هتشاذگ مرنین وریسیهن ار شرس ین رطع

دش. جراخ هچوک دیرگ تهج یدوزا خرچ گنر سیها نَو دوب. شامینودیدامابیافیهد تمس وپالدهب

بوکید وریمزین اپیشار صرح واب درک ی فوپ وپالد

. سناش هباین فُت -

درک. کاپ ار شنوخ شکیدو شا هدش زاب بل هشوگ ار شتسش دشو دنلب وریمزین زا تمحز هب دارهم

. مدرک ظفح نتفر زا لبق ور نوش شامین تس،پالک نی مهم نک، نوشلو -

. تشگرب شتمس وپالدهب

دش. جراخ شنت زا حور ای هظحل اربی

دوب. هدش راوآ شرس وری هچوک اهینآ دیراو ورد مامت یی وگ

یهکمیدید... درم

!! تشادن ناکما هن

دز؛ کلپ

... هرابود یکراب،

!! تشادن افیهدای

کچوک دنک،ندیا تباث ات دوب هدناسر هطقن هباین دوب رارف ردحلا مهیهش هک ار یی ووا دروخ خرچ و دروخ خرچ مزین
دنک. ملعدق وریش دهاوخب وا هک تسا نآ رتزا

دوب. ی شاپ ورف ردحلا شن گنسی مسج میدزو گنز اهیش شوگ



دش. لباقم درم جعیب گنسینو هاگن هجوتم دارهم

. داتس ای تکرح وزا درک ایگیر هظحل اربی نامز خرچ درک مهتالقی هکاب ناشهاگن

؟ ردام ی بوخ : تفگ شکیدو شنازرل کرتخد ِرس وری ار شدرس تسد مرنین

درک. ادج مرنین ارزا شنازرل ندب تعرس یدوهب کشخ ین رطع کشا همشچ

. دروآ زااپیردمی ناج وهی سرتسا همه اراین شردام

؟ نامام ی، بوخ تدوخ -

؟ قمحا هرتخد نمی رکف هب مزونه : تفگ و درک کاپ ار دوخ کشا شا ی رسور هشوگاب مرنین

کینا؟ متسنود منی نم ادخ هب نامام -

درک. شزاون ار کشا شکیدودر کرتخد هنوگ وری ار شتسد یدزو نازرل مسبت مرنین

مینزیم. فرح شبجار دعب تس، نی شتقو ...االن هتردپ بی شداد نوا روگ زا زاب اینتآیاش همولعم ردام، منود -می

داد. ناکت رسی ین رطع

میزرلید. شاحیهداب بیدیرد هدننام هدمآ پیش هعقاو سرت زا شنت لک مه زونه

ید. کشخ لباقم ورس نوچ تماقود وری شهاگن دناخرچ هک ار شرس

زگید. بل

. شخب ی گدنز واما دوب هرظنم درمغیر اینود روضح

دنک. رکف ناش ایهبدیرسریند هظحل تحیاربی تساوخ منی

وا... دننام ی هانپ و تشپ وبی اهنت رتخد

هدب. نوشر خی ادخ : تفگ ششوگ رانک مرنین و درشف وریمه اهیشار کلپ

. تشادرب مدق ناش تمس وهب داد ناکت رسی ین رطع

میری. اجک : درک تشرد مشچ مرنین

. نامام همراک بحاص نوش منک...واینهکیکی رکشت : دنادرگرب مرنین تمس ارهب شرس

دش. کشخ یش اجرس مرنین

. دشاب هتشاد تسناوت می راک هچ ایاجن شرتخد راک بحاص

. دوبن فالح رتکد رگم شرتخد راک بحاص ال صا

دش. گنسین شلد هآیوری

دوب. هدش رود وا زا هک دوب تقو شن،خیلی ی رطع

دش. دزنیک ینهک رطع



. دشادج اهیوپالد مشچ رغیب وللت زا مه دارهم هاگن

دبیع؟ مناخ هبوخ نوت -حلا

وچیمی ندوب کی منود میمش...منی هنوو دی مراد ال، صا داد:هن باوج ناش شکیدورپی دوخ یوریپیناشی تسد

اما... نتساوخ

زرلید. شا هناچ دزو هقلح شنامشچ رد کشا

دش. هدنک دارهم وپالدزانیمخر تام هاگن

ید کشخ کرتخد اهی کشا وری شهاگن

دبیع" مناخ "

؟ تخانش ینارمی رطع درم این

؟ تفگ دبیعمی مناخ وا هب

ید؟ سرپ ارمی شلا ح

؟ دروخ می تشم شتاجن اربی

تشاذگ شجنرآ وری ار شرگ دی تسد دارهم درک؟ یارایافمی شقن هچ تشاد شتسود یهک رتخد ی گدنز رد درم این
میدیم. شراذگ ی هاگآ ،االمنمیریم هداتفو ینی صاخ قافتا ید،عفالهک شابن نارگن داد: ژ اسام و

. مرادن رس درد هلصوح تس، -هنالمزنی

نوشراک وزاب نتساوخ وچیمی ندوب یدکی مهفن امش و گنینر ور نوشراک باوج انوا رسینعی درد : درک ی مخا دارهم

ننک. رارکت ور

داد. هچوک طسو تلا فسآ وهب تشادرب دارهم هرهچ وری ارزا شا ی صاع هاگن ین رطع

صمیتب. تشپ صمیتب ی، تخبدب تشپ ی تخبدب

دوب. هدش هکتیهر دوب تقو خیلی شا ی گدنز رد شمارآ گنر

درک. دنلب ار شرس شکیدو هآی

. داتفا دنمجرا وپالد یکوهیدا

. دناخرچ شتمس هب رس تعرس هب

دش. اوهیش و حلا ندش ضوع ثعاب ای هظحل اربی دیدهک درم هاگن چیزیرد

. تشادرب ولج یهب مدق و داد ورف ار شناهد قازُب

هبوخ؟ -حتلا

ی؟ بوخ وت متس نی مهم نم : تفگ مارآ و داد ناکت رسی وپالد

؟ نوش ی تخانش ،می ندوب کی انوا

ال. صا داد: ناکت فرطین رسیهب ین رطع

. هدموا پیش مساو ی بجاو عفالمیمر.راک بخ،نم :خیهل درک ی فوه وپالد



درک. شهاگن بجعت یناب رطع

ور؟ ایناقآ نوش ین تخانش :می تفگ و دمآ ولج دارهم تفرگ هلصاف وپالدهک

. دناخرچ دارهم تمس ارهب شرس

هلب... -

. داتفا لگ وهم شدوخ شامین شامینوپالدیدا ی ادص واب تفگ "ی ناهآ " دارهم

مدقـ شامین تمس رسیعهب و تفگ "اویی"

. تشادرب

***

دصقم وهب دفاکشبار مزین تساوخ می یی وگ هک دوب هدروآ رد تکرح هب رهش اهی نابا یردخی تعرس نانچ شامیناراب
. دسرب شمولعمان

درم. نآ رسپ ، دنمجرا دارهم

دوب؟ هدرب ارهبیامغ شرهاوخ و ردام وا رمع اهی سلا مامت یهک سک رسپ

درک. گنسینیمی اهیشوریسیهن شسفن

درک. رغیبیمی ابوا رهش مامت یی وگ

دوب. مارآ ان شدوج و مامت

. دنزب رفیدا تساوخ می شلد

دنک. ارخلای شا هلا سدنچ دنچینو اهی هدقع مامت تساوخ می شلد

بوکید. شامین تفس نامرف وری اهیشار تشم

... رابود یکراب،

دز!! ،رفیدا تشادن افیهد

. دنلب ی ادص اب

دز. هقلح ولگیش یوتی ضغب

نابا شاحیهخی شامینارهب

شکید.

. دناسر نابا شاحیهخی لودج ارهب شدوخ ربیهد اهیی سفن اب

ارمیدید؟ ابیدوا ارچ

. تشاد ین رطع ایاب هطبار هچ درم نآ

. دشاب گنر رپ شقن اویرگااین



. دنبب یلد درم ره هب تسناوت ینمی رطع دننام یی اهنت رتخد

. دشاب دنمجرا دارهم درم نآ اویرگا

شکید. دوخ ی ولگ یوری تسد

داد!! می هزاجا ابنید هن

اوزیای وری ار شواکجنک هاگن و دوب هداد کتیه ردپ دنم درد ی وزاب ارهب شرس لگ .هم دروآ ردمی رس هطبار ابیدزااین

. دناخرچ دبیعمی هنار قحی هناخ

درک. فراعت ناش لباقم ینسینیاچیار رطع شکیدو شکرتخد ربایمش نوچمه ی اهوم یوتی تسد دارهم

درک. ی رکشت و تشادرب وتیسینی یارزا کبلعن اچیو ناکتسا دارهم

. تسشن مرنینوریمزین ی ولهپ و تشاذگ دوخ رانک ینسینیار رطع و تشاذگ شلباقم ار نادنق مرنین

مرتخد هساو ی قافتا هچ ید دوبن امش هگا منود اقآ،منی ادخ درکیدهب فطل :خیلی تفگ و تسکش راجیار توکس مرنین

. داتفا می

فده هب درم ودات نوا تشاذ منی امتح دوب دیهگایمه سک هک...ره مدرکن منک،راکی می شهاوخ یدز: دنخبل دارهم

. کمک دموا هک یی اقآ نوا لثم تسرد ، نسرب نوش موش

هب ندوب یدیهگای اسک هگا منئمطم هدش...نم مک هنومز یوتاین گنودرم مارم لویدیهگ هتسرد داد: ناکت رسی مرنین

. هشن رس درد نوشدوخ هساو هک نشاذ می رارف اپهب ورمیدیند هنحص نوا ات کمک اجی

داد. ناکت رسی دارهم

درک. می ناش واتیید دوب فقاو دوب هدز نز هک اهیی فرح الهب ماک

هنک... اکشیت انوا زا امتح دبیع مناخ هک هرتهب مرظن -هب

. هنزب ونوش در هنوت لپیسمی تحار رادیم، هک منوش شامین پالک هرامش

بوخیه. رکف منم رظن ...هب مگب :واالچی تفگ و تخادنا ین رطع یهب هاگن مرنین

منک... می وراک این امتح تصرف ِرس : تفگ و تسکش ار شتوکس هرخ ینباال رطع

ید؟ دروآ یف رشت هکایاجن دش چی داد،اما تاجن نوش تسد زا ونم درکیدو کمک هک منونمم مه امش زا

گنت تارب ملد هخآ بیایمپیشوت متفگ یی اباب هب نم داد: باوج رسیع دوب هدرک زک شردپ رانک هظحل نوا هکات لگ هم

. تفر رسمی خیلی هنوخ وت مما هلصوح دوب، هدش

یدز. دنخبل ین رطع

. دناخرچ کرتخد یوری هاگن مرنین و

یزعیمز. درک ی بوخ راک : تفگ ین رطع



. تساوخرب اجی زا دارهم یدزو قرب لگ هم نامشچ

. دندش دنلب ناش اجی رسیعزا ین رطع مرنینو

منک. تمحز عفر بخ،نمدیهگ -

ید. دروخن منوت اچیی زونه هک امش فرحیه، هچ :این تفگ مرنین

و درک رارصا خیلی نوچ دبیع، مناخ پیش ولگبیمرا هم هک مدش محازم طقف ی،نم سرم یدز:هن مارا مسبت دارهم

. هغولش تدمیهوتیلکیکن مرس ممدوخ هنافساتم

تحار نوت خیلا امش ، نوت مزادن می تمحز وت شا همه و منک می یی ور رد هیزازیرراک منم ید شخبب : تفگ ین رطع

... هنوم لگپیشنممی هم

؟؟ یزعیمز نوم :می دناخرچ لگ هم تمس ار شهاگن

. تشگرب شردپ وری لگ هم هاگن

ید. سرپ می دارهم ینارزا رطع لا وس شهاگن اب

. تلا بند میما بش منم ی، یمینوت اوخ می تدوخ هگا : تفگ شکیدو شرتخد رس یوری تسد دارهم

. منوم می سپ : تفگ یدزو قوذ رپ دنخبل لگ هم

. مدش محازم ید شخبب منک... تمحز عفر نمدیهگ بخ : تفگ دارهم یدزو دنخبل ین رطع

ید. محارم فرحیه هچ :این داد باوج شا یی امنهار مرنینحین

. هناخ زا دارهم نتفر نور بی ضحم هب

زرلید. وتنام ینوتیجیب رطع ی شوگ

. دنام یخیهر شوگ هحفص رب دنمجرا وپالد هدش کح وریمان شهاگن شکیدو نور یاربی شوگ

هلب؟ : داد خساپ ار سامت کمیدزو ار شن زیری بل

دوز!! ،خیلی تمن -ابیدببی

هتسب رد هب هفقو وبی دوب هدرک کراپ رتخد هناخ لباقم وراتیک گنت هچوک اسیه شامیناررد هک دش یمی تعاس نیم
دوب. هدز لز ناش

دمآ. نور یبی کرتخد تسد رد تسد ین رطع دشو زاب هناخ رد هک دوب بش 8:30قدیهق تعاس

" دموا ماباب ، دموا ماباب " تفگ قوذ ودیدواب وس نآ هب ود اب کرتخد دشو فقوتم هچوکرس شامینی

اااه!! مزین ی روخ لگمی هم مورآ دز: رشت ین رطع

. دنتشادرب مدق شامین تمس ینهب رطع هارمه دشو ربیهد کرتخد اهی مدق باتش

ی ظفاحادخ شتسد ندرک دنلب اب سپس و تفگ هدننار چیزیهب دش راوس ی تقو و درک زاب کرتخد اربی ینردار رطع
. تفرگ هلصاف شامین هندب وزا درک



شکید. هناخ تمس اهیشارهب مدق و درک جراخ ارزاسیهن شن گنسی سفن ین رطع دش مگ هچوک مخ رد شامینهک

. تفر ولج و تخادنا ای هشوگ ار شراگ وپالدسی

دوب. هدرکن سح هچوک نآ اررد وا زومرم روضح اربیناثیهای هک دوب هدش قرغ شدوخ ی اوه و ردحلا ردقنا ین رطع

شکید. دوخ شوغآ رد تشپ ارزا ووا تفرگ یشار وزاب رس تشپ وپالدزا

. تفرگ رارق شناهد دشووری در شرس رانک وپالدزا تسد هک دنزب اتجیغی درک زاب ناهد مآیز نونج ی سرت یناب رطع

! مرادن منم...راکیت شاب مورآ : درک اوجن و درب رتخد شوگ ارزیر شرس

. تشادن ای هلصاف هتکس زرم چیزیات هک دوب هداتفا بات و بت هب نانچ ردسیهن رتخد بلق

دوب. امابیافیهد گبیدر هلصاف درم شوغا اتزا درک قتالیی

درک. ناهنپ بش راتیکی شکیدورد هچوک شاحیه هب دوخ هارمه ار وپالدوا

شرس ارباالی رتخد تسد ود چُم شرگ دی تسد واب تشاذگ شناهد وری ار شتسد و داد کتیه ارهبدیراو رتخد تشپ
درک. سایر

ید. شخرد می تشحو گنر هب راتیکیمه نآ تحیرد رتخد یهد سرت نامشچ

ی؟ کوا ی ابنیدجیغنزب ،اما مراد ربمی تنهد وری زا ومتسد دز: بل ششوگ وزیر درب ولج ار شرس وپالد

دنک. هاگن شنامشچ وهب دشکب بقع ار شرس وپالد دش ثعاب و دادن ناشن ی لمعلا سکع رتخد

ین؟ رطع ی تفرگ -

داد. ناکت رسی سرت یناب رطع

! هبوخ -

. تشادرب وا ناهد وری ارزا شتسد سپس و درک اهر ار رتخد اهی چُم ادتبا وپالد

. تسشن شا هنوگ دشووری سیلی رتخد تسد ناثیه مدص رد هک درب بقع ار شرس

یمد... سرت ردقچ ی نود یمی ضوع ِقمحا شی، رهاظ مدآ لثم ی منینوت هگم اااه، یمینکی طلغ هچ ی، تنعل -

... هههرآ نکی هنوو دی تاراک اباین ونم ی اوخ یوتمی تنعل داد: همادا بوکیدو وپالد یوریسیهن صرح رپ تشُم

درب. می تذل و دناخرچ می رتخد صرح رپ تاکرح و نامشچ وری ار شهاگن وپالد

دنک. دزنیکرت دوخ ینارهب رطع ات تشاذگ شرمک ووریرابیکی درک در یوا ولهپ ارزا شتسد و دروا نی تقاط



درک. شهاگن خارف ی نامشچ یناب رطع

... امراد وربآ لحم وتاین نم یرادیمینکی، طلغ دز:چی رشت دراد شهگن مارآ تشاد عسی هک یی ادص اب

درک. ربلیز ار رتخد صرح هک یدز دنخبل وپالد

هنک؟! می دراو همطل توربآ هب شاجک مینزی فرح تدزمان رادیاب -

چی همه راذن افطل رانک دشی...ورب مدزمان گبیدر:زاکیوت هلصاف ات تشاذگ وا وریسیهن اهیشار تسد ین رطع

هش! بارخ

درب. ورف رتخد ندرگ ارزیر شرس و درک سبح دوخ شوغآ رد تفس ار وپالدوا

شکید. رادی شک سفن

دش تسس ششوغا رد رتخد نت

درک. زک ششوغآ رد گرگ لا گنچ هربایرد دننام و

هرب... پیش بوخ چیز همه ات شاب مورا طقف میمر... دعب مسرپ می تزا لا وس -یه

االن! ِثم : تفگ مارآ و درک ی ثکم

. سرپب مزا وت بجاو لا وس ادعب مدوب هتفگ تهب دزیمه گنز ی تقو دز: بل مارآ ین رطع

میشی... شوم لثم ملغب یوت،وت تسه ی لغب وت ردقچ -

گبیر. هلصاف مزا افطل : تفگ سمتلم و هدز تلا جخ ین رطع

دزنیکیذایتمیشی؟ ارچ،زااین -

خیلی! هرآ داد: باوج رسیع ین رطع

دز. شرمک یهب گنچ و تفرگ شصرح وپالد

. تفگ رادی شک " نوووج وپالد" دمآ رد ینهک رطع "خآ"

بوکید. اپیوپالد هجنپ وری مکحم واپیشار تفرگ ینُرگ رطع

ی سرپ وم لا وس یاالن تفرگ می مورآ مین دنچ هزگ، منی ممَکَک یاهیوت نورپ دگل اباین نم هجوج : داتفا هدنخ وپالدهب

دوب. هدش مک ممّرش مدوب هد

ّرشی! هک اعقاو : درک همزمز صرح اب ینزیربل رطع

دش. دجی شتروص دشو عمج وپالد دنخبل

ی؟ سانش می اجک وزا داتفا منی شنوبز ور دبیعزا مناخ دبیع مناخ و رجمیداد یهق ترطاخ هب حبص یهک درم نوا -

درک. شهاگن بجعتم رتخد

. تسناد ارمنی لا وس نآ یند سرپ زا شدصق



. تسا دنمجرا ناش ودی مافیلره دمآ شدا یکوهی

یش؟ تخانش ید:می سرپ و داد باوج لا وس وپالداراب لا وس

. مسرپ وتمی وزا لا وس این مراد نم -

یش! سانش اشیدمی متفگ هدنمجرا نوت ود مافیلیره هخا -

رادی؟ شاهاب ای هطبار هچ هدب، ونم باوج ،حاالوت مسانش منی :هن درک ی مخا وپالد

؟ مراد شاهاب ای هطبار هچ هلا وس تساو ارچ ی سانش منی ادج...هگا -

هلصوح نزب فرح شکید: گنچ ارهب رتخد هناچ شدازآ تسد واب رتخد ی مهفن نابز زازیکریو تفرگ شصرح وپالد

ی؟ سانش می اجک زا ور ترمیهک نوا ین، رطع مرادن

هن!؟ وگن ی، رادن ی ناور لداعت :میمگ تفر ورف مه ینرد رطع اهی مخا

درک. ی فوپ و درشف وریمه نادند وپالد

. درک اهر ار رتخد هناچ

هدب. باوج مدآ لثم ین رطع یمد سرپ تزا لا وس -یه

مینکی؟ چیراک مدن باوج :ثمال تفگ درب می تذل وا ندروخ صرح زا ینهک رطع

منیمد. باوج یچیه نود المی صا

چ یند سرپ نور بی ندموا همه ی تقو هچوک وت ربینز همه ات میمنز داد االن منم سپ ی، کوا : تفگ یدزو دنخزوپ وپالد

... هدرک شدوخ هنوو دی ونم رتخد میمگاین هدش ی

دش. داشگ ین رطع اهی مشچ

ای. هنوو -وتدی

مهفیدیزعیمز. هرخ -باال

نکی. تدوخ لثم منم ی اوخ هرا،می -

ونم؛ میمفیحلااالن میشیم...دعب درد هک،مه تس :دبنی درب ولج ار شرس و داد باال تنط یشارابشی اهوربا وپالد

متس...!! سخیسنی وت لثم نم هتبلا حلایه... هچ منک تسوب منوت نمیومنی شوغآ یوت تقو هک

وتاین ونم و هشدر هچوک االنیکیزااین هگا ی، ربب ونم ی وربآ ی اوخ وتمی ادخ دز:اوی دوخ ینوریپیناشی رطع

میمش... یودعملا اوسر یتببیهن عضو

درک دصق شکیدو یغیژرد"هین"ی ادص نشیند ضحم ینهب رطع و.... دمآ یولالیردی ادص هک دوب مهینحین رد

دوب. هکبیافیهد گبیدر هلصاف وپالد زا

دوب. هدرک شزرل هب عورش شاحیهداب بیدیرد دننام بارطضا و سرت طرف زا رتخد ندب

میدید! درم این رانک ار وا ناش کنز یهاهیخهلا اسمه یکیزا هگا اوی

. دندرک یشمی اوسر و دنتخادنا ارمی وا یی وربآ ِوچبی لحم مامت رد هک دوب تقو نآ

درک. دزنیک دوخ هب رتش اربی وپالدوا



. ردام میری اجک ، دمحم -

،االنمیما. هچوکِرس مراذب االورمیمرب غشا مراد داد: می باوج هک دمآ ی رسپ دزنیک ی ادص

. تخادنا تشحو ی ادوس رتخد رس رد تشذگ می هچوک زا هک اهیی مدق ی ادص مه دعب و تفگ "ای هشاب نز"

من وت ِثم ی زارد نوبز رتخد دز:هب بل ششوگ زیر مارآ و داد هانپ هچوک راتیکی زاپیشرد رتش اربی ناش ودی وپالدره

ی! شاب وسرت ردق این دروخ ی

. تفرگ یوپالد وزاب یزا مکحم نوگشن صرح اب سپس و درشف وریمه اهیشار نادند ین رطع

. مسر وتمی باسح مدش، اهر هک هکلهم -زااین

دوش! هچ ، نوووج -

دش. شفعاضم تذل ثعاب وپالدسریدو شوگ هب رتخد صرحرپ اهی سفن

. تشذگ هچوک وزا تفرگ ارردپیش هناخ رسیعهار اهیی مدق اب سپس تشاذگ هچوک رس هک ار بزهلا کیهس ناوج رسپ

شکید:دب بقع ار دوخ و درک جراخ ایزاسیهن هدوسآ هسفن ین رطع رد، ندش هتسب و هناخ هب دمحم تشگزاب ضحم هب

! هرذگن

شکید. بقع ار دوخ دنخیدو وپالد

. هدشن تسرد رسی درد نزبیماتیه فرح شامیننم -بیاربیموت

تسرد ی رسدرد ربیاتیه مهیناالنزاایاجن مه وت هرتهب نوم، هنوخ مرب ماوخ نزبیم...نممی فرح مزاب هرارق هگم -

سریهد! ملمحت هناتسآ هب ماودیهگ شکیهد ی فاک هزادنا هب زورما نوچ ، هدشن

یزعیمز. درگرب ی دادیمینوت ونم باوج تقو -ره

ی؟ باوج هچ اباب -ای

ی؟ تخانش می اجک زا ور درمیهک نوا -

گبیدر. رارق ی مارتحا بی دروم زور،اهیش یاین ماح تساوخ منی شلد ودید،هیچ رتخد یبینپیناشی مخا

! هراد یت صخش و مسا درم نوا نک، تبحص تسرد -

دوش. مشخ ایزا هلعش وپالد نت هک دش ثعاب ین رطع فرح

ابوت... هدروخ هُگ نوا هچمیوگید: هک دمهفن و دنازوسب گبیدرو رگ

؟ هشاب کی نوا هک هچ وت هب

ی؟ سانش ورمی درمیهک نوا اجک زا ببیمن یاال...هبنلا

المی ی،صا نودب وت دوخ دح هرتهب ی، روعش داد:خیلیبی باوج لباقتم ی مشخ ساسحا دشاب تشرد ین رطع نامشچ

! هطربرم مدوخ هب تسه ی چره ... نارگ ابدی مطباور ویا ی،نم گدنز هراد ی طبر هچ وت یچیه...هب نود



شکید. گنچ یشارهب وزاب و درک اررپ دوب هلصاف ناش یهکبین مدق دشو هدرشف وپالدوریمه کف

وتاالنوت هک نکن شومارف ، تساو منک صخشم ور وت دح هک هدح رداین نم دح : تفگ ووپالد دمآ رد رتخد "خآ"

تمن رخدیهگایببی ِرن ره الاب ی،یاصا ینکب فاضا طلغ ی، راذب جک اپوت نمی،اربینمی،هگا هدرک نوشن ینمی، اتسد

... ونوا مه ور وت مه ین رطع مراذ منی تا هدنز

منک! منی عمج ونورگ دی هدنوم سپ نم نودب ایون

دش. هتخاون رتخد نامشچ مینا کشا زا یی اون

درک. الهن شدوجو دنب دنب رد مه ،مغ تفرگ هار هنوگ وری اهیشهک کشا

درک. می شنار ووی دروآ ارزااپیردمی جعیبوا درم دهتیداهیاین اهو فرح

یش! تسکش ی تنعل نک لو ومتسد -

درک. اهر ار رتخد تسد و دمآ دوخ وپالدهب

تس المزنی سرتن : تفرگ اهیشار هنوگ تبوطر شرگ دی تسد تشپ شکیدواب ارباال شا ینبینی رطع

هش!! صنیتب نورگ یدی نهد تس نی رارق ی... شاب نارگن

. دنازرل وپالدار ندب نوتس راهچ ین رطع فرح

سرید! دوب هدش جراخ شناهد یتزا ناباصع عقوم یهک فرح ساکعنا اب هزات

. داتسرف دوخ اربی دوجو قامعا یزا تنعل

دوب. هدرک اروینار کرتخد لد روجدب ی تنعل

وتاینحینیه مدش ی نابصع ،زاب ماوخ می ترذعم ید، شخبب : تفگ مارآ سپس شکیدو دوخ یوریپیناشی تسد کالهف

؟؟ بخ ...دجیگنیر مدنورپ روی ورعش

می راک نوا اهپیش هعمج و هبنش جنپ زج هب هتفه زور ،لک همراک بحاص درم نوا : تفگ وا فرح هب هجوت ینبی رطع

ورب! ی تفرگ وت باوج هگا ...حاال منود منی شبجار تسوچیزیمه نی متقو ...خیلی مشرتخد راتسرپ منک،

دش. هلا چم وپالدردسیهن لد

درک. مخمی رمک شراب زیر تشاد وپالد یهک روط ، تشاد زیدایمغ رتخد ی ادص

. تفرگدوخ شوغآ رد مه زاب ار وا تشپ وزا تسنادن اجیز ار للعت وپالد هک دوش در شرانک اتزا تشادرب مدق ین رطع

دش. راجی هنوگ ینوری رطع اهی کشا

خیلیزیدا. مه ونآ دوب هتسکش شلد هک دوب این قحیتق

. تسا رخیهد دوخ اربی درم هکاین کاالیی سح درک، می ندوب کچوک سح

، بسچن مهب ترف و ترف گبیروهی هلصاف مزا : تفگ ناهن شدوجو ومغ دشاب دجی ًامامت تشاد عسی هک یی ادص اب

نکی! مسمل منیداهی مشوخ متفگ تهب شامیمن وت زور نوا

... شخبب ونم ،اما متسکش وت لد منود :می تفگ هجوت وپالدبی



یتببیهن! عضو یکیوتاین ونم امتح ی درک دصق بشما وت اینهک لثم نک، ملو مرب ماوخ :می درک ینقتالیی رطع

منک. منی تلو یدی شخب -اتگنی

میمگ! تب نک دشی؟ملو هچب : تفگ صرح واب درک ی مخا ین رطع

ونم گنی هگا : تفگ و دناخرچ رتخد ی باتهم تروص راتیکیوری نآ اررد شهاگن و دنادرگرب دوخ تمس ارهب وپالدوا

منک! می تسوب یدی شخب

درک. شهاگن خارف ی نامشچ یناب رطع

. مشخبب ماوخ یچیه،منی المینود مینکی،صا طلغ -وت

! هتفرگ دجی مشدوخ هچ ی، شخبن ماوخ -می

ی! تسه ی ضوع شکید:خیلی ینهینی رطع

دنخید. وپالد

منک! ور اینراک ماوخ مهیناالنمی هساو ، منود -می

:چیراک؟ درک شهاگن ینگیج رطع

. تسشن اهیوا بل هتسجرب هچنغ اهیشوری وبل دمآ ولج وپالد رس دبنج هب دوخ اتهب رتخد

دوب. هدرپس یشومارف ارهب شپت شبلق ییوگ و دوب هدش سبح شا هنیس رد سفن

وپالداما؛

دوب. یرگید یاوه و ردحلا

. دشاب هدمآ رد زازتها هب یقشاع یاه هلق جوا رد شقشع مچرپ ییوگ

. دشاب هدرپس داب جاوما تسد ارهب شیاه دیدرت مامت و

درک. وقتالیی دمآ دوخ هب رتخد

درک. دامتعا تهب دیابن یدرک تباث یضوع یوت : دناشن وپالد تروص یور یا هدیشک دیدرت ویب دیشک بقع ار شرس

. بجعت وپالد یاه مشچ و تشاد ضغب شیادص

. دیود ناش هناخ تمس وهب تشذگ شرانک زا یکشا ینامشچ اب رتخد هک یتقو دوب جیگزونه وپالد

داد. هیکت شا یزلف و درس هندب ارهب شرمک و تسب دوخ رس تشپ ردار

دز. یقه و دیزرل شا هناچ

. دزیگنارب ار نیمرن یواکجنک شیاه هیرگ یادص تساوخیمن شلد ، تشاذگ ناهد یور ار شتسد

دوب. نتفرگ شتآ ردحلا شا هنیس رد لد

دوب. هتفرگ ار شدوجو رس رسات مشخ و صرح

درک. یمن ضرعت اب یتوافت شیارب دوب هدرک یتنعل درم نآ هک یراک



. دیشک ارباال دوخ ینیب و دیزگ بل

. تفر طایح هشوگ گنلش تمس هب

. تفرگ بآ ریز ار شناتسد و درک زاب ار بآ

. داتسرف نوریب هنیس زا قیمع ار شنازرل سفن درک دروخرب شفیطل تسوپ هب هک بآ یاکنخ

. دیشک شیاه بل یور ار دوخ بوطرم تسد شدنچ دزواب شناهد هب بآ یتشم

... ِیضوع ، هکیدرم -

درک. باترپ طایح زا یا هشوگ ار بآ گنلش و دیشک یا یصرح و فیفخ غیج

. تشادرب مدق هناخ تمس وهب درک یفوپ

تفرگرگ مرش زا دوب هداتفا هک یقافتا هب رکف اب شنت لک

دید. نویزولت یاشامت ارردحلا شردام دشو هناخ دراو

دشاب یم یعنصت هتفرگ دوخ هب هک یتلا ح دوب صخشم ال ماک و دوب مه رد نیمرن یاه مخا

. دیود شدوجو رد قرب دننام یسرت وه کی

و... دشاب هدید ار وا نیمرن دنکن

؟ یدوب اجک -

!! هگید شاباب مدب و لگ هم مدوب هتفر ، هزیچ :مِاـ.... تفگ هچاپ تسد یتلا ابح

. دناخرچ نیرطع تمس وهب تفرگ نویزولت یمیدق و کچوک هحفص ارزا شهاگن نیمرن

. تخادنا یم هزرل ارهب نیرطع تشپ هک تشاد یزیچ شهاگن

ارچ ... نامام هداتفا یقافتا : تفگ دهدن شتسد راک شا هتفخ سرت تشاد یعس هک ییادص واب داد ورف ار شناهد قازُب

؟ ینک یم هاگن روط نیا

! قافتا هِه، دز: یدنخزوپ نیمرن

. هداتفا یقافتا هک دوب هدیسر نیقی هب رگید نیرطع

؟ یدوب هدش تحاران لگ هم ندنوم اجنیا زا هنکن -

. تفر رتخد تمس وهب تشادرب زیخ شیاج زا مشخ و صرح هب هتخیمآ یتکرح اب نیمرن

! نیرطع وتادص ربب -

اه؟ دوب یک رد یولج االن هکیدرم نوا

. تشگ راوآ رتخد رس یور دشو یاو"یا " هناخ راوید ردو مامت

ادخ. هب نامام : تفگ سرت دزواب هقلح شنامشچ رد کشا

دمآ. دورف رتخد تروص یور و تفر باال نیمرن تسد

دش. لیام پچ تمس هب نیرطع ِرس

؟ نیرطع یچ نامام -

هدش؟ باحاص رسو یب هنوخ نیا نتسین تتریغ یب یاباب و شاداد نوا یدرک رکف



تلد یطلغ ره ینوت یم منک یمن تلا خد تاراک ووت مسرپ یمن تزا یچیه و مراد دامتعا تهب حاالهک یدرک رکف
؟ ینکب تساوخ

. مدشن قمحا ردقنوا زونه ما... هدنز زونه :هن،نم دیبوک دوخ هنیس یور صرح مغو اب نز

. داتفا نییاپ و دیخرچ نیرطع ِرس

. دنزب هک تشادن دوخ زا عافد یارب یفرح چیه و دوب هتفرگ ربرد یراسمرش ار شدوجو یاپ اترس

دوب! هدید ار وا دیابن هک یتیعضو رد شردام

؟ یداد یم نولوج شلغب وت رد یولج دوب یک هکیترم نوا -

منک! یم تا هکیت هکیت هنرگ و نزب فرح داد: ناکت رتخد هداتفا نییاپ ِرس لباقم ار شا هراشا تشگنا نیمرن

دوب. هدش لفق نیرطع نابز

. دهدب یباوج هچ دهاوخیم تسناد یمن ال صا

. شردام مشخ یاه هلعش یور رب دشاب یبآ هک دیوگب دهاوخیم هچ

روط نیا ،نم نیرطع نزب فرح داد: شناکت ناکت و تشاذگ رتخد یاه وزاب یور نیفرط ارزا شیاه تسد نیمرن

؟ شلغب وت یرب و یراذب رارق مدرم رسپ اب هچوک یکیرات وت بش فصن هک روط ...نیا مدوب هدرک تگرزب

. تسین ینک یم رکف وت هک روط نوا ادخ هب نامام -

؟؟ هروط هچ سپ ـغدز: یج نیمرن

! هتسشن ملد یور غاد نیا هک هروط هچ وگب نم هب

. دنارب نابز هب نیمرن ندرک مارآ یارب هک دیسر یمن رتخد نهذ هب یباوج چیه

!! میراد سود ور هگید مه ام : تفگ دشاب شنابز هجوتم هکنآ نودب و دوب هدرک لفق شنهذ

دش. تشرد نیمرن نامشچ

دوب. هدش رت مارآ شعطقم یاه سفن

دش. تشرد دوب هدز هک یفرح زا نیرطع نامشچ

؟ هتقو دنچ : تفگ رخآ ورد درک یثکم نیمرن

. تفرگ زاگ ار دوخ نابز مشخ و صرح اب نیرطع

دش. یم رت هدرتسگ دوب هتفگ هک یغورد دیخرچ یم ناهد رد مه زاب نابز نیا رگا

. تسین تقو یلیخ :مِاـ.. تفگ هچاپتسد و دناخرچ هساک رد یمشچ

؟ هتقو دنچ منیبب وگب تسرد -

؟ هزرا یم شنت هب شرس ال ،صا شیسانشیم اجک زا

دوب. هدرواین ارباال شرس یتح تلا جخ طرف زا نیرطع

. میسانشیم ور هگید مه هک تسین تقو یلیخ مه... ییانشآ هرابرد . هراد یبوخ میلا تیعضو ... ینعی هرآ، -

نوا و شیسانشیم هک تسین تقو یلیخ ایح، یب یِرتخد هیزیچ بوخ متلا جخ : تفرگ رتخد یوزاب زا ینوگشن نیمرن

؟؟ شلغب یزادنیم وتدوخ هچوک وت یریم هنوبش تقو

. تفرگ هلصاف نیمرن وزا دیشک درد زا یغیج نیرطع



؟؟ تسین ترس وت لقع هرذ هی وت رتخد -

میشیم؟ هنومز ی اوسر درمیهکببیهن نوا ورپیش االفوت یاه هیاسمه نیا زا یکی هگا هک یدرکن ونیا رکف

ی؟ نکب یام وربآ اب وراک یاین تسنوت روط ین،هچ رطع ی دوبن قمحا ردق هکاین وت

ی! نکب هدافتساءوس نم دامتعا یزا تسنوت روط هچ

مدوخ هب مهیهش اما مدش می هدنز و مدرم یمی نورگن یزا تشاذگ نور اپوتبی هدش بارخ ِرداین زا وت هک زور ره نم
هنک... می عافد شدوخ شیرزا لثم رتخد هکاین مدز می رشت

هنک! منی هدافتساءوس وت دامتعا زا تقو هیچ رتخد این

دوب. ماخ خیلا شا همه اما

دنیمد. شزا یهکهیچخیری گدنز هباین تنعل

؛ تردپ بی ِردپ نوا زا نوا

وت! زا ،ایمن تردارب زا نوا

منک. گسیمنی ی گدنز زااین لد هک نم هب تنعل بوکید: دوخ وریسیهن تشم مرنیناب

! شاب مورآ طقف ، شخبب ونم ... مدرک طلغ ، نامام ادخ ور :وت تفگ و تفرگ ار شردام اهی تسد سمتلم ین رطع

منیراذید؟ مساو یهک شمارآ نومه ، شمارآ مود جیـغدز:کــ نز

دجید. صمیتب هزات،یه ِرسدرد یه زور ،ره زور ره

ادخ! ور ،وت نامام -

اااه؟ چی، نامام ادخ ور دز:وت سپ ار ناوج رتخد اهی تسد مشخ مرنیناب

تدوخ ردام ونم ی نئمطم مینکی... مادص نامام یحاال نزب مهب وت لد فرح یهک تسنودن لباق ونم ردق این قمحا وتی

ی؟ نود می

: تفگ یهکمی تقو دوب هدمآ رد شاعترا ادصیشهب دوب هدش لر تنک لباق ینغیر رطع رگیه

! شاب مورآ طقف ی... اوخب وت رهچیهک دعب گبی،زااینهب ،رهچیوت نامام

ه! شکـــــ می هلعش زور دزیره ملد هب وت منیمش،اینتآیشیهک مورآ نمدیهگ -

؟ نامام شی مورآ منک چیراک وگب -

هش! صخشم هطبار هنک،ابیدلکتیفاین ی فرعم وشدوخ میگیبیدا درم نوا هب ادرف ادرف،مهین -

. هدشن ی عطق چیزیبینام هک زونه ، نامام دش:ینعیچی درگ ین رطع اهی مشچ

؟ شلغب لویمیریوت هدشن ی عطق -

... نامام -

! مامت میگیبیداایاجن، شهب ادرف، :مهین تفرگ باال توکس هناشن ارهب شتسد مرنین

: مشش لصف

ی؟ رَکَپ ردقن ارچای :حاال تفگ و تشاذگ شرآ هناشرس وری ار شتسد

زابیردبیمرا... هرخسم نوم می لثم تساو رادی عقوت هنکن : تفگ و درک شا هلا وح یای کَپَچ هاگن شرآ



. تسشن شرانک دنخیدو دارهم

هدش؟ چی هگم وخ -

ی! راگتساخ مرب هرارق بشما نم، شاداد مساو هشب یچی تساوخ :می درک ی فوپ شرآ

دادی!؟ هلَت هب مد هرخ باال سپ سالتمی، -هب

درک. شهاگن ی کَپَچ مه زاب شرآ

؟ منداد هلت هب مد مدآ نم ترظن -هب

. تسا خهلا راک هلَتای...الدب تدوخ :هنواال،وت تفگ دنخیدو دارهم

تخ ری مرک دقنا ، مرفنتم شزا ی، تاهاد ی رتخد شکید: مه اررد شتروص دشو خیهر قاتا زا مولعمان ای هطقن هب شرآ

دز. لوگ ور ام هداس هنن ات تخ ری مرک

دشیاه. هنوو :دی تفگ و درک رادی ادص هدنخ دارهم

یههکبیاو زومرام رتخد ،َیک دنخن ی کلا سپ ، دارهم ی نود منی هک :وت دناخرچ دارهم وسی هب مشخ اراب شهاگن شرآ

ی چمه هداس، هک مه ام ردام میهنک.. روچقاچ رداچ وفسیدمیهشو خرس منامام ولج ین چمه رخیم، ام میهنک رکف ببین...

هک... دروخ ور شرهاظ لوگ ن

هی! هکَا بوکید: نار وری شا هدرک هرگ تشم یدزو دنخزوپ

؟ هداد می هولج موصعم وشدوخ تنامام ی ولج یگبی اوخ چیه،می تروظنم :حاال تفگ دارهم

چیزیدیدی؟ شزا هگم داد:حاال همادا هرابود و درک ی ثکم دارهم

ایزیر هساک یه هصخشم ورمیگینر نوشدوخ روط هکاین یی ارتخد ین چمه ال چیزیببیمن...صا شزا ابید امتح هگم -

من مشوخ یی امدآ ین چمه زا ی،نم تنعل یه... کشم رداچ یهزیر قشع رتخد ی چره یدیهکمینگ نشن هگم ... هنوش هساک نیم

هنم! اکحیت میهش، زبس شا هنوخ رد میدا شدب هنوپ زا رام ...هیمینگ مدش تخبدب یدا...

دادیاه! تسد زا ور تلقع مینزی، تمهوت مدرم رتخد یهب کلا ارچ چیهمیگی، یتا دنرچ :این درک ی مخا دارهم

: تفگ ی دنلب ی ادص رقتیاباب شرآ

! هتفرگ ور هاک زیر بآ هرتخد این ششچ لد دص هن امیهلد هداس هن ...هن مداد تسد زا وملقع هرا،

بشما ... نزن شوج ردق این هدشن ی عطق یچیزی تقو ات مشدعب ، هناتسرام بی بیرااپیین،ایاجن وتادص داد: رکذت دارهم

. مامت و متساوخن وگب یدیمه سرن قفاوت هب هگا ی، راگتساخ ورب

دز. دارهم هتسجخ لد یهب دنخزوپ شرآ

رد دارهم و دوب ارجام نطب رد وا هک ارچ ، تسا رجینا چیزیردحلا هچ شا ی گدنز رد هک تسناد می طقف شدوخ وا
شاحیه.



دش. دنلب تحارتسا قاتا ی لدنص وری وزا درک ی فوپ دارهم

. تمن میبی دعب ، منزب هباینبیارام رس نممیمریه -

. تفر میز تمس وهب داد ناکت رسی شرآ

. سرب تراک هب ورب ی، کوا دز: کدنف و دروآ رد تکاپ وتی سیراگیزا

..!؟ هخآ شکیهند اجیسیراگ -ایاجن

هدب مکگیر گرزب اباب : درک ی مخا شرآ

درک. زاب ار هرجنپ و تفر هرجنپ تمس هب سپس

درک. توف نور ارهببی شدود دزو سیراگ کُپیهب

دش. جراخ قاتا وزا داد ناکت فسات رسیزا دارهم

هدش عمج دیراو جنک و دوب شکیهد شوغآ یشاررد اهوناز ناتسرام بی درس قاتا ایزا هشوگ رد روجنر الرغو کرتخد
دوب.

دوب. ی ساسحا ره راعیزا و درس شهاگن

. دشابن شنت یرد حور دیرگ یی وگ

دش. دمجنم و تسب یخ شهاگن مایرابتالقیرد اینت هظحل اربی هک دوب درس نانچ

منیدش. شرواب

. دشاب هدش مخیهد و هتسکش یدحاالایننچین صقر می شنت و ناج رد وا قشع ی ادوس ی زور هک یی ور زیاب ههلا

. تشادن رواب ار کرتخد

. تخانش منی

. دسانشب هک تساوخ منی شلد یااشیدمه

. هدنام شا شخیهد مسج و هتفر وبیش هک تسا تقو خیلی شا هنوپ هک دنک رواب تساوخ منی

ید. شوج شنامشچ خلت ههوهق ناجنف مینا کشا ایزا هقلح

. تفر ولج و تسکش ار شا یهد کشخ اهی مدق

!... مسفن -زعیمز...

. تشاد اومی شز هبری مه ار هوک لد یهک ضغب ، تشاد ضغب ادصیش

. دنادرگزاب مولعمان ای هطقن هب مه زاب سپس شکیدو وسیوا ایهب هظحل اربی ار شغورف بی هاگن کرتخد

. تخاون جعیباربیمایررغیبیمی ، هنوپ اهی مشچ



!؟ تخانش ارمنی وا

تخ. میری کشا شند دنی زا مایریهک نامه ار... شر مای

!!؟ تشادن باوخ شا ی رود زا

ملگ!؟ ی سانش منی ونم -

!! هسانش منی -هن

درک. ردتالقی هاگرد مینا درم اب شهاگن یدو خرچ مایرهبنآی رس

:سالم... تفگ و تشاذگ ولج ی مدق دارهم

داد. ناکت یسالم انعم رسیهب شکیدو دوخ اهیرت کلپ یرب تسد مایر

رادید؟ نوش یابای تبسن -

. مدوب شدزمان : تفگ سپس و دنادرگرب شرس تشپ تماص و درس کرتخد یمعیقوری هاگن مایرنیم

-االندیهگنیتسید...

. دادن ی باوج و درک شهاگن اهنت مایر

شابی هتشاد وسلای هگا هتبلا نکیم... تبحص ارشیطبیرام بجار و نور ربیمبی هرتهب : تفگ و درک ای هراشا ِرد هب دارهم

د.

. تفرگ ارردپیش جورخ دشوهار در دارهم رانک زا سپس و داد ناکت رس ی ثکم مایراب

میهش؟ بوخ : تسشن ناتسرام بی هطوحم وتی ِتکم ورینی دارهم رانک

تس. ینی تحار الراک یصا حور بیرامیاهی نامرد مهیهن...اما عسینم همه -

...حیهف! هنووج خیلی زونه نوا -

دش. خیهر وا هبنیمخر دارهم

یدز. تکرح ابید شندش بوخ اربی هرب...اما رس هب اوزنا یشوتی گدنز ...حیهف هتسرد -

ی؟ تکرح هچ :ثمال تشگزاب وا بناج هب مایرمه هاگن



!؟ دموا پیش نوشساو ارشیطی نچین دش چی گبید،هک همه زا لوا -

داد: ییباال وربا مایر

. نشاب هدرک جرد یش کشزپ هدنورپ وت ور ایان مدرک می رکف

... نتفرگ رارق ی سنج دازآ دروم هک دوب هدش جرد ... هتسرد داد: ناکت رسی دارهم

. تفر ورف مه اهیمایررد مخا

دنک. تبحص عوضوم اینیک هراب رد تساوخ منی شلد ال صا

... هشب نوش شنکاو بجوم هک تسه اهیی شنک هب نوش،نیزا ای ندش بوخ :اربی تفگ دارهم

ی؟ شنک روج هچ -ثمال

گبید. مهب شا هداوناخ هرابرد -

درک. شهاگن مایر

هرامش تعرس هب دوشن جراخ هناخ زا شردام وحینیهکمیاپیید دوب هتسشن زلفی اپیه راهچ وری ایزاحیطا هشوگ
. تفرگ ار دنمجرا وپالد

! هتسنود لباق مناخوبشوخ مناج، پیچید: ششوگرد وپالد شاشب ی ادص هک دربن ی لوط

: تفگ و داتسرف نور گنسینیزاسیهنبی سفن اهنت "اما وتادصربب " درغ هب تساوخ می شلد

. متسه یتی عضو هچ یوت مینود

! منودب ات وگب -هن

ی!؟ مهف وتمی هخآ مگب هگا هگم -

... هنکن درد تتسد دیهگ... ممهفن :ینعینم تفگ و درک ای هدنخ طخ فرطنآ وپالد

-نیتسی؟

د منیمدز گنز تهب نتشاذ الگیتوینمهمی ومرس دوب نم تسد هگا ادخ ،هب مدربن رطاخ زا وت بش یدی روخ رکش زونه
دادی! نوشن ور تدوخ نوچ یهگ،

دیهگ! دوب سوب حاال...یه هدش -چی

! نودن تدوخ لثم ونم ،اما دنمجرا اقآی هشاب داعی وتاینچیاز هساو :اشید تفگ هنعط یدزواب دنخزوپ ین رطع

دزی؟ گنز مهب هدش ،حاالمیگیچی مشچ -

هنک! منی سمل ونم هرامش تتشگنا ی گنتلد ور الزا ومعم

منزب گنز تهب نوا هکغیر :حاالهن تفگ و درک کزان ی مشچ تشپ اربیش ارمیبیدن وا طخ تشپ وپالد یی ینوگ رطع

هدب! نوشن وتدوخ ی،یمک فرح شا همه ...عفالهک هسر خیریمی مهب تزا

مشچ رهز نوش دصق هک مه یی اردپ بی نوا ین، رطع منک ورمی تالمش همه مراد نم : تفگ و تفرگ شصرح وپالد

حاالببی منوش می نوشاذع هب ور نوشردام و منک مهپیادمی ور ننک می شد دهتی تردام وابوت تسه اطع زا نتفرگ
ن!

دنک. رجیناپیاد رتخد جعیبوتیلد ی سح دش ثعاب وپالد نشخ و رادتقا یرپ ادص

یچیمیمگ!؟ ونش ین،می رطع : تفگ منینشیدهکمی مه یوپالدار ادص تحی هک دوب هدش قرغ راگنا



ی؟ تفگ :اه،چی تفگ و دمآ دوخ هب

دزی؟ گنز دش یگبیچی اوخ منی -میمگ

اهآ... -

دیهد! هچوک وت ور ام زاالیرد نم لا بند هدموا بش اینهکدی لثم منامام : تفگ و درک ی فوه

ادج؟ -چی،

دوب. ی بوشآ هچ نوم هنوخ وت بش یدی ...منینود مووها : تفگ دشو گمغین ین رطع

میهگ... منامام

. دروا بی نابز هب تسناوت ارمنی شفرح ی قبام

شکید. می تلا جخ ومه تفرگ می شصرح مه

چیمیهگ؟ تنامام ید: سرپ وپالد

داد. ورف ار شناهد قازُب ین رطع

داوخ می هتفگ منامام : تفگ هچراپ رسیعویک دنوش شندزن فرح ثعاب شداضتم تاساسحا دهد هزاجا اینهک نودب

! تتن ببی

. شراد شک اهی سفن ی اون زج دمآ منی یی ادص وسیوپالد زا

ید. سرت ین رطع

: تفگ و دروآ نابز سریدهب شنهذ هب هچ وره درک زاب ار شناهد دشاب هجوتم هک بینآ

هدافتساءوس مزا ی تساوخ هرآ،می دوب هشقن شا همه دوب... صخشم مشلوا شکیدی،زا سپ اپ هنکن ارچ، منینزی فرح -

منیهش؟؟ راد ربخ یهیکشیمه درک رکف نکی

پوتید:چیمیگیوت... سریدو رس هب شلمحت هناتسآ وپالد

چیهمیگی!؟ ارو و رعش این

ورو... رعش ِهه : تفگ دزو صرح یرپ دنخزوپ ین رطع

چی؟ هک ببیهن ونم داوخ می تنامام -

چی؟ :ینعیچیهک تفگ و درک ی مخا ین رطع

ببیهن! داوخ می ونم ارچ هک ایهن مروظنم بخ -

ارچ؟ -

یدی!؟ سوب یو درک گیر تفخ هچوک وت بشرس وشرتخد الحلایهت صا

دز. هدنخ وازیر بینا نحل وپالدزا

! نراد ی رما هچ نوم ناج نز ردام ببیمناین میما مشچ وری اباب،هب بخ -خیهل

یور... لصا عوضوم متفگن منامام -هب

درکیم. هلماعم مه اب نوا ِرس یو سانش ورمی اطع هک وگن وت رادیم،اما سود ومه هک متفگ طقف

مهفیمد. داد: باوج و درک ی مخا وپالد



-کیمیای؟

! بشما -

دشید؟ انشآ مه اب روط هچ -

نشج ...وتی متشاد تکارش شردارب :اب درک جراخ معیقیزاسیهن سفن و داد هطوحم شاحیه ناتخرد ارهب شهاگن مایر

شبل وری ایزا هظحل اربی دنخبل دوب، وهیناجی روش رپ رتخد ، شمد دی دوب هدش هتفرگ تکرش ساتیس اربی یهک
. تفر منی رانک

زااپردمی یور درم ره هک تشاد گیری مشچ داد:زیابیی همادا و هدمآ شک اه زور نآ اب ندرک رکف اهیمایراب بل

منی رکف تقو ،هیچ دوبن ی گداد لد درم دش...اما زیروور ملد مدش مشچ وت مشچ شاهاب یهک لوا هظحل ،وتی دروآ

. هشب خالهص رفن یه رکف یموت گدنز مامت و مشب قشاع منم هک هسرب ی زور یه مدرک

چیزنم! همه دش نوا دش... بخ یدز:اما دنخزوپ

درک. یمی رادنپ دازمه جعیبابوا هک دوب ی درم خرم ورینی دارهم خیهر هاگن

داد. یشارباال اهوربا و داتسرف نور یزاسیهنبی مارآ فوه

؟ هدوب روط هچ شا هداوناخ اب شا هطبار -

دوب! یش گدنز همه نوا ... شردارب و شد ی تسرپ می ادخ دح رد هک تشاد ی ردام هنعلای... هک بوخ ، بوخ -

. دسرپب دوب هداتفا رتخد اربی یهک قافتا ی گنوگچ هرابرد هک تساوخ واینراب داد ناکت رسی دارهم

ابید رتخد رسیعنآ دوبهب اربی اما ربیدز مه ارهب وا حلا دناوت می درم وسلایزااین نچین یند سرپ هک تسناد می
. تشاذگ می رانک ار للعت

؟ داتفا روط ...هچ قافتا نوا -

. تفر ورف مه اهیمایرهبنآیرد مخا

درک. شهاگن تماص و تخادنا دارهم نامشچ خلت هوهق وری ار شهاگن

گبی. نم هب چیوز همه نکی...ابید کمک شهب ی اوخ می هگا ،اما هتخس تساو منود -ببینمی

. درشف وریمه کلپ مایر

! تشاد ی ماو مشخ یزا شاعترا ارهب شندب مامت عوضوم این هراب رد هملک تحییک ِنتفگ

! منزب فرح شهب بجار منوت ...منی منوت -منی

و حور ی دوبهب اربی رتخد یاین درک سح ی زور یه هگا طقف ی، اوخب وت هک روط ی...ره کوا داد: ناکت رسی دارهم

! هشاب هدشن دیر مراود هراد،مای ینیزا گتشذگ دوخ مکیزا هب شناور

. درشف وریمه کلپ مایر

. راوآ یاهیش گنادرم مامت دشووری می رارکت شرس وتی راو هناو "دی منوت "منی هلمج

شابیداربی نئمطم : داتس ای تکم ربنی تسشن ِدارهم لباقم و تساخرب اجی یزا دنخزوپ واب تفرگ پیشی هرابود مشخ



. هشاب دلب بوخ وشراک شجلا عم کشزپ هگا هتبلا تس... دیرنی تقو هیچ هنوپ ندش بوخ

وتی شجلا عم کشزپ شابیدهک نمئمطم : داتس مایرای لباقم ابقاعتم و درک تسار دق سپس یدزو مارآ مسبت دارهم

. تسا هرّبخ شراک

هنک! می شد مااتیی هقباس نممیمگ، هگا اینو

. هشب هفاضا نوت ناشخرد هقباس وهب هسرب ماجنارس یتهب قفوم مااب هنوپ ی کشزپ هدنورپ مراود مای سپ -علایه

. تفگ "عفال"ی تفرگ می هلصاف دارهم زا یدزوحینیهک دنخزوپ

طقف ی...اشید تشادن شسود ال صا وت هک منک می رکف مراد : تفگ رسیع گبیدر هلصاف وا زا درم زااینهک لبق دارهم

مهمی وش نوج شساو هراد سود هک یور سک ی...مدآ دوب شرانک مزونه هنرگو ی... تشذگ شزا رادیهک تسود وتدوخ

هد...

تبسن یهک شاب :وتکی تشگ وسیشزاب هب دوب هدش هبنآیباالواپیین مشخ زا وسیهنایهک هدنرد ی نامشچ مایراب

! مداد یتوم ناسنا هن هک ومنوج ، هنوپ هساو مینکی...نم رظن راهظا متشاد هنوپ هب نم یهک ساسحا هب

ی گتشذگ دوخ زا شساو یهک رادن شسود دیهگ نک...هگا شکمک حاالمه سپ : تفگ و تشادرب وسیش یهب مدق دارهم

نک. شکمک یهرغیهب ناونع وهب ربب رس وتیسیهن مه ور تساسحا هدنوم نکیِهت

درک. می شهاگن اهنت مایر

. تفرگ ارردپیش نتفر هار مه وزاب درک جراخ هآیزاسیهن رخآ رد

! وسرت درمیهک : درک همزمز مشخ و صرح اب دارهم

***

ورف شدنم درد زغم یرد رجنخ دننام نتفگ رتاپیک" ی"ِردحلا" جنفسا باب ی" ادص و تشاذگ هناخ گرزب اپردسنلا

. تفر

رد خرس ی نامشچ خیخریهرواب مکیمه هلصاف اب ًانئمطم و دوب هدرک زیدا رخآ ارات ینو زولت ی ادص لومعم قبط لگ هم
دوب. یدیند جنفسا باب حلا

پیچید. شا هماش رد اذغ یزا عوبطم وبی هک تشادرب مدق وسیسنلا هب

دز. لز هناخزپشآ هاگ رد هب بجعتم

رد دش می تمسق ی هاگ ین رطع روضح دجیاداب اهنت یمنیپیچیدو گناخ ی اذغ وبی هک دوب تقو اهخیلی نآ هناخ رد
گنایزیپبیدچ. هسوسو اهی نچینوب ناش هناخ

شراک رس مه وزاب دشاب دوخ مخ یرپپیچو گدنز گردیر شرتخد راتسرپ لومعم قبط مه زورما هک میدز سدح اما
. دشاب هدشن رضاح

دشید؟ انشآ مه اب روط اهیشار- مدق



نشج ...وتی متشاد تکارش شردارب :اب درک جراخ معیقیزاسیهن سفن و داد هطوحم شاحیه ناتخرد ارهب شهاگن مایر

شبل وری ایزا هظحل اربی دنخبل دوب، وهیناجی روش رپ رتخد ، شمد دی دوب هدش هتفرگ تکرش ساتیس اربی یهک
. تفر منی رانک

زااپردمی یور درم ره هک تشاد گیری مشچ داد:زیابیی همادا و هدمآ شک اه زور نآ اب ندرک رکف اهیمایراب بل

منی رکف تقو ،هیچ دوبن ی گداد لد درم دش...اما زیروور ملد مدش مشچ وت مشچ شاهاب یهک لوا هظحل ،وتی دروآ

. هشب خالهص رفن یه رکف یموت گدنز مامت و مشب قشاع منم هک هسرب ی زور یه مدرک

چیزنم! همه دش نوا دش... بخ یدز:اما دنخزوپ

درک. یمی رادنپ دازمه جعیبابوا هک دوب ی درم خرم ورینی دارهم خیهر هاگن

داد. یشارباال اهوربا و داتسرف نور یزاسیهنبی مارآ فوه

؟ هدوب روط هچ شا هداوناخ اب شا هطبار -

دوب! یش گدنز همه نوا ... شردارب و شد ی تسرپ می ادخ دح رد هک تشاد ی ردام هنعلای... هک بوخ ، بوخ -

. دسرپب دوب هداتفا رتخد اربی یهک قافتا ی گنوگچ هرابرد هک تساوخ واینراب داد ناکت رسی دارهم

ابید رتخد رسیعنآ دوبهب اربی اما ربیدز مه ارهب وا حلا دناوت می درم وسلایزااین نچین یند سرپ هک تسناد می
. تشاذگ می رانک ار للعت

؟ داتفا روط ...هچ قافتا نوا -

. تفر ورف مه اهیمایرهبنآیرد مخا

درک. شهاگن تماص و تخادنا دارهم نامشچ خلت هوهق وری ار شهاگن

گبی. نم هب چیوز همه نکی...ابید کمک شهب ی اوخ می هگا ،اما هتخس تساو منود -ببینمی

. درشف وریمه کلپ مایر

! تشاد ی ماو مشخ یزا شاعترا ارهب شندب مامت عوضوم این هراب رد هملک تحییک ِنتفگ

! منزب فرح شهب بجار منوت ...منی منوت -منی

و حور ی دوبهب اربی رتخد یاین درک سح ی زور یه هگا طقف ی، اوخب وت هک روط ی...ره کوا داد: ناکت رسی دارهم

! هشاب هدشن دیر مراود هراد،مای ینیزا گتشذگ دوخ مکیزا هب شناور

. درشف وریمه کلپ مایر

. راوآ یاهیش گنادرم مامت دشووری می رارکت شرس وتی راو هناو "دی منوت "منی هلمج

شابیداربی نئمطم : داتس ای تکم ربنی تسشن ِدارهم لباقم و تساخرب اجی یزا دنخزوپ واب تفرگ پیشی هرابود مشخ

. هشاب دلب بوخ وشراک شجلا عم کشزپ هگا هتبلا تس... دیرنی تقو هیچ هنوپ ندش بوخ

وتی شجلا عم کشزپ شابیدهک نمئمطم : داتس مایرای لباقم ابقاعتم و درک تسار دق سپس یدزو مارآ مسبت دارهم

. تسا هرّبخ شراک



هنک! می شد مااتیی هقباس نممیمگ، هگا اینو

. هشب هفاضا نوت ناشخرد هقباس وهب هسرب ماجنارس یتهب قفوم مااب هنوپ ی کشزپ هدنورپ مراود مای سپ -علایه

. تفگ "عفال"ی تفرگ می هلصاف دارهم زا یدزوحینیهک دنخزوپ

طقف ی...اشید تشادن شسود ال صا وت هک منک می رکف مراد : تفگ رسیع گبیدر هلصاف وا زا درم زااینهک لبق دارهم

مهمی وش نوج شساو هراد سود هک یور سک ی...مدآ دوب شرانک مزونه هنرگو ی... تشذگ شزا رادیهک تسود وتدوخ

هد...

تبسن یهک شاب :وتکی تشگ وسیشزاب هب دوب هدش هبنآیباالواپیین مشخ زا وسیهنایهک هدنرد ی نامشچ مایراب

! مداد یتوم ناسنا هن هک ومنوج ، هنوپ هساو مینکی...نم رظن راهظا متشاد هنوپ هب نم یهک ساسحا هب

ی گتشذگ دوخ زا شساو یهک رادن شسود دیهگ نک...هگا شکمک حاالمه سپ : تفگ و تشادرب وسیش یهب مدق دارهم

نک. شکمک یهرغیهب ناونع وهب ربب رس وتیسیهن مه ور تساسحا هدنوم نکیِهت

درک. می شهاگن اهنت مایر

. تفرگ ارردپیش نتفر هار مه وزاب درک جراخ هآیزاسیهن رخآ رد

! وسرت درمیهک : درک همزمز مشخ و صرح اب دارهم

***

ورف شدنم درد زغم یرد رجنخ دننام نتفگ رتاپیک" ی"ِردحلا" جنفسا باب ی" ادص و تشاذگ هناخ گرزب اپردسنلا

. تفر

رد خرس ی نامشچ خیخریهرواب مکیمه هلصاف اب ًانئمطم و دوب هدرک زیدا رخآ ارات ینو زولت ی ادص لومعم قبط لگ هم
دوب. یدیند جنفسا باب حلا

پیچید. شا هماش رد اذغ یزا عوبطم وبی هک تشادرب مدق وسیسنلا هب

دز. لز هناخزپشآ هاگ رد هب بجعتم

رد دش می تمسق ی هاگ ین رطع روضح دجیاداب اهنت یمنیپیچیدو گناخ ی اذغ وبی هک دوب تقو اهخیلی نآ هناخ رد
گنایزیپبیدچ. هسوسو اهی نچینوب ناش هناخ

شراک رس مه وزاب دشاب دوخ مخ یرپپیچو گدنز گردیر شرتخد راتسرپ لومعم قبط مه زورما هک میدز سدح اما
. دشاب هدشن رضاح

. داتس ای هاگرد ومینا دناشک هناخزپشآ وسی هبار اهیش مدق

. دنام تباث دوب هداتس ییای وش فرظ سیکن هب واوور هب تشپ رظیفنزیهک تماق وری شهاگن

درک. لوتید ولگ زا یی ادص بجعتم

. دنادرگزاب وسیوا هب ینت ثکم واب داتس ای تکرح زا نز ناتسد

دش. درگ دارهم نامشچ



مینکی. چیراک -وتایاجن

؟ هتدمآ شوخ یدز:ایناجیسالم، دنخبل شکیدو سابل وری ار شس خی ناتسد لگرف

. تفر ورف مه رد دارهم اهی وربا

. تشادن ار ابوا ندز هلک رسو هلصوح ال صا

باوخ هب شا سهلا دنچ اهی وخیلا رکف مامت زا هدوسآ و دراذگب تشلا وریب رس تساوخ می شلد طقف ار زورما یک
. دورب

حلایتمنیهش؟ هگم مدآیداز نوبز ... تمن یمببی گدنز هنوخ ورب رود داوخ منی ملد دیهگ متفگن هگم -

. تسب ار وشیربآ تشگرب بقع هب لگرف

. منزب رس لگیه هم هب هک مدوب هدموا طقف نم -

دزی؟ رس -

هرآ... -

داد ناکت رسی دارهم

. تمحز بی نور بی امرفب حاال هبوخ داد: ناشن ار جورخ هار تسد واب تفر رانک هاگ رد زامینا

ملدنی مرب...اما ،زاایاجن هنوخ هب وت نتشگرب زا لبق متساوخ می ....نم تسا هنسرگ تفگ : تفر ورف مه رد رتخد هرهچ

. مراذب هنسرگ ور هچب دمو

یدز. دنخزوپ دارهم

یپیراک تفر و هنوخ یوت تشاذگ اهنت ور یتک چوک هچب هک نزب دنخزوپ ...هرآ نزب دنخزوپ : تفگ و تفرگ شصرح لگرف

. تدوخ وراب

لگ دوب...هم ابابایاجن ًامود تس، نی طوبرم وت هب میمد ماجنا مرتخد اب هطبار رد هک یی اراک و ینم صخش ی گدنز -واال

! نکن شغولش سپ ، دوبن اهنت

زاب مساو ورد لگ هم مدموا نم هک عقوم نوا تس. نی بوخ ال صا شلا ...ح دارهم هرام بی ناخ دادرهم یدز: دنخزوپ لگرف

دوب. باوخ و دوب هدروخ صرق ناخ دادرهم درک،

جاودزا بقال شا آیهدن رسمه هک هنأش هرسک شا هساو هنکن ... هنومب ترتخد رسپیش منیدایه ارچ زعیتز دزمان این

... هراد مه هچب ویه هدرک

دی ًاشهاوخ ی،لوی دوب لگ هم رکف هب هک نونمم ... لگرف ربی هرتهب : تفگ و درک جراخ یزاسیهن سفن هلصوح بی دارهم

. شابن نم مشچ ی ولج هگ



. تفر ورف مه یرد تحاران زا رتخد هرهچ

ارمنیدید. وا هاگ هیچ دارهم ارچ

درک. می شکچوک میدرک، شر ی قحت دارهم مهیهش ارچ

یحمیداد. جرت وا ارهب نارگ ابیدمهیهشدی ارچ

میرخید! ناج ارهب درد و درک گیمی هتشذگ دوخ یزا مخز ساسحا واابیداربیاین طقف ارچ

شکید. ی جورخ هاگ رد تمس اهیشارهب مدق

...ابید،ابید!! تفر ابیدمی

دش. فقوتم دارهم لباقم تسرد اهیش مدق

! تسناوت منی هن

شکید. می یی وس ره ارهب ووا تشاد دادتما شا ی گدنز طخ ِرخآ یات صاع تاساسحا این

ی قمحا خیلی دش:وت دارهم تماص نامشچ دوب،خیهر هدرک غطینا نآ رد مغ روشیهدزا ردیایی یهک نامشچ اب

لثم ور وت سک هیچ نوچ ی... قمحا هک مسر هبیقینمی رتش یبی نور می تدوخ زا ونم ی روط هکاین راب ...ره دارهم

. تشاد دهاوخن تسود راو نونجم نم

؟ لگرف میمنز سپ ور وت راب ره نم ارچ ی نود دز:می بل رتخد نوزحم نامشچ هب خیهر دارهم

. دنام وا تبحص همادا رظتنم و درک شهاگن اهنت رتخد

هاگ یهک روط ی... هاوخ دوخ نوچ ... ماوخ منی وت راو نونجم ی قشاع ی، قشاع دلبنیتسی...دب یور قشاع مسر وت نوچ -

ی! شاب نم رانک ی اوخ می تاه هتساوخ ی اضرا اربی هکلب نیتسی، قشاع ال صا منک می رکف ی

ی! قمحا :وتیه تشگ ناور شا هنوگ ووری تسج ار جورخ هار شکشا دزو یدیرگ دنخزوپ لگرف

. تشادن یار شاپ ورف این لمحت دش،دیرگ در دارهم رانک زا

دنک. کرت دوب هدنام اج شرس تشپ هک اهیی سح مامت اراب هناخ نآ رت دوز هچره تساوخ می شلد

دوب هتسشن هناخ ذپیاریی ایزا هشوگ تماص و هدز تلا جخ ین رطع دنک!! کرت ار ساسحا ،نآ تسناوت می شاک ، شاک

اربی شا ی ثنخ خیهرو هاگن وپالد نتسشن هظحل زا هک دناخرچ مرنینیمی ورینیمخر ار شهاگن ی نامشچ وزیر
دوب. هدشن هتشادرب وریوا ایتحیزا هظحل

اومی سرت یزا شاعترا ارهب شدوجو دنب دنب مامت مکاح توکس ،این دوش جنشتم وج و یبیدتف قافتا دوب نارگن
. تشاد



شا ی شوگ و دوب هداد یکتیه تشپ دجیهب ای هرهچ هکاب تخادنا ووریوپالدی تفرگ ردام ارزا شا ی مشچ زیر هاگن
داد. زابیمی تسد اروتی

درک! رجیناپیاد شدوجو وتی مرش دننام ی سح دوب هتشاذگ ناش هناخ وپالداپرد یهک لوا هظحل زا

مامت درک اقمیهسمی دنمجرا وپالد قرب و قرز ورپ للجم ترامع اراب درب رسمی هب نآ رد یهک گدنز و هناخ ی تقو
داد. می تسد ارزا شسفن هب دامتعا

؟ تشادن یار سح نچین دنمجرا دارهم روضح اب زور نآ ارچ هک دوب جعیب اربیش

" هنوبرهم و مرگ نوخ درم نوا هک سب "اشیدزا درک رکف دوخ اب

. تشادن وپالد ارهب سح مهین قدیاق

. تسا ربکت و رورغ درم،رساتاپ درکاین می سح دجیوا هرهچ هب ندرک هاگن راب ره هکاب ارچ

! بلطم لصا ِرس یموربیم نکشب و توکس این هشاب رتهب منک می رکف دبیع، مناخ بخ -

دش. خیهر وا وهب تفرگ ارابال شرس یوپالدهبنآی ادص اب

دوب. هتفرگ ارردرب شدوجو اپی اترس سرتسا

دش. شردام خیر نارگن و رظتنم ی نامشچ اب

...دیمد! هچوک وت ور مرتخد هک :دیزور تفگ مارآ یی ادص واب درک جراخ یزاسیهن سفن مرنین

. هداد تاجن وش نوج هک هشاب ی سک نومه هشولهپ یهک درم مدرک منی رکف

ینچیه؟ رطع اب هطبار زا نوت دصق داد: همادا مرنین هک تفگن وپالدچیزی

! جاودزا : تفگ ی للعت هیچ نودب سکل دجیوری وپالد

. دناخرچ وسیش هب رس خارف ی نامشچ یناب رطع

ممهفب نوتاپ شامینزیر و نوت نت سابل زا منوت می تحار منم ورمیبینید، یام گدنز عضو رس یدز: دنخزوپ مرنین

ین؟ رطع ارچ ید، تسه هعماج رشق هچ زا

! مراد شسود -

وتاه هدافتسا هک دیهگ زور ود مینکی،هک شتخب شوخ وت هک هنک ینمی مضت تس...چی ینی فاک اهنت نتشاد تسود -

! هراد یایهک گدنز هنوخ ین چمه رطاخ هب منوا منینکی شلو ی درک شزا

ندیانی هب راد ونملا ملا لوا زا همه نمضرد تس... نی طوبرم نم ،اینچیازهب شماوخ می شدوخ رطاخ هب طقف نم -

! ندمو



رطاخ هساو سک ناج،دیهگهیچ رسپ هدش ضوع تارکفت ،اما تسرد ندمو ندیانی هب دنم تورث لوا زا همه -اینهک

لوق مامت ور اپ ندوب نوشدوخ ابیکیباالرتزا هساو ازور دیهگاین مهاقشاع رتیِن قشاع ... هراذ منی قطنم ور اپ شلد

! نراذ می نوش اه رارق و

درک. منی قدص شدوخ اب هطبار رد ناش مادک هیچ اما تسناد می تسرد یو قطنم ار اهینز فرح وپالد

مقشع ی ولج و مراذن گیم هنودرم ور اپ نتفر دیهگباالرت یههلپ هساو هک مدرک تفرش یپی ردق نوا یم گدنز -وتی

! مشن هدنمرش

دش. ینزیروور رطع ردسیهن لد

دوب! هدرک ضوع ار وا یلد اوه و جعیبحلا درم این هناردتقم ندز فرح

یزااین رسمه داوخ منی شلد وت اجیهاگ یرد سک انئمطم ،اما هتسرد : تفگ شکیدو دوخ ی وناز هساک یوری تسد مرنین

. هرادن یی انشآ امش گنهرف اب صوصخب و تس نی بوخ ینا فارطا لباقمرد شا ههجو هساو نوچ ، هشاب هتشاد رشق

یدز. دنخبل وپالد

نکنید. رکف روط نماین دروم -رد

!؟ ههجو

و ررض ، تخب دب هچ مشاب تخب شوخ هچ نوچ منک... ی گدنز مدوخ هساو یز چره زا لبق متفرگ یمیدا گدنز وتی نم

یاهیی صلا خان نوش همه ی گدنز وت منود یهکمی نارگ دی لباقم رد ما ههجو سپ میهش... مامت مدوخ هباپی شتعفنم

هنک،هن پیادمی هولج هک یتواالهش صخش یناب رطع گی هداوناخ ماقم و اجیهاگ هک صوصخب تس... نی مهم ال صا تسه

دامیتا!

. تخادنا رساپیین زگیدو بل هدز تلا جخ ین رطع

افرح رادیاباین عقوت روط ...هچ هنودنز وتی لتق مرج هب شردارب ، هداتعم ینیه رطع ردپ : تفگ دشو مرنینکالهف

ی؟ اوخ می ونم رتخد اعقاو هک منک لوبق

دش! بوکیهد ین رطع ی هاو رسخیتلا یرب کتُپ دننام مرنین نحل اهو فرح

شابید ی ضار امش هگا چیزدیهگ...اما وهن هراد شزرا اربینم شدوخ ین رطع هک میمگ ...زاب مراد ربخ چیز همه زا نم -

تس! راکنی ونّیتیرد دصق یدهکهیچ مهفب یدو شانشآ نم یت صخش اب امش مینکیمات دزمان یی انشآ تهج یور تدم

دش! درگ هداتفا رساپیین اب روط نامه ین رطع نامشچ

درک!؟ می دزمان دنمجرا وپالد ...اب دزمان



میسرید. اطع شوگ هب شربخ دشو می روط اویرگااین

دوب. دادن ی باوج مرنین

دوب! هداد گنر اهیقلایالکی وریلگ ار شرکفتم هاگن و دوب هدرک توکس

درک. ردام خرم ارخیهرنی شنوزحم هاگن و تفرگ ارباال شرس ین رطع

. دنام مرنین خساپ نشیند رظتنم ی شنکاو هیچ نودب ووپالد

. دناشک وپالد نامشچ وری هاگن و تفرگ ارباال شرس ی تاظحل زا سپ مرنین

....اما!! هئوت ی ورگ شلد دوب مولعم ممرتخد ی افرح زا نوچ یما... ضار بخ، -خیهل

؟ :اما درک رارکت وسلای و واکجنک و داد باال وربا وپالد

دنچره ! هدنت ی باسح تش تآی امش هک همولعم هچوک وتی بش زادی نوچ ، هشب هدنوخ نوت یتبین مرحم -ابیدیهصیهغ

یت مرحم تدم زااین داوخ منی ملد هجو هک،هبهیچ

!! هشب ای هدافتسا ءوس

: تفگ و درک ظفح دجی روط نامه ار شا هرهچ اما دمآ می لوهد و زاس ی ادص و دوب هدش یهباپ سورع وپالد وتیلد

! مرادن ی فرح ید،نم اوخب امش هک روط هلب...ینعیره

داد:علایه! ناکت رسی مرنین

دش. خیهر شردام هب درگ ی نامشچ یناب رطع

دوب. هتخود ربیهدو یایاربیوا هاوخ رظن هیچ نودب

. دناخرچ وسیوپالد ارهب شرس ناش ورپی هتفشآ

دوب. هداتفا وا بناج هب وپالدمه هاگن تدم همه زااین دعب هرخ باال

. تشاد رفتیح و تنط شی گنر جعیب یهک هاگن

درک. ریز مشچ واربیش درشف وریمه نادند راگشآ ی صرح یناب رطع

تفخ هچوک وت ونم هدشن هیچی زونه هنوو میهگ...ایندی تسار نامام اعقاو " درک رکف دوخ واب تفگ لد"اوی"ای رد

هنک" می یی اطلغ هچ هش هدنوخ نوم بین هرخسم یت مرحم نوا درک،حاال گیر

دنک. گنسینیمی شتروص خیهرایوری هاگن درک سح

زگ بل هدز تلا جخ دوب، هدش خیهر وا هب بضغ هب هک دناخرچ مرنینی وسی وهب تفرگ وپالد ارزا شراد صرح نامشچ
هدش. درس نک، ضوع ور اقآ اچیی وش دنلب : تفگ مآیز رشت ی نحل مرنیناب هک تخادنا رساپیین یدو



. تساخرب اجی وزا تفگ ی مشچ ین رطع

. تشاد رب شلباقم زا مرش رابیکاچیشاراب رمک ناکتسا و تفر وپالد تمس هب

ی! یدلب زارد نوبز طقف مدرک رکف وفسیمدمیدشی، خرس وت هگم دز: بل راو چپ چپ یی ادص مهینحینوپالداب رد

. تفر هناخ زپشآ وسی وهب تفرگ هلصاف و تشادرب شلباقم زا نازرل ی ناتسد یاراب کبلعن و ناکتسا رسیع ین رطع

ور ار شتسد شکیدو ای هدوسآ سفن و تشاذگ وریباکیتن اچیار ِناکتسا ی واح سینِی دش هناخزپشا دراو مهینهک
. تشاذگ شرگنا غطی یسیهن

...؟! هونشب وش ادص هنکمم منامام تفگن ... تسا هنوو دی رسپ -این

ربیمز!وپالد مرس یهب کاخ هچ یتور مرحم تدم ...حاالاین مدش تخب دب ادخ :اوی درشف وریمه کلپ و درک ی فوپ

درک. مک زومیکار ی ادص و درک ی چُن

! تفر مرس نکن، -هیفینفین

دیهگ... رادرب دربشاد ور لا متسد نوا

درک. شهاگن پچ پچ ین رطع

میمر. مدوخ متفگ تهب نم، لا البیایبند صا تفگ -کی

رو! نوا هرباینروو اهنت ممناخ منیدا مشوخ : تفگ و درک فقوت زمرق غارچ تشپ وپالد

دز. هدنخ زیر اوه ینبی رطع

. ممناخ متفگ ی درک قوذ :چیه تفگ و تخادنا وسیش یهب هاگن مشچ هشوگ وپالدزا

تنوبز زا ممناخ ممناخ مینزیو یبلابلا شوخ زا وت :عفالهک تفگ و درک عمج ار شا هدمآ شک اهی رسیعبل ین رطع

منیهتف.

"فاعی وزیربل تخادنا هار شامینارهب امنهار غارچ ندش زبس ووپالدحین درک ای هسطع اوه بی شفرح دادتما رد

درک. همزمز ت"ی

هدش. مرگ ردقچ شلد هت هک نیروا دوخ وری هب یننشیداما رطع

ی اوخ می روط هچ ور دیهگ هامود یهتت...یکی عضو این هتفر زااپییز هتفه ود هزات دز: ورغ داد ی خرچ ار نامرف وپالد

بیرای! موود

یه. لصف یت ساسح یه طقف ...این مدروخن امرس نم : تفگ و تخادنا ینچینیهبپیناشی رطع

درک. شا هلا وح ای هناه فسی ردنا لقاع هاگن مشچ هشوگ وپالدزا

راک؟ ِرس یتربی عضو یاباین روجبم -حاال

کشالتی کیک زورما مه اب مداد لوق لگ هم هرآ،هب داد: باوج و تشادرب دروبشاد وری هبعج وتی لایزا متسد ین رطع

نکیم. تسرد

. تسشن یوریپیناشیوپالد مخا

دنک! رارقرب ی طابترا هداوناخ نآ دارفا یااب دشاب هتشاد ی دمآ و تفر هناخ نآ ینرد رطع دمآ منی ششوخ ال صا

دوب!! تنماد وت هچب یاالنیه دوب تدوخ رهوش رکف هب روط مهین هگا دز: رغ مه زاب



:چی؟؟ درک شهاگن بجعت یناب رطع

. نودب ونم ردق میمگیمک تهب مراد -

؟ تشاد هچب یهب طبر هچ -االناین

ردای بخ وتو تمس هب میما مدق دص شاج هب ینم رادرب مدق نمیه تمس هب وت هگا بخ : تفگ یدزو دنخش وپالدنی

دیهگ! هشکب مندش راد هچب هب نوم راک هدرکن یی ادخ و هشب رت زاب طباور هنکمم تروص ن

. تخادنا وپالد تمس هب شاخرپ واب تشادرب دروبشاد وری یارزا ذغاک لا متسد هبعج ین رطع

دز. هدنخ ووپالدزیر دروخ وپالد گرزب یوقیو وزاب هب هبعج

مینکیم. فداصت االن هنوو -دی

ی!؟ تسه ای هبنج بی ِمدآ هچ دشی...ببین ور رپ مداد تهب ی،ور روعش -خیلیبی

. اماوخ منی هشاب هتشاد نزب تسد النزیهک صا -ببیننم

فقوتم دنمجرا گرزب هناخ هب فرشم نابا ی خرس شامینار هرخ الدباال وپتفگن ودیرگچیزی درک شهاگن ی صرح ین رطع
سریدیم. : تفگ و درک

؟ وناب منیدی نوت اقآ هب سوب :یه تفگ وپالد، هک دوش پیهدا تساوخ و داد ناکت رسی ین رطع

دش. یپیهدا ظفاحادخ نودب و تفر هرغای مشچ ین رطع

دوب. درک ی هابتشا راک شردام

داد. می ناشن دوخ رتیزا اورپ بی راتفر وپالد دوب هدش هدناوخ ناش بین هتفه طیاینود یتیهک مرحم اباینصیهغ

. تشادرب رسیعرت اهیشار مدق و درک ی فوه ین رطع

دوب. دنمجرا دارهم هناخ رد لباقم دمآ هک دوخ هب

. تخدنا شتشگنا گنینوقیتمیوتی کت هقلح یور هاگن و تفرگ ارباال شپچ تسد

. تشاذگ ووتیکیف دروآ رد شتسد وتی رسیعزا سپس شکیدو نآ گرزب وریگنین ار شتصش

. درشف ردار گنز و درک باترپ یزاسیهن نازرل گنسینو سفن

***

درک. اچی اررپزا شلباقم ناجنف ین رطع و تسشن میز تشپ ناخ دادرهم

! هشدوخ تس،خیلیوت نی بوخ شلا الح صا دارهم -

؟ هداتفا نوشساو ی قافتا هدرکن یی ادخ ید: سرپ ددرم ین رطع

دارهم زا لگرف اینهک لثم ... تشاد لگرف یاب تخس و تفس ثحب :یه تفگ ی تاظحل زا سپ و درک ی توکس ناخ دادرهم

... هرادن ور لگ هم یزا تسرپ رس صالحیت هک هدرک اکشیت

. تشاذگ ناهد وری ار شتسد شکیدو ینهینی رطع

. نتسه ی بوخ ردپ خیلی هک دنمجرا ...اقآی هنکمم روط هچ این هخآ ... هخآ -

وبیاهی هچ : تفگ تنط دشوابشی هناخزپشآ دراو تعرس هب لگ .هم تفگن وچیزی داد ناکت رسی ناش رپی دادرهم

یمیدا. بوخ



ید. رخب ناخ دادرهم میمداب شِرُب االن هدش کنخ میززعیمز...کیک تشپ یدز:شبین دنخبل ین رطع

. هروخب مماباب : درک کاتید نتسشن شکیدوحین بقع یار لدنص لگ هم

. تشگرب ناخ دادرهم تمس ین رطع هاگن

شکید. ی مرس اچیشار یزا رادقم دادرهم

هدش. هزمشوخ کیکبیمرا...خیلی نوتساو یدات روخن خلای ناخ دادرهم : تفگ رسیع ین رطع

. مرتخد هشاب یدز: مسبت ناخ دادرهم

درک. کیک ندرک تمسق هب عورش و تفر رتناک تمس رسیعهب ین رطع

... شرانک گنچلایمه و تشاذگ ی تسد وتیپیش لگ اربیهم ار نآ یزا گرزب تمسق

درک. ادج ناخ دادرهم اربی ایکیکمه هکت سپس و داد مکیشیرینیزیتن وریکیکاراب

. تشاذگ ناش لباقم ار هزم شوخ کشالتیو یکیک واح یاهی تسد وپیش تشگرب بقع هب دش مامت هک شراک

. نووج یدز:خآ شوخ یزا تسد لگ هم

درک. ی رکشت ناخ دادرهم

. مرتخد روخب متدوخ -

. مشچ مربب ناخ دارهم هساو -

... هروخب منکن رکف نوا دش: ایزاکیک هکت ندرک ادج لوغشم لا گنچ ی ولهپ اب ناخ دادرهم

نوش مورآ ًاعبط کشالتیه، ...اینکیمک نشب مورآ ات نروخ کشالتمی هشابن بوخ نوش یحلا تقو نتفگ زور یه همدا -ی

هنک! می

اه! تسه تساوح : تفگ تنط ابشی شناهد هب ندرک دزنیک دزوحین لا گنچرس کیکار ناخ دادرهم

دش. خرس ین رطع

. مدب ور نوش مهس مرب نم -

دش. شک وجیندکی لوغشم دنخیدو دادرهم

دش. سنلا دراو

دید. غاب هب فرشم ِسارت وتی تشپ ارزا دارهم هک دناخرچ ی مشچ

. تسا شکیند سیراگ لا حرد هک دوب صخشم ال ماک دوب هدرک هطاحا ار شفارطا یهک دود زا

دش. شن زیری بل ووجیند لوغشم

نزبیدیاهن... مه ارهب درم تولخ دوب ددرم

. تشگ وسیشزاب هب دارهم اوه هکبی تشاد درتید ندنام و نتفر بین زونه

. دناخرچ رتخد وری بجعتم ی هاگن ی رساترس اهی شیهش تشپ زا

درک. شوماخ و درشف سارت ظفاحم وری ار سیراگ فیرتل

دش. سنلا دراو و داد لُه ار هناخ یی وشکرد و تشادرب مدق



. مدروآ کیک نوت هساو : تفگ دوب هدش هچاپ تسد ی باسح ینهک رطع

. دوشن هناخ دراو یاپییِز امرس زوس ات تسب دوخرس تشپ ردار دارهم

. تشادن ورمیضرادیار لگ هم ندش بیرام هلصوح ال صا

. نونمم -

داد. ناکت رسی ین رطع

. تشاذگ ی لسع وری یکیکواچیار واح سینی

کیک. معط بیدازا نوت شوخ مراود -مای

هلصاف یاربی مدق یننیم رطع ! هروط مهین امتح داد: مَل سنلا طسو یاهی تحار ایدزووری هتسخ ی دنخبل دارهم

دش. تسس شنتفر هکاپی تشادرب

. دشاب ببیدنوبیخیلا ناش اررپی درم این تسناوت هن،منی

درک. ی فوپ

. تسشن دارهم رانک شکیدو گنر مرک یاهی تحار تمس اهیشارهب مدق

درک. شهاگن بجعت اب دارهم

!؟ هداتفا ی قافتا -

هیچ لگ ینوهم تسه نیا ردپ ین رتهب امش نم رظن هگب...هب یمه چره ی کره ، دنمجرا اقآی : تفگ زگیدو ینبل رطع

دوب. دهاوخن حلا شوخ امش رانک یندیاهبغیرزا اجک

دبیع!؟ مناخ ی مینود اجک زا شکید:وت شش هتری یهب تسد و درک ی فوپ دارهم

زا هداس وجی و سرپ ابیه هخا ید، تسه نارگن ی دوخ نمبی رظن چیه...وهب هساو نوت ی نوش رپی نتفگ ناخ دادرهم -

ی! ردام درکیدمه ی ردپ شساو وتاینساالمه امش میهش صخشم مه لگ هم دوخ

تس! نی هلباقم تقاط ما هتسخ ...اما مرادن ی سرت -

. هرادن دوجو مه هلباقم چیزیاربی هک نم رظن الهب صا -

. هلگرف طقف و طقف مروظنم تس... نی هاگداد تساوخرد نوا ابهب مروظنم هلباقم : تفگ و درک شهاگن دارهم

. مشاب هتشاد ور لگرف اب نتخادنا لک هلصوح هک مدش ی نوا رتوپیررتزا تسخ وت،اینساالدیهگ نم

ملگ هم تبون اینراب مسرت ،می متخاب شهب وتیاینزابی ور لگرون لوا ... مگنجب شاهاب ساال نوا لثم مرادن وش تقاط

. هشاب

ور نوت دوخ تقو :هیچ تفگ و داتسرف نور گنسینزاسیهنبی ینهآی رطع

دادید. تاجن ور مدآ یه نوج ید... تفرگ المت کشم جوا وتی ونم تسد یدهک تسه ی سک نومه امش گنیرید، مک تسد

منیزابید. ونوا تقو هیچ انئمطم سپ ... هنوت نت هراپ هک نوت دوخ رتخد حاال

یه شقن اشید هتشذگ دشید...وتی ضوع وتاینساالخیلی امش ، مراد نوتزا نم یهک تخانش هب هجوت اب دنمجرا اقآی

اسآی اترد هنکب ی راکره شرتخد رادیدهکابیداربی ور ردپ یه شقن حاال ید،اما تشاد ور دوب ی گدنز هار لوا هک ماخ رسپ
... هشاب لماک ش

مربیاید. شسپ زا امش منئمطم ونم



. دناخرچ رتخد هرهچ یوری قمع هاگن دارهم

دوب. یهد نشن یکنز نابز زا شدوخ هرابرد ار اهیی فرح نچین هک دوب تقو خیلی

هدش. شومارف هک تسا تقو خیلی درک می سح

درک. می ندش پیاد سح

ینمیدش. رطع ندش بذعم ثعاب شن گنسی هاگن

. مشاب هکمیگیوقی روط نومه اعقاو شاک یمینزی... گنشق ی افرح دبیع، مناخ -

... هروط مهین امتح داد: ناکت ار شرس ین رطع

!! هشابن وقی ینم گدنز هروطسا میهش هگم : درک هفاضا شلد وتی

. تسناد می شا ی گدنز هروطسا ار درم این

دوب رظتنم و درک اپمی ایناپونآ نابا رسخی یی. انشآ ی ادتبا هظحل نامه ،زا هتفرگ ار شتسد مهیهش یهک درم این

دنک. زمرت اپیش لباقم شامینوپالد رت دوز هچره

بیاید. شلا بند اتهب دوب هتفرگ سامت وپالد هکاب دوب شدوخ مهیهشاین سکعرب ار اینراب

درک. فقوت اپیش لباقم وپالد گنر وسیها دنلب ی ساش شامین هک دربن ی لوط

. هلکشوخ رپبباال : تفگ و دروآ نور بی هرجنپ ارزا شرس وپالد

داد. ناکت فرطین هب فسأت رسیزا و هداتفا هدنخ ینهب رطع

درک. اربیشزاب مهینحینردار دزووپالدرد رود ولج شامینارزا

داد. شکیدوسالمی یباال ساش ارزا شدوخ ین رطع

یات هارمه هساو قحیرور هدنب این مناخ ین رطع هک هدموا رد فرط مودک زا باتفآ : دوزفا و داد ار شباوج رسیع وپالد

؟ نتفر ذپی نوشدوخ هبغالمی هنوخ

دنخید. ین رطع

دوب. هدش گنت تساو ملد -

شکید. سرت وجیغیزا تفر دروبشاد وتی رساب رتخد هک درک فقوت نچین هداتف هارنی شامینهب یکوه

ی. تفگ -چی

یـه گدننار زرط هچ ـیاین ناااور تفاثک دز: شکیدورفیدا دوخ یوریپیناشی تسد ین رطع

نک. رارکت ور تفرح هراب :ود تفگ هجوت وپالدبی

ی. درک می لصاو کرد یهب تشاد ور نومودره قمحا یه... گدننار زرط هچ این متفگ -

نک. رارکت ور ترت لبق فرح ... کرد -

درک. شهاگن ینگیج رطع

. تفگ ی ناهآ شلد وتی

درک. لگ شتنط دشوشی وپالد روظنم هجوتم



ی ناور تفاثک متفگ -

. شلبق فرح ی... درک طلغ :وت درک ی مخا وپالد

. متفگ تس...حاالچی نی -یمدا

درک. شا هلا وح ی"ی تدوخ ی"رخ انعم یهب هاگن وپالد

نشیمد. هابتشا الدب سپ -

! هروط مهین ًانئمطم داد: ناکت رسیعهباتیید ین رطع

. تخادنا هار شامینارهب سخت و درک شهاگن صرح وپالداب

دوب. وا تشادرب زا توافتم چیزی دوب هدز یهک فرح ینزا رطع روظنم عقاو رد

دوب. هدش دجی اربیوپالد روط هکاین دوب هنعط یک اهنت ، دوبن گنت لد المه ینصا رطع

وپالدارببیدن. دوب هتساوخ اربیچیزدیرگی عقاو ینرد رطع

درک. شزاب شکیدو ار شف زیپکی

. مدرک ادج وت هساو شکید:ایون نور اربی انینول

:چیه؟ درک شهاگن مشچ هشوگ وپالدزا

کشالتی! -کیک

. روخب هنوخ ی تفر ی تقو : شتشاذگ دروبشاد ینوری رطع

دش. وپالدندیازیروور وتیلد

نکی. نوهنپ روط هچ ی اوخ یورمی دوب مرکفب ی،امااینهک دروخ هک وت فرح نوا -

المنیمد...هَا. صا : دنادرگرب اتکیکار درک زارد ار شتسد و تفرگ شصرح ین رطع

. تسشن ین رطع تسد وپالدوری هاگن

وک؟ تا هقلح -

دش. شکیهد بقع سپس دشو کشخ ین رطع تسد

. مدروا شرد راک عقوم -

. تفگن وچیزی درک توکس وپالد

شکید. هقلح وریاجیخلای ار شتسش و درشف وری اهیشار ینبل رطع

دوب. چیزدیرگی عوضوم عقاورد

. هدرک دزمان تدم رداین وا هک دمهفب دنمجرا تساوخ منی شلد

دوش. ی مهف جک راچود و تسا ندرک ی شوخ رکف یهب گدنز ارشیطدب رداین هک دنک رکف دوخ اب تساوخ منی شلد

. دشن لدب درو ناش یبین فرح سمیر ی اهتنا دیرگات

درک. فقوتم هچوک رس شامینار وپالد

ضحم ردنیرا...هب تتسد زا ور هقلح نوا تقو :دیهگهیچ درک یکاتید ظفاح ادخ ووپالدحین درک ی رکشت ین رطع

دش. رود اجنآ وزا دروآ رد تکرح شامینارهب وپالد هچوک مخ رد رتخد ندش مگ



. تفرگ ارردپیش هناخ هار دلب اهیی مدق یناب رطع

دش. هناخ حیطا دراو و دناخرچ دقیمیرد لفق لکیداررد

. تشاد ترفن امرس زا ردقچ و دوب هدش درس اوه

داد. می رازآ ار وا ناتسمز رد شا هدز امرس اهی بش یو کدوک خلت تارطاخ ردقچ

ازیی. امرگ سویهل وهن امرس زا دوخ ظفح و تشاد یند شوپ یاربی بسانم سابل هن هک اهیی بش

. تسب دوخ رس تشپ وردار درک ی فوپ

دوب. خیس حیطا

. تسشن شا یوریپیناشی مخا

؟ تشاد ی نتسش حیطا هچ امرس مرنینرداین

اهی مدق ندش فقوت ثعاب ی کشخ اهی هفرس ی ادص هک تشادن هلصاف ناش هناخ دقیمی نامتخاس ات رتش بی مدق دنچ
دش. ش

. دروخ زابی حیطا ِیهت رابنا وری شهاگن و تشگرب بقع هب

. تخانش ارمی هفرس ی ادص این

داد. سمیر قعتیر تمس نآ هب هدش تشرد اهیی مشچ اب

. داتس یای رابنا رد لباقم

دوب. هدرک هارپیاد نور هببی یزاالیرد رون هنزور

داد. لُه لخاد وردارهب درب ولج ار شتسد

درک. فقوت کچوک کقاتا جنک ای هدرک زک مسج وری هک داد ی خرچ قاتا نشور راتیک، اررد شهاگن

اباب. -

... مرتخد ین رطع : تفگ و دروآ نور بی دوب شکیهد دوخ رود هب امرس طرف زا هک یی وتپ ارزاالی شتروص سابع

داد وبیانمی رس اترس هک کرتم و درس ی رابنا اپرد بجعت زا راشرس ی دوجو و هدش تشرد ی نامشچ یناب رطع
ی؟ دموا نور بی روط هچ :کی...ینعی تشاذگ

! منومب اجنوا شرخآ یات تشادن هک عقوت ، مدموا نور بی مدرک کرت -

؟ هزرل می ارچ تادص ی... شاب هدرک کرت هروخ منی هک تعضو رسو -هب

. همدرس -هیچی

ی؟ تشگرب هنود می نامام ید: سرپ و تشگرب ینوریرد رطع هاگن

هرآ. -

اباب. هبوخ -حتلا



دمآ. باال شرتخد اهی مشچ وری درم غورف بی هاگن

. دنکب یچیزی تساوخرد تساوخ می یی وگ

درک. زاب بل

بیرا. مارب پوس هساک یه ورب ی مینوت ...هگا رتخد همدرس طقف هرآ، : تفگ و دوشگ یدیرگ فرح هب بل رخآ رد اما

؟" پوس مودک وگبید" ابغیض تساوخ ین رطع

دقیمی باکیتن ارهب شرمک و تشاذگ ار هلباق .رد تفگ ی مارآ " هشاب و" تخوس سابع ناماس انهب زاحلا شلد اما

هدش. کاپ شدوخ نوج ترمیهک...هرآ : درپس شوگ مرنین اهی رغرغ وهب داد کتیه هناخزپشآ

. هدرک رارف همولعم مهفیم... رخیممنی ام هدرک رکف میهنز، یراز رامخ زا هراد

! هرادن نابهگن هک گبینر لگ یور نود گس نوا ایرد

؟ نامام هدرک رارف :ینعیمیگی درک شهاگن ی درگ اهی مشچ یناب رطع

هاجنپ هش مدآ تساوخ می هگا ،این هندش کاپ مدآ تاباب یاین درک رکف هدش..وت جیم هک همولعم ، رتخد ای هداس هچ -وت

! هروگ بل شاپ ،حاالهکدیهگیه تشاد تقو سلا

مینددیهگ! ربخ نوا هب هدرک رارف هگا .الدب مسرپ وپالدمی زا ادرف : تفگ و درک ی فوپ ین رطع

. تشگرب وا تمس مرنین هاگن

؟ اجک زا نوا -

ور اباب وپالد شتسار داد:چیهز، ناشن شگنر ی رتسکاخ تفاب هشوگ اب نتفر رو لوغشم ار شدوخ زگیدو ینبل رطع

. داتسرف اجنوا

ننک. شعمج بینا پمک مدز گنز مدوخ ی دوب هتفگ هک دش:وت درگ مرنین اهی مشچ

هک هداد،ام می شدوخ تدم این مامت مشا زهیهن هزات ... پمک هداتسرف ور اباب وپالد هک مگب عقوم نوا متسنوت منی بخ -

یم! رادن زااینوپال

درک. جراخ شکیدوهآیزاسیهن وتیسینی تابوبح ندرک کاپ زا تسد مرنین

ی. درک نوهنپ مزا چیازیی هچ دیهگ تس نی مولعم -

. نامام هیچی ادخ :هب تفگ رسیع ین رطع

میشیم. رسپ این هدنمرش شرخآ : تفگ رخآ ورد درک توکس مرنینمکی

ید:چــار؟؟ سرپ ضرتعم ین رطع

. هنوا یهکالیق شاب ینزی منینوت -وت

دش. درگ ین رطع نامشچ

؟ نامام ؟ نااااج -

؟ مترتخد نم تسه تساوح

؟ تسا هببینا تجاح هچ تسا الچیزیهکعینا ،صا شاب بخ -

ورمیهنز هنوخ رد یهراب سناش ین، رطع شهب بسچب مگب، تهب حضاو ال ...یاصا نودب وشردق زیهدا، ترس زا رسپ نوا

. نول وسی نول ،وی وشن نم لثم ، هرپب تتسد زا درم این راذن ، مرتخد

!! هراوآ



یای گدنز ، مراد دامتعا تهب سپ هرب، بآ یزیتر باوخ منی یاجیی تسه وقیای رتخد هک منود .می زاسب یوت گدنز تدوخ

ردبیدا. شوت اینساالزا مامت میزاسیهکتالفی تدوخ هساو

! هروط مهین امتح داد: ناکت رسی نئمطم ین رطع

وتیجیبزرلید. شا ی شوگ

. هشدوخ -

! هراد ی مرن و برچ نوبز میدا، مشوخ رسپ :زااین داتفا هدنخ مرنینهب

. هشاب ی رازاب هروخ می شهب ... هنوش یمی سرک هب وش فرح بوخ مشا هعقوم هب

یه. رتفد اهی لوگ ژی هچب داد:لویزااین ناکت فرطین رسیهب ین رطع

نیاتس. لوگ یمنژی چمه -

دش. جراخ هناخزپشآ دنخیدوزا ین رطع

؟؟ -ولا

وبینم! شوخ ی روط هچ -

. نکن مادص روط این متفگ راب رازه -

وب؟ دب منک تادص منیدا؟ تشوخ ارچ -

! هزماب -

مینزی! سپ یرادیچیو منینود هتفرن تنوبز زیر ممعط زونه ما،اما هزم شوخ متس نی هزماب -

. نوت تمدخ مدب هباشون -

ین. رطع تمن ببی ماوخ می ادرف : تفگ هلصوح وپالدبی

هدش؟ -چی

. مشنارگن تس، نی بوخ شلا الح صا مردام -

. اقافتا تسا هبنش جنپ ادرف ی، کوا : تفگ شکیدو ناهد اررد شن زیری ینبل رطع

-یهچیزدیهگ!

-چی؟

. تساطع بجار -

؟؟ هدش یتر گتسد بخ،چیزی -

مینزیم. فرح شبجار بیاحاال ادرف -

مینزیم. فرح ادرف هشاب ی، کوا : تفگ و درک شکورف ین رطع ناج هی

. ظفادخ نک، رکف مهب -یمک



درک. عطق ار سامت ی ظفاحادخ یدزوبی دنخبل ین رطع

؟ دنتسه دنمجرا ید:اقآی سرپ و دروآ رد مدختسم کمک ارهب شا یدقیمی پوتلا

. دنراد یف رشت نوش قاتا وتی هلب داد: باوج دشو پوتلا ندرک وآیناز لوغشم مدختسم

داد. ناکت رسی ین رطع

. تفرگ وپالدارردپیش قاتا وهار تشذگور هار زا

. تساخرب شداهن وهآزا داتفا ماهلا یدا

شکید. می درد مه زاب دوب هاتوک شتسد ی گدنز مامت زا اباینهک هراچ نزبی

ی... گدنز هازااین

ورب زااپ شلوپ یهک دنمجرا واپمیدز،هچ تسد ی رادن رد هک یی وا هچ ، دندوب قلعم همه شدرد هموظنم رد یهک گدنز
. تفر االمی

اینندیاو طسو منوش هکیکی مدآ رفنود هگم ، لمجت همه ارچاین " درک رکف دوخاب و تفر یباالمی تنطلس اهی هلپ زا

!؟" نراد یندنیزا باوخ هساو قاتا ات دنچ هب تسا ندی نوا

. داتفا شدوخ ی تخبدب ویدا درک ی فوپ

گیریزاخیس ولج واربی درک می هکچ شفقس زا بآ اه ناتسمز یکیمه نامه ، دنتشادن رتش بی باوخ قاتا یک اهنت
. دنراذگب شر پیهلازی دندوب روبجم شرف ندش

چ ور نوتسمز ،حاالاین دموا امرس ادخ،زاب "اوی درک ارسیخ شنت اهی وم مامت شکیدو جیغ شلد وتی سرت یکوه

تس." نی اطع هکدیهگ یخمینزیم،حاالمه امتح ی، قرب زاگیهن لوپ نکیم،هن یراک

می وزرل تفر می هسردم هب کزان سابل واپییزاب ناتسمز رد هک اهیی هظحل زا شا ی گدنز مامت دوب، رفنتم ناتسمز زا
اهی نتشادن رتچ مامت درک،زا می پلش پلش تفر می ششفک وتی میرابیدوبآ ناراب هک اهیی نامز نآ مامت درک،زا

دوب. رفنتم شا همه ی...زا ناراب زور

باالواپیینرپید. شرس یرد رکف

درک. منی رواب دوخ ارهب دنمجرا وپالد دننام ی درم عالهق زونه

دوش. می بوسحم ترامع این مناخ اهیی روج حاالیک هک درک منی رواب

. شا ی گدنز اهی هتشادن مامت هب سریند اب دوش یمی واسم وا رانک رد شندوب وپالدو ظفح هک درک منی رواب

دوب. هداتس ای دنمجرا وپالد قاتا رد لباقم دمآ هک شدوخ هب

. دهد طاالع ار شندمآ وگبید مدختسم وهب ددرگزاب ار هدمآ هار یااینهک دوش قاتا دراو دنزب رد دوب ددرم

داد. ی خرچ فاتا وریرد ار شهاگن درتید واب درک ی فوپ

. دشاب هدرکن راتفر الهن دزب شدوخ مشچ رد نتفر اربیاینهکاب رخا رد

دز. رد ایهب هقت هراشا تشگنا تشپ واب تخادنا شوگ تشپ درتیدار

سرید:بیاوت. شوگ هب رد تشپ وپالدزا هتفرگ یمبو ادص هک دربن ی لوط

داد. ی خرچ و تشاذگرد یهر گتسد وری ار شتسد و داتسرف نور گنسینیزاسیهنبی سفن

. دروخ ی خرچ سویعوپالد قاتا رود ات رود مهینحین رد شهاگن و تشاذگ قاتا وتی مدق

سیهاوطالیی. گنر یهدزا شوپ رس اترس ی قاتا



درک. فقوت وریوپالد شهاگن رخآ رد

هعلا طم وردحلا دوب هتشاذگ وریدیرگی ار شا هدش زارد پچ، واپی دوب هداد کتیه تخت جات ارهب شرمک وپالدیهک
. شتسد یوتی باتک

میسرید. رظن هب باذج وازیه نآ زا ردق هچ

وام وهب دوب هتسشن شنت یهب باسح سیها قارب اهی توب یو کشم وجین گنر ی رتسکاخ ترش نآتی هک اصوصخم
دمآ. ی

ورب! دوز وگب وت راک ید: سرپ درو ارباالبیا شرس اینهک نودب وپالد

رادی! راک ماهاب یوت دوب هتفگ مهب ی دوب هدز گنز مهب هک بش :دی تفگ و داد ورف ار شناهد قازُب ین رطع

ین. رطع : تس رگنی وا ایهب هدش تشرد اهی مشچ واب دمآ رسیعباال وپالد رس

یدز. دنخبل ین رطع

. تساخرب اجی وزا تخادنا تخت ایزا هشوگ و تسب ار باتک وپالد

. تلا بند بیما مدوخ متساوخ -می

دیهگ. مدموا :حاالهک تشادرب شتمس یهب مدق ین رطع

ی. دموا شوخ : دمآ شک اهیوپالد بل

یرادی. گنشق قاتا : تفگ و دناخرچ وپالد قاتا وری ار شهاگن یدزو مسبت ین رطع

دنخید. وپالد

ی؟ دنخ چیمی -هب

نم! قاتا یبیایوت درک تئرج روط هچ منود منی طقف -هیچی

ارچنیما؟ : تفگ و داد باال وربا ین رطع

ای! هرخرخ ولول هگم

متس. رتزاایمننی مک -اربیوت

. تسشن شا وهبل تفر وپالد تخت تمس وهب تشاذگ شرانک وزا درک شهاگن ی کپچ ین رطع

درک. شلا بند بجعت و تنط زاشی ولمم ی هاگن وپالداب

ی. عاجش یوخیلیمه سرت منی نم نکیزا تباث ی اوخ -االنمی

غیرایهن! هگم : تخدنا اهنآ وری ار شنزو مامت و داد کتیه بقع اهیشارهب تسد ین رطع

. تفگ چیزدیهگایمی تامشچ ی دوب یهکایاجن لوا :راب تسشن شرانک و تفر شتمس وپالدهب

ی. دوب یای ضوع مدآ خیلی :وت تفگ مشخ واب داتفا شدوخ اهیوپالداب راتفر ینیدا رطع

متس. االننی هگم -

دش. درگ رتخد اهی مشچ

؟ هشکب یرابیک اهاج هب یراک سرت ...منی متخت ین،وری رطع نمی قاتا یوت تئرج هچ -االناب

ی! سانش می ونم هک وت



درک. شهاگن یریز نامشچ یناب رطع

. مراد دامتعا تهب نم، -

. تفر اهیوپالدباال وربا

ین. رطع هب دز لز خیهرخیهر

درب. ولج ار شرس

دش. درگ ین رطع نامشچ

مینکی؟ رادیچیراک -

دوب. رتخد هتفرگ رُگ تروص وری هبور وپالدحاالقدیاق تروص

میهد. ماجنا تساهنت شقاتا وت شرتخد تسود ی تقو ی رسپ ره راکیهک دز: بل

مش. در ماوخ می رانک متس...ورب نی ترتخد سود هک نم : تفگ مه رد اهیی مخا و هدش تشرد اهیی مشچ یناب رطع

نمی! تخت ور نمی،حاالهک قاتا وت ین...حاالهک رطع ردبیایم زوپینش یزااین اوخ می تس -حیفنی

دوش. فعاضم شبلق اهی شپت میدش ثعاب و تخ میری شتروص اهیوپالدوری سفن ، درشف وریمه کلپ ین رطع

. تسشن اهیش یوریبل مرن مسج یدهک اشگب ضارتعا هب بل تساوخ

باالبیاید. شقلح هت زا دهاوخ یامی تسا ندش رجفنم ردحلا شبلق درک می سح

داد. زابیمی نتساوخن و نتساوخ زرم اهیشارمینا هنارتخد مامت و دوب هتسشن رتخد اهی اهیوپالدوریبل بل

. دهد ناشن دوخ یزا لمعلا سکع هچ ابید تسناد ینمنی رطع

دوب. هدش کشخ یش اجرس

. تسشن شرمک دشووریرابیکی یشدر ولهپ رانک وپالدزا تسد

درک. دزنیکرت دوخ ارهب وا

. تفرگ می اهیشحتلا تسد وتی موم لثم کرتخد

. دمآ شک اهیوپالد بل

دوب. یدیرگی اوه و ینردحلا رطع

دوب. هدش قلعم اوه مزینو مینا

. دنامب ی یاهیشقاب دلب ان طسو روط مهین تساوخ می شلد

هدش هجوتم ال صا اینهک نودب ار رتخد دش.وپالد می یبآ نتسب دننام تلا جخ زا دمآ می شدوخ هب رگا انئمطم نوچ

دوب. هداد رارق دوخ شوغآ وتی دشاب

دز: بل مارآ ،شکید ششوگ اتزیرالهل رتخد تسوپ سمل اهیشاراب وپالدبل

هفوکش نم رد زور ره تنتشاد تسود "

و موش می هدنز رتش بی زور وره میدنز

میمنک،لویمینادیاین رمع رتش بی



نتشاد تسود تس،این نمنی ِعورش

نتشاد تسود ،این تسا اربیممک

هگن هدنز ارم طقف منیدنک، مارا ارم

،ایناربیممک مشک می سفن و دراد می

المینادی؟ ،صا تسا

دش" قشاع ،ابید تشادن تسود ارابید وت

ترپدمحم #

دز: بل هتسب اهی مشچ اب روط نامه ین رطع

! منوت منی

-چیو...؟

ی. شاب هتشاد تسود ونم هک منک رواب -

هش؟ ترواب منک -ابیدچیراک

دش: اهیشخیهر مشچ ووتی داد هلصاف وپالد تروص ارزا شرس ین رطع

ـ هدرک که ور وت تکرش ی اباسح مردارب -

! منود -می

. هداتعم مدآ یه مردپ -

! منود -می

منک. رکش ور ادخ یابید درک باختنا ونم وت زااینهک میهگ مردام -

میهگ! تسار -

وپالددز. تروص یوتی مارآ ینسیلی رطع

مودینسیلی! ، هسوب مودین : درک ی مارآ هدنخ وپالد

ارچ؟ ی، شاب نم قشاع ابید ارچ اعقاو -

. داوخ لدیلمنی درم ییه قشاع -

... هشمک مرمع ییه شومارف هساو فاکیهاما شساو هظحل یه ندش قشاع هساو درم، یه

! مدش تقشاع هظحل وتیه نم

منک؟ تشومارف روط هچ وگب حاال

!؟ مشاب هتشادن تسود روط هچ

ی؟ شاب مرانک هک ماوخن راو هنوو دی روط هچ

منک. رواب ی اوخ :ینعیمی درک شهاگن مغ یناب رطع



فسید بسا رب راوس هدازهاش هرارق شکیهدووتاالن ی تخس رمع هکیه متسه سیدنرالیی نوا نم هک منک رواب
ی!؟ شاب نم

. سیهها نم ردنت : دمآ شک اهیوپالد بل

درک. شهاگن ینگیج رطع

-چی؟

! ،سیهها ردنت میمگ... ومبسا -

-حاال.

جعیهب... تساو ارچ هرآ، : تفگ و داد لخاد دوب هدز نور بی شا ی رسور هشوگ زا هک ار رتخد ومی رات دنچ وپالد

ره میهگ منامام نکی!- دامتعا ساسحا هباین همه زا لبق ووت ننودب ندیا همه ایون داوخ می ملد ، مراد تسود نم

تس. نی قشع ی ساسحا

دادیچی؟ ترپ هدش هدافتسا لا متسد یه لثم ونم دعب ی تدم هگا ، هشاب قشع نم هب تساسحا مولعم اجک زا

!؟ هشب تباث تهب نکیمات مئاد دقع ور ههام یاینصیهغیک اوخ -می

-هن...

منک؟ تباث تهب ومدوخ روط هچ سپ -

هدب! شتاجن نور، وربیرابی اطع -

دز. کلپ وپالد

دزدید. مشچ دزنیکی زااین تلا جخ یناب رطع

. هداتف نی قافتا ال صا هسوب نآ راگنا هک میداد ناشن ار شدوخ ی روط تشاد عقاورد

دش. می شتلا جخ بجوم ی باسح  تفر ارمیذپی نآ رگا نوچ

. درشف و تفرگ دوخ مرگ ناتسد اررد رتخد تسد وپالد

نزبیم. فرح عوضوم مهین هرابرد ات بیایایاجن متساوخ تزا مزورما هنک... پیاد تاجن تردارب ات منک راکیمی همه -

هدش؟ ید:چی سرپ و درک شهاگن واکجنک ین رطع

هدش؟ گیتر تسد چیزی

دمآ. رد ادص وپالدهب قاتا رد

دش. شکیهد قاتا رد تمس هب نامز ینووپالدمه رطع هاگن

وگب! وتراک ید: سرپ وپالد

. ندروآ یف رشت دجیدی ...اقآی دنمجرا هک:اقآی دمآ رد تشپ ینزا مدختسم ییکیزا ادص

االنمیما. وگب -

ردنیدما. تشپ زا یی ادص ودیرگ تفگ "ی مشچ " مدختسم

دجیدیکیه!؟ ید: سرپ ین رطع

رشیمک،مایر!! -

اراپیی شرس و دوب هتسشن وپالد رانک بذعم هک دش شکیهد ینی رطع دشووری هدنک وپالد شاشب تروص مایرزا هاگن



دوب. هتخادنا ن

درک. ینسیخمی رطع نت رب وم یهک روط دوب، رگ شاکنک اهیمایرریزو مشچ

. تشادن ی بوخ ساسحا ال صا درم هباین

. راذگب مردینا ابوا دوب طوبرم اطع هب یهک لئاسم تساوخ منی شلد

. تفرگ ی لسع ارزااپیهاهی شهاگن و درک ی فوپ

دش. مهیگشیمی دنم تردق و روسج ین رطع نامه ابید

. تشادن دوجو شکیندی سپ اجیاپ

میداد،ابید!! تاجن ار شردارب ابید

ید! راذب مردینو ماهاب هکابید تسه اطع هرابرد ید:چی سرپ و تفرگ هناشن اهیمایر مشچ اروتی شز تی هاگن

. دنادرگرب ووریوپالد تفرگ رتخد زا ثکم اراب شهاگن مایر

. مونشب منم دوب هکنیزا هدش یتر گتسد یم.چی رظتنم مایر وگب : تفگ و درک یزار تحار ی تشپ وری ار شتسد وپالد

ینعی؟ مگب -

هرآ. داد: ناکت رسی وپالد

: دوشگ نخس هب یبل ثکم زا سپ سپس و تفگ رادی شک " موووه مایر"

پیشبیدا. موش تاقافتا نوا زااینهک لبق هام هبیک هدرگ ربمی عوضوم بخ،

دوب. جعیب خیلی تکرش وتی اطع و زارف ی اراتفر ازور، نوا

. ندوب جیکمه جیکوت ،خیلیمه ندوب هدش زومرم

ی. لصا عوضوم ور ورب رت دوز ... منود می ممدوخ هک :ایون تفگ هلصوح وپالدبی

. درشف اهیشاروتیمه تشگنا مایر

. تسا ناش کالهفورپی یی وگ درک می راتفر ی روط

. تشاد رظن ارزیر شتاکرح مامت ریز اهیی مشچ یناب رطع

؟ تشاد رارصا شندش هتسب خیلیور زارف هک ور تسد اهیزیر تکرش دادیکیزا رارق عوضوم هتدا -وپالدی

دش. می هتسب ابنید داد رارق نوا ...اما همدا هرا،ی : تفگ "هلب"ای لزلزتم و رکفتم یدزو وپالدکلپ

دش؟ می هتسب ابنید ارچ -

اجنکیم! اجهب امور نورگ دی قاچاق اهی سنج دوبن رارق نوچ -

. هتسرد داد: ناکت رسی مایر

ای شنتفگ هساو یهک رسمیربی...چیمینود وما هلصوح مایررادی نزب وت فرح رت دوز : درک شهاگن ی بصع وپالد

میدی! تفل ردقن

منیهد سپ مَن و هنک یمی راشف اپ ردقنا داد رارق نوا نتسب ور زارف ارچ هک مدوب واکجنک نم تدم نوا -ببینوپالدوت

یمد. سرپ نوا وزا رانک یمد شکور اطع دزو مرس هب زور یه

. تفگ بخ"ی " واکجنک وپالد



ندوب رضاح اراک خیلی داد رارق نوا نتسب هساو انوا اینهک لثم شکیمدو یی افرح یه اطع نوبز هک...زازیر بخ -

نوش داد رارق فرط ی اکروش تسد هب رت دوز هچ ره دوب هدش هتسب نوش داد رارق هک یی اسنج نوا هگا نوچ ندب ماجنا
. تسکشرو تکرش میدشو خسف هلماعم منیسرید

... همادا بخ -

. هتسرد درک می اراک نیرایخیلی تسد هب ونوا وت واینهک شتکرش نتشاد هگن رساپ هساو زارف ازور نوا -

،هرا... فوووپ -

هک... میمنز سدح -خبنم

م تابثا هک مدرک یورپیاد دانسا ازور نوا نم یوپالد ،مینود هشاب انوا رس زیر هداتفا زارف و اطع رس هک بالاهیی همه
. نراد ی راکمه انوا اب زارف و اطع درک ی

ور تکرش نوا ی اسنج اجیی هباج داد رارق هک مدادن ور هزاجا این نوشهب نم :اما تفگ و درک شهاگن رکفتم وپالد

. ندنبب

دوب هدش هتسب انوا و زارف دادیهکبین رارق عقاورد یو دادن ور هزاجا این نوشهب وپالدوت هتسرد داد: ناکت رسی مایر

ی. درک خسف ور

درک. روخلد نم تسد زا ور زارف هرآ،وخیلیمه -

دش. قافتا نوا ثعاب :و تفگ مارآ شکیدو مایرهآی

درک. شهاگن دشوتیز تشرد مشخ اهیوپالدزا مشچ

تمس هدرگ مربی هدموا یایپیش اضق و تنا اینرجی همه هک مراد متح داد:وپالدنم همادا و دروخ ار شفرح مایر

ی. درک خسف نوشاهاب ور زارف دادرارق یهک تکرش نومه

نوا اب هدموا تالفی هساو دش تسکشرو شتکرش و هدنبب ور داد رارق نوا زارف متشاذن نم نوچ یگبی اوخ -ینعیمی

ازمیهد نوا گیربیمو تسکشرو هب ور مه اتام ندرک که ونم تکرش اهی باسح اطع کمک شکیهدوهب هشقن تکرش
دبیم. تسد زا ور

. مگب متساوخ مهیونمی ...قدیاق هشدوخ یدز: نکشب مایر

؟؟ تقو نوا هراد تاعوضوم یهباین طبر هچ اطع : تفگ کشخ یی ادص مهو رد یی اهوربا یناب رطع

هساو یههک نابرق یه اهنت اطع میمنز سدح نم : تفگ ومایر دندنادرگرب ین رطع وری ار ناشهاگن نامزمه مایرووپالد

هنک... ی راکمه نوشاهاب و هنزب هباینراک تسد هدش روبجم نوتردام لمع جرخ ندروا تسد هب

خیلیوقیه. نوت ختیل هوق هخآ شید، هدنس جبلای،ونی ناتساد هچ یدز: دنخزوپ ین رطع

درک. شهاگن ای هتفر یباال اهوربا دشواب وازیهراد وپالد بل

. دومن می هلمح هدامآ ی ربب دننام هک درک می شهاگن تیز نانچ و دوب هدش بوک رس ی مشخ زا ولمم مایراما هاگن

. ندوب نم یتا سدح اهنت -ایان

رادید. ربخ قحیتق همه زا راگنا میدزید فرح نوش هرابرد ی روط -اما

. دنادرگرب مایر تمس هب هاگن هدش یریز نامشچ وپالداب

گبیمر. رارق ماهتا دروم مدوخ هرارق متسنود منی دوب،اما کمک طقف نم دصق : تفگ مایر

؟ مدرک مهتم ور امش نم : تفگ رسیع و تخادنا باال وربا ین رطع

تس! نی ماهتا زا مک مراد اقحیقطاالع همه زا راگنا -اینهکمیگید



دیهگ. هسب وپالدوتپید: هک دهدب ی نکش نادند باوج ات درک زاب ینبل رطع

یم. سرب لکی هبیهتنیهج مه ور نومارکف نتشاذگ یماتاب تسه امایاجن

. مسر تنیهجایمنی یهب روط نماین : تفگ وپالد هب وور تفرگ مایر ارزا شهاگن ینابقیض رطع

رونام درکیم ایهکپیاد هنوشن ابیدوریره هرخ نکیم،باال :میگیچیراک تفگ شکیدو زیرین وریبل ار شنابز وپالد

ی. لصا لتاق هب وسریند ندرک لا بند هساو دش یپیاد خنرس دبیماشیدهک

. دشن پیاد هگا اتکی، هخآ شکید: دوخ یوریپیناشی تسد ینکالهف رطع

اجیمی چیزیهب مرج هنحص وتی مرجم ،مهیهش شابن نارگن : تفگ دشو مارآ ان رتخد یش وشت یو نارگنلد وپالدزا

نک. دامتعا نم دوز،هب ورپیادمینکیم...خیلی هنوشن نوا ...ام هراذ

. ماجن هکای مراد دامتعا تهب دز: وبل درک وپالد نامشچ ارخیهر شا هدز ومغ ناش رپی هاگن ین رطع

. تسناد ومنی

. تسا هتخادنا هار هب شلباقم درم لد یرد بوشآ هچ ، هلمج اباینیک تسناد منی

. تشاذگ وریمیز یار شوگ و درک عطقار سامت وپالد

. تفر شراکرتفد هشوگ مینیراب تمس وهب تساخرب تسا یری لدنص وری زا

!؟ تفگ ید:چیمی سرپ و درک لا بند ار شنتفر مایردر

. هشاب ایاجن تشاد رارصا : تفگ و تخادنا گیالس نورد یخ هکت وپالدود

. تفر وپالد تمس وهب تساخرب گنر وسیها مرچ لبم وری مایرزا

تخ. یندیوتیگیالسری شون ی رادقم وپالد

ی؟ میتفگ شهب ابید امتح :حاال تفگ و داد کتیه مینیراب ناوخش وریپی ار شجنرآ مایر

درک. رارصا : تفگ و درک دزنیک اهیش بل یندیارهب شون وپالد

یابیدرداین تخادنا هار تراک رتفد وت یالتیهک کشت و عضو اباین رخآ تخ: ری شدوخ یندیاربی شون ی رادقم مایر

ننک. هتخت وتکرش

؟ هدموا : تفگ شکیدو رس هعرج ال مه ار شا یندی شون ی قبام وپالد

داد. ناکت رسی مایر

. تشگرب شراک میز تمس هب سپس و دنارُس ناوخش وریپی ار شا یندی شون وپالدگیالسخلای

. تفرگ یار شنم و تشادرب نفلت هاگتسد وری یارزا شوگ

؟ دنمجرا اقآی هلب -

وت! شتسرفب -

دش. عطق وپالد تمس زا سامت و تفگ "ی مشچ نز"

شکید. وس نآ ارهب شدولا مخا هاگن ووپالد دمآ رد یقت ادص هک دربن ی لوط

وش. لخاد -

دش. وپالد،امنینا راکرتفد هاگرد اهوتی هام زا دعب زارف دنمونت تماق یدو خرچ یهر گتسد

می شز ،می تشپ وحینیهک تفرگ ابغیضور سپس یدو خرچ درم تماق یوری فاطعنا هیچ نودب دجیو وپالد هاگن



ی؟ داتس ای اجنوا ارچ ، لخاد :بیا تفگ تسشن

. تخادنا زارف تاکرح و راتفر ناج ارهب شرگ شاکنک هاگن ومایر تسب ردار زارف

وتی شهاگن وحینیهک درک شوخ اجی دوب هتسشن اقدیقیپیشمایرورینآ یهکات گنر وسیها مرچ لبم وری زارف
. مشاب مظعا ناخ وپالد رضحم رد مراد تداعس هک هدش ید:چی سرپ میداد خرچ رتفد

هنرگو ی، هکمیمهف هراد لدیل تندوب رنیز...ایاجن هزم : تفگ و تفرگ هناشن درم اهی مشچ وری ار شا خیهر هاگن وپالد

یمببیمن... گدنز و هنوخ و تکرش ی رتمول دصکی اسیهوتا متشادن شوخ

تسد وزا ترادن و راد مامت و تتکرش گبیهرویهوه مه ور وت نم ی سحن ی سرت ارچ،می یدز: دنخزوپ مشخ اب زارف

دبی؟

. مدرک می رکف روط مهین هنرگو متس، ینی تافارخ ، هناتخبشوخ : تفر وپالدباال بل هشوگ

درک. عمج یندی شون پولق ارابیک شا هدمآ شک اهی مایربل

شکید. وریمیز ار دوخ اهیش تسد وپالدابکتیههب

... زارف هردقچ تسه تدوجو وت نم زا یهک ترفن حطس وگب مهب -

درک: شهاگن هتفر ییباال اهوربا اب زارف

خیلی! شاب نئمطم

ی نوسرب سآیب نم هب تدوخ ندرک خلای هساو هنکمم دح هچ وات هردقچ وگب نک...مهب صخشم مساو -اینخیلیور

؟ هشاب هنوت می ردقچ هنک دهتید ونم وت تمس زا هنکمم ایهک هبرض تدش گبیری... مورآ ات

بلط داوخ ومی هنک می هانگ ساسحا دنمجرا وپالد تدم همه زااین دعب هک وگن ی، سرپب وساالور این هدش ثعاب -چی

هنک! ششخب

درک. مآیزی رخسمت هدنخ وپالد

هنک. منی ششخب بلط ی سک زا شرمع هظحل ین رخآ ات دنمجرا وپالد شاب نئمطم -

تس؟ نی شدوخ حلا وت مایر،ثمیهک تس ید:چیمیهگاینریی سرپ و درک مایرامیل تمس ارهب شرس زارف

. تفر ورف مه اهیمایررد وربا

س ریی هملک وری مهینلدیلمه ،هب تشاد ترفن ردقچ دننادب شس وپالدارریی مایرزااینهک هک تسناد می بوخ زارف
دوب. هدش شمشخ ثعاب و دوب هدرک کاتید

بوکید. ناوخش وریپی ار شتسد گیالسوتی مشخ مایراب

هنم... رشیک :مایر درک وپالدکاتید

یدز. دنخزوپ زارف

همه نوا یموپالد...اب تخبدب پی مرب نم راذب و نزب و تفرح : تفگ و دناخرچ وپالد تروص وری ار شا هلصوح بی هاگن

هدب،ژ روتسد و تتسا میزری تشپ ،شبین شاب شوخ ...وت تسه مرگ مرس ی فاک هزادنا یهب تشاذگ مساو یایهک هدب

نور میهنزبی شرو نوا زااینرو وپالددیهگ هدات نگب حاالیهوپالد نک تباث خلاینک... اهوت هدقع شکب نزب بیا، تس

باال شا هداونوخ جرخ ندرک روج هساو حبص ات بش ،هک هراوآ قفیرو رسپ رهشنیتسی،یه اپیین هچب وپالد نوا ،دیهگ
هنک. اپیینمی

ور متشاذگ واپ مدروا الش*یزابیرد نم زارف،هک نکی تباث یچیو اوخ :وتمی درشف وریمه اهیشار کلپ وپالد

؟ تقافر

نکبیم. طلغ زگید:ام ایبل هرخسم حتلا هب زارف



و اطع اربیتالفی هک وگب...وت مهب یهچیوز طقف زارف، مونشب تزا ماوخ یهچیوزمی طقف درک: صرح رس یزا فوپ وپالد

...اه!؟ مدب تسد زا ور ازمیهد و ننک که و تکرش ی اباسح یات درکن هدنوشن تسد ور رهپس

؟ دنمجرا وپالد دجیهتد :زابی داتفا هدنخ یهب دنلب ی ادص اب زارف

. مرادن نداد تسد زا هساو چیزی ی،حاالهکدیهگ سرب چی هب نم هب تمهوت یاب اوخ حاالمی

ی راگنا لهس تدوخ ...وت زادنن نم ندرگ دوب، تدوخ یه لُکسُا زا دموا ترس رغید:رهبالیی مشخ واب دمآ رس وپالد ربص

ی. دوب هدرک گیر لِگوت رخ لثم یهک دموا تدوخ هب دعب شکیدی، هُگ هب وتکرش یپیَیلَلیلَلَتیات تفر ی، درک

گبیهر ومتسد یاجیاینهک تخس ،وت دوبن دلب وتقافر مسر یهک سک ...اب مدرک تقافر ابوت رمع هکیه مدوب هرا،رخ -

درک! عطق وبانط

ی راکمه دنمهرف تکرش اب لوپ ندرک روج هساو :وت تفگ شاحیهای هیچ نودبو اهتنا اهیبی ثحب زا هدش مایرکالهف

ی؟ درک

هساو نومهب دزی وران

تالفی؟

؟ هنزب راکی ره هب تسد دوب رضاح ی گنت تسد وری زا هک یی اطع زا هدافتسا اب منوا

دز. هباپیهاهیمیزلز شوماخ زارف

. دندرک می شهاگن رظتنم ود وپالدومایرره

دش. رهاظ رد هاگرد ینمینا رطع تماق دشو... ایزاب هزاجا هیچ نودب مهینحینردیکوه رد

دش. شکیهد وسنآ هب بجعتم قاتا رد رضاح درم هس ره هاگن

. تساخرب میز تشپ شکیدوزا مه رد وربا ین رطع وپالدابدیند

. دنراد نامهم دنمجرا اقآی متفگن هگم مناخ، پوتید: ینسریدو رطع رس تشپ نانز سفن سفن ی شنم

. تخادنا اراپیین شرس زگیدو ینبل رطع

یید. امرفب امش ، روشحلس مناخ هرادن :عیبی تفگ و تشادرب ناش تمس هب مدق وپالد

درک. ین رطع ی هلا وح هرغای مشچ قاتا زا جورخ و یند خرچ حین سپس و تفگ "ی مشچ نز"

بیای!؟ تس المزنی متفگن هگم دز: بل مه رد اهیی وربا واب داتس ینای رطع لباقم وپالد

. مشاب ابید سپ نم، هب میهش لصو شرس یه عوضوم این متفگ منم -

. تفر رانک شلباقم وزا درک ی فوپ وپالد

و درک دوب زارف وری هب ور یهک گنر وسیها مرچ لبم ایهب هراشا میز تشپ نتسشن وحین تفر شراک میز تمس هب
دبیع. مناخ :شبین تفگ

باالرپید. رتخد مافیلی مان نشیند زا زارف اهی وربا

. دروخ خرچ ین رطع وری شهاگن

. تسشن زارف وری هبور و تشادرب مدق ین رطع

روحم و لوح مه ام تبحص ، اقافتا دبیع، مناخ ی دموا شوخ : تفگ و درک ین رطع هلا وح ار شا ی صرح هاگن مایر

ید. خرچ می تردارب

. مشند نشی واکجنک منم دبید، همادا سپ هبوخ داد: باوج و تفرگ هناشن درم نامشچ وری ار شروسج هاگن ین رطع



ی. یمیتفگ تشاد ، زارف بخ : دناخرچ زارف تمس هب رس یدزو وپالدکلپ

می ناکت ناکت ی صاخ ابریمت هارمه و دوب هتشاذگ وناز هساک وری ار شپچ تسد تشگنا راهچ دوب، هدرک توکس زارف
داد.

. زارف منک چیبعتیر هب ور تتوکس مایر:این

یدز. دنخزوپ زارف

. دومن ومغمی فسات ، مشخ ، ترفن هب مأوت شدنخزوپ

ید؟ سرب چی هب نم نداد هولج رصقم اوخیداب -می

یگبیرید؟ راوس مزا تحار مینوتید مدش هدروخ تسکش همه دیدیداین هنکن چیه،

. مدشن قمحا عضیفو ردقنا زونه ید،نم دنوخ روک هن اما

درک. نتفر دصق و تساخرب اجی زا مشخ اب زارف

نکید. ربص : تفگ رسیع دشو هدنک وا هارمه ین رطع هاگن

ید. خرچ رتخد وسی هب شهاگن دشو فقوتم درم اهی مدق

نکید. ربص منک می شهاوخ -

شبینید. افطل :میهش تفگ و داد ورف ار شناهد قازُب ین رطع

درک. شهاگن ددرم زارف

. تسشن شقباس ی اجرس هرابود کالهفای فوپ اب هارمه سپس

. دوشگ بل مارآ وان درشف مه رد هجنپ ین رطع

ردارب نکید، کمک مهب ادخ ور ...وت ماوخ می کمک امش زا طقف نم هدب، هولج راک هانگ داوخ منی ور امش ی سک ، مرتحم -اقآی

نم هب کمک ناونع چیزیمینودیدهب هگا ینکیدو گرزب ادخ... ور ،وت هدشن بکترم لتقیهک مرج هب منوا و هنادنز وت نم

ی. لصا مرجم هب سریند هساو هشاب ی خنرس گبید...اشید

درک. می هاگن رتخد سمتلم و هدز مغ مشچ ود رد توکس رد اهنت زارف

منک! می شهاوخ دز: بل عرضت یناب رطع

شا،شکید. ی کشم ی اهوم یوتی تسد و تفرگ رتخد ارزا شهاگن زارف

یم. رذگب هک... مدوب مدوخ ی تخبدب گیر ردقنا داتفا اقافتا هکاین عقوم نوا نم عقاورد ... منود چیززیدایمنی نم -

. هلصو رهپس هب شرس یه هدموا مگب،رهچیپیش هک ایهن منکب تهب منوت ینممی کمک اهنت نوج، رتخد ببین

!؟ هلوتقم نومه نوت روظنم : ،درک شهاگن ینگیج رطع

می راک تردارب اب ...نم تاقافتا هامپیشزااین دنچ ، ندوب فریق مهاب تردارب ونوا ... نومه هرا داد: ناکت رس زارف

همه ، تسه اطع و رهپس رسیبین یهرسو دوب مولعم ازور نوا ... متشاد یجا تحا شکمک هب متکرش ی اراک رطاخب . مدرک

. ندوبن داعیای ی اوه حلا ...کالوت نارگن ، ندوب مورا .ان ندموا می وربا مشچ شا

؟! هدوب رارق هچ زا رجینا ممهفب روط هچ نم هخا ... هدرم درم نوا -لوی

مهی منکب تهب متسنوت یهکمی کمک ...اهنت منود منی نمدیهگ وش دش:این دنلب اج وزا تخادنا ایباال هناش زارف

دوب... اطع و یهکبیننم تقافر تمرح هب منوا هن...

اجمیمرا. یاههب ضعب سکعرب و تقافر مسر نم رکش ور ادخ : تفگ هنعط واب درک وپالد هلا وح ی هاگن



دش. جراخ قاتا یایزا ظفاحادخ هیچ نودب زارف یدزو دنخزوپ وپالد

وپالد. هشسکان دوخ راک : تفگ دنلب یی ادص مایراب هکیکوه دوب هتفر ورف توکس رد قاتا

روط!؟ هچ ،درک: شهاگن بجعتم وپالد

رهپس زا رتهب هنک...کی می اربم وشدوخ هراد همولعم بخ ... هدرم مدآ ور تشاذگ ور یار صقت همه روط هچ دنیدی هگم -

. ههاتوک ندیا زا شتسد یهک

فرحیه. :ایمن تفرگ نادند هب وپالدبل

نوم یر گتسد چیزی هک مه ترمیهک ...زااین مسرب نوشهب ابید مراد رسیراک بخ،نممیمریه :خیهل درک ی فوپ مایر

یمزاب. درگب ...ابید دشن

هنم!؟ راک هگب ی،اینهکبیدا تشاد ی عقوت هچ یدز: دنخزوپ ین رطع

. تفگن وچیزی درک شهاگن مخا مایراب

. سرب تراک هب ورب بخ،وت :خیهل تفگ مایر هب ور دوب هدش ین رطع لابینمایرو دج هجوتم وپالدهک

. تشادرب قاتا وسیرد هب مدق جورخ دصق هب سپس و تفرگ ین رطع ارزا شنشخ گنسینو هاگن مایر

!؟ هزارف راک ترظن ین...هب رطع مینکی رکف چی :وت تفگ مایروپالد جورخ ضحم هب

... منود دیهگهیچیمنی اعقاو .... منود ،منی منود :منی درشف و تفرگ ناتسد اروتی شرس ین رطع

دش. تحاران رتخد ی گتفشآ وپالدزا

. شاک شاک ، دشکب شود اهیشارهب مغ همه تسناوت می شاک

وپالد دش هجوتم شکیدهک وس نا ارهب شرس ورسیع تفرگ لُب دمآ نور بی رکفزا شا هجنپ یوری مرگ تسد نتسشن اب
. هتسشن شرانک ،

... تمن ببی روط این داوخ منی ...ملد مدوخ هب روپسب چیوز همه ی، شاب ایاجن تس المزنی متفگن تهب هگم -

درک. شهاگن مغ یزا هوک اب اهنت رتخد

دز: بل رتخد رگنوسفا مشچ ود نارک زبسیبی وحم وپالد

شساو يه هشابن دلب مه انش ! شوت هش قرغ ، شهب هنزب ،لز راويد لغب هنزب هريگب باق وتامشچ داوخيم شلد -مدآ

هش! شادف يه ، هريمب

مینکی؟ هاگن ی روط ارچاین مش... تاشچ نوا ی ادف

. تفر ینباال رطع اهی وربا

ینکی!؟ پیماد اجک زا ور اه هلمج -وتاین

. شتتفگ ی مان شروک یه منود ،می طقف ... منود :منی داتفا هدنخ وپالدهب

میسرید! رظن هب انشا اها...دیمد -

سب رادی... دامتعا مهب ی وبینم...تفگ شوخ نکن گردیراینزابیاه وتدوخ دش: شزاون رتخد هنوگ وپالدوری تسد

... روپسب نم چیوهب همه هشو مرواب راذب

تسد ور تسد شبیمنو رظتنم هشوگ یه منوت می روط میهش...هچ دوبان وت نوا هراد مشاداد ... ممورا ...ان منوت -منی

. مراذب



شکید. وپالدهآی

. تسا هتشابنا مغ یزا هوک هچ درم لداین رد تسناد می ادخ طقف

دوش!! اهمی خیلیزار ندش شاف ثعاب ششز یهکابری هوک

: متفه لصف

نم! شاداد دوخیه ِیوتبی نورگن همه این مرظن -هب

زا هدموا مرس نوا رطاخ سلاپیشهب جنپ هک بالاهیی زونه ، مسرت زاایننزمی نم ،اما شرآ منود ...منی منود -منی

. هتفرن مرطاخ

سپ ی... دوبن یر صقت بی لئاسم نوا وت یهک مینود متدوخ ، دارهم : تشاذگ وریمیز ار شتسد یوتی هوهق ناجنف شرآ

! نکن راوآ رتخد نوا رس ور چیزور همه

شکید. دوخ اهی وناز یوری تسد وکالهف ناش رپی دارهم

. تفر سنلا هشوگ ی رساترس ی هرجنپ تمس وهب تساخرب اجی زا مارا ان سپس

داد. زابی هناخ ی هدز اپییز غاب اروتی شهاگن دزو شتآ سیراگی

... شرآ ی -مینود

-چیو؟

دز. شراگ سی کُپیهب دارهم

ی همه زا نم منک می سح ی ی...هاگ هاگ : تفگ ی ثکم اب هارمه سپس و داد نور بی قمع اهیبینی خاروس ارزا شدود

هرت. دب معاضوا میمد هرواشم نوشهب نوشناور و حور دوبهب هساو مراد زور ره هک یی بیارام نوا

المزی. هرواشم اعقاو منک رکف یاه... سرپد داد:خیلی دارهم تماق وری ار شهاگن هتفر اهیباال وربا اب شرآ

یدز. دنخزوپ دارهم

دوب. تسرد ال ماک دوب هدز یهک فرح

تمینو رهاظ نامه ی...اب گدنز ریزیاهیشاربی همانرب همه ،اب ششخبد ومای نابرهم اهی دنخ بل مامت درم،اب این

دوب. هدش بوکرس یاهی گنادرم یزا هوک شا هجوم

دوب. هتخادنا یاهیشاسیه شوخ اهو وزرآ مامت یوری ناوج جوا رد یهک هوک

هفخ سح هدش. ی گرمزور راچود یم گدنز ی، هن...مینود هک سح منک، می سح منک، یمی گدرسفا سح ... شرآ ی -مینود

هنک!! منی تحارانا لای حشوخ ونم ی،هیچچیزی گدرملد سح منک... گیمی

نور، بیاربیمبی متفگ تهب راب دص ی... درک ی نودنز ناخ دادرهم و لگ هم لد رو هنوخ وتاین وتدوخ یهنز لثم سب -زا

! اونش شوگ .وک نکن سایر وتدوخ ردقن ای

. تسافرح رتزااین گرزب خیلی ملکشم ... شرآ :هن درشف وریمه اهیشار بل دارهم

هتچ... -

دز. شراگ سی هب هرابود وکُپی دزن ی فرح دارهم

دش. درگ ی عوضوم هب رکف اب شرآ اهی مشچ یکوه

!... هنکن ، دارهم : تفر دارهم تمس رسیعهب



چی!؟ هنکن : درک شهاگن بجعت اب دارهم

دادی...اه؟ تسد زا یوت گنودرم هنکن -

ووه.. حلایهن هن هک مه یمینش...وت روط یاین هاگ ادرم

ترمیهک. وش هفخ پوتید: دشو درگ دارهم اهی مشچ

... رتکد اود و صرق روج دنچ ،اب هنوم می نومدوخ بین شاداد نوج هب دارهم : تفگ ی نارگن اب شرآ

میگیاالغ! ترپ و ترچ میمگ،ارچ وتادص ربب بوکید: تشم یش وزاب وری مشخ اب دارهم

وت؟ هتچ -َپ

شکید. شتروص یهب تسد و درک ی فوپ کالهف دارهم

درک. شوماخ ی لسع وری اروتیزیسریراگیرکیتسهلا یدوسیراگ خرچ

می سح منک... داج ای دنور یوتاین ساسا قعتیر تورینپیشمیهر،ابیدیه یمخیلی گدنز منک می سح طقف -هیچی...

28سلا. هن هملا 60س منک

ی درک می شوگ ناخ دادرهم فرح هب لوا نومه تساب ال ی...صا دشر پی تاه ی گنودرم یور تشاذگ اپ سب زا دیهگ هرا -

ی! شن هنوو ودی هنکن ارسیت تنت هب تتخت ی درس روط حاالاین ی...هک تفرگ می ونز

نمم هابتشا رتین گرزب داد: دادتما شگنر ی کشم و تشپ یرپ اهوم اراتوتی شتسد بوکیدو دوخ وریپیناشی دارهم

دوب! یچی ینود

منیداد رارق ای هنگنم نچین وت ور ونم شگرم لبق مردام تقو هیچ شاک ... مدرک جاودزا دوز ردق نوا لوا زا اینهک

هک...

شکید. ی ترسح رُپ وهآ دروخ ار شفرح ی قاب

یاه... تسه ی فرش بی بجع : تفگ ثحب ندرک ضوع واربی تفرگ شلد دارهم زور و حلا زادیند شرآ

؟ هخرچ می تلد یرو فاد ین چمه تقو نوا و هدش ی گرمزور راچود یم گدنز میگی

:چی؟ درک شا هلا وح یرپزاگیجی هاگن دارهم

دز. هراشا ین رطع رسیهب اترس هرجنپ زا وربا و مشچ واب درک شهاگن تنط ابشی شرآ

ورد هک لوا شدوخ وت هشک می ومدآ ... دارهم هراد یی امشچ بجع درک... زاب ورد شدوخ مدموا ی تقو -جیرگیهاه...

! وبصم ال مدوب شاشچ وحم طقف مین دنچ ات درک زاب مساو

. تسشن دارهم یوریپیناشی مخا

هلگ... هم راتسرپ طقف رتخد نوا یاه... تسه هیزی مدآ بجع -

. هدرک تفس وشدوخ یاپی باسح سپ نوج، نوج -

-ینعیچی!؟

ی. میمهف ادعب :هیچی تفگ یدزو دنخش نی شرآ

***

. تسشن بات وری ناخ دادرهم رانک ین رطع



ناخ. دادرهم -

! مرتخد مناج : دنادرگرب وسیوا ینهب شنلد ی دنخبل اراب شهاگن دادرهم

. داتفا بات و بت گنایزهب لد " مرتخد نا" نشیند یناب رطع بلق

!؟ مسرپب منوت باالاپیینمیهش...می منهذ وسلایوتی تدمیهیه -

دوب. یت اضر یزا کاح رتخد هب دادرهم هاگن

... هشاب هتشاد هنوت لدیلیمی هچ غاب، هت کورتم کقاتا نوا هب راب ترسح هاگن این ناخ دادرهم -

درکید!؟ مگ اجنوا چیههک

. داتسرف نور هآیزاسیهنبی دادرهم

! هنداد تسد ماللزا قشع ترسح -

هجید. رتخد وتیلد مغ

!؟ هقشع هترسح ، هاگن درداین سپ -

یهک تقو ی زاتب ی منینوت قشع ور میزاتیاما شور ی باسح هتدارم قفو چیرب همه مینکی کف ی نامز ییک تقو -

میراذ...! تتحار هن وهنمیهر تولگ وربیخ هبسچ می شترسح هک هتقونوا هرب، تقوشعم و هرذگ می نامز

! قشع درد ، رتخد هقشع هدرد منمدرد

درب. ورف دوخ ورد داد رارق ثأتیر تحت ینار رطع جعیب درم اهی فرح

ام چیزیههک نوا خیلیوقیرتزا تشونرس تسد یوت، ...هچمینود رتخد ،ای وووا : تفگ شکیدو هآی ناخ دارهم

نکیم. ملع دق شولج یم اوخب یکوریهزمیهز چوک ی امدآ

ی گدنز قشع هب سریند زا ور امش تشونرس تسد اوخیدگبید، :ینعیمی دروخ زابی درم خور ینورینیم رطع هاگن

؟ تشاد زاب نوت

عقاورد تشونرس تسد ، مرتخد -هن

! نشاب نوا هب سریمند عنام دس یه لثم ات تشاذگ ینم ولج ور ندوب شا هدنشون تسد هک یی امدآ

گبی یور ساسحا ین چمه ییه ولج ناوخب هک نتسه ی نوا رتزا رصنع تسس یکرتو چوک خیلی امدآ نم رظن زا -اما

نر...

. تسا هدنز امش دووجو وت مزونه سلا، همه این تشذگ زا دعب یهک ساسحا

مهی وزج مه نم عضینفو و رصنع تسس امدآ ی تفگ هک روط نومه ،اما مرتخد مراد اینام ساسحا یاین گرزب هب نم -

. مدرک دوبان یوم گدنز همه مدوخ فعض هکاب مامدآ ن

. مدرکن ی تراسج ین چمه فرحیه،نم هچ -این

یدز. دنخبل دادرهم

یمهک تسه یم،اینام نومدوخ یاممیهش دوبان ثعاب یهک سک اهنت یم، تسه مهین امدا ام همه ، مرتخد هضحم قحیهتق -

. دنتسه هطساو طقف یمگبیریم،قبیه مصت ابید

ید!؟ تفرگ یی ادج یمهب مصت نوتدوخ امش :ینعی تفگ ناثیهای دنچ ی ثکم زا سپ و تفر ورف رکف ینرد رطع

. نارگ دی هطساو هب منوا هلب،و -



میهد. یی انعم هچ نوت هاگن تشپ هدنوم اج ومغ ترسح این سپ ید: سرپ بجعتم ینگیجو رطع

مدادن جرخ هب تراسج ،نم مدرک دوبان یوم گدنز همه ،نم هشاب ی تسرد یم مصت منیهش ثعاب ، متفرگ یم مصت نم -اینهک

رخیمد. نوج هب ور باذع رمع یک نوا ندرک اهر اب ،نم منوج سنوم هساو

دش. نوگرگد ین رطع وحلا دمآ رد شاعترا هب هنک ی ضغب زا درم ی ادص

. دروآ ارزااپیردمی وا تشاد مک مک درم این تشذگرس یاربینشیند واکجنک

هدش... نمزم درد این ثعاب چی منودب مواکجنک -خیلی

وا تشاد مک مک شهابتشا یرپ ناوج وشپینامیزا ترسح ی رمع رخآ اهی رداینسلا درک می سح شکید، هآی دادرهم
. دروا ارزااپردمی

. مرتخد تس ینی نتفگ یچیاز ضعب -

هساو ی هاگ ارچ، -

ی... شب شک رشی نور خیهممیهنز،ابیدابدی مدآ وریلد یهک درد نوا ندرک مک

اررد هاگن و ندز فرح لدم ،این تسا ی واکجنک یوا گدنز یدن اشوخان قحیتق اربینشیند رتخد هک دوب مهفیهد دادرهم
دوب. مهدیهد دارهم اهزا راب اینساهلا

دنک. ناهنپ شلباقم اررد قحیتق تشاد عسی شرمع مامت یهک دارهم

دنک. هولج صلا خان شرسپ مشچ یاهیشپیش گنادرم تساوخ منی شلد هک ارچ

یمیمگ. ونشب ی اوخ بخ...حاالهکمی :خیهل تفگ شکیدو هآی درم

شکید. وریش ار وتپ و تشاذگ تخت وری ار کرتخد هدز باوخ مسج

درک. شزاون ار رتخد ی اهوم و تسشن تخت ایزا هشوگ

میداد. ادص شرس وتیاجیاجی مه زونه دوب هدز درم هک اهیی فرح

دز. کلپ رواب وان توهبم

دوب. یز گنارب فسات و ناربج لباق غیر دوب هداد ماجنا هتشذگ رد درم یهک هابتشا

دوب. هداد رارق عاعشلا و تحت ار رفن دنچ ی گدنز یهک هابتشا

شکید. دوخ یوریسیهن تسد

دوب. هدش زکرمتم کرتیند ولگیشاربی یوتی ضغب

شکید. ی فوه

دش. جراخ قاتا زا سپس و شوماخ ار قاتا غارچ و درک نشور یار کسورع تخت رانک دشوابآژرو دنلب اجیش زا

. تشگرب بقع هب

. داتفا دنمجرا دارهم قاتا رد هب شمشچ

دش. ردخیهر هب ددرم

دز. رد وقتیهب تشادرب قاتا تمس هب مدق

ید. سرن شوگ هب قاتا لخاد زا یی ادص

ی خرچ می بقع هب وحینیهک تفرگ لُب شرس تشپ ایزا هفرس ی ادص هکاب دبوکب رد هب اتقتیدیرگ درب ارباال شتسد



. دروخ داپیشپیچ

شکید. شوغآ ارهب رتخد رسیعنت و دمآ دوخ هب دارهم

دوب. شطوقس رظتنم و دوب هتسب اهیشار مشچ سرت یناب رطع

میپتید. فعاضم ی تردق اب شبلق

دش. سبح شا ردسیهن سفن شرمک رابیکی رود مرگ اهیی تسد ندش هقلح اب

دمآ. رد شدرگ هب رتخد طوقس هدامآ و هدش عمج تروص وری دارهم هاگن

. درشف وریمهمی ار شا هتسجرب و خرس اهی وبل دوب هدرشف وریمه ار شنازرل اهی کلپ سرت یناب رطع

باالواپیینرپید. دارهم سیهن هسفق نورد چیزی

. دوشگ کلپ ین رطع

داد. ورف ار شناهد با دارهم

دش. باالواپیین درم ی ولگ ابسیب هارمه ین رطع هاگن

شکید. وهینی دمآ دوخ هب

دش ثعاب و دروخ رُس رتش بی قلعم حتلا نا هکاب دشکب نور بی دارهم شوغآ ارزا دوخ درک عسی نآی تکرح ابیک
نوگ اهاوژ باوخ قاتا وریبین هار فک اهی تکراپ ایوری همسجم دننام ود وره دهدب تسد ارزا شلداعت مه دارهم

. دنوش

هدز. هقلح اهیش مشچ نورد کشا هدمآ یتپیش عضو نآ ِتلا جخ ینزا رطع

دش. دنلب اجیش رسیعزا شکیدو بقع دارهم ورینت ارزا شدوخ

نم... هدنمرش ادخ ،هب دنمجرا -اقآی

. دناشوپ ار دوخ تروص اهیش تسد زرلیدواب شا هناچ

دش. دنلب وریمزین زا دارهم

ببیدن. بذعم و هدز تلا جخ همه اراین رتخد تساوخ منی شلد اما درک یمی گدنمرش ساسحا مه وا

... هرادن دبیع،عیبی مناخ بخ -خیلی

. دوبن مساوح ال صا ،نم دنمجرا اقای ادخ :هب درک یه جوت شکیدو ارباال شا ینبینی رطع

قاتا ی ولج بیاید دوب دش ثعاب ییدچی امرفب بخ ... هرادن :عیبی درک رارکت و داتسرف نور بی برض ارهب شسفن دارهم

ید!؟ تشاد نم راکیاب نم

درک. کاپ ار دوخ اهی کشا شکیدو شکلپ یوری تسد - دارهم - رظن زا هزماب اهوخیلی هچب لثم ین رطع

، ندزن گنز نم هب هتقو ...خیلی تفگن نوتهب ید،چیزی رادن اقآیکینا ربخیزا امش ببیمن متساوخ می شتسار هلب، -

گبیمر. سامت نوشاهاب هک مدرک مگ ور نوش هرامش ممدوخ هنافساتم

ی...لو نزب گنز شهب مدب تهب وش هرامش منوت یمی اوخب هگا هتبلا ... مرادن ربخی دمحم زا هتقو خیلی منم ، شتسار -هن

دبیع. مناخ هرتهب ی نزب شراکرتفد هب رس نمیه رظن یهب

. هشاب مه رتهب نوشرتفد مرب منک رکف مشچ میمش...هلب نوت نونمم داد:خیلی ناکت رسی ین رطع

درک. لا سرا رتخد اربی ار دمحم هرامش شکیدو نور وتیجیببی ارزا شا ی شوگ دارهم



درک. ی رکشت دشو هرامش تفا ردی هجوتم شا ی شوگ شزرل سح یناب رطع

. دنمجرا اقآی مرب منم دیهگ بخ : تفگ ین رطع و درک همزمز منک"ی می شهاوخ " دارهم

. تمنوسرب -

. ظفاح ادخ منک... می تمحز عفر مدوخ ، رکشت -هن

دبیع. مناخ ی شابن هتسخ -

دش. در شرانک یدزوزا دنخبل ین رطع

. دنمجرا :اقآی تشگرب بقع چیزیهب ندروآ یکوهابهبیدا

دبیع... مناخ هلب -

یوتیی اذغ نوا درکید گی هنسرگ ساسحا هگا افطل ید، دروخن چیزی مدش هجوتم ... متشاذگ رانک ماش نوتساو -مِا...

ید. روخب نکید مرگ ور لا چخ

. تخادنا وطالنیای معیقو هاگن رتخد اهی مشچ وتی دارهم

دوب. وا هب شساوح شرتخد راتسرپ

دوب. شندنام هنسرگ نارگن و دوب هدش شندروخن ماش هجوتم

. مروخ می امتح دش ما هنسرگ هگا مشچ دبیع، مناخ ی دوب مرکف هب هک نونمم : دمآ شک درم اهی یوریبل دنخبل

داد. ناکت رسی یدزو بذعم دنخبل ین رطع

. دیشاب رظتنم یمک دیاب دینیبب ور نوشیا دیاوخیم هگا ، بانج دنتسه شخب یوت رتکد یاقآ -

داد. ناکت یرس وپالد

. دنام رظتنم و تسشن ور هار هشوگ یلدنص یور

. شاب هداتفین شرهاوخ یارب یصاخ قافتا هک درک یم ادخ ادخ شلد یوت

هتفرگن شرهاوخ تیعضو زا یربخ چیه و تسا هدش هنوپ یخلا یب همه نیا هک درک یم شنزرس ار دوخ لد یوت مادم
. تسا

یم ون وزا تفرگیم ناج شیاه یگ هنادرم یور رب هدروخ ِمخز ِدرد هنوپ ندید راب ره هکاب دوب نیا شدرد مامت
. تخوس

. دنیبب تیعضو نیا ورد روط نیا ار شا هنادرد زیزع رهاوخ تسناوت یمن

دنا. هدیباوخ تخت ور هک یردام و رهاوخ ، تسا هدش وا یاه یراگنا لهس هجیتن هک دنیبب تسناوت یمن

و درواین تقاط دوب هدمآ شرتخد رس هک مغبالیی زا هک یردام و دوب هدیشک ناج ارهب تبیصم نیرت دب هک یرهاوخ
دمآ. رد یگدنز و گرم نایم یزیچ تراسا هب

دوب. یگدرم نایم ندیشک سفن دننام یزیچ شرهاوخ و ردام نودب یگدنز نیا دوب، هداد تسد ارزا شا یگدنز

. دیهج نوریب دشو نیگنس شا هنیس نایم یهآ

دوب. هدز واپ تسد ، دوب هدنک ناج دشیم هک یتقشم و یتخس ره اب رمع کی

دوب. هدرک مخ رس



. شا یگدنز هدرک زیزع ود رس نداتفین نییاپ یارب

دوب. هدش رپس رمع کی دنوشن هدیرد گرگ رپزا هعماج نیا رد شردام و رهاوخ هک نیا یارب ناش، شیاسا یارب

دوب. هدرک جرخ یا یگنادرم ادتبا نامه زا

ترفن و ینامیشپ ، ترسح زج هب یزیچ دشو هبنپ درک یمن ار شرکف ال صا هک یتیعقوم رد تسرد شیاه هتشر مامت اما
. تشاذگن اج هب شیارب هنیک و

درک. ماقتنا هب راداو ار وا هک زوس نامناخ یترفن

دمآ. دوخ هب راتسرپ یادص اب

. دنتسه نوت رظتنم نوش قاتا یوت رتکد یاقآ ، بانج -

دش. دنلب شیاج وزا تفگ "یا هشاب وپالد"

. تشادرب مدق هنوپ جلا عم کشزپ قاتا تمس هب

دش. دراو و دناخرچ ار هریگتسد دنامب هزاجا ندینش رظتنم هک نیا نودب دزو رد هب یقت

. تشادرب لخاد هب مدق و درک اسر سالیم

وپالد باوج رد یمارآ "سالم" نایم نیمه رد هک دوب شلباقم قاروا یور یزیچ نتشون وردحلا دوب نییاپ رتکد رس

داد.

. افطل دییامرفب دز: هراشا شزیم لباقم یلدنص هب تسد واب دروا باال هچمین ار شرس رتکد

. تشادرب مدق وپالد

. دهدیم تاجن تیعضو نیا ارزا شرهاوخ ،هک تسا هداتسیا هنادرم راب نیا هک دروخ مسق شلد ...رد ممصم ار راب نیا

دز. دهاوخن بوسر هناخ هناوید نیا رد شا هنوپ هک

. رتکد یاقآ دیدب نم هب ور نوت هجوت افطل هشیم دز: هنعط و تسشن یلدنص یور

. دییامرفب هلب بخ ، اوخیم ترذعم اعقاو : تفرگ ارباال شرس و تسب شقن درم یاه بل یور هدزمرش یدنخبل

. تسب وپالدخی هرمک هریت یور قرع

دش. فقوتم دنمجرا دارهم یانشآ یاه مشچ یور شا هدز تهب هاگن

وا...

دوب!؟ هنوپ سانشناور درم، نیا

. متمدخ یید،رد امرفب : تفگ شا گنسینوخیهر هاگن زا دوب،کالهف انشآ اربیش لباقم درم هرهچ رظن هب

دما. دوخ وپالدهب

دنک. گنسینیمی وریوا شا خیهر هاگن قدیهق دنچ تسناد منی

. مشب علطم مرهاوخ یت عضو زا مدموا . متسه دنمجرا هنوپ ردارب شکید: یوریبل نابز

دوبید. اجک حاتاال : تشاذگ وریمیز دوخ لباقم دزو هرگ مه رد هجنپ باالرپید، دارهم اهی وربا

منیمش. نوت روظنم هجوتم : تفر ورف مه اهیوپالدرد وربا

. دنمجرا میشیداقآی... مروظنم هجوتم بوخ ارچ،خیلیمه -

هکاین همولعم بخ ، هتشادن ای هدننک تاق هیچمال تدم وتاین نوت رهاوخ ید، تفرگن نوت رهاوخ یزا غارس اتحاال ارچ



وطالنیمیهش. شنامرد دنور و ثأتیرمیراذ مشا یه حور وری

یه؟ حور مودک یدز: خلت دنخزوپ وپالد

. هشب هداد رارق ثأتیر تحت هک هرادن ی حور دیهگ هنوپ

دشید. ید ماان سپ -

درک. شهاگن وپالد

ی تسرد یت عضو یزااپردبیدا،اشید تحار هباین چیزیههک نوا ،وقیرتزا هشاب نم رهاوخ هگا هنوپ ... هجو -هبهیچ

. هشب بوخ میهش،ابید بوخ ،اما هشاب هتشادن

درک. کاتیدبینا اراب شا هلمج ی اهتنا وپالد

نکید. شکمک رادید، اینام نوت رهاوخ ندش بوخ هب هگا سپ داد:علایه، ناکت رسی دارهم

روط. هچ شکید: دوخ ی اهوم یوتی تسد وپالد

... هشب ی عادت شساو گبیدات نوت بوخ تارطاخ زا شارب نزبید، فرح شاهاب ، شند -بیایددی

"دز. بوخ تارطاخ یهب" دنخزوپ وپالد

گبید. اربینم هداتفا نوت رهاوخ هساو یهک قافتا گی هنوگچ داد:وزا همادا دارهم

دوب. هدش روا ناقفخ اربیوپالد قاتا ی اضف

. دنارُس یش اهوم یوتی تسد رابیدیرگ

دش. شا گی هتفشآ هجوتم دارهم

دنک. ی رادنپ دازمه درم اب تسناوت می

وگبید. دوب هدش شرهاوخ هب یهک زواجت زا دوب تخس اربیش اتدئاق

دوب. چیزدیرگی عوضوم عقاورد اما

وگبید - دارهم هب- عوضوم این بجار هک دوب تخس اربیوپالد

. تشادن طاالعی وا دوجو زا رمع یهکیک ردارب دش، می شردارب یهک دارهم اربی

دوب... هدرب هبیامغ دنک ناش جرخ تسناوت می دادرهم هک اهیی هناردپ مامت ارزا هنوپ واو مهس یهک رسپ

هدش هام دنچ ،وتاین هشب بوخ ایاجن تساوخ می هگا نم رهاوخ یم، نوسرب مامتا هب ور ثحب این هشاب رتهب منک رکف -

دوب.

بط رطاخ هب ،ایمن هشک می لوط اه تحیسلا ناسنا حور نامرد ، بانج منیهش بوخ هام دنچ یایوتی حور -هیچبیرام

تس. یاهنی نوسآ هباین شندش بوخ ، هشب ی مخز هگا هک هساسح طلیفو سبیرا ناسنا حور هک هشتع ی

یهمینکید!؟ جوت مرهاوخ نامرد هب تبسن ور نوتدوخ ی ناوتان رادید یدز: دنخش وپالدنی

: تفگ یدزو دنخزوپ ال باقتم مه دارهم

!؟ هتسرد ربید... هرفط هداتفا نوت رهاوخ هساو یهک قافتا گی هنوگچ نتفگ عسیرادیدزا مه امش و

: تفگ یهکمی تقو دوب هدش صرح زا ولمم مآیزوپالدحاالدیرگ رخسمت دنخزوپ

؟ مرب هرفط ابید ارچ

داد: ی لدنص ی تشپ کتیههب دارهم



هچره نامرد هساو قحیتق نتفگ اربی سپ ، همهم نوت هساو نوت رهاوخ سالتمی هصخشم دزید هک یی افرح زا نوچ
دبید. جرخ هب للعت ابنید نوت رهاوخ رت دوز

. مراد شمنی هگن دیهگایاجن سپ ، همهم مساو مرهاوخ تفگیدسالتمی هک روط نومه هلب -

داد: همادا هجوت بی دارهم

یهلدیلدیهگاینهک؛

درکید. ی شک تقو ردقنا شند دی هساو ارچ ، همهم نوت هساو نوت رهاوخ همه یاین تقو

دز: یوپالدبل نافوط هاگن رد خیهر سپس و درک ی ثکم

!؟ هتسرد مینودید، هداتفا نوت رهاوخ هساو یهک قافتا رصقم ور نوتدوخ

مینکید؟ هانگ ساسحا

شکید!؟؟ می تلا جخ نوچ منیاید، شند مهینهبدی هساو

ورغید: درک غطینا وپالد ناشورخ هاگن

چیههکمیگی!؟ ینا دنرچ این

. دنمجرا شابیداقای مورآ هرتهب -

مینزی. تمهوت مدرم هب یهک شکب وتابید وتلا جخ یینعیچی؛ میشک تلا جخ ترمیهک، وگن ترچ -

... شاب مورآ بخ -خیهل

ورمیمد. صالحیتوت مدع شرازگ شلبق میمرب،اما هدش بارخ زااین دصرددص ومرهاوخ ،نم متفگ تهب -ببینچی

هنک،اباین پیادمنی تاجن هاگترپ نوا زا ترهاوخ هب کمک هساو ی نکن زارد تسد منیربی،ات اجیی هب هار اراتفر -اباین

راتفر ،ایون هدنوشک اوزنا هب ور هراچ بی هرتخد هکاین تسه یهچیزی منئمطم رتمینکی...نم روک ور هرگ رادی اراک

ره هساو راکیمینکیهک زابیاه هبرگ و شوم اباین نودب هنک،اما می تباث ترهاوخ دزمان راکی نوهنپ وتو زورما
. هشب یدیر تاجن هار

وراین وت هک هدرک روغلب چی ترمیهک نوا منود :ببینکُدیقالبی،منی تفگ و دنارُس یش اهوم وتی هجنپ مشخ وپالداب

این تشپ اینهک مود تس، نی تسرد تراک یی ورآوپ مینکی رکف یهک ردق نوا نودب ،اما هدرک تیز شوگرخ هثم روط
تس. یینی انج ناتساد یه ارجام

دش. جراخ قاتا وزا تشگرب بقع رسیعهب فرح این ندز زا سپ وپالد

میزرلید. مشخ زا شدوجو رساتاپی

یردآیهدن تاقافتا هچ هک تسناد منی مهیهش سکعرب هک ارچ ، تشادن یدنی اشوخ ساسحا اه ارجام هتاین هب تبسن ال صا
درک. مک ار شلباقم ینو زولت ی ادص ناخ دادرهم . داتفا دهاوخ

. تشاذگ درم لباقم ی لحم هچولک فرظ هارمه اچیارهب ناجنف دشو مخ ین رطع

. مرتخد شبین متدوخ -

. مسرب اراک هب مرب ی،نم سرم -هن

! مراد فرح تاهاب ، رتخد -شبین

درک. شهاگن ددرم ین رطع

دز. هراشا دوب دوخ لباقم ایهک هرفن کت لبم هب هراشا ناخ دادرهم



. تسشن لبم ووری درشف وریمه اهیشار ینبل رطع

یید. امرفب -

رادی!؟ هلجع نم، زا رارف -اربی

فرحیه... هچ -این

: دمآ شم میناکال دادرهم

هنک! می تابثا مهب تنوز رگی هاگن هدش...ایون ضوع نم هب تبسن تهاگد مهفیدی،دی ور نم هتشذگ ی تقو ،زا منود می

تحت اما تس نی طوبرم نم هب امش هتشذگ وگیمج، توهبم زونه طقف نم... : تخادنا اراپیین شرس زگیدو ینبل رطع

. هداد مرارق ثأتیر

؟ شتمسق مودک -

یمآیزیرادید. تربع وشنیبو زارف رُپ هتشذگ ... هداد رارق ثأتیر تحت ونم ًامامت ... شا همه -

. هشک می وشَیکَد تبسن طقف گی هنودرم زا ینم،هک تسس یهب درم یزا توهبم -

. تشادن نتفگ یاربی فرح ین رطع

،خیلی... تشاد هانگ نز،خیلی نوا دز: بل اهنت

شکیمد. نادجو هب وش باذع رمع شکید:یک هآی دادرهم

. هدموا نوشرس هچبالیی تس نی مولعم -

. مدرکن نوشاد پی تقو ،هیچ تاقافتا نوا زا دعب -

... وشدوخ زعیناز یهک سک اینندیما، مدآ ین رتراکهانگ نم

ناخ؛ دادرهم فرحیههکمینزید هچ :این دمآ شم ینمیناکال رطع

نیتسید. راکهانگ هکمیگین مه اردقنوا امش

درکید. تواظق دوز طقف

. دنتسه یدیهگای اسک ی لصا رصقم لوی

نا؟ هدنز ، نملا س مدش،هباینهک پیر نوشهب ندرک رکف اب ردقچ وتیاینساال یهک ،منینود مرتخد ی -منینود

؟ نراد ی هانپرس ، نشن رمیض امرس ننک،وتی می چیراک

! ننومن هنشگ

دوب. هدزن نور اهیشبی مشچ راصح زا تقو هکهیچ دوب ی کشا زا هدش خرس درم نامشچ

. نتسه سالتم ...هک ااشنا رپید: نور دشوبی گنسین های ینمه رطع وریسیهن

ید!؟ تشگ نوش لا البند صا اه وتاینسلا

، مشاب هتفرگن ور نوش غارس هک هدوبن سلاپیش،هیچاجیی دنچ مهین ،تحیات متفر نوش هکپی همولعم ، همولعم -

تس. نی نوشزا ی ،هیچرثا نتفر ورف ووتیمزین ندش بآی هرطق هک راگنا اما

چیزیمنیگید. ناخ دارهم هب عوضوم این بجار ارچ -

. ننکب نوتهب ی کمک ننوتب نشب ربخاب امش هتشذگ زا نوش ای هگا اشید

. دنارتسگ ریهش دادرهم ناج یوتی ساره



بارخ مرسپ مشچ وت ماوخ ،منی همهفب ابنیدچیزی دارهم ... زگره :هنهن، تفگ و داد ناکت فرطین مآیزهب نونج ار شرس

مش.

نواید. ردپ امش فرحیه هچ -این

. زگره وگن... شهب چیزی زگره مه هن...وت متفگ -

. هشاب داد: ناکت تبثم رسیهب روآ باذع خأتیری اب سپس و درک شهاگن ین رطع

درک. می سح ی شاپ ورف ارردحلا شناج هک دوب هدمآ درد هب شکف اهیدَریفباالیی نادند نانچ

. تسا هداد تسد زعیزیارزا یی وگ هک درک می میپیچیدونهلا دوخ رد مادم

دوب. هدرک اررک کلف شوگ اهیش نک " مکمک ادخ ی" همزمز

اجیشرپید. جیغیدزوزا

درک. فُت تسَد فک ار شناهد وتی مسج هدش سمل شکَف لک میدر سح

ید. شخرد می قاتا دننام بش ردسیهای شنادند

جیغیدزو... سرت زا

! ردام ین رطع ین، رطع -

اجیشرپید. رد رنف لثم

دش. باالواپیینمی باتش رپ ربیهد اهیی سفن زا شا وسیهن دوب خیس قرع زا شنت مامت

هدش. ید:چی سرپ سرت و تهب اب

می نهلا باوخ وت ردقنا ارچ هدش... تچ ردام، مسرپب ابید نم : تفگ و درک کاپ ار رتخد قرع شا ی رسور مرنینابرپ

ی!؟ درک

دبدیمد. باوخ منک رکف : درشف وریمه کلپ و داد ورف ار شناهد ینبآ رطع

. هزرل می هراد منت زونه

... ااشنا هشاب ...خیر تشذگ ، مرتخد تشذگ : تفگ شکیدو راو شزاون شرتخد ی اهوم یوری تسد مرنین

راک،وک رس ورن ور اه هعمج هبنش جنپ متفگ تهب راب رازه ، تشک وشدوخ یت شوگ هک روشب ور تور و تسد وشاپ ، وشاپ
ایان... نرادن نادجو هگم ، نشک می راک نوت زا مشا هعمج هبنش جنپ لغشیههک هچ این هخآ اونش، شوگ

درک. ی فوپ ین رطع

. دنزب طخ شا ی گدنز وقتیم اهارزا هعمج هبنش جنپ این تسناوت می شاک

درک. یمی گدنز شدوخ واربی تشاد ی گدوسآ ار زور مهینود شاک

تلا داوخ هکمی تس وپالدنی یزج سک هدرک وآیز قلح ار شدوخ ی شوگ تشپ ی حبص لوا حبص هک یمه سک تشاد امتح
. دهدب اهیشار موتام ی

. تشادرب تشلا ب رانک یارزا شوگ دشو دنلب اجیش زا

. خساپ بی سامت 6

یدز. شوگ هحفص وری هدش که مسا یهب دنخزوپ

. دنازغل ی شوگ ین رکسا وری ار شتسش



دوب. سامت ردحلا هرابود ی شوگ

ه!؟ ــــــــ -لب

... زورما ی مرُف یور باسح هک همولعم هب، -هب

ی!؟ رادن باوخ وت هگم ،ببیمن منکب وتا هلک داوخ می ملد ، اقافتا -هن

نم. یهب درک شدنَب یلی طعت زور چیه

میگیهر. مورآ ابوت هخآ -

-چی!؟

. منوت هنوخ مَد وش رضاح وشاپ ملد... -

ی؟؟؟ دش:چــــ درگ ین رطع اهی مشچ

اینرَد نراذ اممی رس تشپ هحفص ات رازه حبص ، تنن میبی مدرم مینکی،منیگی امچیراک هنوخ ولج حبص تقو این
. ااادوب هدرک کراپ اجنوا فالنی رتخد رطاخ هساو وردیدی شامیهن یههک،ِاِا اسمه و

میگیمر. هوُگ هگب رت کزان لُگ زا وت رس تشپ داوخب یهک سک نوا نهَد مدوخ نوش، همه ردپ روگ -

اباب. :هن تفگ و ناش شکید نادند راصح رسیعهب اما دمآ شک ین رطع اهی بل

می مترظتنم رد ِمَد وش رضاح ی دلَج ،حاالمه هراذب هحفص ام مناخ وب شوخ رس تشپ هنک می دوخ اباب،یکیبی هرآ -

اوخیمربیماجیی.

... هشاب : تفگ سپس و درشف وریمه ینبل رطع

ورسیسوتیحیطا دشاتهب جراخ قاتا وزا دنک لد شمرن و مرگ باوخ تخر یزا تخس ینهب رطع دش عطق هک سامت
ید. وشب ار شتروص و تسد و دورب

درک. کچ ار شدوخ و داتس آیهنای لباقم هدمآ و رضاح هک دربن ی لوط

دنک. منی لد زاآیهن ارچ تسناد منی

. دراد چیزیمک درک می سح مادم

شکید. شگنر ی ییسا وتنام یهب تسد

دوب. رخیهد دوب هدرک راویز شباسح هب دارهم هام یهکاین قوقح لوپ اراب وتنام

دیرگزیدای شقباس ی وتنام ومهاینهک داد باوج مرنین اهی رارصا مه زاب اما دوبن یهباینراک ضار شلد هک دنچره
. دومن می هتفر وور گنر

داد. ورف گنر فسید اروتیشلا شا وریپیناشی هتخ یری اهوم و درک ی فوپ

. دنام تباث اهیش مشچ گنر شوخ زبسی وری شهاگن

دنک. دوخ سایر وپالدار دننام ی درم تسناوت اهمی مشچ این اعقاو ینعی

داد. ورف ار شناهد قازُب

دش. فقوتم گنر هبی وریرژلگ شهاگن

شکید. شا هتسجرب اهی وریبل ار نآ یزا رادقم و تشادرب ورژار درک زارد ار شتسد

. دنادرگرب اجیش رس و تسب ار شرد سپس



شکید. وریمه اهیشار بل

. تسا مشچ اهیشزیدایوتی بل گنر اباین درک می سح

. دهاکب ار دوب هداد اهیش بل رژهب گنر ایهک هولج مکیزا درک عسی شا هراشا تشگنا کُن واب تفگ "هَا"ی

دوش. دنلب اجیش زا هلجع واب دنکب زاآیهن لد دش ثعاب وپالد گنز کت

درک. کرت ار هناخ مرنین یزا ظفاح ادخ ابیک هارمه و تشادرب ار شف کی

فقوتم ثعاب ی رابنا نورد زا سابع کشخ اهی هفرس ی ادص ودید، رد تمس هب ود اهاپدزواب وریهلپ اهیشار شفک
دش. اهیش مدق ندش

. داتفا مرنین لوپ زاکیف شا ی دزد و بش یدی ارجام یدا

دش. جراخ هناخ رد زا مشخ واب درک شا هلا وح ی تنعل لد رد

درد مبیریزااین نومه : درک زیربل ندرک رغ رغ هب عورش شا ی گدنز اهی صمیتب وهبیدا دوب هدش بارخ شباصعا

ی. تخادنا ونوم ی تخبدب هفطن اینهک زجب ی، درک چیراک نوم هساو هگم ی، شن بوخ سیها سلا دص ماوخ ،می هرتهب

. تشادرب مدق شامینوپالد تمس وهب درک راحم ولگیشار وتی ضغب اهیشوریمه بل راشف اب

. دناخرچ وا تمس ارهب شرس و درک مک زومیکار دنلب ی ادص وپالد شندش راوس ضحم هب

. مسانش ورمی امش نم ید شخبب شکید: ی توس و درک دصر ار رتخد رساتاپی عیکن تشپ زا

... هنوو وشدی :مگ تفگ و داتسرف شلا لخاد ار شجوجل ی اهوم هدز تلا جخ ین رطع

!؟ زورما ی درک وملد سالخی دصق امش، دشی ی مناخ لکشوخ هچ -

. مدوبن بقال هگم : تفگ و داد ییباال وربا ین رطع

دشی. رت لکشوخ هلب،لویاالن هک نوا ، هوا : تخادنا تکرح شامینارهب یدزو دنخبل وپالد

شیرینیدز. دنخبل ین رطع

ی. تشاد مراک یچی درک مار هباز رحس هلک ببیمن وگب بخ -

. شدرگ اوخیمربیم دش:می جراخ هچوک وزا دناخرچ ار نامرف وپالد

. امرس حبص،وتاین تقو -این

ی. تفگن رت دوز ارچ ، هتدرس : دناخرچ وسیش یهب هاگن وپالدنیم

. نشور شامینار ی راخب و درک زارد ار شتسد سپس و

دمو. می مباوخ ... طقف تس، نی مدرس -هن

کاروخ و باوخ وتبی قشع زا هکیهسهلا ام،نم هساو نزب تباوخ زا امش و زورما ،حاالیه هرادن مناج،عیب -ای

. مناخ مدش

دوب. هتشادن هملا کم یایننچینابوا درم هیچ حلا میدش،اتهب بذعم وپالدزیدای بینا نحل اهو فرح ینزا رطع

دوب. هفخ گنسینو شامیناربیش زلفی کقاتا ی اوه

ی. دنبب یور راخب افطل :میهش تفگ و درک ی فوپ

داد. ماجنا ار دوب هتفگ ین رطع راکیهک فرح وپالدبی

نم رانک زا لماک ی گدوسآ ای...اب هغدغد هیچ نودب ین، رطع مباوخب وسیرگبیمر تمر گبی مدوخ لغب وت -کیمیهش



. تندوب

دش. خرس ین رطع اهی هنوگ

نکی. لمع وقالت هب تقو -ره

دش. دجی هداج وپالدهب خیهر هاگن

نمی!؟ رانک هک تساطع رطاخ هب طقف نیرای هبیمدا وت یمیمنز فرح یه تقو ره -میهش

غیرزاایهن!؟ هگم -

. تفر ورف مه اهیوپالدرد وربا

فرح هک هشاب ابیدعالهق طقف شدعب زاایناجهب ،اما هشاب نم رانک هک دوب هطساو اهنت اطع هلئسم غیرزاایهن، هرا -

ورمیهنز. لوا

یمنیهش. روز هک :عالهق تفگ دشو شف کی هتسد اب نتفر رو لوغشم ین رطع

... هشن هگا میهش، ارچ داد: باوج ی دنلب ی ادص وپالداب

چی؟ هشن هگا : دناخرچ شتمس هب رس رسیع ین رطع

دنک. بوکرس ار شمشخ ات درشف نامرف رود ار شتشم و درک ی فوپ وپالد

: درک شهاگن پچ پچ ین رطع

،لوی... مشاب هتشاد تسود نکی راداو ونم ی منینوت وت

هنک. قعتیر اشیدیهچیازیی منود منی بخ دبی، تصرف مهب هگا

درک. شهاگن مشچ هشوگ وپالدزا

. دادن ی باوج اما

داد. قوس نور یشهببی ولهپ هرجنپ ارزا شهاگن و درشف وریمه ینانمایدبل رطع

***

زی اعقاو :ایاجن درک فوطعم فارطا زبس رس بطیتع ارهب شهاگن و تشاذگ ی کبلعن اچیشاروتی ناجنف ین رطع

. تساب

. تشاذگ ین رطع وریاپی ار شرس وپالد

وت. هبزیابیی -هن

وش. دنلب مینکی، -اوی...چیراک

یزعیمز!؟ تحاران ،وت متحار هک نم -

وش. دنلب خیلی،یاال هرا -

منک. می شهاوخ ... مشاب هتشاد شمارآ یمک منم راذب مناخ، وب شوخ : تشاذگ وریمه اهیشار کلپ وپالد

درک. شهاگن صرح یناب رطع

!؟ موووه : تفگ و دوشگ اهیشار کلپ الییکیزا دوب هدرکن تفا ردی رتخد وسی یزا باوج وپالدهک

داد. ور هبور وهب تفرگ مخا اراب شهاگن ین رطع

! نکن ی ندروخ روط وتاین -قیهفا



دش. خرس ین رطع اهی هنوگ

. نکن تبحص ی روط مهاین شکید:وت گنچ وهب درک ورف وپالد تشپ یرپ اهوم اهیشارمینا تشگنا

وت. ناتشگنا صقر یممینا اهوم سمل دراد ی شمارآ هچ -

شکید. گنچ هب مکحم یوپالدار اهوم زگیدو ینبل رطع

. تفگ و"خآ"ی تفر ورف مه وپالدرد تروص

اتمینکیم. مه یاب روط ذایتمنیشی،یه جاودزا دعب لقادح میدا، مشوخ ی شاب نشخ ، هبوخ -

درک. جراخ یزاسیهن سفن رتخد

ین؟ رطع دز: وپالدبل

هلب. -

ی،زا... تسه ی ضار تراک حمیط -زا

ی. شکب ورپیش هام ی،وتاینیک رارکت ثحب نومه مزاب ی اوخ می هنکن : درک ی ینچُن رطع

: تسشن وریش هبور و تشادرب رتخد وریاپی ارزا شرس وپالد

نکی. راک متسه نم ی تقو منیداات مشوخ کالم، متخ ین،یککالم، رطع ببین

یدز. بصع ی دنخزوپ شکیدو دوخ یوریپیناشی تسد ین رطع

نکی!؟ سَب -میهش

ذپبیمر. ور تروضح رادینم عقوت مه تعرس نومه دشیوحاالهب ینم گدنز دراو هعفد وتیه

ونم... اهی کمک -اللقا

شرس یه تش پی مدموا مه اطع عوضوم هساو هگا ، مرادن سک هیچ کمک هب نمنیزا ودید: رتخد اهی وربا یبین مخا

. هدوب هلماعم

نکی!؟ شمامت ی اوخ :منی دنارُسدوخ ی اهوم یوتی تسد وپالد

دش. شلا اهیش ابریهش نتفر رو لوغشم و تخادنا اراپیین شرس ین رطع

. تسشن رتخد هناچ یزیر تسد

. تمشاب هتشادن یو شاب مرانک هتخس ین، رطع یه تخس ی ازور : درک وپالدتالقی گنر بش هاگن واب دمآ ینباال رطع هاگن

دنببیدا. تسفن هترانک یهک سک رودیه زا هتخس

نوا قشع تذل نوچ منک می ربص ، هشب دنب مسفن هب تسفن یهک زور منک،ات می ربص :لوی درشف وریمه کلپ وپالد

. هبسچ می مماک هب هک هتقو

پبیهچ. نوم هطبار مینو قشع شوخ مشیم یهک زور

. داتفا ردکالموپالوریمه هساسحا همه ینزااین رطع اهی کلپ

. عطقم و دوب هدش اهیشدنت سفن

دش. وازیهراد شبل هشوگ و دروخ زابی رتخد هتسب اهی کلپ وپالدوری هاگن



***

دبیع. مناخ بوخید بخ، : تفگ و تشاذگ هاگتسد وری ار نفلت ی شوگ کینا دمحم

یتیپیشمیهر؟ عضو هچ رد مردارب هدنورپ اقآیکینا، ربخ ...هچ نونمم یدز: دنخبل ین رطع

یم. رادن هاگداد ی دعب هسلج یل کشت زیدایات تقو هک مگب دز:ابید هرگ مه رد هجنپ و درشف وریمه بل دمحم

بخ،اینینعیچی!؟ ید: سرپ نارگن ین رطع

ینکیمو روآ عمج ور میهش نوت ردارب ی هانگ بی تابثا ثعاب یهک کرادم و دهاوش هاگداد هسلج یل کشت -اینینعیابیدات

دبیم. ناتسداد یل وحت

زگید:اوی،لوی... بل برطضم ین رطع

تس. نی نوم تسد چیزی زونه هک ام

دبیع؟ مناخ هنوتدا وری فیمل نوا ،اماآیا هتسرد -

داد. ناکت رسی ین رطع

... هشتقو حاالمه بخ ورپیادنکیم، دوب هدش ناهنپ هتوب تشپ هک دهاش نوا هکابید مدوب هتفگ -

نزبیم. فرح شاهاب نکیمو شاد رسیعرتپی هچره ابید

؟ ااجک زا -اما

. هداتفا قافتا هدموا اقویعپیش هک اجیی نومه ی رتمول کی دنچ رهش،قدیاق فارطا ، مدرک یق قحت -

. تسه اتسور یه

درک. ورپیاد رظن دروم درف هشب اجنوا اشید

م هاک رابنا وت نزوس ندرک پیاد لثم :لویاینراک تفگ دشو دنلب کینا دمحم میز لباقم ی لدنص وری زا ینکالهف رطع

! هنوم ی

ابید یی انج هدنورپ وتییه مرجم هئربت دصق هب کردم دهاوش ندرک پیاد هساو دبیع، مناخ هدوب روط مهین -مهیهش

. دروخ اه لد نوخ

نک. نوم کمک ادخیا : تفگ یدزو خرچ دوخ رود ین رطع

میهش. نوت ردارب ی هانگ رببی مهدلا شتداهش پیادمیهشو درف نوا ...هک ااشنا ید، شابن نارگن -

. تفگ .."ای ااشنا ووتیلد" درشف وریمه ینبل رطع

دوش. فوطعم ی لدنص وری شف کی تمس هب شهاگن دش ثعاب شا ی شوگ یآالمر ادص

. دروآ نور وتیکیفبی یارزا شوگ

. نامام مناج :ولا، دنازغل ین رکسا وری ار شتسش و درک کینا دمحم هلا وح ی هاگن نیم

. هنوخ ینبیا...بیا رطع ین، رطع -

دوش. ینتیز رطع دش ثعاب نز عطقم ی ادص

!؟ نامام هدش -چی

طعرین! بای طقف -بیا،

ودید. وس نآ هب بوشآ وابلدی دوب هدش ناش هناخ رد لباقم ی غولش هجوتم هچوک رس زا



دش. هناخ حیطا دراو دزو رانک ار مدرم

. دندرک می لمح دراکنارب وری یار مسج یهک شوپ ینویمرف درمود پی تفر شهاگن

دش تسس یش وناز یهک روط ، دناود ریهش شنت یرد وزرل درک خوسر ین رطع نت هب گنر فسید هفحلم زیر مسج ی امرس
دمآ. زااپرد حیطا طسو و

مینشید. هناخ وتی ارزا شردام یشینو ادص

هدش؟" ید"چی سرپ می دوخ یزا نابز بی نابز اب شرس ورد دوب هدش خیهر مولعم ایان هطقن هب توهبم

دش. ندرک ی رادلد هب لوغشم ششوگ یزیر سک و تسشن شا هناشرس یوری تسد

ودید. درم ود تمس دشوهب دنلب اجیش مهایتزا بی

دش. شعنام و درک شر سای وزاب یزا تسد

ودید. دراکنارب تمس شکیدوهب نور رغیهببی ناتسد راصح ارزا شناج نتبی

. شد شکی دزواپیین هفحلم یهب گنچ

. تشذگ شنت یزا دعر سابع رپیهد گنر و روجنر تروص ابدیند

. تشاذگ دوخ اهی شوگ وری تسد یدزو کلپ روابان

دش. می کاو پژ شرس رد گرم سوقان دننام یی ادص

. تفر یاهزاحلا روابان این مجح زا هدز وابنتییخ دشرات شمشچ هبنآیپیش

*

درک. ارزیروور شلد پیچیدو شغامد زیر دوب هدش هدافتسا اولح وتی یایهک لحم نغور وبیدنت

دش. دنلب اجیش وزا تفرگ ناهد لباقم ار شتسد

درک. ندز عُـق هب عورش و دناسر ای هشوگ ارهب دوخ

!؟ هبوخ دش:حتلا هدنارُس راو شزاون شفتک تشپ ی تسد

داد. ناکت تبثم رسیهب شکیدو اهیش وریبل ار شتسد تشپ

... تور و تسد هب نزب :بیایهبآ درک زاب یار ندعم یبآ رطب رس دزو وناز شرانک وپالد

تس. -نیزاینی

. تنهد هب نزب بآ لقادح -

درک. هساک وپالد لباقم ار شناتسد و درک ی فوه ین رطع

دش. ووریش تسد ندرک بوطرم لوغشم ین رطع و تخ ری شا هجنپ وتی یبآ رادقم وپالد

درک. داج ای شنت دبیرد زوس شتسوپ وری بآ اب هامرذآ ی امرس زوس تالقی

ی. بوخ ید: سرپ نارگن ووپالد درک ی زرل

. مبوخ داد: ناکت تبثم رسیهب

هدش. تولخ رازم رس هک هتقو ربیم،خیلی وش دنلب -



... منامام طقف هشاب -

. هنوخ شتربب هدننار مدرپس دوب رپیهد شور و گنر -مکی

دش. دنلب اجیش وزا تفگ "یزیربل نونمم ین" رطع

درک. می فعض ساسحا و دوب هدش کشخ یش اهاپ

دوب. هدروخن چیزی هک دوب مامت زور هس

دوب. یوپالد نارگن ثعاب شزور حلا

ببیدن. کولفم همه اراین رتخد تساوخ منی شلد

. درک اربیشزاب شامینار رد

. تسشن لور تشپ دزو رود شامینار مه شدوخ رتخد ندش راوس زا سپ

دش. نتخ ری کشا هب لوغشم مارآ و داد نور هببی هرجنپ ارزا شهاگن ین رطع

درک. خألمی ساسحا ال ماک هک ایمیدش هتفه دنچ

. دشاب هدش صقان شتاساسحا یزامینا سح یی وگ

. تشادن رواب ار هدمآ پیش قافتا زونه درک، می ندوب هکورتم سح

. تسا هدرم شردپ ذپبیدر تسناوت منی

دوب. ردپ مه زاب اما دوب هدروا اجنی ارهب شا ضویهف تقو هیچ دوب تسرد یهک ردپ نامه

. داتسرف نور زاسیهنبی عطقم هآی

تس. امنی هنوخ هار ید: سرپ بجعتم دشو فارطا اهی نابا خی هجوتم

نم. هنوخ -میریم

منک. می شهاوخ وپالد، تس نی بوخ -حملا

نم. هنوخ میریم نکن شهاوخ -

درک. توکس و تشاذگ وریمه کلپ هلصوح ینبی رطع

دش. قاتا دراو *

دوب. هدش خیهر مولعمان ای هطقن وهب دوب هتسشن تخت وری هک دناخرچ ین رطع تمس ارهب شرس

. تشادرب مدق شتمس هب

. تشاذگ شرانک ار اذغ رپزا فورظ ی واح سینی

. دنارُس یوتیجیب تسد و داتس ای رتخد لباقم

زااپردمیای. مک ی...مک دروخن اذغ ی باسح تسرد هک تسا هتفه نکن،یه ذایت ور تدوخ همه -این

شکید. باال شنامشچ اهیوپالدات وناز وری ارزا شغورف بی هاگن ین رطع

دز: بل شذفان سیهاو مشچ ود هب خیهر

دوب! یرنم صقت شا همه

یمد؟ مهفن دش: دزنیک مه هب بجعتم اهیوپالد وربا



ینزرلید. رطع هناچ

. درشف وریمه بل

؟ دوب یروت صقت دز:چی وناز اپیش لباقم وپالد

. مدش ودر متفرگ ور دوب هدرک مَرَک یهک مشخ مامت اب نم ورمینشیمد،اما شاه هفرس ی ادص هک دوب زور -ود

دش. منی روط این رتکد پیش شمدرب نممی هگا اشید

... نوا

. هدرم امرس زا نتفگ : تفگ قهیدزو

درک. ی صاع وپالدار بلق دشو سکعنم قاتا رگیهاهیشرد هزوس ی ادص

. دنابسچ دوخ سیهن ارهب شرس و تشاذگ رتخد ندرگ تشپ ی تسد وپالد

... متسب ماباب ور مشچ روط هچ روط، ...هچ متسه یدبی هدنب ردقچ نم ادخ -اوی

دش. تمشچ زا شنداتفا ثعاب دوب هدرک هک یی اراک اب تردپ دبینیتسی. مدآ ین،وت رطع وگن روط -این

اب امش نشاب ناوخ رهکیمهمی نوت اردام ردپ منینگ هگم : درک می اوجن ورداینمینا درک رگیهمی لد هت ینزا رطع

مبی شاک ... ماباب ... مشاب ی بوخ رتخد شساو متسنوتن ،نم مدرک خلای ور ماباب تشپ نم شابید....اما نوش تشپ ید

مبیمر... شاک ادخ ...ای هروخ مهمی هب مدوخ زا ...حملا مملا ظ دقچ متسه دبی مدآ دقچ مر...

. درشف دوخ سیهن هب تخس ینار رطع وپالد

تخ. میری کشا اهام بی رتخد

دش. روط نوا شزغم هب داوم یند سرن رطاخ هب تردپ ... نکن ی کلا وخیلا رکف -

دش. یرنم صقت شا همه -هن

. تفگ دشو ی بصع وپالد

ندروآ تسد هب هساو یهک تسه ی روسج رتخد نومه نک تباث ... تاپ رس ،اویاتس نتفرگ هروغبآ فاکیه وگن...دیهگ ترچ -

. تخود مهمی هب ور نومسآ مزینو شاه هتساوخ

هنک. تکرش ماباب مسارم وت تسنوتن ...تحی مشاداد هراچ شکید:بی ارباال شا ینبینی رطع

یه. گدنز هچ ادخاین خآ

دشی. عنام تدوخ ... نور اتبیدابی مراذب صویهغ دنس یه راذب متفگ تهب هک نم -

... نوچ مدش عنام هرا، -

درک. می شا هفخ تشاد ضغب

درک. کاپ اهیشار کشا و درک ی وپالدچُن

: تفگ همادا ورد داد ورف ی تخس ارهب شضغب ین رطع

دراو هشدخ مشاداد ی گنودرم هب متساوخ دش...منی می رتسکاخ  تفرگ نم...تآیشمی رانک ور میدیدوت هگا نوچ

. هشدوخ هساو .... هساو منکب راکیمه ره نم هک همهف می اجک ،زا هدرم یه نوا ... هشب

تدوخ لد هب نکن هاگن اه... هرادن ی قرف ندرم اب نم هساو دیند روط وراین ینوت رطع ... رتخد میریزیوت کشا دقچ -

سالخیمیهش!! اینوت هراد نم یچیه...لد قشاع و قشع هنود منی

نک. هاگن نم هب یمک بصم ال



دز. درد یرپ دنخزوپ ین رطع

... ندرم -

هنم... اربی ندرم

دوب... شاک

هدش. سخیس راگنا ادخ اما

! هنود منی مقح مندرم

؛ هتفرگ شح رفتی اشیمد

. هشخب تذل شساو منداد باذع

... ُقلعت نکاین شمامت .... تراک وت مدنوم ادخ... اوی

. دروخ زابی رتخد ووری گنر بی هرهچ گنسینوپالدوری هاگن

آیدنیمیآید. شوخان ی اهوب شساسحا قمع زا اربیلواینراب درک سح

... قشع اشیدبشیههب یی وب

. تشادن ار شا عقوت ال صا چیزیهک

ارچ؟

میزرلید. رتخد اهی کشا اربی شلد ابید ارچ

؟ دوبن اقحیق زا اطع رهاوخ ندرک رود اربی هشقن اهچیزیزجیک ارج اینام همه رگم

. دورن اتزاحلا دروخب اذغ ی قشاق دنچ دوب هدرک باجم ار رتخد

شکید. وریش ار وتپ و دناباوخ تخت وری سپس

. تخادنا شا هتسب اهی کلپ یهب هاگن

دش. جراخ قاتا یزا تاظحل زا سپ شکیدو نادند ارهب شبل رکفتم

درک. ی للعت مایر هرامش ووری دروآ نور ارزاجیببی شا ی شوگ

درک. سمل ار شا هرامش شتسش واب داتسرف نور یزاسیهنبی سفن

-ولا...

-بیاایاجن!

***

دز. سیراگ کُپیهب

درک. می شهاگن مشخ مایراب

: تفگ سیراگ خرس ِرس هب خیهر

ردمیدا! هراد شدنگ زااینزابیمایر،دیهگ نور بی شکب ونم

: تسب شقن اهیمایر یوریبل دنخزوپ



. مدرکن اینزابی دراو ور وت نم مشلوا زا

ی. دزنیکشب رتخد نوا یهب تساوخ یهکمی دوب اینوت

درک. وریمیزهِل ار سیراگ صرح وپالداب

. هدنوم ملد ور شند دی زور لواین زا هک تسا هداس سوه یه مدرک می رکف عقوم نوا -

می ندوب شک دزنی حاال،زا دوب...اما جبلا ندوب شرانک مساو ، شمتساوخ می طقف : درب ورف دوخ ی اهوم یوتی تسد

. مسرت

رُسیهد! تلد ارچ، -

. دروخ خرچ مایر بناج هب شهاگن

دش. رت گنر مایررپ دنخزوپ

وتاب منک،اما شرود ارجام زا متساوخ می طقف زابینکیوپالد...نم دراو ور رتخد هکاین دوبن رباین دصق مشلوا -زا

. هشب زاب ارجام هب منوا یهکاپی درک راکی تاراک

دز: دشورفیدا ی نابصع وپالد

پِیکویل. هتفر مدرک شلا یبند هکمیتفگ تقمحا ِهدوخ

. هربب راکیزاپیش هنوتب کویل مولعم اجک زا اما متفگ هرا -

دوب؟ لدیل هچ هب اطع ی اندرک دوب،ااه...دهتید چی هساو تبارطضا و سرت همه این سپ -

پی شنا ی فارطا یمد سرت ...می نور بی هشکب ارجام زا وشردام و رهاوخ هکاپی متساوخ طقف مدرک شد دهتی هگا نم -

! شمنوسرتب متساوخ طقف ، نسرب وهبیهچیازیی گبینر ور ارجام

: تسشن وپالد یوریبل رخسمت رپ دنخزوپ

ی؟ نوسرتب ی تساوخ ِهه،می

! ندزدب ور هرتخد دادی لوپ هک تدوب هتفرگ ارج ام ِوَج ی روج مهینیه هساو

زااین وشاپ اتدیهگ دوب شندنوسرت هساو همه بیمرا،ایان شرس هکبالیی متساوخ منی نم وش... هفخ وپالد، وش هفخ -

. نور بی هشکب زابی

... هنودنز اموت رطاخ هب شردارب شکیندی، نور هچبی داد: ی لدنص ی تشپ گیکتیههب هتفشآ وپالداب

! هشدوخ ی راگنا لهس رطاخ امهن،هب رطاخ :هب تفگ صرح مایراب

دش. روبجم شردام لمع لوپ ندرک روج رطاخ هساو دوب، گرم بل شاپ یه شردام -

درک؟ منی تادص اداد هگم یوپالد، دوبن رادن شاهاب وت هگم -

نوخید. زایه درک می رکف نوت یمیدید کره هناینهک هگم

؟؟ اارچ ... تساوخن کمک تدوخ زا ارچ دز، وران ارچ َپ

دش. دنلب میز تشپ وزا درک ی فوه وپالد

: تشادرب مدق شرس تشپ مایر

؟ هتسرد ی سرت می اینراک تبقاع زا

!؟ مشاب نارگن -ابنید



... ومدآ یامیه درکیم...مینود یامچیراک مینود

راک! نوا ماجنا دوبیمهب قحم درکیم راکیمه ره ام نودب ؛ایون تقو وپالد...هیچ وگن تقو -هیچ

تخ. گیالسری نورد یندی شون ی رادقم و درشف وریمه کلپ وپالد

دش. شکیهد وس نآ هب ود ره رس و دمآ رد یهر گتسد شخرچ ی ادص

دش. رهاظ هاگ رد ینمینا رطع ندش زاب رد

دوب. هدش لفق شلباقم درم ود ردسیهن سفن

دمآ. لخاد و درشف وریمه ینبل رطع

-مِا...سالم.

ی. نزب رد شلبق یابید یشب قاتا دراو هرارق ی تقو ی نود -منی

. تخادنا اپیین تلا جخاب ار شرس دشو درگ ین رطع اهی مشچ

، هشدوخ هنوخ :ایاجن تفگ و درک ی مخا وپالد

تس. نی هزاجا هب المز

یدز. دنخزوپ مایر

شابید! تحار نوت هنوخ وت مه امش نممیمر، : تفگ شکیدو شترپسا تک یورییهق تسد

دش. در شرانک زگیدومایرزا ینبل رطع

. تشگرب بقع وهب تفگ "ی ناهآ " دشاب هدمآ شدا چیزیی راگنا دش دزنیکرد ی تقو

وپالد. رسمه لستیتمیمگ تهب ی، تسار -

دش. جراخ قاتا دیرگیدزوزا رخسمت رپ دنخزوپ

میدا. مدب تتسود :زااین تفگ صرح واب دروآ ارباال شرس ین رطع رد ندش هتسب ضحم هب

یش اهوم یوتی تسد و داد ناکت رسیهباتیید دوب یدیرگی اوه و ردحلا هدما پیش قافتا ثأتیر تحت زونه وپالدهک
شکید.

ی! درک می تحارتسا دشیمکی دنلب تاج زا ارچ یزعیمز، تشاد نم راکیاب -

دش. دزنیکوپالد و داد تروق ار شناهد ینبآ رطع

یهش! هانگ بی تابثا اربی ام تصرف ین رخا یلمیهش،واین کشت اطع هاگداد ی دعب هسلج دیهگ هتفه -ود

. هشب هئربت مرج دبیماتزا هاگداد یل وحت یمهک رادن یش هانگ بی تابثا هساو هیچچیزی زونه -لویام

رادیم! ارچ : تفگ اهیش مشچ وتیسیهای ینخیهر رطع

دش. خیهر هرتخد اهی بل هب یرا شوه وپالد

ی... کردم هچ -چی،

***



رادیزاب؟ چیراک -وتایاجن

خیلی تدوخ ی دوخن زغم راگنا ،لوی هتفرن شکیتیمدا اکشیت اکشیتو زونه هک نمی،نم هنوخ وت یی ور هچ الاب صا
...هن!؟ هداتفا راک زا هتقو

رکف ماجن االنای هگا راد،نم هگن وتدوخ مرتحا دارهم : تفگ و داد گنر ای هوهق تفاب یاهیشاروتیشلا رتچ لگرف

هلگ...مهین! هم رطاخ هب طقف و طقف ، هئوت دیند هساو نکن

اهیلپیتد!؟ هشقن ندرب پیش هساو ی درک هناهب ومرتخد سب یزا دشن هتسخ اعقاو لگ، هم ِهه -

-لپید؟

طسو ی تسه الکی صا میگیری...وت اهینمایدار هناردپ یزا تئرج هچ ی،اب تسه ی مدآ روج هچ اعقاو لپید...وت هرا -

ما..اه. هچب ونم طباور

. دارهم نک سب دز: رشت و دمآ ثحب مینا ناخ دادرهم

دوب. هدش گنت شا خهلا هساو شلد بیداایاجن... مگب لگرف هب تساوخ شدوخ لگ ،هم شاب مورآ

هسانش منی ونوط هکاینشی نوا میدی.. شوگ هچب نوا فرح هب ارچ وت هخآ نم، هردپ : درک هاگن شردپ هب مشخ اب دارهم

... هروخ وشمی شیرینیاه دوخ رفیب طقف ،

نکی. راتفر تنوخ نومهم اب روط این مشاب هداد یدا تهب منیدا ،یمدا دارهم نک شمامت : درک ی مخا دادرهم

! شا هدنوخان عون زا ،اما نومهم یدز: دنخزوپ دارهم

یر. قحت همه زااین دش تشم لگرف ی ولگ وتی ضغب

!؟ هسر می تهب چی نم نداد باذع ،زا دارهم نک شمامت -

دزی. هربنچ ینم گدنز ور رام یه لثم یهک دوب اینوت هشابن ی چره ، مسرپب ابید نم وسلایههک -این

. دارهم راد هگن ونم تمرح دز: رفیدا ناخ دادرهم

. دنارُس یوتیومیش تسد و درک ی فوپ دارهم

ـ تفر اهباال هلپ رسیعزا اهیی مدق دشواب جراخ وزاسنلا تفرگ ور مشخ اب

بوکید. بوچ راهچ هب مکحم ردار قاتا هب شندش دراو ضحم هب

... قمحا هرتخد -

دش. زاب رد هک دروخ می صرح یدو خرچ می شدوخ رود قاتا وتی

؟ دارهم هنز ابیه دروخرب لدم هچ ید:این سرپ مه ایرد هرهچ دشواب قاتا دراو ناخ دادرهم

درک. سایر دوخ اهی تسد اروتی شرس و تسشن تخت وری هجوت بی دارهم

. تسشن شرانک دشو شرسپ رپیناشی هجوتم ناخ دادرهم

. مرسپ شاب مورآ -

هنک! مامی هنوو دی شا هناگ هچب ی اراک اب هراد روط... هچ اباب روط هچ -

. تشاذگ دارهم فتک وری ار شتسد ناخ دادرهم

یهشنک. جوت نزب، فرح شاهاب شبین تسرد -یهراب

! همهف منی ...اما مدرک وراک راباین رازه -



دیهگ... هلد شکید: هآی دادرهم

داد. ناکت فسات رسیهب دارهم

ی؟ رادن ین رطع مرتخد ربخیزا -

... هتفر ادخ تمحر شردپ تفگ دز گنز پیش بش دنچ ارچ، : درک تسار ار شرمک هارکا اب دارهم

بدبیرا مه رس تشپ دوب،هی هدش عضیف خیلی هراچ بی رتخد ، مدوب هتفرگ مه وشاب هتفه و موس مسارم محبص زورما
میهش. راوآ شرس یور

ادج؟ ید: سرپ بجعت اب دادرهم

؟ هدرم شردپ

نکیم؟؟ تکرش مسارم وتی مهاب ی تفگن نم هب ارچ سپ

یدبیدا. اوخب مدرک منی رکف -

. مداد می هراچ بی رتخد سالتمیهب یهرس متفر می لقادح ... مرسپ ی درک رکف روط ارچاین -

گبید. شهب ایاجن دموا ی تقو ... ااشنا دیهگ، متفر -حاالنم

. تساخرب اجی وزا درک ی فوپ دادرهم

هدن. زورب تدوخ زا ور یهد جنس یهن اراتفر نوا دیهگ نور بی قاتا یزااین دموا مه بخ،نممیمر...وت -خیهل

. درشف وریمه کلپ دارهم

... منود می مدوخ هنک، می هنوو دی ونم شرخآ -

: متشه لصف

داد. یشل وحت ی دنخبل و تفرگ راتسرپ یارزا کشزپ تراچ شرآ

... هدوشگ بل تا هدرک زعیز اینهکبیرام ِثم ربتیکمیمگ، دنمجرا بانج بخ -

. تشادرب 14 هرامش قاتا وسی هب مدق دزو شا هناش وری دارهم

دش. دراو و درک زاب ردار للعت بی

درک. می اوجن ار وچیزاهیی دوب هدش عمج دوخ وتی تخت هشوگ رتخد

. تشادرب رتخد تمس هب مدق ی مارآ وهب تسب دوخ رس تشپ ردار دارهم

. درشف ومی دوب هتشاذگ دوخ اهی قشیهق وری اهیشار تسد رتخد

نک! ملو نک... ملو -

... هنوپ -

دش. شکیهد دارهم بناج تیزهب رتخد راب نوخ هاگن

دوب. یندیهد رطع ردپ ربق وری مه اردیزور هاگن این هباشم دمآ شدا ی

دمآ. می انشآ شا هرهچ رظن هب دوب دیهد ناتسرام اروتیبی درم هک لبق هعفد ارچ مهفید حاالمی



دوب. هدرک شکمک رتخد ندش دزدیهد رجینا رد هک دوب ی درم نامه درم هکاین ارچ

دنک. زکرمتم لباقم رتخد وری ار شرکف درک عسی شکیدو ی فوپ

شبیمن!؟ ترانک منوت -می

شکید. وجیـغ درشف اهیش شوگ وری اهیشار تسد رتخد

ــ! مرفنتم تزا نووور وبیــ ـــــ شمگ ـــو، شمگ -

. تشادرب ولج یهب مدق یطا تحا اب دارهم

منک. تکمک ماوخ متس،می نی رفنتم تزا نم -اما

ید. نشن دارهم هک درک همزمز چیزی رتخد

کمک نم هب هنوت منی سک ....هیچ سک دز:هیچ یرفیدا دنلب ی ادص اب رخآ ورد درک می همزمز ار هملک نامه مادم رتخد

نکـه!!

. منوت یمیهش،نممی اوخب وت هگا -

دش!! رو هلمح دارهم تمس وهب تشادرب خیز تخت وری زا رتخد

... تمشک ،می تمشک -می

دوب. امابیافیهد دنک راهم ار رتخد اهی هبرض درک عسیمی دارهم

درب. شرس تشپ و درک تفج اهیشار تسد

شکید. جیغی رتخد

... رتکد اقآی هدش :ایاویچی دمآ لخاد ی راتسرپ دشو زاب قاتا ِرد

. تفرگ شندرگ یزا مکحم وزاگی درک دزنیک دارهم ندرگ ارهب شرس هنوپ شکیدهک می تخت تمس ارهب رتخد دارهم

دش. هفخ ولگ وتی دارهم رفیدا

درک. رزتیق رتخد یارهب شخب مارآ باتش اب راتسرپ

. دنزب واپ تسد رت مک ات دوب هتفرگ ار رتخد اهی تسد رخآ هظحل ات دارهم

. تفر ورف هسلخ رد هک اجیی دشات تیهرورات رتخد مشچ لباقم

میدا. نوخ نوت ندرگ زا هراد ... رتکد ییداقآی امرفب -

باالرپید. دارهم اهی وربا

دوب!؟ معیق ردقنآ شمخز ینعیاجی

. تشاذگ شندرگ ووری تفرگ راتسرپ تسد ارزا لا متسد

میهش... تخس شلر تنک هش بیراد هرابود هگا ، تخت یمهب دنبب وشاپ و تسد -ابید

دش. خیهر رتخد تروص هب رکفتم دارهم

منک. کمک شهب منوتب هک هگب یهچیازیی دموا شوه هب هک اینراب شاک -

دز. رد قتیهب شرآ



. دناخرچ شتمس هب رس دارهم

؟ ایاجن دوب هدموا ی مانوس دوب، هدش -چی

!؟ هتفرگ زاگ ترتخد سود هوُا، هوُا دز: رانک ار شا یهق تشگنا کُن واب داتس ای دارهم رانک

درک. شرآ هلا وح ای هملقس و تفرگ راتسرپ خرس تروص زا هاگن دارهم

درک. کرت ار قاتا ید شخبب ابیک راتسرپ و تفگ هدنخ هب هتخ یمآی خآ شرآ

چیههکمیگی!؟ یتا دنرچ -این

رب نوش ابق هبتیریهش میهش ثعاب یاهیام خوش واباین هدش ندیا کرات نوم شاداد دوب هتفر یمدا هدنمرش هوا -

... هروخب

،هرآ؟ تهب هدرک هلمح هرتخد دوب هدش چی ببیمن وگب بخ،حاال

: تشاذگ درم ی وزاب وری ار شتسد دنک وا هجوتم ار دوخ واربیاینهک تسشن شرانک رتخد

مینکی!؟ مکمک دش... بخ،چی

: درک شهاگن وپالد

منیای! اجیی نم اما؛وتاب متس اویمی شاپ و مداد تهب نم لوقیههک ،این ًاعطق

-چی؟

منیری. اجک هیچ نم نودب منیمد،وت ور هزاجا این تهب ...نم هنکمم اینغیر

ی!؟ شاب مرانک داوخ می تلد ردقن :ینعیای تفگ تنط وابشی درک شزاون ار رتخد هنوگ هراشا تشگنا تشپ وپالداب

نکی. ضوع ور ثحب نکن عسی شکید: مه رد وربا ین رطع

ی ...کوا کانرطخ لئاسم این طسو ی زادنب وتدوخ وت منیدا مشوخ نم ین، رطع :ببین تساخرب اجی وزا درک ی فوپ وپالد

؟

وتبیا تس وجمینکیم...المزنی و سرپ میریمو اتسور نوا هب ادرف مدارفا اتزا دنچ و نم...نم هب راپسب چیزور همه

ی.

می، اتسور نوا ...نم،اب،وت،هب مشک منی بقع ما عضوم زا نم ی نزب هنوچ مردقچره : درک شهاگن ینکالهف رطع

!! مامت مآ...

: تفگ رصیح و درک شهاگن مشخ وپالداب

! مامت ی راذب اتسور نوا هب اپوت مراذ منی زگره منم

: تفر رد تمس ینهب رطع

تس. وتنی هزاجا نیزایهب

درک. سایر ار شتسد چُم تشپ وزا تشادرب مدق شتمس رسیعهب وپالد

. تخادنا اسیه رتخد وری شتماق بوکیدواب ارهبدیراو رتخد

بیرای! فرح مفرح یور رادن قح -

درک: شهاگن بجعتم ین رطع

نک. لو ومتسد



نکی. لمع متاروتسد یهب فضوم مه ووت مترهوش نماالن هرن تدا -ی

هرن! تدا ی تقو لایهت،ایونهیچ مرُف تروص ی،لویهب مرهوش هلب -

یدز: دنخزوپ وپالد

هرن؟ یچیویمدا اوخ می

نم. رانک وت ندوب میدش ارجام ِهتاین رهحلا هب

درک: ریز مشچ ین رطع

بیما؟ اتسور نوا هب ینم اوخ منی ارچ ارچ...

درب. ولج ار شرس سپس درک شهاگن توکس یاب تاظحل وپالد

: دوب ساسحا زا ولمم هکلب تشادن مشخ شهاگن دیرگ

! مهفب ... هشب روطیت داوخ منی ملد یمن، رطع متفگ تهب بقالمه

هرت. مهم رهچیز زا مساو سالتمیت

هک؛ متفگ تهب راب رازه بقالایون منم -قدیاق

هکاالنرادیمهب اصوصخ شبیمن... اشامت هب هشوگ یه منوت منی سپ هرت، مهم یز چره زا مساو مردارب ی گدنز سالتمیو

! متفرگ رارق انگنت وتی اعقاو دزنیکمیشیمونم شهاگداد ین رخآ

درک. می شهاگن توکس اب اهنت وپالد

درب. ولج ار شتسد ین رطع

نک! مکرد :وپال... تفرگ وپالدار تسد

درک. وتیمهتالقی ناشهاگن

امن... بطق دوب،ویک هراتس رپزا ناش ی ودره هاگن

ناش!!! ودی ره هب مه میداد؛نا ناشن هابتشا تشاد ار هار هک

. هراد ی طرش بخ....امایه -خیهل

. دمآ شِک ین رطع اهی بل

ی!؟ طرش هچ -

دمآ. شک نیرطع یاه بل

؟ یطرش هچ -

راک. ِرس یرب یرادن قح هگید -

هن!؟ هگم ینک یم یخوش نم اب یراد یچ، -

؟ مراد یخوش تاهاب هگم -

! همهم مساو ردقچ راک نوا ینودیم متدوخ وگن،وت ترچ داد: شلوه بقع وهب درک اهر ار شتسد نیرطع

،ااه!؟ هشاب مهم تساو دیاب ارچ : دیشک گنچ ارهب رتخد هناچ مشخ واب تفرگ شصرح وپالد



هنم؟ اب تجرخ هگید دعب هب نیا زا متفگن هگم

وش هَلَل بذع درم هنوخ وت هرب مراذب و ادخ نوما هب منک لو ومنز هک؛ یدرک باسح ینیمز بیس ردقنا ونم وت ینعی
!؟ هریگب

دش: عمج رتخد یاه مشچ یوت کشا

... نکن تبحص یروط نیا

! یداد نم هب لوا زور وت هک یداهنشیپ هب هراد فرش راک نیا نداد ماجنا

دز. شکشخ وپالد

. دندوب هداتسیا مه لباقم توکس وداب ره یتاظحل

. تسکش ار مکاح توکس یتخس وپالدهب

. مشاب هتشاد مدوخ رانک ور وت هدش یروط ره متساوخیم ... نامز نوا مدوبن یبوخ یحور طیارش وت -

دش. راد هیواز رخسمت اب مأوت نیرطع بل هشوگ

!؟ یدرک یم رکف یچ تدوخ اب اعقاو ...وت هناحیقو داهنشیپ نوا نداد هرآ،اب -

نم یگدنز داتفیم دوب هدش یزیر همانرب وت نهذ یوت هک یقافتا نومه تییوس نوا وت هگا ینودیم ال ادخ...صا یاو

!؟ دشیم دوبان

!؟ یدرک رکف منووج رتخد هی نم هک نیا الهب صا

یچ!؟ شدعب هب

. دریگب هلصاف راکفا نآ اتزا داد ناکت نیفرط ارهب شرس تشحو اب نیرطع

دوب نم یاج مه یا هگید سک ره شاب نئمطم ... هدروخ مخز و مدوب ینابصع ،نم نیرطع یدوبن نم یاج وت -

ع نویدم دیاب ور هداتفین یموش قافتا چیه و میمه یور هب هکاالنور درک...نیا یمن محر تهب هجو چیه هب

دوب. هدموا ترس بالاه یلیخ هنرگو ... مراد تهب نم هک یشاب یا الهق

دوب. هدش خرس تینابصع تدش وپالدزا یاه مشچ

: درک شهاگن بضغ اب نیرطع

وت مردارب نتخادنا اب یتح هک مافساتم تارب اعقاو ... میدوب هدرک تراک یچ ال صا هگم ... ینک راک یچ یتساوخیم ِهه،

! یدرکن میراک مشب تنویدم دیاب هک مرس یراذیم تنم یراد تورث و ملا نیا دوجو واب نودنز

لُبلُب هدرک دوبان ونم روط هچ تردارب ینودیمن هک وگن...وت ترچ طقف ، نیرطع وگن ترچ : تفگ هلصوح وپالدیب

! نکن ینوبز

. منودب منم وگب بخ ،ااه... هدرک راک یچ هگم -

. دیشک یهآ و درک شهاگن اهنت وپالد

. شیور شیپ ی هدرسفا هاگن زا دوب جیگ نیرطع

... میشیم دردمه مه اب رمع رخآ ات مرایب شرس بالور نومه منم هگا ،هک هدروآ مرس بالیی -

... هنزب لز شازیزع هرهچ وت هنوت یمن هنک... تسار رمک هنوت یمن شرمع رخآ ات نم لثم منوا هک هتقو نوا

... هنکب یچوپ ساسحا شرمع رخآ هکات یروط

. هشب دروخ قباس زا رتشیب شرورغ ، هزوسب هدموا شرس هک هببالیی رکف اب زور ره



... شلد ور نمزم درد هی هشب هک بالیی

!!!... هشاپب مه زا وش حور و هتفیب زگ زگ هب شپت ره اب هارمه

دوب. تسب خی نیرطع نت

دما. دوخ وپالدهب

. دنارُس شیاهوم یوت یتسد

: تفگ رتخد هب وور درک یفوپ

!!... هنوم یم نما لحاس هی لثم یزیچ وت یارب نم ساسحا نودب ونیا رانک... راذب و دیدرت نکن، کش نم ساسحا هب

: دیسرپ نازرل ییاه بل اب نیرطع

کالتم... تشپ ِترفن و درد همه نیا هیچ شلیلد ، هدرک تراک یچ مشاداد هگم هگم...

!؟ دنمجرا وپالد یتسه یک وت

؟ یتسه یک وت

. تسب دشوابغیضردار شامین راوس رسیع ین رطع

. تخادنا نابا وتیخی هرجنپ ارزاالی وفیرتل داتسرف نور بی شناهد ارزابینیو سیراگ دود وپالد

دش!؟ چی بخ -

داد. باوج درس وخیلی داد نور اربی شهاگن و درک هقلح اهیشارزیرسیهن تسد ین رطع

دش. مامت چی همه -

. تخادنا تکرح شامینارهب دزو دنم یت اضر ی دنخبل وپالد

دوب. هتفرگ اهیشار کشا شز یری ولج تمحز ینهب رطع

درک. می شا هفخ تشاد دشو ولگیشباالواپیینمی وتی ضغب

اااه!؟ ، هتگرم هچ دز: رفیدا وپالدیکوه

دوش. سکعنم وتیباکینزلفی رتخد اهی ندز یراز ادص دشات ای هناهب وپالد رفیدا

: درک رغ رغ هب عورش دشو وپالدکالهف

!؟ مگن شب هیچی ماوخ هیمی

رزمینکی!؟ هیرز هتچ هدش...دیهگ بارخ نوا تمرب می مدوخ اب مراد بیا بخ بیما، تاهاب ماوخ یمی تفگن هگم

ونم لای حشوخ یدی...حاال سرن تفده هب راگنا مینزی فرح ی روط دز:یه بل ضغب طرف زا شعترم یی ادص یناب رطع

!؟ نوش یپیش درک هدنمرش

. مدرکن راک مهام یه نوش هساو عمج رس تحی دززیررگیهورداینمینانلاید: لد هت زا

دش. درگ اهیوپالد مشچ

میداد. ناشن دوخ زا تشاد رتخد هک دوب ی راتفر توهبم

ورازیمینکیقدیاق!؟ شینو روط چیرادیاین هساو -االن

ی. درب نوش نمپیش زا وت هک یی وربا هساو ینجیغدز: رطع



. تفر ورف مه رد رتخد هناکدوک راتفر اهیوپالدزا وربا

ریزیه!؟ وربآ نکی راک نوش یپیش اوخ منی -اینهکدیهگ

و داد پیشپیش مشلوپ ،تحی تفرگ کویل ما هساو درم نوا نوچ دمیمنو... هداوناخ نوا هب نم نوچ ریزیه... وربآ هرآ -

منک... ناربج مندرک راک اب نم دوب رارق

هدرکن ِراک هام یک قوقح تحی نوا فاصوا ،اباین منکب وش ی بوخ ناربج ات مدرکن راک شساو مهام یک عمج رس نم اما
تخ. ری مباسح هب مه وما

تمحز دوبیم.هب هدش تسود مه اب تمحز هب لگ هم ونم . مراد تسود ور هداوناخ نوا ،نم هتشذگ ایناه همه زا

؟؟؟ ی! هدش،میمهف هتسباو نم هب نوا منک.وحاال بلج وش دامتعا متسنوت

زیررگیهدز. هرابود رتخد

. تشاد رجینا شلد دضوقنیضیوتی تاساسحا ال دوب،صا یمه نابصع دوب، هتفرگ شصرح وپالد

. دنادب هداوناخ نآ نود ارمی شدوخ ین رطع تساوخ منی شلد

دوب. هدمآ ششوج اهیشهب گر وتی نوخ

. دراد هگن مارا ار شدوخ درک عسی

!؟ هبوخ وش ربارب هس ال ،صا شباسح هب منک راویزمی ور هدرک جرخ ترمیهک نوا ی چره مدوخ ، ترس ی ادف -

... مشا هچب بینوتو تبحم رهم این هرابرد

دش. خیر هب ِمتخ مهیناج ارجام هک رتهب هچ

یزا تبحم هنشت ییتیهمواالن هچب رتخد یه نوا هک اصوصخ ، هشاب یدن اشوخ هنوت المنی صا هچب نوا یوتو گتسباو
. نوا ومه هئوت عفن هب مه یی ادج این سپ .... تسا هناردام سنج

یدز. دنخزوپ ین رطع

. تسا گی هداس مهین چیزهب همه درک می رکف وپالد

هچمیدش. رتخد گیوتیلد هدنمرش ساسحا سپ

داد. ناکت سوسفا ارهب شرس ین رطع

درک. شزاون و تفرگ دوخ تسد اروتی شتسد وپالد

یهکابیدپیادنکیماتوت دهاش و اطع تاجن نک...هب رکف هداج هتاین هدن...هب رده هدوه بی لئاسم وت،وراین رکف -االن

هدب. تداهش هاگداد ی

. داتسرف نور زاسیهنبی عطقم ی سفن و درک شهاگن مشچ هشوگ ینزا رطع

ناشدوخ ی اوه و اروتیحلا ود دشوره سکعنم یل بموتا وتیباکینزلفی گنهآ ی ادص و درک نشور ار شخپ وپالد
درب.

یدز. خرچ دوخ رود وپالدکالهف

تخ. مهمیری ارهب شباصعا ین رطع یرگیهاهی ادص

تخ. میری کشا و دوب هتسشن هداج شاحیه لودج وری رتخد

ی... رگیهنکن ردقن -میهشای

مورآ روط هچ هخآ روط... هچ دز: وپالدراز هتفشآ هرهچ هب وخیهر دروآ اهیشباال وناز هساک وری ارزا شرس ین رطع

گبیمر!؟



. مروخ می هتسب رد هب یمیمر تمس منیبینیره هگم

. نومرد تسرد باوج ردیغزایه ودزیم،اما مرج لحم فارطا اهی هنوخ کت هب کتِرد

درک. ی فوپ شکیدو یش اهوم یوتی تسد وپالد

هنک. نوم کمک داوخب هک یکیپیادمیهش هرخ ...باال شابن نارگن -

نوم کمک تسه نتفگ چیزیاربی هگا ات نراذب رجینا رد ور اتسور این مدرم همه هک مدرپس مدارفا زا رفن دنچ هب نم
ننک...

درک. کاپ اهیشار کشا تسد تشپ یناب رطع

درک. خألمی ساسحا

. دنزب نور بی اتسور خلایزااین تسد تساوخ منی شلد ال صا

. تشگ دهاوخنرب خلای تسد هک دوب هدرک دهع شدوخ اب ندش ی هار زا لبق

دوب. هداد ماید مرنینمه تحیهب وا

ار. اطع تشگزاب ماید

ار. ناش ندوب مه رانکد مای

دنک. لدبم ارهبیسأ شردام ماید تساوخ منی شلد

میریدز. دوخ اررد همه اما دشک می شرسپ ی رود یزا جنر هچ شردام تسناد هکمی اصوصخ

. تشادرب وپالدخیز تمس دشوهب دنلب اجیش ینزا رطع

داد: شناکت ناکت شکیدو دنچ ارهب شا یهق

میرای... نور وتبی نوا زا ور اطع ی تفگ دادی،وت لوق نم هب وت

دز: دز،درفیدا تشم جیغدز،

دبی!! شتاجن دبی...ابید شتاجن ابید

دادی. لوق مهب وت

دنک. راهم ار رتخد درک عسی وپالد

وهیچ تسا ناش رپی دراد هاگ داد هسلج هب تبسن یهک سرتسا و هدمآ پیش لئاسم رطاخ هب رتخد دوب صخشم ال ماک
. درادن دوخ راتفر عتلایوری

. تشادن وا زا رتهب حلای وپالدمه

دش. دهاوخ متخ اجک هب ارجام هتاین تسناد ومنی دوب هتخ مهری هب شناور و حور

. داتفا وناز ووری دروخ رُس اپیوپالد لباقم رتخد

ین...! رطع -

. دناشن لودج دزووری لغب ار رتخد وپالد

. دروآ نور یبآیاربی رطب و تشگرب شامین تمس هب

درک. بوطرم ار شتروص دزو وناز اپیش لباقم ، تفر ین رطع تمس هب



ی. شاب مورآ ین،زعیمز...وتابید رطع -

دوب. خیهر مولعمان ای هطقن ینهب رطع غورف وبی تماص هاگن

. دنراد ردپیش تخس ی شراب میداد ناشن یربایمه اوه

دوب. هداد رارق عاعشلا تحت ار ود نآ دوجو ناش واسیهیراتیک دندوب هدش عمج اهوتیمه ربا

: تفگ و تساخرب اجی وپالدزا

بیدا. نوراب داوخ می همولعم ، هبارخ مه اوه وشابیدربیم... دنلب وش، دنلب

درک. بلج ار ناش هجوت شامینی قوب ی ادص

. دروخ خرچ وس نآ هب ود ره رس

درک. فقوت هداج شاحیه شامین

. تشادرب مدق اهنآ تمس دشوهب شامینپیهدا زا هک تخانش ار کینا دمحم ین رطع

. تفر ورف مه اهیوپالدرد وربا

. تفر ورف مه رد مه یوا هرهچ ابقاعتم دمحم اهی مدق ندش دزنیک واب

دش. دنلب اجیش رسیعزا ین رطع

. تشاذگ پیش مدق

داد. ناکت رسی مه درم و داد سالمی

مزین. وت هتفر و هدش وتفیملدیدیدبآ امش یهک مدآ نوا راگنا ... دشن نوم گیر تسد -اقآیکینا...امهیچچیز

. داتس ینای رطع ی ولهپ و دمآ ولج وپالد

. دنمجرا بانج هب... :هب تفگ یدزو دنخزوپ دمحم

ید!؟ سانش ورمی مهدیهگ امش : تفگ بجعتم ین رطع و دادن مهایتی وپالد

داد: باوج دمحم

ی تبحص دنمجرا بانج اب نم نوت ردارب هدنورپ رطاخ هب اعطق هک ارچ یمخیلیبطیعیه، سانش ورمی مهدیهگ ام اینهک
. تسامش رانک نوش ای ندوب جعیهب چیزیهکایاجن ...اما متشاد

. درشف وریمه ینبل رطع

دوب. هتفگن کینا دمحم وپالدهیچچیزهب اب شطابترا هرابرد

دوش. یوا کاش ایاب هطبار دراو هدش رضاح شردارب ی دازآ رطاخ هب وگبیدهک میشکید تلا جخ

: تفگ دجی وپالدخیلی

. هرادن ی طابترا هیچ امش هب نوش ای رانک نم ندوب

یدز. دنخزوپ دمحم

: تفگ و دناخرچ ین رطع تمس ارهب شرس

نکیم. تبحص مه اب اهنت مینوتیم



درک. هاگن وپالد هب ددرم و داد ورف ار شناهد ینبآ رطع

دنک. اردر کینا دمحم تساوخرد ین رطع تشاد عقوت وپالد

. تفر رت فرطنآ مدق دنچ و داد ناکت رسی ین رطع اما

دش. درگ اهیوپالد مشچ

دوب. هتفرگ مشخ رس اترس ار شدوجو

دنک. ظفح ار دوخ شمارآ داد یح جرت اما

. تشادرب مدق ین رطع تمس دشوهب وپالددر رانک مآیزیزا رخسمت هاگن اب هارمه کینا دمحم

خی ود نآ وهب درک هقلح وریسیهن اهیشار تسد و داد شامینکتیه توپاک ارهب شرمک و تفر شامین تمس وپالدهب
دش. هر

ید: سرپ ین رطع

ییداقآیکینا؟ امرفب هلب،

مدآ. این رانک منوا دبیع، مناخ نوت ببیمن ایاجن متشادن عقوت -

: تفگ شکیدو ناهد ارهب شبل هشوگ ین رطع

. مراذب ردمینو نوتاهاب مدرک شومارف نم هک تسه ی لئاسم یه شتسار ... شتسار

ی!؟ لئاسم هچ درک: شهاگن رظتنم خیهرو درم

داد. می ناکت اپیشار دنت ودنت بارطضا یناب رطع

: تفگ و درک جراخ یزاسیهن سفن

... دنمجرا ایناقآی تکرش مدوب هتفر نتفرگ یت اضر هساو نم

بخ!؟ -

شکید. دوخ یوریپیناشی تسد ین رطع

... تشاذگ ی طرش یه مشاداد ی هدب نوا یند شخب هساو نوش ای دعب -

: تفگ دشو کالهف دمحم

!؟ هتشاذگ ی طرش نزبید،هچ وشیهاج همه ید، روخن ور نوت فرح دبیع، مناخ

داد. ورف ار شناهد ینبآ رطع

درک. هاگن درم تروص هب مرش اب

هدب. یت اضر مردارب اتهب مشاب شاه اب نم -اینهک

دش. درگ کینا دمحم اهی مشچ

؟؟؟ -چی!

دز: بل روابان



درکید؟؟ لوبق مه امش و

تشاد هبایناقآ اطع یایهک هدب ، مدوب مردارب ی دازآ گردیر تخس نامز نوا ...نم منکب متسنوت می چیراک بخ -

ومی مدوب هدش چیانماید همه یزا نامز ههرب نوا وت دوب...نم راوآ ماسرس نم هداوناخ لثم ای هداوناخ هساو

یه ممردام هک اصوصخ ، منومب اهنت ووتاینندیا مدب شتسد زا متساوخ منی نور بیدابی هدش روط ره مشاداد متساوخ
دوب. گرم ...بل شاپ

دش. کشا ربلیززا رتخد نامشچ

. متفر ربخ بی زور نوا مهین هساو ... مدب ور امش هک،بینایهی متشادن ایون لوپ تحی نم -

درک. شهاگن سوسفا مغو اب دمحم

. دنوش می نارگ دی هتساوخ ی نابرق کت هب کت مزین رس این نانز ارچ حاالمیمفیدهک

. دندوب ی ماح هبیک جاتحم مه زاب ناشهاگن تراسج دوجو تحیاب عضیفیهک تادوجوم اه،این نز

. دندرک یمی نابرق مه ار ناشدوخ ناشناز زعی تاجن ،اربی دنتفرگ می رارق تخس ارشیطی رد رگا

دتس. ارمیای راهچ رس شکدوک رطاخ هب یهک ردام زا هچ

. دهد می رابجا هبیک نت نادنز زا شردارب تاجن رطاخ هب یهک رتخد زا هچ

. دندوبن اتسیش لباق اه آیامهیننز

. دننک تشهب مزینار دنتسناوت می ناش ی نامسآ دوجو یهکاب نانز

!!!... سوسفا اما

ی گرزب ی راگنا لهس امش یهز...اما گنارب ین سحت اعقاو درکید، نوتردارب دازآ هساو امش گیهک هتشذگدوخ دبیع...زا مناخ -

دادید. ماجنا مه

یای؟ راگنا لهس هچ زگید: ینبل رطع

نوش ای دوخ زیررس لتق راک مولعم اجک الزا درکید...صا می دامتعا درم ابنیدهباین امش دبیع، مناخ -ببینید

ور نوش همه طباور و هدوب هدرتسگ دارفا بیناین لکشم ...اشید ندوب تکرش نومه وت منوش هناینهکای هگم ... هشابن

. هداد رارق عاعشلا تحت

داد: ناکت فرطین ارهب شرس ین رطع

... هرادن ناکما هن،

!؟ هشاب هتشادن ناکما ارچ ارچ، -

هک... دوب تابث ینمآیزوبی هوت نانچ نوش راتفر ایناقآ،اما رتفد متفر هامپیش قدیاقیک همدا نمی

هب تردارب تاجن هساو ی فضوم امش ، هتفرگ تروص ی مرج ینچین تقو هلتق،و ی لصا عوضوم دبیع،ایاجن مناخ ببینید
تس. نی روحم این جراخ زادیدنم مه ی،وایناقآ شاب کوکشم همه

درک. می شهاگن رواب ان رتخد

. دشاب هدش راوآ شرس ندیاوری راگنا

. هرادن ناکما -هناین

هنک...! مکمک هدش ی روط ره اطع تاجن هساو هداد لوق نم هب شدوخ نوا

؟ هداد ماجنا نوتارب هشاب هتشاد بوخ ی تنیهج حاتاالراکیهک -



درک. شهاگن درتید یناب رطع

یدز. دنخزوپ و دناوخ رتخد هاگن ارزا باوج دمحم

نکید. عطق ورابایناقآ نوت طباور رت دوز هچ هک...ره امشایهن هب یهنم صوت -

دوب. هداد تسد ارزا شقَمِر ین رطع

. تشاد گی هدروخ بَکَر سح

منیهش،ینعی... مرواب -

ورایناقآ ور نوم زکرمت هرتهب هک،حاال ایهن مرظن منیهش، تسرد چیزی سوسفا نکنید...دیهگاب تحاران ور نوتدوخ -

یم... راذب

-ینعیچی!؟

: تفگ دمحم و درک ی شرغ نامسآ

مناخ مدرکن یپیاد خنِرس هیچ اتسور وتاین نم ی تسار نکیمهنایاجن... تبحص مراک رتفد وتی لئاسم این بجار هرتهب

مدرم بین مدرپس همه دش،هب ابنیدانماید تروص ره ردیغ،رد اما مدوب هدموا مه رابدیهگ دنچ زورما زا لبق دبیع،
تداهش هساو و دموا محر هب شلد ...اشید هسرب درگیم می شلا بند یایهک لصا درف شوگ اتهب ننک نهد هب نهد اتسور

درک. نوم ربخ نداد

داد. ناکت رسی اهنت ین رطع

دوب. روابان و توبم مه زونه

. دشاب هدش جلف شزغم یی وگ

اهیش مشچ لباقم زا تشاد دندوب هتفرگ هلصاف مه زا قدیهقپیشهک دنچ مهین ات دنمجرا وپالد دیراد هظحل لواین زا
. تشذگ می

. تشگ می ویایکاما ارچ لایکلدیل،یک بند تشاد شزغم وتی

ید!؟ درگرب نم اوخیداب تس...می نی دعاسم زیدا نوت حلا همولعم دبیع، مناخ -

شکید. اهیکیناباال مشچ وری ار شهاگن رتخد

دوب. معیقخلای هاچ یک لثم شهاگن

. تفر وپالد تمس یهب فرح وبیهیچ داد ناکت فرطین ارهب شرس اهنت رتخد

***

. تفر سیهایمی هب ور اهیتیهر ربا موجه زا نامسا و دوب هدش دشید ناراب شراب

مهریتخی. هب ردق ترمیهک،هکاین نوا تفگ تهب -چی

دوب. خیهر دروخ رُسمی وریشیهش یهک تارطق ینوری رطع هاگن

دش. یوریشیهش فده اهییبی حرط شکیند لوغشم تشگنا دشواب هتخ وریشیهشری شسفن

دوخ!! یبی افرح -

درک. شهاگن مشچ هشوگ وپالدزا

. هدوب روط مهین اعطق -

-وپالدا.



ناج. -

. دناخرچ شتمس هب رس ین رطع

دش. وپالدخیهر ورینیمخر شهاگن

شکید. ی موه و تفر اهیوپالدباال وربا

دشی!؟ خیهر مهب ارچ -چیه،

... هبارخ خیلی اوه -

داد: همادا ین رطع و درک وپالداتیید

یم...!؟ درگنرب ...میهشاالن اجنوا ربیم اوه ندش بوخ دوب...میهشات ی رگشدرگ لته بیناریه

ــاااا... فطل : تفگ سمتلم

درک. شهاگن مشچ هشوگ زا توکس وپالداب

. هدرک قعتیر رتخد هاگن گنر دنک می سح ارچ تسناد منی

. تفگ "ی بخ و"خیهل درشف وریمه بل

دوب. هتسشن تخت وپالدوری رس تشپ تماص ینخیهرو رطع

. دروخ زابیمی هدروخ ناراب لگنج وری شهاگن و دوب هداتس وسییتای رسی اترس هرجنپ لباقم وپالد

شکید. ومعیقوب درک دزنیک دوخ غامد ارهب هفاکسن ی واح گام

. امرس زا ،مه نومسآ شراب زا ...مه مرفنتم شزا یی اروج ...یه دموا منی مشوخ نوراب زا تقو ی...هیچ -مینود

: دوشگ بل هرخ یدزوباال ینکلپ رطع

ارچ؟

! هتشذگ ...یدا هزادن می ماه ی تخبدب ونم،یدا نوچ -

؟ هداتفا ی قافتا هچ تا هتشذگ وت هگم -

ید. خرچ رتخد تمس یدوهب شون ار گام یوتی هفاکسن یزا رادقم وپالد

منک. تبحص ی سک مااب هتشذگ بجار داوخ منی ملد -

ی!؟ شک می تلا جخ شزا هنکن ارچ، -

دش. دزنیک مه اهیوپالدهب وربا

؟ مشکب تلا جخ ابید ارچ -

. هرادن دوجو نتفگن ،یا ندرک ناهنپ یچیزیاربی شک منی تلا جخ هگا ،لوی منود -منی

تس. شکیندنی تلا جخ مهیهش نتفگن یا ندرک ناهنپ -لدیل

. تسشن تخت ینوری رطع رانک و تشاذگ ی لسع وری ار گام وپالد

!؟ لته یبیایم تساوخ ارچ -

؟ تفگ تهب چی درم نوا هدش... تیهر تهاگن ارچ

وا. وپالدورینیمخر هاگن و دوب خیهر ور هب ور ینهب رطع هاگن



!! مدش منی در شزا هداس شاک ...یا مدرب پیمی شهب رت دوز شاک هک -چیازیی

داد. ورف ار شناهد یبآ تخس وپالدهب

ید: سرپ درتید اب

چی!؟

. دناخرچ وپالد تمس هب رس و تخود بل یهب دنخبل ین رطع

. تشاذگ درم تروص وری ار شتسد

!!... شلا -بیخی

دوب. وپالدگیج

. دناوخب ار رتخد رکف تسناوت منی

. دهدب ساسحا گنر شا هرهچ هب درک عسیمی اما دوب درس شهاگن

دز. شرانک و تشاذگ دوب شتروص وری هک رتخد تسد وری ار شتسد وپالد

میری!؟ هرفط ارچ -

میری! هرفط هک یی -اینوت

. تفر اهیوپالدباال وربا

نم؟ -

داد. ناکت رس ین رطع

چیه!؟ امرس زا ترفنت منیگیلدیل ارچ ، مووها -

شکید. زارد تخت شکیدووری وپالدهآی

دش. خیهر فقس وهب درب رس ارزیر شتسد

ی؟ نودب ی اوخ می ارچ -

شکید. زارد شرانک ین رطع

. تشاذگ وپالد وریسیهن ار شرس

درک. شهاگن بجعت طرف زا هدش تشرد ی نامشچ وپالداب

حاال!؟ اما تشاذگ اپپیشمنی ندوب دزنیکوا اربی تقو هیچ رتخد

درک. زاون ار رتخد ی اهوم و درب ولج درتید اراب شتسد

! تشادن ی ساسحا ینهیچ رطع

... نوچ منیدا مشوخ امرس و نوراب -زا

درک. ی ثکم

گیم. هچب ماهبا و سرت یرپزا ازور هب میهرب ونم نوچ : دوزفا شکیدو هآی

!؟ هداتفا ی قافتا هچ گیت هچب وت هگم -

درک. توکس اهنت وپالد



. درشف وریمه کلپ

. دننک شنار ووی دنشکب نور بی شزغم وراتیک گنت ارزاداالناهی ناشدوخ دنتشاد عسی تجاجل اب تارطاخ

. منکب تبحص ی سک مااب هتشذگ بجار منیدا مشوخ ین، رطع نور بی شکب -

ارچ... -

نک!! شمامت -

یدز. دنخزوپ ین رطع

شکید. وپالدباال تمس ارهب شرس

: تفگ هنعط دشواب اهیشخیهر مشچ وتی

دوب! غورد تامراد تسود هنکن هنک... یمنی فخم هیچچیزیور هراد شسود یهک سک زا گبی...مدآ نم هب داوخ منی تلد

؟

؟ هراد ی طبر -چیمیگی...هچ

اجینمنیتسی. هراد،وت طبر -خیلی

. تفر اهیوپالدباال وربا

: تفگ و درک شهاگن تنط ابشی

یاهن؟ مراد تسود هک وتمیهد هب ور ینان مطا نماین هتشذگ نتسنود ینعی

داد. ناکت رسیهباتیید ین رطع

دمآ. شک اهیوپالد بل

دز. ششوگ تشپ ار رتخد ی اهوم هراشا تشگنا اب

ی! شاب واکجنک ردقنا شند نشی هساو ی اوخب هک تس ینشیندینی ردق نوا نم هتشذگ -اما

... هشاب جبلا ی،اشیداربینم مینود اجک زا -وت

ین.... رطع ی -مینود

. هنومب هتشذگ نومه وتی نم هتشذگ یحمیمد جرت

وپالد؟ منود منی یوت گدنز هیچیزا ینم درک هجوت ال صا -

میگیری؟ هلصاف نم زا ارچ

دش. درگ اهیوپالد مشچ

میگیمر؟ هلصاف تزا نم -

تس؟ جعیبنی ...این منود منی وت هیچیزا نم یاما شاب هتشاد ربخ ینم گدنز لک وتابیدزا ارچ هرآ،وت... -

ی. نودب ی تساوخن تدوخ الدب بخ -

وگب! سپ ... منودب ماوخ حاالمی -اما

درک. شهاگن درتید وپالداب



... هماهبا رپزا متفگ هک روط نومه تس، نی -چیززیداییمدا

. مراد ی موهفمان تارطاخ

مبش نوا ... نور وراتیکمیدزیمبی گرزب غاب یه لثم زایهاجیی مردام هارمه ، نوتسمز هلچ راتیکوت بش یه همدا ی

دمو. می نوراب

تسوپ ور زاتیهنا لثم هک نوراب شراب وزا دوب مدرس مزونه اما مدوب هدنوبسچ منامام هب ومدوخ دوب، مدرس خیلی نم
ـ. مدوبن ناما میرابیدرد متروص

؟ هتدا ی تا هتشذگ مهینزا اهنت -ینعی

امک؟ وتی تفر تردام هک دش ...چی تردام

. دنازغل رتخد ی اهوم اروتی شتسد وپالد

دشی؟ واکجنک نم هتشذگ بجار دشیهوه -چی

. منودب ماوخ می هتقو تس،خیلی -یهوهنی

. مسرپب دشن تصرف اما

درب. یت عضو وتیاین کُش ،وریه مردام -

چی؟ کش -

دش. شبل تسوپ وجیند لوغشم وپالد

دوب. هداتفا مرهاوخ هساو یهک قافتا -

؟ دوب هداتفا ترهاوخ هساو ی قافتا هچ هگم -

ینار رطع و داد کتیه تخت جات ارهب شرمک دشو نیمخیز دندش دَریفمی مه تشپ هک اهیی لا وس زا وپالدکالهف
دنک. دنلب ار شرس درک راداو

. دروخ می صرح یوپالد ونیهم هفصن اهی باوج زااین مادم شلد ینوتی رطع

درک. تشپ وپالد هب رهق دزواب شوگ تشپ ار شا وریپیناشی هتخ یاهیری رتچ

ی. نزب فرح نم اب تا هداوناخ بجار یهک رادن لوبق ی ردق ونماین دیهگ،وت همولعم گبی... ماوخ المنی صا -

شکید. دوخ تروص یوتی تسد وپالد

دوب. هتفرگ رارق ای هکلهم وتیدب

. دهدب رتخد زغم دروخ هب غورد زااین رتش بی تساوخ منی مه شلد و داد می شرازآ هتشذگ بجار ندز فرح

دش. ولِو ششوغآ ینوتی رطع شکیدو ار رتخد ی وزاب تشپ زا

دش. اهیوپالدخیهر مشچ ووتی تفرگ ارباال شرس ین رطع

دوب. اناوخان معیقو ناش ودی ره هاگن

: تفگ دزو رانک دوب هدروآ رد دوخ هطاحا هبار شتروص تجاجل هکاب ار رتخد زا یی وم هرط وپالد

. نزن یور فرح ین چمه تقو دیهگهیچ

یور!! فرح هچ دز: ینبل رطع

ی هاگ یهک مهم ی ردقنا اربینم ی...وت گدنز نمینعی رانک وت ندوب : دنابسچ رتخد وریپیناشی ار شا وپالدپیناشی



تلوبق هک اینور نتفگ نکن رارکت تقو دیهگهیچ سپ ی... دروآ رد یمرس گدنز طسو زا روط هچ هنک می بجعت ممدوخ

! مرادن

دمآ. شک ین رطع اهی بل

دوب. هتشذگن شند مهفی زا مه زور قحیتقیهکیک دوجو تحیاب

. تشاد رواب ار درم اهی فرح وتی ساسحا

. تشاد رواب اما هنوگچ و ارچ تسناد منی

درک. هقلح وپالد ندرگ رود اهیشار تسد

نکی!! شتابثا عسیمنینکی ارچ -

. تفر اهیوپالدباال وربا

روط؟ هچ -

وگب. ور میهد تباذع و تسه تتشذگ وتی چیزیهک نوا -

میهد؟ مباذع هک تسه چیزی نم هتشذگ وتی هتفگ -کی

! تدوخ -

دش. درگ اهیوپالد مشچ

نم؟ -

میری. هرفط شنتفگ میهدوزا ترازآ هک تسه چیزی میهگ مهب تهاگن وپالد.... مدنوخ وتامشچ فرح هرآ، -

: تفگ زنطی هب هتخ مآی نحل وپالداب

ی؟ تفر ترصن یه ناوخ مشچ مهکالس وت هنکن

منک. ساپ شش پی ودحاو دنچ ساب منام هتسرد خیلی شراک ثمیهک هن

دز. هدنخ ینزیهر رطع

یاه. نوچ میپی بوخ -

. تفر ورف مه وپالدرد هرهچ

مینکی... رارصا بخ،حاالهک هنک...اما اود ور وت یزا درد نم هتشذگ نتفگ منکن رکف -

درک: ی فوپ

دَر متارطاخ طخ وری یههک نوراب راتیکو بش یه طقف نوا لبق میهش... عورش گیم سهلا راهچ یمزا گدنز همه نم

... هتخادنا

چیزیمنیمند!! ممدوخ ردحلایهک مگب تارب ی اوخ چیمی منود منی اعقاو داد: همادا یدزو دنخزوپ

... هتفگ مهب مردام هک تسه چیازیی اهینم هتسنود اهنت

اشگیدومیوگید. می وپالدبل

دوب. شکیهد نور بی ماهلا نابز زازیر تمحز هب ونیهمایهک هفصن اهی هتسناد مامت زا

ارزیر ناش رمع مامت و دندوبن ارسیرادیبیش یهک ماهلا هداوناخ میوگیدوزا شتلا وصا تورث و دنمجرا هداوناخ زا
. دندوب هدنارذگ اه دنمجرا اسیه



... ماهلا میوگیدوزازیابیی دنمجرا هداوناخ ی هتفر گنرف رسپ تشگزاب ربخ زا

میوگید. قشع زا

دنک. یهکویناریهباپمی قشع

یمیوگید. ناهنپ طباور و تاساسحا زا

میوگید. بوشآ اقحیقو ندش شاف زا

میوگید... دوخ رگنا صعی دلوت میوگیدوزا ماهلا نطب رد دنزرف یو ناهنپ جاودزا زا

. دندش می تشرد و تشرد هظحل ینره رطع اهی مشچ

درک گنسینیمی هآی یوپالداما وریسیهن

داد. همادا

. تفگ سحن تسد زا

اه. نآ اب ماهلا ندوبن زارت مه وزا تفگ دنمجرا هداوناخ زا

دنک. می اهر ار شدنزرف و هلماح نز هداوناخ راشف تحت هک تفگ ی درم زا رخآ ورد

. ترفن وحاالزا

... هدناود ریهش شدوجو رد یهک ترفن

دوب. هدرک اهر ار اهنآ رمع ویک دوب تسس یهک درم زا

. دناد منی شق الی مه ار ندوب ردپ تحی یهک درم

درک. دوبان ور یام هس یره گدنز شف عضی دوجو درم،اب نوا -

!! هنوپ رخآ ورد نم دعب ، مردام لوا

. تخاس وشدوخ ی گدنز تفر دشو یامدر گدنز ی هنور وروی زا تحار خیلی دعب و

! نتساوخ می شا هداوناخ یهک سک نومه ... شدوخ هداوناخ نأش :ابیکیمه دوزفا یدزو خلت دنخزوپ

. تسشن تسار شکیدو رمک دوب نشیهد هک زاچیزاهیی روابان ین رطع

درک. تالقیمی دنمجرا دادرهم ی هتشذگ تمس هب شزغم رد گنگ ای هطقن زا تشاد اهیوپالد هتفگ مامت

دنک. رواب تسناوت منی

. دشاب دنمجرا دادرهم ی هدش مگ رسپ وپالد تشاد ناکما ینعی،

: تفگ و درک رت بل تمحز هب

ی؟ تشگ تردپ لا بند تقو هیچ

تس. نمنی ردپ ی تنعل نوا -

. تفرگ لستیمباال ی هناشن ارهب شا هجنپ ین رطع

بخ... -خیهل

. درشف وریمه کلپ وپالد



ـ.. مدش دنمجرا یوپالد تقو داد: باوج و درک ی ثکم

و... درک هبلغ مهب ی واکجنک سح ، منزب مه یهب مسر و مسا و مشکب ورباال ما هداوناخ متسنوت تمحز ات رازه یاب تقو

. ردبینرا وش وت هت متفگ زور یه

ید: سرپ هناربص ینبی رطع

بخ؟!

دش. دنلب اجیش وپالدزا

. مشاب اهنت ماوخ مهفیدی...حاالمی مه یور تساوخ چیزیهکمی نوا زا رتش بی منک رکف ین، رطع دزیم فرح -خیلی

درک. کرت وسییتار و تشذگ رتخد لباقم زا سپس

دش. وپالدخیهر رس تشپ هدش هتسب رد هب توکس ینرد رطع

دوب. اهیش نشیهد توهبم مه زونه

. تفر باال شبل هشوگ

ی...!! تفگن ور مونشب متساوخ می نم چیزیهک نوا شرخآ دزیم...اما فرح ،خیلی هتسرد -

ورانماید مردام ماید مدروخ مسق ... مدرگنرب خلای تسد مدروخ مسق هبایاجن ندموا زا لبق وپالد... مدروخ مسق

. منکن

منک...!! منی شاب نئمطم و

. تشاذگ شب ووتیجی درک شوماخ یار شوگ دارهم

ردقچ منود نممی منک،ردحلایهک راک منوت منی دیهگ تفگ دموا دوب،یهوه جعیب شراتفر هرتخد ... شرا منود -منی

... هراد یجا تحا لوپ هب

اما... میمنز یی اسدح ینمیه مینود

درک. ی فوپ و درشف وریمه بل

ید:چیثمال؟ سرپ تشادرب مدق شرانک شرا

این منک می رکف هدش هک ملگ هم رطاخ ،هب هنوسرت می ونم هراد دیهگ رتخد نوا ی گدنز هدش، چیزخیلیپیچیهد همه -

. هنومب اهنت تسد هراشف تحت رتخد نوا هگا منیدا مملد ی تمس ....زا هقافتا ین رتهب هلصاف

! مدش واکجنک هگم... روط هچ -

یاب تبسن دروخ منی شعضو رسو ...هب شمدوب ،دبیعدیهد هرتخد ورباین رود راب دنچ هک دوب ی درم ی...یه -مینود

یکی لثم اعقاو شردپ متخ مسارم وت اصوصخ درک، می راتفر مصیمی هرتخد خیلیاب ...اما هشاب هتشاد نوش هداوناخ

دوب. شرانک هداوناخ ی اضعا زا

... هشرسپ سود الدب بخ -

درک. شا هلا وح ای هناه ی فسردنا لقاع هاگن دارهم

هدز...کیم وش خُم شا هجوم رهاظ زا هدافتسا اب هرادن وراکیمه سک و تس دبملاینی هرتخد بخ،اشیددیهد -چیه

رادیم. دروم روطیه...کالزاریهش اماین سنج مه غیرایهن هگم نم... ردارب هنود ی

درک. رابی تنط شی هدنخ شفرح دادتما رد شرا

منیسرید. رظن یهب مدآ ین چمه دبیع مناخ :هن، تفگ و درک ی چُن هلصوح بی دارهم



یش. سانش می رتهب اشیدوت منود هچمی -

درک. یش وزاب ی هلا وح ی تشم و تفرگ ار شرآ ی هنعط دارهم

؟ تساجک ی مینود ارجام جبلا تمسق -حاال

داد: باوج دارهم و تفگ ی واکجنک ارچ"ی " رهاظ هب شرآ

. سا هرسپ این رهاوخ نومدوخ ی هدراهچ قاتا اینهکبیرام

ادج؟ داد: یباال روابان اهیشارزا وربا و درک شا هلا وح شهیرا ی هاگن شرآ اینراب

. مووها داد: ناکت رسیهباتیید دارهم

دش. جبلا اعقاو -

. دندش قاتا دراو

اهیوریمیزری ناجنف وتی ناش ودی راچیاربیره ی رادقم و تفر میز تمس هب شرآ و تسب درو زا سپ ردار دارهم
تخ.

ندرک جودزم وری زونه ... هرذگ می روط هچ ی مارگ هدلا ابو عاضوا ربخ... هچ ید:وت سرپ و تخادنا شبناج ی هاگن دارهم

هنک؟ یمی راشفاپ وت

وشدوخ رتش وبی رتش بی هراد زور ره هرتخد ... مروج هچ هوا، داد: دارهم تسد وهب تشادرب وریمیز ارزا ناجنف شرآ

هنک... اجمی یام هنن لد وت

هدش! ی متح سپ تندش اغرم تاقی :دیهگ تفگ و درک ای هدنخ دارهم

: تفگ دنخیدو شرآ

هببیخیلای. مدز ومدوخ هکدیهگ ...نم شلا بیخی

: تفگ و درک شهاگن دارهم

یه. گدنز رمع یه فرح درم... وگن روط این،

. هشب لزان مه وت رس ور دموا نم رس هک یبالیی اوخ می هنکن

. تفگن یدوچیزی شون اچیشار توکس رد شرآ

. تشادن نشیند تح صنی هلصوح

***

. دندوب هدزن فرح تحیکالمی تعاس ورداینیک دندوب هدرک کرت تشگزاب دصق ارهب لته هک دش یمی تعاس نیم

شتآ مزینیاررد رس تسناوت می ندش ی لمع اب مادک وره دوب ندرک زابی شتآ ینردحلا رطع رس وتی رکف نارازه
. دنازوسب دوخ مشخ

ید:وپالد...؟ سرپ شکیدو نور بی ندناد ارزازیر بل هشوگ

هلب؟ -

مینکی؟ شاهاب ی دروخرب هچ ،ببینی هتردپ مروظنم ور، درم نوا زور... یه هگا -

دوب. لباقم ی هداج دجیهب وپالدخیهرو هاگن

درک. ادهیتمی ار نامرف مه شرگ دی تسد و دوب هداد کتیه هرجنپ ارهب شپچ تسد جنرآ



. مدرکن رکف شهب -

! مرادن شند هکهیچعالهقایهبدی منود می بوخ لویایون

چی؟ هشاب نوم شپی نوا هگا -لوی

تس. نی انئمطم -

مینزی. وفرح ارچاین -

منیهش. نوم شپی تقو ،هیچ هشاب هدرک اهر دالهن گنس روط نوا وش هچب و نز یهک درم نوچ -

داد. ناکت فرطین ارهب شرس شکیدو سوسفا ینهآیهب رطع

. دسرب دصقم هب رت دوز هچ ره تساوخ می شلد

دوب!! تقاط بی ناش کت هب کت ی ارجا اربی هک تشاد شرس اهیزیدایوتی هشقن

: دنابسچ وا ارهب شدوخ و تسشن مرنین رانک

. هدرس دقچ ی نامام اوی

ببیمن. بقع ورب ، هچب مینکی :ِهع،چیراک دنارب بقع ار رتخد درک عسی و تفرگ ینو زولت ارزا شهاگن مرنین

مش. مرگ مکی ماوخ ،می ماوخ داد:منی باوج سخت شکید ردام ی وزاب ارهب شا هنوگ سول ای هبرگ لثم ین رطع

مید سوباک باوخ ووتی مدوب هچب ی تقو یمیدی...مهیهش بوخ وبی هچ نامام :اوی تفگ شکیدو ارهبریه ردام رطع

. مسرتن ودیهگ هربب مباوخ ات تهب مدنوبسچ می ومدوخ و مدرک می تاد وبیرادیپی باوخ طسو یمداباینوب

درک. شزاون ینار رطع ی اهوم رعیضیدز دنخبل وشیرینیاهیش شرتخد یاهی کدوک ی روا مرنینابیدا

... انومز نوا ی دوب هغج غج دقچ ، همدا ی هرآ -

دش. توکس دعب ای هظحل دنخیدو مارا ین رطع

؟ نامام -

! ردام مناج -

مغ!؟ همه ارچاین ... نامام ی تدوخ وت ردقنا ارچ ید: سرپ شکیدو ارباال شرس ین رطع

شکید. هآی نز

. مروط تقویهاین دنچ -

اباب؟ رطاخ هساو -

: تفگ و درشف وریمه هب مرنینبل

. مدش ملا حشوخ شتق ین...قحی رطع متس نی تحاران شنتفر هساو

ام! دش،مه تحار ی تبکن ی گدنز زااین شدوخ مه نوچ

وتاینندیادنید... شوخ زور هکیه زاایهن ممغ ی همه اما

. نوا هساو نورگ وهندی تخاس شدوخ هساو شدوخ هن

یچیه؟ نممینود یمهومغ همه داد:لویحاال همادا مرنین و درک شزاون ار شردام تسد ین رطع

ید:چی؟ سرپ ین رطع



زااینند ما هچب نداد تسد زا مغ وربنیمن،اب تردارب ی دازآ وربنیمن، امش ی تخبشوخ مرب... ندیا زا تردپ هثم منم -هک

مرب....! یا

کرتیدوزیررگیهدز. شا هتفهن ضغب شم کال دادتما رد نز

زگید. بل زرلیدواما ینمه رطع هناچ

دش. اهیش کشا عنام

. نزن وفرح این تقو ...دیهگهیچ نامام -

. مشاداد رادیهن نتفر قح وت هن

ما! هدنز نم یهک تقو هنات

،چی هشک چیمی وت نوا هراد مرسپ ... نارگن ، منارگن ، مرتخد منک :چیراک تفگ و درک شزاون ار شرتخد ی اهوم نز

هنک. می راک

. تسشن ردام لباقم و درک تسار رمک ین رطع

دنک. کاپ اهیشار کشا درک عسی

. نور میدابی مشاداد هخآ، یوت نارگن ارچ ... شاب مورآ منوج نامام -

ی؟ رادن دامتعا نم هب ینعیوت

دش،پیادرکدی؟ چی سپ ، دهاش ندرک پیاد هساو اتسور نوا ی تفر ی دوب هتفگن هگم -

...پیادمینکیم. نامام -پیادمینکیم

درک. ساسحا یار ناوتان درد شلد رد مهزاب ین رطع و تخ ری کشا مه زاب نز

هتسرد شراک خیلی نوم چی...کویل مینکیهک وخیلا رکف یایاجن تسشن وت هخآ پیشمیهر، بوخ چیز همه نامام -

لحمیهش. چی همه هداد لوق ،

نک. دامتعا نم نور،هب میدابی اطع ادخ هب

دش. اهیش کشا ندرک کاپ لوغشم شگنر یسیها رسور مرنینابرپ

؟ ردام ی نئمطم : تفگ و داتسرف نور زاسیهنبی شعترم ی سفن

! منئمطم هرآ... : دناشنب یوریبل دنخبل درک عسی ین رطع

. شاب مورآ حاال

. دناشن شتشپ ای هسوب و تفرگ ار رتخد تسد نز

درک. شکاپ دوز خیلی اما دش یر زارس ین رطع نامشچ زا کشا ای هرطق

. تفر یش داتسرف هتسخ روط نومه وت... یبیدا تفگن وپالدور مرسپ ارچ ید: سرپ مرنین

. تساوخن شدوخ دوب... هتسخ داد: کتیه ردام هناشرس وری ار شرس شکیدو مرنین رانک ار دوخ ین رطع

. رسدرد وت داتفا ام رطاخ هب مه هراچ بی رسپ -

وحاالمه داد خرچ شتشگنا وریه ههامود ونم رسپ نم،مهین ردام یراکی اجک " تفگ لد یدزورد دنخزوپ ین رطع

هلا" مب شیهر ومرس نکی مگ در هساو مدوب هدرب

... هراچ بی هرآ -



دوب. راد شک مآیزو رخسمت ی باسح شا هراچ بی

ید. دروخرب لکشم هب مه هدش...اب ید:چیزی سرپ دشو رتخد بینا نحل هجوتم مرنین

فرحیه! هچ ...این نامام اباب...هن داد:ای باوج رسیع و دنک ملای تسام درک عسی ین رطع

درک. شهاگن کوکشم مشچ هشوگ وزا درک ریز مشچ مرنین

ین؟ رطع : تفگ ددرم درشف وریمه بل

. نامام مناج -

نک نوهنپ مزا چیزیور ماوخ منی یو...ببیننم رتخد بخ،وتیه ...اما مراد دامتعا تهب نوچ مسرپب متساوخ -ببین،منی

!! هشب تحار اتخیملا مسرپب تزا هک رتینراکایهن تسرد اما منک می تلا خد تراک نکیوت رکف مماوخ ی...منی

هدش؟ چی ببیمن سرپب بخ ... نامام اباب، :ای تفگ دشو ینکالهف رطع

امش... یهک،ینعی...چیزیبین صاخ قافتا رفس...حایانا... نوا ید:وت سرپ شکیدو ناهد ارهب شبل مرنین

... نامام :هن تفگ مرش اب تخادنا اراپیین شرس . تفرگ گنر اهیش هنوگ دشو شردام روظنم هجوتم ین رطع

بی تهب ی نکن رکف تقو یه مرتخد : درشف دوخ تسد ووتی تشادرب یش وناز وری ارزا رتخد تسد درک ی فوه مرنین

بخ... اما مدامتعا

. نامام منود -می

ربیمز. اچیی ناکتسا اتود مرب نم : تفگ دشو دنلب اجیش رسیعزا مرنین

درک. ی فوپ و دناشوپ تسد اراب دوخ تروص ین رطع مرنین ندش رود ضحم هب

درک. یتمی عضو حلااین یهب ساسا ی رکف ابید

درک. می مامت ار ارجام ابیداین دوز خیلی

ارمیدید. دادرهم و تفر می دنمجرا دارهم هناخ ابیدهب نا زا لبق لوی

درک. یم دود راگیس و دیخرچ یم دوخ رود ناشیرپ وپالدابحیلا

؟ ینک شمامت هشیم : تفگ و دمآ رس شربص اه راتفر نیا زا رگید ریما

! ینک یم شکوکشم تاراتفر نیا ،وتاب همهفن هگا مشدوخ رتخد نوا

؟ همهفن دز: یدنخزوپ وپالد

؟ هدیمهفن ینک یم رکف

. مییام هروخیم یزاب هراد هک یسک نوا ... ینک یم هابتشا نم شداد هن

. هدرک کش یزیچ هی هب رتخد نیا منئمطم نم

روط؟ هچ دش: کیدزن مه هب ریما یاه وربا

درک. شوماخ لا تسیرک یراگیس اج یوت ار راگیس و تفر شراک زیم تمس وپالدهب

دش. ور نوا هب ور نیا زا شاه راتفر وه هی هک تفگ شهب یچ منودیمن ... هلیکو ، هئورای نوا -

یچ؟ ینعی دز: رود ار زیم دشو دنلب شیاج زا ریما

. منودیم هچ -



. دنارُس دوخ یاهوم یوت یتسد و تفگ ییاو ریما

! هدیمهف ییازیچ ...هی هتسشن راکیب هلیکو سپ -

. مندیمن : تفگ و درک اهر زیم تشپ ار شدوخ وپالد

؟ یدیمهف رت عیرس هچ وپالد...ره میرب روشک نیا رتزا عیرس هچ ره دیاب : تفگ عیرس دناخرچ شتمس هب رس ریما

؛ ترس هب هدز هگم وگن... ترچ -

. مراک ... مرهاوخ ، مردام ، تساجنیا میگدنز همه نم

هب یپ ات میراذب تسد ور تسد ... مینک راک یچ یگیم سَپ : تفگ دوب بارطضا و سرت زا یشان هک یدنلب یادص اب ریما

؟ نوم غارس نایب و نربب ارجام لک

؟ هنوم قح نیا زا ریغ یزیچ هگم -

دش. درگ ریما یاه مشچ

وپالد؟ ینک یم یخوش -

. میتشک ورفن -امهی

!! هدوب شقح هک یسک دز: دایرف ریما

. دنوسر یم راد قح هب دیاب نوناق هک یقح داد: باوج و تفرگ اه تسد یوت ار شرس وپالد

. هدوب هابتشا ناشراک دنتشاد لوبق ناشیود ره

یریگ میمصت عنام هک دوب هدیشک هلعش ناشدوجو یوت نانچ مشخ شتآ دندوب هتفرگ شماجنا هب میمصت هک نامز نآ اما
دوب. هدش ناش قعالین

هش. نیا رتزا بارخ یچ همه ات میراذب تسد ور تسد هک هشیمن وپالد... مینکب یرکف هی دیاب رهحلا -هب

. مینک راکیچ یگیم -

ایهن. هنودیم یزیچ اعقاو هرتخد وش نئمطم لوا -

. مینک مومت منوا راک یگیم ، هنودب ملا حم ضرف -

؟ میلتاق ام هگم : تفگ و درک یمخا ریما

داد. ارباال شیاه وربا و تفرگ ارباال شرس وپالد

درک. یفوپ ریما

. میتسین هک یا هریجنز لتاق حاال -

دز. شتآ و دیشک نوریب تکاپ یوت زا رگید یراگیس وپالد

! یدرک نوم هفخ تمَد و دود نیا مااب وت نک سب :هَا تفگ ضرتعم ریما

... هنودب هگا -

. هشیم رفنتم مزا مداد شیزاب تدم نیا همه همهفب هگا

. هشب بخ : تخادنا باال هناش ریما

درک. شهاگن مشخ وپالداب



. مشقشاع نم هک یتسنود یم ملوا زا وت -

و یداد تسد وزا تلقع متسنودیم ...هچ یشاب شاهاب یاوخیم و یراد ساسحا شهب هک متسنودیم نم -

! یدش شقشاع

. تسب مشچ و داد هیکت یلدنص یتشپ ارهب شرس وپالد

: تفگ هتسب یاه مشچ نامه دزواب شراگیس هب قیمع یکُپ

اما... هسوه طقف مدرک یم رکف ... متسنودیمن ممدوخ

داد. ناکت یرس سوسفا هب ریما

درک. شدوخ هنووید ونم اطع تاجن هساو شا هفقو ...وتالشیب شتعاجش ، شتراسج -

... هنزیم واپ تسد شا هداوناخ نتشاد هگن رساپ هساو همه نیا یرتخد مودک

. تخادنا مدوخ هتشذگ دای ونم نوا

...دای هشب جرخ نوش نومرد اود هساو ات دوبن یلوپ چیه هنوخ ووت ندشیم رامیب هنوپ ای مردام هک ییازور نوا دای

. متشاذگ رازاب اپوت لوپ ندرک روج هساو هک یراب نیلوا نومه

!!... روسج اما فیعض ردق نومه

. هریم دوبهب هب ور هراد هنوپ ...حلا نتفرگ سامت کینیلک ،زا یتسار : دمآ شک وپالد بل هشوگ

دش. وور ریز ریما بلق

درک. هاگن وپالد هب رواب ان

؟" یگیم یدج " دسرپب و دنک زاب بل تساوخیم

دوب! هداد تسد زا مه ار شنایب تردق یتح اما

***

. تفرگ راتسرپ تسد ارزا ناو ولی تشاذگ ناهد اهاروتی صرق رتخد

. تشاذگ قاتا وتی مدق دارهم

دمآ. شک وا تمس هب هنوپ هاگن

درک. تفا ارردی شباوج و داد دارهم سالمیهب راتسرپ

!؟ هروط هچ ام ،حلابیرام راتسرپ مناخ بخ -

زادیزور. رتهب زور :علای...ره تفگ یدزو دنخبل راتسرپ

. بوخ مه ردقچ : تفگ و داتس ای تخت رانک دارهم



. تفرگ دارهم زا ور مخا واب دنادرگرب راتسرپ ارهب ناو لی هنوپ

شکید. شوغآ اهیشارهب وناز و درک عمج تخت هشوگ ار شدوخ

دش. جراخ قاتا زا راتسرپ

. تفرگ رظن ارزیر رتخد دارهم

؟ هروط هچ -حتلا

. دادن ار شباوج رتخد

منینزی؟ فرح نم -اب

....-

. تسشن تخت وری رتخد رانک و تشاذگ ولج یدیرگ مدق

درک. زک دوخ بیشزاپیشرد هنوپ

ی... سرتب نم زا تس -المزنی

داد. می ناکت ناکت ار شدوخ مادم هنوپ

ورب. -زاایاجن

منک. تکمک هک ماجن نمای -

ی. شاب هتشاد دامتعا نم یهب وتمینوت

داد. ناکت فرطین ارهب شرس رتخد

هنک! کمک نم هب هنوت منی سک -هیچ

دش. شتسش تشگنا رانک تسوپ ندنک لوغشم دنت دنت

مرب... زاایاجن ماوخ -می

تالشنک. ندش بوخ اربی سپ امیی رانک تلماک ی دوبهب -ات

وش. هفخ -

درک. مخا دارهم

ورببیمن. منامام ماوخ بیدا...می وگب مشاداد -هب

بینا!! وگب

***

. تشاذگ هناخ گرزب اپردحیطا رتخد دشو زاب رد

وسیشودید. هب قوش واب دمآ اهاپیین هلپ زا لگ هم

ملگ. ودن شاب مورا -

. هدموا منوج ی رطع نوج :اویخآ درک اهر ین رطع شوغآ اررد دوخ و درک ارطی هلصاف لگ هم

. دناشن شا هنوگ ایوری هسوب ین رطع



. مدوخ لگی لگ دوب هدش هچروم باروج خاروس دق تساو ملد -

منیای...! دیهگایاجن تفگ اباب هخآ منیای... دیهگ مدرک رکف منم... منم لگباالواپیینرپید: هم

دیهگ. تسا هنوخ ناخ دادرهم ید: سرپ و دناشک تساوخ می شدوخ هک یی وس کالمارهب تهج ین رطع

هن؟ هگم مهمیبینیم... ی...حاالاب دموا مه وت یمیدیدیمهک جنفسا باب مه یماب تشاد هزات ... مووها -

ببینیم. مه اب ملگ هرا -

شکید. قوش رس جیغیزا لگ هم

ربیم. سپ : تفگ شکیدو نامتخاس تمس ینارهب رطع تسد

. تشادرب مدق رتخد رس تشپ ین رطع

دوب. دهاوخ تسرد ردقچ دهد ماجنا دهاوخ راکیهکمی تسناد منی اما تشاد لدیل شندمآ ایاجن

هدش راکی امنیشیهش وهب هداتس ای تکرش گرزب نامتخاس لباقم هکتسا تعاس دنچ قدیهقیا دنچ قدیاق تسناد منی
هدز.... لز نآ

دوب. هتفرن پیش تشاد ار شدصق هک روط هیچچیزنآ دنمجرا دادرهم زادیند دعب هک تسناد می طقف

وگبید. چیزار همه تساوخ می

. هدرک دوبان ار نم ردارب ی گدنز هک تسا ی سک نامه وا اقافتا و دسانش ارمی شا هدش مگ رسپ وگبیدهک تساوخ می

! تسناوتن اما

! دنازوس ارمی شدوخ اهی هرهم مامت هناقمحا خیلی تشاد

دنک. وا یهب کمک تسناوت منی تقو هیچ اینقحیتق نتفگ

درک. تالقی دادرهم هاگن رد شهاگن یهک تقو دوب هدش لفق شنابز

. هتفر اجنآ راکیهب هچ ماجنا اربی تسناد تحیمنی

دوب. هدز نور بی هناخ هیچکالمیزا نتفگ نودب مه رخآ و دوب هدرک توکس تدم مامت

. دندوب هدروآ مولعم ان دصقم ارهباین یشوا اهاپ سپس و

دش. بجعتم درک هکپیاد ار شدوخ

!؟ اجنآ ارچ

. تساوخ هچمی دنمجرا وپالد تکرش لباقم

دوب. دمینو نآ ارهب شردارب ی گدنز ی دوبان یهک تکرش نامه

درک. می ساسحا ناوت اران شدوخ ردقچ اه زور این

دوش. روسناسآ راوس ، نامتخاس وتی دورب ی گنرد هیچ نودب هظحل نامه تسناوت می شاک

" منود چیزورمی همه وگبید"نم و دورب وپالد راک رتفد وتی دعب

دنک. دازآ ار اطع و درادرب ناش ی گدنز رس زا تسد اشید هک دنکب سامتلا هباپیشبیدتف، دعب



دش. دازآ اطع یهک تقو رت دعب و

ناش... هس ره

هیچ نودب ی شوخ یو بوخ اب کچوک وتییکهد هدش وتحی دنتفر می رهش مرنینزااین ومه اطع وا،مه مه
. دندرک یمی گدنز ای هغدغد

. تخادنا شیرا شا هنوگ وری کشا ای هرطق

. دوبن ی هاو چیزیزجیکخیلا رکفا اینوریااین

هیچچیززجیکخیلا!

. داتسرف نور زاسیهنبی دوبن هآ هب تهابش هک،بی عطقم ی سفن

درک. رذگ نابا وزاخی داد ورف ار شناهد بآ

ابیدوپالدارمیدید.

کویلار. مه دعب

درک. ابیدراکیمی

درک. منی اود یار درد هک نتشاذگ تسد وری تسد

روط.... هچ اما

میدش. پیزور ناد ابیدرداینمی روط هچ

. دنارب بقع ار شمهرب و مهرد رکفا ات داد ناکت فرطین رسیهب

تفر ی شنم میز تمس وهب تشاذگ وتیسنلا مدق

. دنامب رظتنم مکی تسا رتهب تفگ و داد ناکت رسی ی شنم و دنهدب وپالد ارهب شندمآ ربخ تفگ و

دش. اهیش تشگنا اب ندرک زابی لوغشم و تسشن گنر زمرق ی لدنص وری

میدش. بآ رب شقن اهیش هشقن مادم شکیدو می هشقن شنهذ وتی مادم

ید. نشن یار شنم ی ادص ال صا هک تفر می راجنلک دوخ اب شراکفا ورد دوب هتفشآ ردقنا

. مناخ -

داد. شلباقم سیامی شوخ وسینز ارهب شهاگن و دما دوخ هب دروخ شا هناش رس وری ایهک هبرض اب

. دوبن مساوح ال ید،صا شخبب ناج... -

. دنتسه نوت رظتنم دنمجرا اقآی ییدوت امرفب : تفگ یدزو دنخبل رتخد

داد. ناکت رسی ونیهمایدزو هفصن دنخبل

دش. دنلب اجیش زا

ارببیدن. دنمجرا وپالد هرهچ اه تدم ات تساوخ منی شلد



دمآ. باالمی شدوجو وتی ترفن شند ابدی

درک. می شنار وی تشاد ندش وزابیهچ ندروخ زابی سح

. دونشن اهیشار ینهلا ادص مرنین ات درشف مهمی هب وبل دوب هتخ ری کشا ساسحا اراباین بش دی مامت

. دهد زابی مه وپالدار دوب هدروخ زابی هک روط نامه داوخ می شلد

ببیدن. دوخ مشچ ارهب یوا دوبان تساوخ می شلد

دش. قاتا دراو دنزب رد اینهک نودب شکیدو صرح رس یزا فوپ

دوب. هتسشن میز تشپ وپالد

دش. دنلب میز تشپ یدزوزا دنخبل ین رطع ابدیند

دوب. هدرک باذج ار یوا باسح ی بآیتفن ترپسا تک یونآ کشم نهار پی

. دنارب نور بی شرس ارزا رکف اتاین داد ناکت فرطین رسیهب سوسحم ینان رطع

امدزی!؟ تمس یهب رذگ دش ...چی نومدوخ مناخ وب شوخ هب -هب

مدنورذگ ترانک یهبشیهک نوا ، متشادن ور تند دی دصق حاالحاالاه هنرگو ... دروخ تمس هباین هتساوخ ان مرذگ -

. هشب ی رارکت مساو تند دشدی ثعاب

درک. یی امنهار شراک میز لباقم یاهی تحار تمس ینارهب رطع و دروا نی دوخ وری هب اما دش مه وپالدرد هرهچ

... زارد نوبز مناخ شبین امرفب -

. تفرگ اجی شلباقم ووپالدمه تسشن ین رطع

؟ بینرا تساو مگب ی روخ -چیمی

هساو ی اوخ می ...هگا مروخ چیزیمنی نم داد: باوج مهینحین ورد داد خرچ وپالد راک قاتا اروتی شهاگن ین رطع

. بینرا وگب تدوخ

داد. ناکت رسیهباتیید ین رطع و تفگ ی"ای نئمطم وپالد"

؟ یایاجن دموا دش ی...چی تفگن بخ، -

ما. آیهدن رسمه راک لحم هب ندموا هشاب هتشاد -ابیدلدیلی



زعیمز؟ هداتفا ی قافتا ید: سرپ وپالد هک تفگ کاتید اب ردقنآ آیهدن"ار رسمه "

درک. شهاگن ین رطع

دز. لز ذفان اهیسیهاو مامشچ نامه وتی تسرد

تس" وتنی تسد زابیهچ نم تاساسحا زعیمز، وگن نم وگبید"هب ترفن اب تساوخ می شلد

یدز: دنخبل تفرگ نهد هب نابز اما

؟ هداتفا ی قافتا مینکی رکف ارچ

. هسرت می مدآ مینکی تبحص ی روط ...یه منود هچمی -

ی. سرتب یهک درک راکی هگم -

اه؟ هنک می کش مشدوخ هب مدآ مینکی راتفر ی روط اباب،وت :هن...ای تفگ هتپ هتت وپالداب

درک. ای هدنخ سپس و

دنخید. ینمه رطع

دوب. زومرم شهاگن

. دناسرت وپالدارمی

دوش. بارخ ین رطع مشچ وتی قحیتق ندش شاف هکاب دوب وپالداین سرت مامت

. دهدب تسد ینارزا رطع تساوخ منی

هبهیچقیتمیا

. تساوخ ینارمنی

دعب

دش. می بوسحم شا ی گدنز رتیننز مهم ین رطع ، هنوپ و شردام زا

دوب. هدش شلد شزرل ثعاب اربیلواینراب یهک سک

؟ مووه یم... روخب مه وراب راهان چیه ترظن بخ -

! مرادن تکرش راکیوت دیهگ منم

بوخیه. رکف : تفگ سپس و دروآ رد ندرک رکف ینادای رطع

. تسشن وپالد یوریبل دنخبل

:ربیم. تفگ و تشادرب وریمیز ارزا شا ی شوگ . تشادرب مدق شراک میز تمس دشوهب دنلب اجیش زا

*

دش. دوخ وری خیهرایهب هاگن هجوتم هک میداد خرچ ناروتسر قرب و قرز اروتیامنیرپ شهاگن

درک. وپالدتالقی گنر بش هاگن اب شهاگن و دناخرچ هاگن بحاص تمس هب رس

دوب. هدش خیهر وا یهب باذج دنخبل اب هارمه وپالد

. تخادنا اپیین تلا جخ اراب شرس ین رطع

دمآ. منی ششوخ اهیخیهر هاگن الزا صا



ی! درکن مامت وتاذغ ید: سرپ وپالد

دوب. هزمشوخ اعقاو ی سرم . مدش -سیر

زعیمز. تنوج شون -

؟ -مهیهشمیایایاجن

. مراد ی مهم راکیه رارق هک یی اتقو طقف -هن،

!؟ همهم تساو نمایاجن ندوب ینعی سپ : تفر ینباال رطع بل هشوگ

ی؟ تشاد کش شهب هگم : تفرگ وریمیز ینار رطع تسد و درک زارد تسد یدزو دنخبل وپالد

چی؟ -هب

ی!؟ مهم مساو -هباینهک

. تفگن ینچیزی رطع

. درشف هجنپ اروتی رتخد تسد وپالد

یاهن. دنک زاب بل دراد یهک فرح نتفگ اربی دوب ددرم

ین. رطع ممِا، : تفگ سپس و درشف وریمه هب بل

هلب؟ -

داوخ ومی هنود می قافتا نوا بجار چیازیی هک ندرک یورپیاد سک اینهک هثم ، مدرک تبحص مدارفا ابیکیزا بش -دی

هگب!! ام هب

درک. شهاگن بجعت طرف زا هدش تشرد ی نامشچ یناب رطع

هن!؟ هگم یمینکی... خوش -

هدش. دوبیمپیاد شلا بند یهک صخش نوا هثماینهک دجیمیمگ... زعیمز :هن تفگ یدزو دنخبل وپالد

درک. شهاگن روابان و تشاذگ ناهد وری ار شتسد ین رطع

. تشادن ناکما

دوب. هداد اهیشار اعد باوج ادخ ینعی

منک. رواب منوت منی وبنیمن مدآ نوا مدوخ ی امشچ منیهش...اتاب مرواب نم -

نکی. تبحص شاهاب تدوخ ات شنرا بی متساوخ ایاجن، شنرا بی مدرپس مدارفا هدش،هب زعیمز...پیاد نک رواب -

لحمی چیز همه میهش...دیهگ تسرد چیز همه داد: همادا و درک شزاون ار رتخد تسد تشپ شتسش تشگنا وپالداب

هش.

دوب. توهبم مه زونه رتخد

ار شندروآ روتسد مه شدوخ وتحی هدرک ارپیاد درف هک؛وپالدنآ دوب درکاین می شبجعتم رتش چیزیهکبی اما
. هداد

تسشن وامی لباقم تحار وخیلی درک ارپیادمی دهاش ابید شدوخ ارچ هتشاد لتق ی ارجام یرد شقن وپالد رگا سپ



. تفگ می شندروآ وزا

!؟ دشاب هدرک کش وپالد ووابیلدیلهب دشاب هانگ وپالدبی تشاد ار شناکما ینعی

دوب. نکمم روط هچ اما

. تسا هدرکن ی راکمه هدنورپ ندرب پیش رتهب اربی وپالدابوا هک دوب هتفگن کینا دمحم دوخ رگم

دوب. گیج

یمیدش. صاع مه مهورب رد راکفا نآ زا تشاد دیرگ

ربیم. هرتهب :دیهگ تفگ دشو رتخد یحِلا نوگ رگد هجوتم وپالد

. دنلب میز تشپ وزا داد ناکت رسی ین رطع

. تفر رتخد تمس وهب تساخرب اجی زا وپالدمه

. دورب پیش بوخ شکیهد مایر کمک هب ایهک هشقن درک، می اعد شلد وتی

*

دوب. رو هطوغ دوخ راکفا وتی دندوم ارمیپی تشگزاب وهار دوب هدش شامین راوس یهک تدم مامت

. دهد ناماس شا مهرد راکفا هب تشاد عسی و دوبن دوخ فارطا هجوتم ال صا

یدید. زادنا تسد رپ شامیناروتیهار دمآ هک دوخ هب

. دوبن ای هناخ ویا یی انشور و رون زا ربخیمه هیچ

. تفر می رهش جراخ تمس هب رظن هب

میری؟ اجک رادی ید: سرپ و دناخرچ وپالد تمس هب رس بجعت اب

! بوخ :یهاجی درک شهاگن مشچ هشوگ وپالدزا

ابنیمد هزات ... مرادن ی دئاسم حلا ...ببینوپالدنم تساجک بوخ :یهاجی تفگ وکالهف تخادنا فارطا یهب هاگن گیج

میهش! نارگن منامام ... هنوخ مرب دیر

. وتشز نکن،دیرمنیهش رغرغ ردقن -ای

ـــو؟ تشز : درک درگ مشچ

ی؟ دوب نم اب

. متدوخاب هرآ دنخید: وپالد

ی...دیالق! تشز تدوخ : درک وپالد گرزب ی وزاب ی هلا وح ی تشم و درک ی مخا ین رطع

یوت؟ تفگ -چی،چی

نشیدی. هک نومه : دناخرچ هرجنپ تمس ارهب شرس و درک هقلح یوریسیهن سخت اهیشاراب تسد ین رطع

؟ زارد ایدقن ممدآ ... هنزب فرح تاهاب هنک، هاگن تاشچ اتوت شاپ زیر هراذب یه اپراچ ابید مدآ

دنلب شدق ابید درم : تفگ ی عنصت ی مخا اب هارمه و تفرگ ار دوخ ی ولج تمحز هب اما دنزب هدنخ زیر تساوخ وپالدمی

... هخآ هروخ چیمی درد هب هاتوک درم ... هشاب

! هشاب قرب اپیه دق هناینهک ،اما هشاب دنلب ابید شدق ابید هرا -



دز. هدنخ وپالداینرابزیر

. تفرگ اجی رتخد یوریبل دنخبل ابقاعتم

... نوبز رتم رادیود دق بجو زعیمز،یه ههاتوک تدق چیهوت نم لکشم -

! مولج ی نزب وناز ...ابید تسه هک المهیهن تس...صا نی هاتوک هیمچ نم ،ِدق روعش :بی درک ی مخا ین رطع

ایاه. هچب :یهاپ تفگ دنخیدو وپالد

. تفگن وچیزی تفرگ ینور رطع

درک. فقوتم شامینار وپالد

دوب. هدشن هجوتم ال ینصا رطع

یچیزیمنیگی!؟ دروآ ید:چیه،مک سرپ وپالد

. تخادنا فارطا یهب هاگن شامین هرجنپ وزا دادن باوج مه ینزاب رطع

میسرید. رهش جراخ رظن هب تخرد ورپزا دوب راتیک اج همه

دنک. می سرت ساسحا ارچ تسناد منی

؟ تساجک :میمگ...ایاجن تفگ و درک فاص ولگیشار

ی!؟ سرت می هنکن ید:چیه، سرپ و درک شهاگن زوم وپالدرم

درک. شهاگن پچ پچ ین رطع

نکی...اه،اه؟ یوچملا شکب ونم ی اوخن فیهمل نوا هثم مولعم اجک ...زا مسرتب ابنید ارچ ال هلب،صا -

چیهمیبینی!؟ ترچ ...اینفیاملی مشکب ور ابیدوت ارچ نم هخآ : تفر اهیوپالدباال وربا

تسود دوب هدش روبجم دوب مهفیهد ابنیدمیمهفیدور چیزیهک شرتخد تسود نوچ وتیفیمل هرسپ ، منود هچمی -

خالصشی...! مرش یزا اوخب ابنیدمیمهفیمدوحاالوت هک مهفیمد وت چیزیزا نم ،اشیمد هشکب وشرتخد

زخید. ناش تسوپ زیر سرت دوب هدز ین رطع یهک فرح وداب ره

دوب. هدزن دصق ارزا فرح نآ ناونع ینهبهیچ رطع

دشاب هدرک یدیرگبینا تروص ارهب شلد فرح ین رطع دنکن ید،زااینهک سرت وپالد اما

! ددنو پبی قحیتق هب شسدح دنکن هک دوب ینزااین رطع سرت اما

. دندز هدنخ ودبیلدیلزیر ره

وگب... ترپ و ترچ :مک تفگ دوش جراخ شامین زا تساوخ وحینیهکمی درک زاب وپالدردار

. داتسرف دوخ هب لد ی"رد تنعل زگیدو" ینبل رطع

دش. شامینپیهدا رسیعزا و دمآ دوخ هب

. تفر وپالد تمس هب سرت اب

یمزین. روخ چیزیمی هب هنک گیرمی تاپ ودن، : دناخرچ شتمس هب رس وپالد

. تفرگ یشار وزاب و تفر وپالد تمس هب یطا تحا اب تفگ "ای هشاب ین" رطع

. تشاذگ رتخد ی وزاب وری ار شتسد یدزو دنخبل وپالد



؟ یایاجن دروا ونم ارچ -

. تساجک الایاجن صا

رهش. فارطا ی دودح :مکیات تفگ و تشادرب مدق ولج وپالدهب

یایاجن!؟ دروآ ونم ارچ -حاال

. دادن ی باوج وپالد

. دندش ور هب ور رهش یزا نارون زیابو یی امن اب دنتفر رت ولج مکی مهینهک

! هگنشق دقچ :اویایاجن تفر ولج قوذ واب تفگ ین"واو" رطع

! ههاگترپ رنی ولج : درک وکاتید داتس ای شرس تشپ یدزو دنخبل وپالد

درک. می هاگن فارطا هب فعش یناب رطع

دوب. اهنآ زیراپی رهش لک راگنا

میدز. کمشچ نامسآ ایرد هراتس هدننام بش راتیکی اهرد هناخ غارچ رون

درک. یمی نتساوخ اربیش چیزار همه بش نآ رد مه لگنج صاخ اپییزوبی طساوا ی اوه

 هشاب حبص راهچ میماایاجن...هچ هتفرگ ندیا لک زا حملا هک یی ازور : تفگ و تسشن دوب اجنآ یهک گرزب گنس وپالدوری

مکمیهنک! ومدآ وریلد ِدرد داشیومغ، عقوم رهش لک ور شکیند داد و ندوب ایاجن ردقچ ی رهظ...منینود ود هچ ،

. دناخرچ وپالد تمس هب رس و تفرگ لباقم ی رظنم ارزا شهاگن ین رطع

!؟ تحاران لاییا حشوخ -االنچی...

دز. لز شهاگن وتی وپالدمه

. دهدب ی باوج هچ تسناد منی

دوب. یتیهکپیشوریش عضو هب هجوت اب مه نآ

. منود :منی درشف وریمه شکیدوبل هآی

. تخادنا می هشدخ توکس نا هکمینا دوب اه یجیرجیکر ادص طقف دشو ی توکس

. تسشن شرانک و تفر شتمس ینهب رطع

ارچ؟ لانیتسی...اما حشوخ سپ -

دز. شتآ و دروآ رد تکاپ وتی وپالدسیراگیزا

اسیهمی ماه ی شوخ لد همه وری وت زا یی ادج هب رکف ،اما هبوخ ندوبوت رانک ین... رطع مرادن ی ساسحا نماالنهیچ -

. هزادن

یی!؟ ادج ارچ -

دز. شراگ سی وپالدکُپیهب

دش. شکیهد سیراگ خرُس ِرس ینپی رطع هاگن

نکی!؟ اهر ونم هنکن مراد سرت نوچ یی... ادج -

درک. شهاگن ینگیج رطع

. مشب ادج تزا ماوخب هک تسه لدیلی هگم ید: سرپ و درک مخ هناش وری ار شرس



. دهدب ی باوج هچ تسناد وپالدمنی

ی!؟ نومب نم رانک هراذ می هگم نور بیدابی اطع هگا .ثمال منود هچمی : تفگ و تفرگ نادند ارهب شبل تسوپ

میگیاه. تسار : تفر ینباال رطع اهی وربا

تس. نی مهم مساو نور،دیهگهیچی بیدابی مشاداد ،نم هرادن لویعیب

. تفر اهیوپالدوتیمه مخا

. تفگ ووتیلد"ایاوی"ای تشاذگ ناهد وری ار شتسد دشو دوب هدز یهک فرح هجوتم هزات ین رطع

درک. شدگل واباپ تخادنا وریمزین ار سیراگ صرح وپالداب

دش. دنلب اجیش زا

. تفر هاگترپ بل تشاذگ ولج ی مدق

. تفر شتمس دشوهب وپالدکالهف توکس ینزا رطع

. دوبن مساوح حاال... بخ :خیهل تفگ و داتس ای شرانک

دوب. هتفر ورف مه وپالدرد هرهچ

مینز تحار وتلد فرح هشابن متساوح ی تقو ، دوبن تساوح هرآ : تفگ دنادرگرب رتخد بناج ارهب شتروص اینهک نودب

ی.

. تخادنا اپیین سو ارأمی شرس و درشف وریمه هب بل دوب هداتفا یهک قافتا زا تحاران ین رطع

. نکن ی روط -این

دش. دزنیک مه ینهب رطع اهی وربا

روط!؟ هچ ید: سرپ گیج

منیدا. مشوخ ... نکن مولظم وتدوخ روط -این

ادج؟ :ِا، تفگ یدزو قرب بش ینردسیهای رطع اهی مشچ

. نکن مهوت وتامخا روط مهدیهگاین وت سپ

. داتسرف نور یزاسیهنبی سفن و درک شهاگن مشچ هشوگ وپالدزا

***

. تشاذگ قاتا لخاد مدق و داد ورف ار شناهد قازُب تمحز هب

. تسب دوخ رس تشپ وردار درک کرت ار قاتا ی دنخبل اب هارمه راتسرپ

ی هطوحم وهب دوب هتسشن تخت وری هرجنپ هب واوور هب تشپ هک دروخ می خرچ ی رتخد اهی هناش وری شروابان هاگن
دوب. هتفر سویهلاپییزهبیامغ هب هک دوب هدز یلز ناتسرام بی

یدز. کلپ روابان و تشاذگ ولج ی مدق

!؟ هنوپ -وپ...

. تشگزاب شبناج هب للعت اب رتخد رس



. دنارذگ رظن ارزا شردارب تماق هناروابان غورف یبی نامشچ اب هنوپ

... شاداد -

. دمآ شک اهیوپالد بل

. تشادرب تخت وسی هب دنلب ی مدق

شکید. ولج ار دوخ یدو خرچ هنوپ

شکید. شوغآ اههب تدم زا دعب ار شرهاوخ حنیف وپالدنت

دش. منی شرواب

میدنز. فرح وتحی هدروآ رطاخ ارهب وا شا هنادرد زعیز رهاوخ ، شا هنوپ

دش. شکیهد اهیش مشچ وری کشا ایزا هدرپ

،زعیزوپالد... مرهاوخ -

ی. دموا منیهش مرواب ... شاداد دز: بل درم ی ولگ زیر ضغب زا شعترم یی ادص اب رتخد

ارچ!؟ ی، تشاذگ اهنت ونمایاجن ارچ شاداد

دش. راوآ اهیوپالد هناش کرتیدووری رتخد ضغب

ی! شب بوخ رت دوز وت هک دوب این هساو شا همه ، ملکشخ دوب تدوخ هساو شا همه -

منیمش. بوخ تقو :هن،هن...نمدیهگهیچ تفگ و دنک وپالد شوغآ ارزا شدوخ رتخد

. ماوخ ،هیچیمنی ماوخ هیچیمنی نم

. دشک شوغآ اهیشارهب وناز و داد ناکت فرطین هب دنت دنت ار شرس

هرابود دوز منیشی...خیلی بوخ وت هتفگ ...کی شاب مورآ ، مرهاوخ شاب مورآ : تفگ و درک شزاون ار رتخد تروص وپالد

میشی. مدوخ وبی شوخ ی هنوپ نومه

. نامام ونم ِکنوط شی نومه

؟ نامام ید: سرپ رسیع دشو تشرد هنوپ اهی مشچ

وپالد تساجک منامام ... تساجک نامام هرآ،

ارچ؟ دمو... ارچنی

. شش پی تمربب یات شب بوخ ابید لوا میبینیزعیمز،اما منامام -

منیدا،ااه؟ نوا ارچ -

هن؟ هگم ببیهن ونم داوخ :منی درک زرلیند هب عورش رتخد هناچ

ورببیهن!؟ گنن اینامیه داوخ منی

؟ متفاثک نمیه هنک می رکف ، مدرب وش وربآ هنک می رکف

. متسه بخ، داد: همداد دزو دوخ باوج یرد دنخزوپ

درک. دوخ ندز هب عورش فرح این ندز زا دعب للعت بی

درک. رفنینمی ارمیدزو دوخ شکیدو جیغمی



دوب. امابیافیاد دوش شا عنام تشاد عسی وپالد

. دننک مارآ ار رتخد دندرک عسی و دندش قاتا دراو اه راتسرپ

. دهدب ماجنا راکی تسناوت ارمیدیدومنی هنوپ اهی ندز واپ تسد وپالد

. تسا وریمزین دوجوم رتین شزرا بی هظحل نآ درک می سح

. تساوخ می گرم شلد

. تشگرب اهیش مشچ کمدرم مک ومک درک رزتیق رتخد چیزیهب راتسرپ

. تشادن ار نداتس ای اجنآ ناوت وپالددیرگ

ارهب شگنر سیها شلا هشوگ شکید. سحن قاتا نآ زا نور ارهببی شناوتان اهی مدق و تشاذگ ناهد دور ار شتسد

اقآیکینا. مدشن نوت روظنم هجوتم ال صا شتسار : تفگ و تفرگ تشگنا زابِی

اعطق متفگن امش هب هک دبیع،نم همناخ :ببینید دنادرگرب وریمیز ار ناجنف شکیدو رس ار شا هوهق یزا رادقم دمحم

لهس ی عون هب امش و هشاب هتشاد تسد هک هنکمم ، هنکمم متفگ نوتهب ،نم هتشاد تسد لتق وتیرجینا دنمجرا اقآی

درکید. دامتعا تحار نوش هبای درکیدهک ی راگنا

ید. تسنود مرجم ونوا تحار تفریدو ی ظاق هب زابیههنت امش بخ لوی

هدش. یهکپیاد دهاش ،این هتشذگ حاالزاایناه

. سکعلب یا هشاب یهام لعرب شتدهاش هرارق هک ممهفب و منک تبحص شاهاب همهم ،خیلی هشاب نوا ابید نوم یت ولوا

. تسام عفن هب هک همولعم : تفگ رسیع و درک اهر نادند ارزازیر شبل هشوگ ین رطع

ی چره زا لبق نکید دامتعا نم ردارب هب هرتهب سپ ید، تسه کویلام امش داد:اقآیکینا، همادا و دناشن وربا یبینود مخا

درک. ید هاوخ کمک رتهب روط این منئمطم نوچ زی...

و تسرد هار زا دبیع،اما مناخ تسامش ردارب هب کمک مفده اهنت شابیدهکاالمن نئمطم : تفگ دنخیدو دمحم

درک. هاگن ارجام هب بناوج همه زا هک همهم رهحلا ...هب شا هنادنمشوه

یا. هنک هئربت مرج زا ور اطع هنوت می تداهش هک تس نی صخشم زونه متفگ نوتهب ادتبا هک روط نومه

هنک! :می دمآ شم ینمیناکال رطع

درک. رتخد هب یخیهر هاگن دمحم

دوب. نارگن

. دروخب هبرض دراد شردارب هب مایدیهک همه این هنارگن

داد. ناکت رسی اهنت و درک ی فوپ

***

درک تالقیپیاد رظن دروم درف ورینیمخر هک شمشچ و دناخرچ هطوحم یوتی هاگن

. تشادرب وس نآ هب مدق

. رتخد ِپسید ورینیمخر وا هاگن و دوب خیهر ور هبور هب رتخد هاگن

دش. فقوتم تکم نی رانک تسرد

دوب. هدناخرچن وا تمس ارهب شرس یمه واکجنک وری تحیزا رتخد

. تسشن رتخد رانک یدزو کلپ حینار



-سالم.

دش. یمایردر ادص نشیند اب هنوپ دوجو یزا دعر

درک. شهاگن روابان و دناخرچ شبناج هب رس

دوب! هدز نور بی بجعت طرف اهیشزا مشچ و دوب هدش لفق شنابز

شکید. باال شنامشچ وات تفرگ رتخد کشخ اهی بل زا هاگن مایر

درک. می شدوخ بی دوخ وزا درب می یارهبیامغ سک ره شوه و لقع وپالد نامشچ دننام تسرد سیهایهک نامشچ

؟ :وت...وتایاجن تفگ و دنابنج بل هرخ باال رتخد

ی. دموا تدوخ شوه ور -میبیمن

یایاجن!؟ دموا ارچ ارچ، ید: سرپ ربید ربیهد یی ادص دشواب عمج دوخ شکیدورد بقع رتخد

دشی. بوخ هک ببیمن مدوخ ی امشچ اب مدموا -

دوب. یهد سرت رتخد

. تساوخ منی دوخرانک ای هظحل ار وا روضح

. داتفا اپیین تکم ورینی زا شکیدهک بقع ار دوخ ردقنا

دش. دنلب اجیش مایرزا

وش...ورب! -مگ

دنک. شمک دشات مخ شتمس مایرهب

درک. شکیند جیغ هب عورش و تسب مشچ تشحو اب رتخد

دنک. سمل ار شنت تسوپ مایر تشگنا ای هظحل تحی تساوخ منی شلد

دش. شکید وس نآ هب همه هاگن

. تفر بقع ی مدق مایر

میودید. ناش وسی هب نامتخاس تمس یزا راتسرپ

یبی زادنب تا دنگیهد زغم ینکیزا نوبز لبلب ی اوخب هک ایون رکف مگب تهب مدموا : تفگ دزو وناز رتخد رانک رسیع مایر

مربیدا. متسد زا اراک خیلی مزونه و متردارب رانک مزونه نوچ هنم، تسد اسکع و فیامل نوا زونه نوچ نور

وجیغمیدز. دوب هتشاذگ اهیش شوگ وری اهیشار تسد رتخد

دوب. هداد تسد ارزا شناوت دیرگ

. تفر ورف شزغم ینوتی گارهز ی رجنخ دننام دشو وکا شا یی اونش یمایروتیداالن ادص

مهپیچیدوقعیدز. هب شا هدعم

درک. کرت ار رتخد رسیع وخیلی تفرگ رتخد ارزا شرارق بی هاگن ومایر تفرگ گنر شا هدعم ی اوتحم زا شسابل مامت

. ددرگرب هناخ شامینگبیدروهب ات داتس ای نابا رسخی دشو جراخ کینا دمحم راک رتفد زا

. تسا شدوجو وتی فعش همه واین هدمآ شک اهیش یبل دوخ ارچبی تسناد منی

درک. زمرت یاپیش ولج شامینی



دوش. ارگبیدرودر شهار دزات هراشا شامین هب دوش راوس اینهک نودب دزو شرس یهب رکف

. تفرگ وپالدار هرامش و تشادرب مدق نابا شاحیهخی رد

پیچید. ششوگ وپالدوتی هتفرگ ی ادص هک دربن ی لوط

. دهد باوج هلصوح بی ردق اراین شسامت وپالد هک تشادن هقباس

؟ هداتفا ی قافتا ی بوخ :سالم، تفگ بجعتم

ی قافتا ، مسرپب تزا ابید نم ولا وس این منک رکف تس،اما چیزینی داد:سالم،هن باوج و درک فاص ولگیشار وپالد

دزی؟ گنز نم هب هداتفا

؟ منزب گنز تهب هک یبیهتف قافتا ابید هگم :هن تفگ و دروخبرب ین رطع هب دش ثعاب وپالددز یهک فرح

. هدوب روط هکای اقباس -

لوق هب بخ : تفگ و تشذگ اهیوپال هنعط زا هداس وزااینور تشادن ثحب هلصوح شبوخ حلا رطاخ ینهب رطع

چیه؟ ترظن ... نور ربیمبی مه اب هتولخ ترس هگا مگب هک مدز گنز تهب تس... دوب،حاالدیهگنی تدوخ

یمینکی؟ خوش : تفر اهیشباال وربا دشو درگ طخ فرط اهیوپالدنآ مشچ

بیا. دوز مترظتنم نور بی هزات :هن، تفگ و دمآ شک ین رطع اهی یوریبل دنخبل

هدب! سردآ ، هشاب -

***

دش. خیهر رهش یه ناغارچ امنی دزوهب شتسد یِچوتی ودناس زاگیهب

داد. ورف وجیدو دنت دنت ار شناهد یوتی اوتحم

دوب. شراگ سی ندرک دود وردحلا دوب هتسشن گنس هتخت وری وا رانک هک دناخرچ وپالد تمس ارهب شرس

یوپالددز. وزاب زیر جنرآ واب درک ی مخا

هتچ؟ :چیه درک شهاگن بجعت وپالداب

نم؟ هساو دزی کربمغ وت ملا حشوخ ی رمع دعب نم ی...حاالهک رکپ ارچایدق -

دمآ. شک ندز فرح عقوم رتخد هدزماب اهیوپالدزاقیهفا بل

درک. می شهاگن یلغیظ مخا واب دوب هدرک هچنغ ار شخرس اهی بل

درک. وپالدارزیروورمی بلق و دومن رتمی ذفان رتو راتیکیتیهر وتینآ شگنر زبس و تشرد اهی مشچ

درک. زارد رتخد تروص تمس ارهب شتسد وپالد

دش. شکیهد وپالد تسد یپی واکجنک دشواب درگ ین رطع اهی مشچ

تحاران مدز کربمغ نم :حاالزااینهک تفگ و درک شزاون هراشا تشگنا تشپ اراب امرس زا رتخد هدش خرس هنوگ وپالد

یهوت؟ شوخ هساو حهلا دض مدب حلا ییااینهک

دش. خیهر ور هب ور شکیدوهب بقع ار شرس ین رطع

. مودک -هیچ



. تفر اهیوپالدباال وربا

گمغینببیمن. ور وت مرادن تداع نم -

ی کرخ اهی ندرک عالهق زاربا شراک یهک دوب نوط شی مدآ یه تمد هکدی لوا زور داد:زا همادا رتخد دنخیدو وپالد

دوب.

ی؟ تفرگ مغ زاف روط این هدش تچ حاال

منک. منی رواب نوچ بیهتف نوم بین اطع ی دازآ زا دعب هنکمم ییههک ادج زا تسرت رطاخ هساو شا همه وگن

تعنام هنوت یهیچچیزمنی اوخ چیزیهکمی ندروا تسد هب هساو منودب هک متخانش تدم یوتیاین ردقن ورای وت هخآ
. هشب

، ماوخب ونوا هگا تحی منک یتالشمنی سکره رهچیزو ندروآ تسد هب هساو ین،نم رطع :هن تفگ شکیدو وپالدهآی

لثم تسرد ... هشاب هتشاد توافت متساوخ می نوا لبق رهچیزیهکات هکاب منک وتالشمی مگنج چیزیمی هساو هکلب

ی. صاخ خیلی مساو هک یی وت،وت

یدز. دنخبل ین رطع

تس. نی دئاسم زیدا داد:حملا همادا و داتسرف نور یزاسیهنبی سفن وپالد

. هشاب تخس شساو خیلی هنوت واینمی هدرگ مربی شساوح مک مک هراد ... هنوپ ، مرهاوخ

زابینمیهرو... دوب هدش دراو شهب کُشیهک هراد مک مک

. درشف وریمه کلپ وپالد

!! نوشود ...ره نامام هراچ ،بی مرهاوخ هراچ بی

درک. هقلح درم ی وزاب رود ار شتسد شکیدو وپالد تمس ارهب دوخ ین رطع

. هنوپ ترهاوخ روط میهش،مهین بوخ تردام منئمطم میهش،نم تسرد چیز همه ... نکن ذایت ور تدوخ ردقن -وپالدای

دز. خلت ی دنخزوپ وپالد

؟ هشب هدنز هدرم -اتحاالدیدییه

. ندرم هک هتقو خیلی ندوب هدنز ردحلا نوشودره نم رهاوخ و ردام

وش. مسج مردام و هداد تسد زا ور شحور هنوپ

درک. شهاگن مغ زگیدواب ینبل رطع

. دشاب وپالد وریلد یهب محرم هک دنزب ی فرح هچ تسناد منی

. هخآ دشی انماید ردقن ارچای وپالد... هداتفا مناخ ماهلا و ترهاوخ هساو ی قافتا هچ -

. مشب هکانماید مرادن المایدی صا نم ، مشاب راود مای مزور ره هب هک متس وتنی لثم یننم رطع -

هنک!! منی افو نم یهب تنعل ی گدنز این متسنود می مشلوا زا نم

دزی؟ فرح رتکد اب مناخ ماهلا -اربی

؟ هدوب چی شرظن

زهجم ی روط هنوخ وت وش قاتا ...دیدیهک شرس باال مدروآ ور اکشزپ ین رتهب : تفگ و داد ار رتخد باوج ثکم وپالداب

. هشاب هتشادن ی قرف ناتسرام هکابوتبی مدرک



ِربص. هدوب کرتشم نوش همه فرح وتی چیزیهک میند...اهنت نمرخ رس هدعو همه مه ارتکد

نم. هثم ، هشاب ادخ هب ومایتد شاب هتشاد ربص مه وت بخ -

شکید. اهیش مشچ یوری تسد وپالدکالهف

. دناخرچ ین رطع تمس ارهب شرس

ببینی. ونم ی تساوخ هک دش چی ببیمن وگب بخ ... افرح -بیخیلااین

. تفرگ هلصاف وپالد وزا داد ییباال وربا ین رطع

یدز. کحم وزاگ تشادرب وناز وری یچارزا ودناس ی قبام

. نور بیمابی تاهاب بش یه هتقح ی درک یهک فطل همه این دعب متفگ مدوخ ،اب منود -منی

ی دنلب ی ادص وپالداب

دز. هدنخ زیر

دنخید ینمه رطع

نکی. فطل مقح یرد تساوخ سپ ، بجع : تفگ وپالد

چی. سپ -هرآ

دز. لغب ینار رطع و درک هقلح رتخد اهی هناش رود ار شتسد وپالد

پیچید. رتخد وتیبینی شرطع و تفر یوپالد ولگ ینزیر رطع رس

. مناخ لکشوخ نک ام هب زیدا افطل زااین سپ -

دنک. هاگن اهیوپالد مشچ اتهب تفرگ ارباال شرس و دمآ شک ین رطع اهی بل

شکید. اراپیین شهاگن دصق مهین هب وپالدمه

. دندش شکیهد وسیمه هب ابرنهآ فلا خم بطق ود نوچمه و درک مهتالقی رد ناشذفان هاگن

درک. می فعاضم ار شبلق نابرض و دمآ می دورف رتخد هدز امرس تسوپ وپالدوری مرگ اهی سفن

درب. ارهبیامغ رتخد اهی یبل خرس ی للعت وبیهیچ درب ولج ار شرس ووپالد تشاذگ وریمه هب کلپ مارآان رتخد

داد. می ناکت یشار اهاپ دنت ودنت دوب هتسشن قاتا هشوگ ی رارق اببی

ماسرس ... شاب مورا یمک رتخد اباب، :ای تفگ تسشن می رتخد رانک وحینیهک تشاذگ شلباقم مرنینسینیاچیار

! متفرگ

! هدموا رد منم بردیدازا ادص ،زاایندیراو نامام مدرک چیراک هگم -

میدا. مدب هدن نوکت وتاپ :ایندق تفگ بوکیدو رتخد وریاپی تسد تشپ مرنیناب

. تسشن وناز راهچ و درک عمج ار شا هدش زارد واپی داتسرف نور یزاسیهنبی سفن ینکالهف رطع

ی. سکل ری همه ارچاین وت مبجعتم ، مراد سرتسا شا همه ، مشاب مورآ منوت نکن،منی رغرغ ایدقن نامام -

لعی دهاش نوا منود اینهکمی هساو ، مراد دامتعا مرسپ هب اینهک هساو : تفگ اچیشدزو ناجنف یوتی دنق هبح مرنین

منیهد. تداهش نم رسپ ه

ربیمابید ردیامه رانک هگا تس...ام ینانینی مطا نومدنگ سناش هباین .اما مراد دامتعا منم بخ : درک ی فوپ ین رطع

رببیم!! نومدوخ اب هباتفا یه یطا تحا ضحم



! هخاروس شِهَت امتح منوا :هک دوزفا ایدزو هقهق مرنین

داد. ناکت رس یدزو دنخبل ین رطع

دش. دنلب اجیش شکیدوزا یش اهوم یوتی تسد

میری؟ اجک -

. مروخب اوه حیطا وت :میمر تفگ و دناخرچ مرنین تمس هب رس

ی. روخ می امرس ، رتخد هدرس نور -بی

. مشوپ -یهچیزیمی

. تفرگ هلصاف ین رطع و دزن دیرگی فرح راچان مرنین

دوب. هتسشن وتیحیطا درس اهی وریهلپ

. تفرگ وپالدار هرامش شکیدو نور بی گنر ی رتسکاخ نشپاک وتیجیب ارزا شا ی شوگ

پیچید. ششوگ وتی درم ی ادص هک دربن ی لوط

ین. رطع -ولا

یوپالد. بوخ -سالم

ال! صا -هن

هدش!؟ ارچ،چی ید: سرپ نارگن دشو دزنیک مه هب رتخد اهی وربا

؟ تسام یه لعرب هدز درم نوا هک یی افرح

هربب ودرم نوا مدرپس مایر هب طقف متس، نی نوش نمپیش ین، رطع منود :منی تفگ یهکمی تقو دوب یوپالدکالهف ادص

دوبیم. هتشاذگ کینا دمحم یهکاب رارق رس

؟؟ یی اجک تدوخ هداتفا ی قافتا ی، تفرن تدوخ ارچ -

هدز. ی شک دوخ هب تسد وتینلکیک هنوپ اینهک هثم ، ناتسرام هاربی -وت

رجینا منود هدش.منی لمحتم ور دیهگ کُش اینهکیه هثم داد: همادا ووپالد تفگ رادی شک ی"چی؟" روابان یناب رطع

مینزیم،عفال!! فرح مه اب ادعب منومرف تشپ چیه،االن

. تشاذگ اهنت تهب یو روابان ظعیمیزا مجح ینارمینا رطع و درک عطق ار سامت وپالد

. تفرگ ار کینا دمحم هرامش اینراب دما دوخ هب اینهک ضحم هب

. دروا می شرد زااپ تشاد بیطاالعی همه دیرگاین

پیچید:سالم. ششوگ وتی دمحم ی ادص هک دوب هدروخن رتش بی قوب دنچ شسامت

دش؟ ...چی متسه بوخید،دبیع -سالماقایکینا

دش؟ :چی،چی تفگ هدنخ اب دوب هدش رتخد حلا هجوتم هک دمحم

؟ تفگ چی دوب هدش یهکپیاد دهاش : تسشن رتخد ی وربا ود یمینا مخا

ی شابن نارگن : تفگ ی ثکم اب هارمه سپس پیچیدو رتخد شوگ وتی داتسرف نور زاسیهنبی دمحم یهک قمع سفن ی ادص



تبسن یور ضاق أری هاگداد وتی انوا زا هدافتسا اب هشب منک رکف هک هتفگ ....یهچیازیی هدوبن اطع لعیه رب شتداهش د،

درک. ضوع هدنورپ هب

میهش؟؟ دازآ اطع -ینعی

ینچیزی! چمه :یه تفگ یدزو دنخبل دمحم

: مهن لصف

: دعب یتدم

. تفر ناکشزپ نامتخاس تشپ ی هچوک تمس هب میقتسم دشو جراخ بطم زا شا یراک میات نایاپ ضحم هب

دوب. هتشاذگ رارق شندید یارب شیپ مین و تعاسود وپالد هک ییاج

ادیپ وپالدار گنر یناجمداب نیشام هچوک یوت هدش کراپ و سکول یاه نیشام نیب زا تمحز وهب دناخرچ مشچ یمک
درک.

. دروا رد تکرح ارهب نیشام دشووپالد راوس

!؟ یبوخ سالم، -

امش. یاه یسرپ لا وحا دز:زا هنعط و تخادنا رتخد هب یهاگن مشچ هشوگ وپالدزا

! ینودیم هک تدوخ : تفگ و دیشک ناهد ارهب شنیریز بل نیرطع

ویچ؟ : تخادنا یلصا نابایخ یوت ار نیشام و دناخرچ ار نامرف وپالد

. دیشک وناز یور ار شبوطرم تسد فک رتخد

دمآ. یمن ششوخ هدما شیپ تیعضو الزا صا

دوب. هداتفا ریگ یا هکلهم دب یوت

! هنگنم نایم تسرد

نک. مکرد وپالد، منوتیمن -

داد. تسد ارزا شلا عت رتخد دزو زمرت زمرق غارچ یولج هرطتنم ریغ و نشخ یلیخ وپالد

یک! ات -

رت. مورآ : ندیلا نیرطع

دوب. یا هگید زیچ ام رارق : تفگ دناخرچ هب شیوس هب ورس دیایب محر هب نهلا یادص یارب شلد هک نیا نودب وپالد

. متسه شاپ مزونه دوب... یچ نوم رارق منودیم وت زا رتهب نم -

! هگیم یا هگید زیچ هک تاه یزاب کشوم میاق نیا -

. مگیم شهب مورا مورا ور یچ همه مدوخ شدعب ... هروط نیا یتدم ات طقف : تفگ کالهف نیرطع



. دروا رد تکرح ارهب نیشام غارچ ندش زبس اب هارمه دزو یدنخزوپ وپالد

منک! یم شهاوخ ... نزن دنخزوپ وندیلا: درشف مه یور کلپ نیرطع

؟ هشیم یچ شدعب ، شدعب -

. مترانک نم هگید شدعب دز: بل نیرطع رخآ رد دش یثکم

دوب. هدرشف زاگ لا دپ یور اهتنا ارات شیاپ وپالد

دوب. هتفرگن لباقم زا یا هظحل ار شا هریخ هاگن

. دسرب شمولعمان دصقم وهب دفاکشب اهار نابایخ تعرس نامه اب تساوخیم ییوگ

؟ یاوخیم ونیا متدوخ -

داد. ورف ار شناهد قازب نیرطع

. تسنادیم یبوخ ارهب شباوج هک دشیمن یدایز تدم وحاال دوب هدیسرپ شدوخ اهزا تدم هک دوب یلا وس نیا

هرآ. -

درک. فقوتم و دیشک نابایخ هیشاح ارهب نیشام وپالد

. دناخرچ رتخد تمس هب رس

دوب. هدش گنت تساو ملد دز: بل شگنر زبس مشچ ود یوت هریخ

. دیدنخ نیرطع

. دیشک بقع نیرطع هک دریگب ار وا تسد ات درک زارد رتخد تمس ارهب شتسد وپالد

دش. هریخ وا هب رگ شسرپ یهاگن و بجعت وپالداب

. دیسر نایاپ هب دوب نوم نیب هک یا هغیص هتدم ، هتفر تدای -

. سناش یکشخ :هب دیبوک نامرف هب یتشم و درک یفوپ وپالد

درب. رسمی هب دتمم سیهای وتینا هک تسا قدیهق دنچ ویا تعاس دنچ تسناد منی

تسناد می بوخ لوییکچیزار

دنک. پیاد همادا یت عضو این تساوخ منی شلد ال صا اینهک مهنآ و

دوش. هفخ ادصیش هکلب دندوب هدرک ورف شقلح ایوتی هچراپ هک اجیی ،ات تشادن ی مامت اهیش ورفیدا داد

. دشاب هتسناوت یمی سک هچ راک هلحم ودقیمیهت تولخ هچوک وتینا شدندش هدوبر دنزب سح تسناوت می

دما. می راشف اهیش قشیهق هب هک دوب هدش هتسب تفس ردقنا اهیش مشچ وری گنر سیها هچراپ

رود. زا یی ووگ تفگ ی ادص و دما یاپیی ادص

دش. دزنیگرت دزنیکو اه ادص هک دربن ی لوط



داد. صخشت ار درک ارمی شرکف یهک سک نامه سحن ی ادص هک یی اجات

درک. گنایرمایرتالقی ترفن هاگن اب شهاگن تفر رانک اهیش مشچ وری زا هچراپ

دز. روا ترفن ای هقهق و دناخرچ شت ی عضو یوری مشچ مایر

. دنروا ردبی شقلح وتی ارزا هچراپ داد روتسد و دناخرچ اهیش هچون تمس هب رس

ی اوخ کیمی سپ ، مورح هب کمن ترمیهک منوج یزا اوخ دز:چیمی ورفیدا دناخرچ نابز شناهد ندش دازآ ضحم هب

چیز. همه بی نور یبی شکب ینم گدنز زا ور تها اسیهسی

. مشب نئمطم مدوخ نوج تاجن زا یهک تقو :ات تفگ نتسشن وحین تشاذگ شلباقم یای لدنص مایر

ی!! ناور لتاق ی،یه لتاق -وتی

هبا نم هگا منیهش، قلخ ناتساد هدب مدا لوا زا سک هیچ ،اما مناتساد ای هدب مدا میگینم تسرد داد: ناکت رس مایر

. هدنوسر هبایاجن ونم نورگ دی تاهابتشا هک ایهن هساو سریمد یاجن

ی!؟ تشادن وش یل سناتپ تدوخ ی نئمطم -

یوت راوس هعقوم نکی کف لدیلمنیهش تندش دازآ نودب ناخ...ایون اطع نکی شوگ ینم افرح شیوهب هفخ هرتهب -

سریهد.

بی تچوپ زغم نوا زا ینکیور نوبز لبلب ی سک یپیش اوخب هک ایون رکف نکی... ورف تاشوگ وت بوخ یهچیوز ماوخ می

. زادنب نور

ربب. تذل یت دازآ ...زا نودب وش ردق ی، دازآ :ببین، تفگ فعش واب درک فرطینزاب اهیشارهب تسد مایر

می سپ هراد دیهگ هانگ بی مدا وریه راکیهوتورشیتک تفاثک صاقت یهک تقو تذل مودک ی، دازآ مودک دز: رفیدا اطع

هد.

؟ تشاد امش یاربی عفن هچ نم ی دازآ ببیمن،

!... هزارف مسا یهب سک ی لصا لتاق هدب تداهش یدات دروا هاگداد وتی یور گتخاس دهاش نوا میسریدهک نوتهب چی

وپالدخیلیچیاز!؟ هکهیچی...لویهب نم هب شاب نئمطم : تفگ کمشچ و تنط دزوابشی ایدز هقهق مایر

فسید بسا رب راوس وشلایه نوا تسنوت ،می شقشع زعیز ردارب تاجن اب انئمطم داد: همادا ومایر ،درک شهاگن گیج اطع

. هراد وشوزرا ی رتخد ره هک هشاب ی

درگ. اطع اهی مشچ

میدز. گنز اهیش شوگ و دوب هدش کشخ قلح هت

اهیمایرارمنینشید. فرح زا مادک دیرگهیچ

" هدروخ ینزابی رطع مهاینهک" میدشونآ کاو پژ شرس یککالموتی طقف

و تخادنا تولخ نابا خی فک تلا فسآ وری ار اطع وسایبدیهد دنم درد دشونت فقوتم نابا شاحیهخی گنر سیها نو
دش. رود اجنآ زا تعرس ین رخآ اب سپس

. تشاذگ ور وتیپیهدا مدق و تشاذگ شا دیهد برض ی ولهپ وری ار شتسد و داتس ای دوخ ی اهاپ وری تمحز هب اطع



. تخانش ارمی نابا خی

دوب. ناشدوخ هلحم فارطا اهی نابا یکیزاخی

. تفرگ ارردپیش هناخ هار مارآ یان نهذ اب هتسهآ ، هتسهآ و تفرگ ارهبدیراو شتسد

ترمیهک؟ نوا بطم ارچ : تفگ و دناخرچ ین رطع تمس ارهب شرس و درک فقوتم هچوک رس شامینار وپالد

هن؟ نم تکرش ارچ

ی سرپ مراک لحم زا اطع هگا ماوخ منی نوچ منیهش، نوچ : دناخرچ هساک یوتی مشچ ی رارکت ثحب زااین هتسخ ین رطع

بیمتف! هتپ هتا دهب

هتپ؟ ارچِاهت : درک ی مخا وپالد

نکی؟ مرج یپیشنم اوخ می هگم

نکی! راک رادیمیایهک

درم؟ نوا اب ارچ ال صا : تفگ ووپالد ی،درک فوپ ین رطع

؟؟ اااارچ

ی؟ میتفگ مدوخ یهب تساوخ می راک هگا وت

. مدرک پیادمی تساو ور اهاج ین رتهب

هنک! تمادختسا شتکرش وتی متفگ می متسود هن،هب مدوخ ال صا

؟ ررراک ارچ ال صا بوکید: نامرف وری تشم اب

نکی!؟ یراک اوخب وت هک ما هدرم نم هگم

چیزنمی؟ همه یوت مهفب ی اوخ منی ارچ ین، رطع میریمز تاپ هب ندیاور لک نکینم هدارا فاکیه

ی! شکب ی تخس ماوخ منی نم

کرد ور وت تاساسحا نم هشاب منینکی، کرد ور ارشیمط :وپالد تفگ و درک اهر نادند راصح ارزا شنر زی ینبل رطع

مینکی!؟ کرد ونم وت منک،اما می

! مامت دبی، افعتسا نکی،ابید راک اجنوا داوخ منی ملد ین، رطع تس هیچیحلایمنی نم -

اجرپید. زا رتخد و دروخ شامین هندب ایهب هبرض

دش. ور هب ور شردارب دولآ بضغ هاگن واب دناخرچ هرجنپ تمس هب رس

بوکید. یوتیشیهش تشم اطع جیغیدزو

درک. هاگن وپالد هب ساره اب رتخد

منک. می شلح مدوخ وشن :وتپیهدا تفگ و تس رگنی رتخد نارگن اهی مشچ وپالدوتی

هباپمیهنک! نوخ مشاداد چیمیگی، -هن

منیشی. پیهدا متفگ : درک کاتید مه زاب ندش وحینپیهدا دناخرچ یهرار گتسد وپالد

. تفر وپالد تمس دزوهب رود شامینار اطع



. دراد اطع ندرک مارآ عسیرد شکیدووپالد گنچ وپالدارهب یهغ شردارب شامیندیددیدهک وتی زا رتخد

. تفرگ باال ثحب دشو جنشتم وج وپالد هنوگ وری اطع تشم نتسشن اب اما

ودیدند. ناش تمس هب هچوک ی اهتنا زا ناوج ود

ودید. ناش تمس دشوهب شامینپیهدا زا دولا کشا ی نامشچ واب دروا نی تقاط ین رطع

نم. رهاوخ ی ولهپ ی دروخ یمی هوگ هچ ، فرش ترمیهکبی دز: داد اطع

نک. تبحص تسرد : تفگ و دنار بقع تشاد ار شندرک راحم عسیرد یهک ناوج رسپ وپالد

مینکیهرآ! سوم سوم نم رهاوخ ورو رود ،هک سومان بی میمنک تا هراچ دز:بی ردیدورفیدا سیهن اطع

! تفر نوم وربآ لحم وت نک شمامت اطع ید، نکسب ادخ ور سب،نکیدوت جیغدز: هدز تلا جخ ین رطع

. تشادرب ینخیز رطع تمس ییدوهب یارگ خرس اهیشهب مشچ رتخد ابدیند اطع

. منوکش ورمی تتسد ، هروخب شهب تتسد دز: وپالدرفیدا

بوکید. رتخد یهد سرت تروص شکیهدایوتی دشو ی صرح اطع

. داتفا مزین فک و داد تسد ارزا شدلا شکیدوعت دنم درد ینجیغی رطع

! هرادن بوخیت نک شمامت اطع شاد : تفگ درک منی لو و دوب هتفرگ ار اطع ی وزاب یهک رسپ

! تمن بنی مشچ ولج زا وش کنز،مگ چیمیگیخهلا :وت شدنار بقع بوکیدو رسپ وریسیهن اطع

! هروخن شهب ثکیتف تسد متفگن هگم بوکید: شتروص یوتی تشم ودیدو اطع تمس وپالدهب

دز. دوخ تروص شکیدووتی جیغی هدمآ یتپیش عضو دمآ،ابدیند نور مرنینبی دشو زاب هناخ رد

مینکید! رادیدچیراک : تفگ ودیدو ناش تمس هب

!؟ مرتخد ی بوخ : تسشن ین رطع رانک

! نتشک ور مهدیهگ گبیر ور نوش ولج ، نامام -

. تفر ناش تمس وهب داد ناکت رسی مرنین

رهاوخ ی وربآ اطع،رادی منک منی حالتل ومر یشی نکن شمامت : تفگ ششوگ رانک شکیدو گنچ ارهب شرسپ ی وزاب

! تمشخب منی میربیاباینراک وتدوخ

دش. کشخ اوه وری اطع تشم

درک. کاپ ار شغامد زا هدرک رجیناپیاد نوخ تسد تشپ شکیدواب بقع للعت اب

ورب. عفالزاایاجن مه پوتید:وت و دناخرچ وپالد تمس هب نز

داد. ناکت رسی وپالد

. تفر و دنک لد مارآ بلقیان شکیدواب ین رطع وری ارات شهاگن

شکید. می دوخ لا وبند دوب هتفرگ تفس ار رتخد تسد

. تخادنا قاتا طسو ینار رطع و درک زاب ار هناخ رد

هرآ! رارق رس میری کدرم نوا اب نم هساو -هک



درک. هاگن اطع هب سرت واب تخ ری کشا ین رطع

. تسب دشوردار قاتا دراو ناشرس تشپ مرنین

تس. مینکینی رکف وت یهک روط نوا اطع،رجینا نک سب -

... متدم ،یه ناوخ ورمی مهدیهگ :ایان تفگ مرنین و درک هاگن شردام گیجهب اطع

" نامام " تفگ سرت یناب رطع

؟؟؟ متدم داد:یه باال وربا اطع

صالحدیدنم یهب دوب نودنز وت هک نامز نوا یی انشآ ضحم : تفرگ ین رطع زا هاگن و داد ورف ار شناهد قازب مرنین

!! ندوب هدرک صیهغ

دش. راوآ اطع رس وری صیهغ هملک نشیند اب ردودیراو

! نامام ی درک چیراک :چی،وت داتفا ووریمزین تفگ اویی

تس، نی مدآ ترهاوخ هگم بخ ، مرسپ مدرک می وراک ابنیداین ارچ : تفگ دزو وناز شرسپ یاپی ولج شمارآ مرنیناب

!؟ تفرگ می نوماس ورس ابنید هگم

رانک تدم یه ینان مطا و یی انشآ ضحم متفگ هراد، یت صخش هبوخ، هرسپ عضو ورس دیمد منم ، نتساوخ ورمی مهدیهگ

. داوخب ادخ ی ...چات نکن مه اطخ ننک، یپیاد رتهب تخانش مه هب تبسن ات نشاب مه

ی گدنز هنوخ رس نرب ایان دوب تلوبق هگا ، منودب وترظن مگب، تهب تصرف رس متفگ هدش، مامت صیهغ تدم هک حاالمه
. نوش

!؟ همهم نم رظن ِهه، یدز: دنخزوپ اطع

. ردام مرب تنوبرق ای، هنوخ درماین ،وت مرسپ همهم هک همولعم -

!؟ ممهفب یت عضو حاالابیدوتاین ما،اما هنوخ درماین -

دوب. شردارب خویم حلا هجوتم ین رطع

. دنزب راد ار شدوخ تساوخ می شلد هک درک می مرش ساسحا ردقنا

دوب. هدرک هطاحا ار شرود ومغ تخ میری هنوگ وری هفقو اهیشبی کشا

... نوچ مدرک صیهغ دوز ور نمایان مشدعب ی، شب هنوو وخیلادی رکف زا وت نوا یدیم سرت یدیم، سرت ام ردام بخ -

هتساوخ دیهدومنی هچوک یتیوتی عضو هچ اهاراب نآ وگبیدهک تسناوت منی ،دیرگ دروخ ار شفرح همادا و درک ی فوپ
دوش. یعملا اوسر یتی مرحم هیچ نودب شرتخد

. تساخرب شرانک یزا فرح هیچ نودب اطع

!؟ ردام اجک -

دوخ رس تشپ مارآ وردار تفر قاتا تمس دشوهب در شرانک یزا لمعلا سکع هیچکالمو نودب طابر یک دننام اطع
. تسب

دوب هتسکش شلد یهک مارآ نامه هب

میدز. شراگ سی هب راد صرح اهیمعیقو کُپ یدو خرچ می دوخ رود کالهف

هدش!؟ ید:چیزی سرپ بجعتم دشو قاتا دراو مایر



ی؟ شب مقاتا دراو مداد هزاجا تهب پوتید: ی روف

بیما!؟ هزاجا اب لوا زا مرب ی اوخ :می تفگ و درک هراشا رد وهب داد اهیشارباال وربا مایر

. تفر شز می تمس وهب درک شهاگن پچ پچ وپالد

درک. شوماخ وریمیز ساجیراگیرکیتسِلا اروتی سیراگ

دش. وپالدخیهر وهب تسشن وپالد میزراک لباقم گنر وسیها مرچ لبم مایروری

وگب!؟ وت نم،راک دزیهب -چیهلز

خلایمینکی؟ نم هرس زاکی وتصرح رادی -زاب

وگب. وت راک درک: رارکت و درک ی فوپ وپالد

مه. دزیدهبتیپورات شاداد نز اب -زاب

درک. شهاگن مخا دنخیدوپالداب

!؟ هنوخ رببی زاکیلیکن ور هنوپ یربی اوخ کیمی مسرپب متساوخ :هیچی، تفگ و تسب ار شش نی

. تفگ و"اویی" داتفا هنوپ وپالدهبیدا

دش؟ -چی

. تفر یمدا شلا بند متفر -ابیدمی

مرب!؟ ینم اوخ -می

. هدرکن :هن،المز تفگ و درک ی مخا وپالد

!؟ هروط هچ شلا ید:ح سرپ درتید یش،شکیدواب اهوم یوتی تسد مایر

شکید. وپالدهآی

هدش. دیهگ دیههگ کش یه راچود هرابود ،میهگ هدرک بجعت مشسانشناور ، هدرک توکس مزاب -

. مراد هسلج دیهگ تعاس نممیمر،یه : تفگ و داد ناکت رسی مایر

لا بند مرب منم : تشادرب ی لدنص ی تشپ وری ارزا شتک دشو دنلب اجیش وزا تفگ "ای هشاب و" داد ناکت رسی وپالد

. مرهاوخ

. تشادرب ار شف وکی تفرگ ارزاآیهن شهاگن

نک. ربص : درک شفقوتم اطع ی ادص هک تفر می جورخ رد تمس دشوهب جراخ قاتا زا

. دنادرگرب وسیش هب رس و دناخرچ ار شتسس ی اهاپ

. دزادن اراپیینبی شرس دش ثعاب شردارب ی ثنخ گنسینو هاگن

میری؟ اجک -

راک. رس داد: باوج ی ثکم اب

ی!؟ مربیدرگ دنچ تعاس -



بش. ونیمهن تشه زور وره دیزور هثم -

. مساو نک تشاد یدا هگرب ورییه وت راک لحم سردآ -

درک. شهاگن و تفرگ ارباال شرس هدش درگ اهیی مشچ یناب رطع

ارچ!؟ -

. تمرا ومی میمرب مدوخ دعب -زااینهب

. شاداد یایمیهد نعم هچ -اینراک

زا نور بی ماوخ منی هک یورمیهد نعم ،این مرادن دامتعا تهب نم هک یورمیهد نعم :این تشادرب وسیش یهب مدق اطع

ورببینی! ترمیهک نوا نم مشچ زا رود هنوخ رداین

ببیمن،چیمیهش!؟ بخ -

درک. هاگن رتخد یهب روابان واب تفر باال اطع اهی وربا

میدی؟ نوشن لمعلا سکع وپالد هب تبسن همه ارچاین :وت تفگ و درک ی فوپ ین رطع

ی!؟ دوبن تسود شاهاب هگم

! همردارب هثم ی تفگ منی هگم

ی؟ میمهف مدرک هابتشا ین، رطع مدرک می هابتشا یدز: دنخزوپ اطع

. مدرک وشمی رکف نم هک دوبن ی سک نوا وپالد

چیه!؟ تروظنم -

درک. شهاگن اطع

... نوا -

چی؟ نوا -

هدش!؟ ضوع شهب تبسن تهاگ هکدید هدرک وپالدچیراک

دز: ورفیدا دروا نی تقاط اطع

ی! تنعل مهفب ، مهفب ین رطع یه کانرطخ مدا نوا

. تشادرب بقع یهب مدق یدو سرت ین رطع

یهشی نوا ی ...تفگ مشن تا هدنورپ ی کاش دزنیک یت اضر یاربی تفگ تتاق مال مدوب هدموا نودنز وت یهک زور نوا -

! هناط

؟ دوب وپالد تروظنم

دوب. هدش مشخ ورپزا راد شک اطع اهی سفن

... تسناوت می روط هچ

شموش اهی فده هب اربیسریند هک هدوب مایری ناط زاشی وا روظنم وگبیدهک شرهاوخ هب تسناوت می روط هچ
ثعاب بیشزاپیش دنوش دزنیکوایاوپالد یت اضر نتفرگ اربی رگا هک دوب هدرک دهتید ار ووا یمیدنز راکره هب تسد

دش. دهاوخ ناش ی دوبان

تس. دنکنی ارمی شرکف یهک سک وپالدنآ وگبیدهک شرهاوخ هب تسناوت می روط هچ



یی اهیشزاهیچچیزابا هتساوخ هب اربیسریند هک تسا ی سک نامه مایر تسد اهیشهب ندروخ زابی مامت وپالداب
. درادن

! شتفاثک رشیک نوا وپالد،مه مه -

هک یور دهاش هک دوب نوا هداد، تاجن ور وت سکیههک نوا تس... مینکینی رکف وت یهک سک نوا ...وپالد شاداد -لوی

ی؟ میمهف درک دادپیاد تداهش هاگ داد وتی

مینکی. رکف هابتشا شبجار رادی وت

شکید. یش اهوم یوتی تسد و درشف وریمه کلپ اطع

. روخن وش رهاظ نوا لوگ هداد، وش و تسش ور تنهذ مینکی... رکف هابتشا رادی هک یی ین،اینوت رطع -

یهک مدآ نوا درم، هکاین منک تباث منک... تباث تهب چیور همه مدوخ میمد لوق ی... جبآ هدب تصرف نم هب یمک طقف

تس. وشمینکینی رکف وت

درک. تباث نم هب وشدوخ بوخ خیلی تدم وپالدوتاین نوچ نکی... تباث نم هب چیزیور تس المزنی شاداد -

ِدرم نوا لتق هدنورپ وتی شدوخ واشید هدش دزنیکنم هشقن اب مدرک می رکف هک اهیی هظحل نوا جوا وت تسرد
دش. صخشم چی همه و درک ورپیاد دهاش ، هشاب هتشاد تسد رهپس

ی؟ درک می رکف روط ارچاین دش: درگ اطع اهی مشچ

روط؟ هچ -

. هتشاد تسد رهپس لتق ووت هدش دزنیتک هشقن وپالداب -هک

. منکب هرخسم ی ارکف مدوخ پیش منم دوب هدش ثعاب دوب... نوم کویل هرخسم سدح -

یدز. دنخزوپ اطع

ی. شاب هتشاد ی طابترا وپالدهیچ اب ماوخ منی کالم...دیهگ متخ ینیککالم رطع -ببین

منیمد. ماجنا وراک نیرایاین هجوم یهلدیل هطبار این عطق هساو یهک نامز -ات

باالبیدا!! مگس وری نوا راذن ین... رطع دشی فسید شچ -خیلی

منک!؟ منی رکف هناهاوخدوخ وت هثم نوچ ارچ، -

!! هشب در یوت خسرف دص یزا ضوع مدا نوا مراذ ،منی ماطع نم هگا ،اما مهاوخدوخ نم هرا -

. تشگرب شز می تشپ و درک یی امنهار رظن دروم قاتا هب مه ار سنلا هدننک هعجارم ین رخآ

دوب. هدش راک هب لوغشم شد دجی راک لحم رد هک دش ایمی هتفه دنچ

دش هجوتم دوب هتفر دنمجرا دارهم هناخ هب لگ هم اربیدیند یهک تقو ؛ نادنز زا اطع ندش دازآ زا لبق هتفه یک تسرد
تشپ هک دوب ی سک نآ وحاالوا تسا هدش شراک لحم یاب ظفاحادخ هب روبجم ازینام رطاخ هب دارهم قباس ی شنم هک

دوب. هتسشن میزراکینز



ارباالگبیدر. شرس دش ثعاب درک می قت قت سنلا فک اه تکراپ وری یهک شفک اهی هنشاپ ی ادص

دش. دنلب اجیش یزا گچاپ تسد واب تفر اهیشباال وربا لگرف هرظتنم غیر ابدیند

-سالم.

دش. فقوتم شراک وریمیز هبور و دنارذگ رظن ارزا رتخد رساتاپی شز مآی ربکت هاگن نامه اب لگرف

. تساجن هوا،ببینکیای -

! ولوچوک مناخ دنیمد ور وت هتقو خیلی

دش. دزنیک مه ینهب رطع اهی وربا

. تشادن هبایننز تبسن ی بوخ سح تقو هیچ

راکیاب... ید...هگا دموا شوخ -

دنک!! باطخ نز لباقم هنوگچ ار دنمجرا دارهم تسناد منی

دش!! می شندش بذعم ثعاب شنتفگن و دوب هدرک تداع دنمجرا تشپ اقآی نآ هب هک دوب تقو خیلی

.... نوشرام یداتبی نومب رظتنم رادیدابید دنمجرا -اقآی

؟ دنمجرا میگیاقآی شهب : تفگ و دمآ شم میناکال رخسمت اب لگرف

!؟ هشاب ی مسر یمکزیدای تدزمان ندرک باطخ روط منینکیاین رکف

شاهاب یوم صخش طباور مرادن تداع نم و هراک لحم ،ایاجن هروط مهین هلب : تفگ و داد ورف ار شناهد ینبا رطع

منک. ی طاق

یدز. دنخزوپ لگرف

ی" تدوخ "رخ تفگ می راگنا هک درک می هاگن ین رطع یهب روط

. منوم می شرظتنم بخ :خیهل تفگ و تسشن ین رطع لباقم ی لدنص وری

داد. ناکت رسی ین رطع

پیچید. ششوگ وتی لگرف ی ادص هک دوب شراک میز ندرک بترم لوغشم

ی!؟ تسه کی اعقاو ببیمن،وت وگب ی... تسشن ی شنم میز تشپ هک مه مینکیوایاجن راتفر اراکتمدخ لثم هنوخ -وتی

یندبیع...! رطع -

درک. هناتسم ای هدنخ لگرف

؟! قمحا مدآ ،یه هداتس ای تلباقم مینکیکی رکف اعقاو -

هار دارهم وتو مهفیمداینزابیایهک هک هتقو خیلی مینکی...نم رکف هابتشا زعیمز، داد:هن همادا و درک ی چُن

تس!! بیشنی هناقمحا زابی هرخسم یدیه تخادنا

ی. نزب لوگ وتدوخ روط یاین :مینوت تفگ و درک شهاگن ین رطع



میمنز؟ لوگ ومدوخ مراد نم ترظن -هب

یتمیهش. دوسح نوچ ، هشابوت یغیرزا سکاب دارهم منیهش ترواب نوچ مینکی... وراک رادیاین هرا -

!؟ هشب یم دوسحوت وت...هب :هبکی،هب درک شهاگن رخسمت و صرح اب نز

. تدوخ ی گدنز لا منیریبند ارچ ... شابن دارهم و نم هطبار واکجنک ردق -ببین،این

منیراد رب وت سحن اسیه ارچ ، تدوخ ی گدنز لا منیریبند ارچ پوتید:وت دشو اجیش،دنلب یتزا نابصع و صرح اب لگرف

یومنیری،اه؟؟

!؟ هربخ هچ -ایاجن

ید. خرچ وس نآ هب رتخد ود ره رس دارهم ی ادص اب

: تشادرب مدق ناش تمس وهب دمآ نور بی شقاتا زاالیرد مه رد اهیی وربا اب دارهم

اوه! ور هتفر نومتخاس ارچ وگب سپ یی، زابایاجن هک وت

هنک! راتفر روط هچ ابید شلباقم فرط حلاینکیاب یوت شنم این هرتهب : تفگ و درک شهاگن مشخ اب لگرف

درک. هاگن ار رتخد هتفر اهیباال وربا یدواب خرچ ین رطع تمس هب دارهم رس

دوب. هتخادنا اراپیین شرس تلا جخ یناب رطع

. دشاب نشیهد لگرف اهیشاراب فرح دارهم هک دنکن ید سرت می

دمآ. رگیهرد لکش هب شا هداتفا اپیین تروص ارزگیدو دوخ یتبل نابصع اب

یدز. دنخبل شتروص حتلا وابدیند دوب وا خرم ورینی زونه هک دارهم هاگن

دوب. هدش دارهم هدمآ شک اهی بل هجوتم هک لگرف

دنک. بلج دوخ ارهب هجوت ات داد نور ولگیشبی زا یی ادص و تفر مه اهیشرد وربا

مینکی؟ چیراک ید:ایاجن سرپ و دمآ دوخ هب دارهم

ورببیمن. وت مدوب هدموا -

دنک. مارآ ار دوخ ات درشف وریمه کلپ دارهم

دوب. هدش داعی اربیش یمهدیرگ فرط وزا درک می شا کالهف تشاد اه دمآ و تفر این

هش؟ مامت نکیاتاتیمراکیم ربص ی ،منینوت همراک لحم منیبینی هگم -

؟ ترس تشپ ی زادنب وتادص روط ابیداین

درک. شهاگن هتفر مه رد یی اهوربا اب اهنت لگرف

!... مقاتا بیا مامت شرواشم اتیم مناخ یاین تقو : تفگ تشگ ی مرب شقاتا تمس هب وحینیهک تفرگ ار شهاگن دارهم

***

ال صا شلا حو دوب هتسشن شز می تشپ قاتا رد هب ینخیهر رطع و دوب دارهم قاتا وتی لگرف هک دش یمی تعاس نیم
دنک. گنسینیمی شا چیزیوریسیهن درک می سح مهمیپیچیدو هب شا هدعم و دوبن بوخ

شکید. شا یوریپیناشی تسد

دش. می تسس تشاد مه شندب هیچلک تفر هکگیجمی شرس وحاال دوب هدروخن چیزی حبص زا



پیچید. سنلا تکاس ی اضف وتی شا ی شوگ کما یپی ادص و درک ی فوپ

درک. زاب ار پینپیما ندرک دراو زا سپ و درک نشور ار شا هحفص ینآ ولهپ سمل واب دنارس دوخ تمس یارهب شوگ

دمآ. شک اهیش بل هحفص وپالدباالی مسا ابدیند

" شاب مرظتنم تلا بند میما مدوخ "

دارهم قاتا تمس ارهب شرس دش ثعاب یولالیرد ادص هک تخود مشچ هحفص هب رظتنم و درک لا سرا "ای هشاب "

. دنادرگرب

. داتس ای تسار ین رطع نآ رس تشپ دارهم و قاتا زا لگرف ندش جراخ اب

درک. کرت ار بطم دارهم هب باطخ ی مارآ " ظفاحادخ " نتفگ اب هارمه و درک رتخد هلا وح پچی پچ هاگن لگرف

. تشادرب مدق ین رطع میز تمس وهب تفرگ نز نتفر در ارزا شهاگن دارهم

دبیع. مناخ ید شابن هتسخ -

یهکاب راتفر تباب نوتزا ،و دنمجرا یداقآی شابن هتسخ مه امش داد: همادا و تفگ ی مارآ " نونمم یدزو" دنخبل ین رطع

اوخ... می ترذعم متشاد مناخ لگرف

دیهگ،نم هدز ی فرح ،الدبیه مسانش ورمی لگرف تس...نم نی مهم دبیع مناخ :بیخیلا تفگ و دمآ شم میناکال دارهم

! نوا ی اراتفر رطاخ هساو ماوخب ترذعم ابید

فرحیه. هچ -هناین

یمیگی هام دولآ لگ بآ زا هراد منک، چیراک منود منی دیهگ اعقاو : تفگ و داد ناکت فرطین رسیهب ومغ فسات اب دارهم

اباب رطاخ هب شا همه ... مدش هلز ،دیهگ تساجنوا بش و حبص لگ هم زا تبقارم هناهب یهب تفر هنوخ زا یوت تقو هر،زا

منک. می شلمحت مراد هک هزرما ی بادخ لگرون مارتحا وهب

منیدید؟ شلد هب لد ارچ بخ، : تفگ درتید ،اب درشف وریمه ینبل رطع

درک. شهاگن هدش درگ اهیی مشچ اب دارهم

یمینکی؟ خوش ماهاب رادی -

؟ هشاب هتشاد شسود راو هنوو ودی هناقشاع ردقنا زجاینهکیهنز داوخ چیمی درم یه هگم بخ دجیمیمگ، -هن

، هشاب هتشاد شسود هنوقشاع هک داوخ درم،نزیورمی :یه درک شهاگن دنخبل واب دناروس اروتیجیب شتسد دارهم

!؟ هشاب هتشاد شسود راو هنوو هکدی هنیهنز

!؟ هرتهب هک روط هراد،این ی قرف هچ منیمش، نوت روظنم هجوتم ید: سرپ و درک شهاگن ینگیج رطع

موود یننزی چمه رانک هنوت منی تقو هیچ درم ،یه هروآ باذع تس نی رتهب روط :هناین تفگ و درک ی مارآ هدنخ دارهم

بیهرا.

ارچ؟ هخآ -

می باذع ور شلباقم فرط یش طارفا قشع اب طقف نزیههک لگرف درک، شضوع هش.منیهش تلصخ وت ایندیهگ بخ -

هشاب شمارآ رد شقوشعم داوخ می شلد ی عقاو قشاع یه نوچ ، دننود یمنی عقاو قشاع یور ناسک ینچین هاگ ال هد،صا
قشاع رتش بی دارفا یزااین ضعب ... ردبیهرا شدوخ تراسا هب ربج اب ونوا نوشدوخ لد ندرک مورآ هساو ،هناینهک



. دنتسه نوشدوخ

هنک؟ تالش شقشع هب سریند هساو یهابنید عقاو قشاع یهک سک میگید امش -ینعی

. متفگ :اوی،نمکیایون تفگ دنخیدو دنلب ی ادص اب دارهم

. دسر می رظن اههب قمحا لثم دارهم لباقم رد درک سح دش، خرس تلا جخ زا رتخد اهی هنوگ

چیمیگید!؟ سپ : تفگ شنهذ لوهجم مهفیند اربی جمس اهیگیجو هچب لثم

منی ونوا شلباقم فرط ی تقو ابنید یتالشمیهنک،اما عقاو قشاع دز: رتخد ی نتشاد تسود تروص یهب دنخبل دارهم

مهفیدی؟ هنک...االن شدوخ ملا ونوا روز هب داوخ

نوچ هروآ باذع امش اربی مناخ لگرف ساسحا االنینعی بخ . تسامش اب قح و هلعب ی دودح :ات تفگ یدزو دنخ نیش

ید؟ رادن رواب شقشع اوخیدوهب می ونوا اوخید،یااینهک منی ونوا

. تشاد او رکف ارهب دارهم دوب یهد سرپ رتخد وسلایهک

دوب. هچ لا وس این باوج اعقاو

درک. هرود ار شلا ح اتهب هتشذگ وزا تشاذگ وریمه هب کلپ ای هظحل اربی

؟ دوب هتشذگ لگرف نامه اربیش لگرف آیا

دنک!! وآیز قلح ار شتاساسحا تساوخ هکمی دوب ی صرح رپ هن درک تفا ردی شزغم زا یهک باوج اهنت

. تسناد لدیلارمی مه شدوخ ،و هظحل دنک،تحیاربییک رکف لگرف رانک ندوب هب تساوخ منی شلد

ئرمان ی لگرون اینهک سح دما، باالمی شدوجو اتهت درد نادجو و تنا خی دننام ی سح لگرف اب ندش ور هب ور راب ره اب
دنک. می شهاگن ترسح مغو واب هداتس ای شرانک ی

یاربیمه اوخ ی!،؟می شاب تقشع رانک تحار ی اوخ ،می متفر نم "حاالهک دنک می اوجن ششوگ رانک ضغب یهکاب لگرون

نکی!" مشومارف یهش

! هروج ،هیچ شماوخ :منی تفگ گبیدرو هلصاف راکفا نآ اتزا داد ناکت فرطین ارهب شرس دنت دنت

. ناشزورما ی اوعد و شا هناربکتم اهی راتفر نآ مامت تحیاب تخوس لگرف یناربی رطع لد

یم رادن دیهگای هدننک هعجارم :حاالهک تفگ ثحب ندرک ضوع شکیدواربی شا یوریپیناشی تسد ناش رپی دارهم

یلنکیموربیم،هن!؟ طعت ور بطم

ور اسویمل شابید رظتنم بخ، :خیهل تفگ تفر می شقاتا تمس هب حینیهک دارهم و داد ناکت رسیهباتیید ین رطع

. نوت منوسر می مدوخ مرادرب

بیتفید. تمحز هب امش تس میمر...نیزاینی مدوخ هن، :هن تفگ رسیع دشو درگ ین رطع اهی مشچ

ربیدایناتیم! اهنت نوتدوخ مراذ ...منی نوتسمز ی امرس ی،وتاین تمحز هچ هک: دمآ ادصیش و تشذگ هاگرد زا دارهم

متس. نی اهنت هک نم هخآ ؛ تفگ وزیربل درک ی ینچن رطع

بخ،ربیم. : تفگ و دمآ نور بی شتسد یوتی شوگ وکیفو دوب یهد شوپ شسابل وری ابتکیهک دارهم هک دربن ی لوط



داد. ناکت رس ونیهمایدزو هفصن دنخبل ین رطع

درک. سمل ار رظن دروم هقبط همگد دارهم و دندش روسناسآ دراو

هدش ین رطع ندش بذعم ثعاب دش منی کاو پژ شنورد ود اهینآ سفن ی ادص زج یی ادص هک روسناسآ هفخ ی اضف
دوب.

؟ هبوخ تردارب ید: سرپ و تخادنا رتخد یهب هاگن مشچ هشوگ زا دارهم

!... نوت تمدخ هراد ،سالم هبوخ هلب، : تفگ یندزو گامرش ی دنخبل ین رطع

لای؟ حشوخ -االن

درک. شهاگن ین رطع

. هترانک و هدازآ تردارب داد:االنهک همادا دارهم

مردارب هک ملا حشوخ ، هنوم می هدنز اطع هک ملا حشوخ ملا، حشوخ ،خیلی همولعم : تفگ و داد ناکت رسی درتید بی رتخد

. همردام و نم رانک هکاالن ملا حشوخ ، هتشکن یور سک و هدوب هانگ بی

ملا. حشوخ منم : درک اوجن دزو لز رتخد اهی مشچ وتی دارهم

اربیچی!؟ امش دش: درگ ین رطع اهی مشچ

لای! حشوخ وت -اربیاینهک

دش. سبح ین رطع وتیسیهن سفن

هدش هدز تفگش مه شدوخ تحی دش معیقیهکبینا نحل و هاگن اب دوش،اما یح جوت هداس تسناوت می دارهم فرح
دوب.

. دننک پیاد روآ ناقفخ ی اضف نآ یزا تاجن بیایدنوهار دوخ هب ود ره دش ثعاب روسناسآ ی"دیگن" ادص

رد. لباقم نابهگن کرسپ یزا ظفاحادخ واب دنتشذگ ی نابرد رانک رسیعزا خیلی

. دنتفر نابا رسخی

. دورب هناخ هب ابوا دناوت منی وگبیدهک دارهم هب روط هچ تسناد دوب،منی هدرک ارشیطیگیر ینوتیدب رطع

. تشادرب مدق شن شامی تمس وهب تشذگ تکاس و درس نابا زاخی دارهم

شندش فقوتم ثعاب شرس تشپ زا یی ادص هک تفر می درم رس تشپ درتید ربیهدورپزا ربیهد اهیی مدق یناب رطع
دش.

ین؟ رطع -

اههب بضغر می دننام ای هکابقیهفا دز لز یی اطع هب بجعت طرف زا هدش درگ اهیی مشچ وهب تشگرب بقع تعرس هب
دوب. هدش خیهر وا

! شاداد -

. تلا بند اتبیما شاب مرظتنم متفگن هگم رادیمیری اجک : تفگ و تفر شتمس هب اطع

دبیع؟ مناخ هداتفا ی قافتا ید: سرپ شکیدو مه رد وربا وا لباقم سانشان ی درم ینو رطع ابدیند دارهم

ینهب رطع رس رانک وزا درک امیل پچ مکیهب ار شرس دارهم ی ادص نشیند دوب،اب هداتس ینای رطع لباقم هک اطع



تس. رگنی دارهم

کیه. -اینیورا

. متسه یش شنم یهک رتکد نومه : تفگ مارآ زگیدو ینبل رطع

. تفر باال اطع اهی وربا

. دنتسه مرادرب نوش ای رتکد :اقآی تفگ رسیع ین رطع دشو دزنیک دارهم

. دنتشاد فطل ام هب دقچ متفگ هک دنتسه ی دنمجرا اقآی منوش ای اطع

. تفر باال اطع اهی وربا

دیراد. قاتشم اقآیدبیع، ملا حشوخ نوتند :زادی درب ولج ار شتسد یدز دنخبل اما دارهم

درک. ی رکشت و تشاذگ دارهم تسد اروتی شتسد اطع

ید. تسه هداوناخ رانک وسالتم هکاالنسملا ملا حشوخ ، هتفگ اربینم امش دبیعخیلیزا مناخ -

منوتب ی روج هللاهکیه شنا ، منونمم ید تشاد ونم رهاوخ ی اوه اینهک رطاخ هساو امش زا منم ، نونمم یدز: دنخبل اطع

ردبیما. نوت ی گدنمرش زا

. هدوب ضویهف هدوب ی چره فرحیه، هچ این منک می شهاوخ -

تس. نی روط مینودیدهکاین منوتدوخ -

یدز. مارآ دنخبل دارهم

. تخادنا ی رظن فارطا وهب درک هدافتسا یت عقوم زا دوبن اه اهینآ فرح هب شساوح ال صا ینهک رطع

. دوبن شامینوپالد ربخیزا دناخرچ مشچ هچره

ین! رطع : دمآ دوخ هب اطع ی ادص واب درک ی فوپ

-لبـ...هلب؟

ربیم. بخ -

. نوت منوسر می مدوخ تس نی نوت هارمه سویهل هگا : تفگ دزو هراشا شامین هب دارهم

میریم. نومدوخ رادید، فطل ، نونمم :هن تفگ مایزدزو رکشت ی دنخبل اطع

یت. عضو وتاین نتفرگ شامین هتخس و هدرس اوه ، منوسرب دبیعور مناخ مدوخ متساوخ نممی اقافتا فرحیه، هچ -این

. هخآ -

یید. امرفب : تفگ و تفر شن شامی تمس هب دارهم

شکید. نادند هب وبل درک ی چن اطع

. شاداد نکیم ید:چیراک سرپ سرت درتیدو اب دشاب دناوت چیزیمی هچ دارهم هب تبسن اطع رظن تسناد منی ینهک رطع

باختنا وت رکش ور ادخ ... هسر می رظن یهب بوخ مدا : تفگ مارآ مهینحین ورد تشادرب مدق شامین تمس هب اطع

ی!! درکن هابتشا تراک بحاص

. تشادرب مدق اطع رس تشپ زگیدو ینبل رطع



؟ تسه :وپالد دناشک هناخ گرزب وراتسنلا هار هاگرد ارزا شهاگن و داد مدختسم تسد یشارهب پوتلا

. دنرادن یف رشت هنوخ -خیر...

ورببیمن. هنوپ مدموا : تفگ و داد ناکت رسی

ورمیندیاهن! نوش ابای تاق مال هزاجا دنمجرا اقآی مرادن طاالع ،اما دنتسه نوش قباس قاتا داد:وتی ناکت رسی نز

دش. در شرانک مایرزا

. شابن اینچیاز نارگن -وت

! هخآ : تفگ زگیدو بل راتسرپ

وباال تشادرب مدق هناخ ی تنطلس اهیپیچردپیچو هلپ تمس هب سپس دشو هناخ گرزب سنلا دراو هجوت مایربی
. تفر

دش. قاتا دراو و دناخرچ ردار یهرگ تسرد

درک. فقوتم تخت رانک هدش هلا چم مسج وری رخآ ورد داد ی خرچ رتخد ندرک اربیپیاد ار شهاگن

. تسب دوخ رس تشپ مارآ وردار تشاذگ قاتا لخاد مدق

. تشادرب مدق رتخد تمس هب

. درشف می شوغآ رد تفس اهیشار وناز و دوب هدشن وا روضح هجوتم مزونه هنوپ

. تفرگ ارباال شرس درتید اب شهاگن لباقم اهیمایر مدق فقوت اب

دش. درگ سرت زا شنامشچ مایر هاگن اب شهاگن تالقی ضحم هب

نزبیم. فرح مه اب طقف ... مشاب هتشادن راکیت میمد لوق ، شاب مورآ : تفگ دزو وناز شلباقم مایر

داد. ناکت فرطین رسیهب سرت اب رتخد

. مسرپب لا وس یه تزا ماوخ می طقف ... شاب مورآ -

!؟؟ هشاب داد: ناکت رس دزو لز رتخد اهی مشچ وتی

ورب... -

ارچ؟ -

درک. شهاگن یهد سرت گیجو رتخد

داد. کتیهد تخت شکیدوهب شرانک ار دوخ مایر

. دنزب جیغ تساوخ میزرلید،می سرت زا هنوپ

. تشاذگ وریمه کلپ دشو خیهر ور هب ور مایرهب

!؟ متساوخ منی ور وت نم هگم ، هنوپ متشاد چیمک نم هگم -

مهیهش. ات منوا شابیم... مه اب دوبن رارق هگم



هدنز هدنز تقشع یوتتآیش تساوخ ی...می درک مدوبان دعب ی درک تدوخ قشاع ونم ارچ ی... درک ماهاب وراک ارچاین

!؟ منزب واپ تسد و مزوسب

دش. ناور هنوگ وری رتخد اهی کشا

ی. تخادنا هار یور قشاع و قشع زابی یهک دوبن اینوت لوا هگم ال، صا -

ی! درک تدوخ هنوو دی ونم یهک دوبن وت هگم

. درشف اهیش شوگ وری اهیشار تسد هنوپ

دش. عنام مایر

واپمیمنز. تسد ی منهج هچ وت نم ی...ابیدببینیهک شاب راد ربخ دزی ملد هب نکی،ابیدزاتایشیهک شوگ بوخ -ابید

ی! ضوع هلا غشا نک ملو : درک قتال هنوپ

یدز. دنخزوپ مایر

اارچ! وگب، مهب طقف ارچ... -

، متشادن تسود نوچ ی... تفاثک نجل وتیه نوچ دز: بل وریمه هب شا هدش لفق اهی نادند زامینا صرح اب رتخد 

. مدرک وشمی رکف یهک دوبن ی سک نوا وت نوچ

اااه!؟ مدوب هدرک تراک چی هگم مغیرغید: اب مأوت ِمشخ واب درشف صرح اراب رتخد تسد مایر

نم .. مراد ربخ تاه راکی تفاثک همه زا دوب...نم مردارب ی دوبان تفده اهنت هک لا غشا مدا ی...یه دوب دوسح مدا -وتیه

هک... منود می

ی!؟؟ چیمینود ید:وت سرپ ومایر دروخ ار شفرح ی قاب رتخد

. نزب فرح

می لوا نوا مسا مهیهش نوچ ی... درک می تداسح سن وتیبیزی شهب مهیهش نوچ نکی. دوبان ومردارب ی تساوخ -وتمی

نکی! شتسکشرو شکیدیات هشقن شارب وت...وت دعب دمو

دش. درگ اهیمایر مشچ

میرای... تاجک زا یوتا دنرچ -این

! تشاد عقوت زااینمنیهش رتش بی هنوو زایهدی دنچره داد: باوج دوخ یدزو دنخزوپ

دما. باال شدوجو اتهت صرح یتو نابصع دشو بوکیهد ی کتپ دننام رتخد رس وتی هناو دی هملک

متس. نی هنوو متس،نمدی نی هنوو نمدی دز: ورفیدا تخادنا یمایر اهوم یوتی گنچ

ی، درک هنوو دی ونم ورفیدامیدز:وت تخادنا می گنچ دعب ای هظحل دشاب هتشاد شراتفر یوری لداعت اینهک نودب

ی! ضو ــــــــ وت...وتیع

دنکـ شلر تنک تشاد عسی مایر

. تخادنا تخت ووری درک راحم تمحز ارهب رتخد

دز. خیهم شندب ووری داد کتیه رتخد اهی ولهپ یشار وناز وود تفرگ شرس اهیشارباالی تسد تفج

نکی. سح ونم وریسیهن درد یات شکب باذع رمع دوب...ابیدیه نم هب تتنا خی صاقت -

زخید. نور اهیشبی مشچ هشوگ زا کشا قهیدزو رتخد

ز تزا ی،حملا شابن شاک مبیری... شاک ، مرفنتم تزا ، مرفنتم تزا -



ی. تفاثک مدا ،وتیه هروخ می مهب

ی تقو هک یی ی،وت تسه یوت عقاو نجل دز: بل صرح واب درک مخ رتخد شوگ ارزیر شرس و درشف وریمه کلپ مایر

دشی! فرش بی رهپس نوا باوخمه دوب تور نم مسا

وش صاقت بوخ نوتود هک،ره دنچره دش: هنوپ حلا ندش دب ثعاب و تخ ری رتخد ی ولگ زیر شسفن یدزو دنخزوپ

ووت... شنوج اب نوا دادید...

ی! تسه ی تفاثک هچ همهفب هگا هنک می دوبان ور وت نوا وپالدمیمگ... هب چیوز همه وپالدمیمگ، -هب

هنک. می رواب ور هنوو ییهدی افرح نوا مینکی رکف هنکب، داوخ می -چیراک

. هشاب شز زعی رهاوخ هنوو دی نوا هگا هرا، -

میهد؟ نوشن ی لمعلا سکع هچ مدب شنوشن ومراد تزا هک یی یفیامل تقو ترظن :هب تفگ و درک ای هچورق نادند مایر

منک. ششخپ ی زاجم ی اضف لک مدن،وت شنوشن الهن، :یاصا تفگ و داد باال وربا

!... تردارب تسد هب هسرب شرخآ و هشب تسد هب تسد روشک لک وت یهک روط

. تشاذگ وا ناهد وری ار شتسد ومایر درک ندز جیغ هب عورش رتخد

ورش هتشاد ربخ ارجام لک زا متردارب ی نودب هرتهب  متشک ورهپس نم هگا نکی، شوگ مافرح هب بوخ شیو هفخ هرتهب -

ین رخآ یات نکزاب وت لکشوخ نهد نوا میهش...فاکیه بوسحم نم مرج یک

تسد زا متا هداوناخ درف

ی؟ اوخ وتایونمی دبی...ببیمن

دوب. هدرک مایرارخیس تسد فک رتخد اهی کشا

وش!! هفخ سپ : تفگ ومایر داد ناکت فرطین رسیهب هنوپ

دمآ. دوخ هب مدختسم ی ادص اب

بوخیداقا؟ -

؟ تساجن یکیای تفگ هرا، : تفگ و داد ناکت رسی

. دنتسه مناخ هنوپ قاتا مایر،وتی -اقآ

هنک. یمی طلغ هچ اجنوا شکید: مه رد وربا

اما... نرن اجنوا هک متفگ نوشهب -

. تفر اه هلپ تمس دشوهب در نز رانک زا هجوت وپالدبی

. تشادرب مدق هنوپ قاتا تمس وهب اهپیدوم هلپ هار دنت دنت

دش. قاتا دراو و دناخرچ ردار گیهر تسد

دش. قاتا دراو مشخ واب تفر ورف مه اهیشرد وربا شلباقم هرظتنم ابدیند

. داتس ای بقع دشو دنلب تخت وری رسیعزا ینوپالد گامشخ تروص مایرابدیند

ی. بوخ -سالم



ی... روخ یمی هوگ هچ -وتایاجن

میری کشا روط این هراد مرهاوخ یهک درک ی طلغ هچ شکید: گنچ ارهب شا ویهق تشادرب وسیمایر هب دنلب ی مدق

هز.

شاهاب متشاد طقف فریق، مدرکن هیچراکی نم هک نک رواب : تفگ و تفرگ لستیمباال حتلا اهیشارهب تسد مایر

. مدرک می تبحص

دادبیایایاجن. هزاجا تهب ی،کی درک دوخ دز:بی ورفیدا داد شلوه بقع هب مکحم وپالد

. تسشن تخت وری شرانک و دناخرچ هنوپ وسی هب رس

دش. منی فقوتم ای هظحل تحیاربی رتخد یرگیه ادص

داد. اجی دوخ وریسیهن ار شرس و داد قوس هنوپ ندرگ تشپ ار شتسد وپالد

. شابن نم رهاوخ قاتا وت هزاجا نودب تقو مههیچ نور،دیهگ پوتید:بی و تخادنا مایر یهب هاگن مشچ هشوگ زا

دش. جراخ قاتا شکیدوزا رد تمس اهیشارهب مدق و داد ناکت " هشاب ی" انعم رسیهب و درک ی فوپ مایر

یزعیمز؟ بوخ : دناشن شرس ایوری هسوب شکیدو شرهاوخ یربایمشی اهوم یوری تسد وپالد

. شاداد -

دش. فقوتم رتخد وریرس ششزاون ردحلا تسد دشو درگ اهیوپالد مشچ

وت نودب نم نکن مکرت تقو هیچ ادخ ور ...وت شاداد دش: هقلح شرمک رود دشو اهیوپالددر ولهپ زا هنوپ اهی تسد

میمیمر.

مینزی؟ فرح ید: سرپ هدمآ شک اهیی بل واب روابان وپالد

. تسب مشچ و داد اجی درم اروتیسیهن شرس دهدب ی باوج هک بینآ هنوپ

. تفر شدوخ قاتا هب تسار دشیک جراخ هک هنوپ قاتا زا

. دننک تبقارم وا زا اجنآ ات دوب هداتسرف یصی صخت نلکیکی ارهب شردام دوب هدنادرگرب هناخ ارهب هنوپ یهک نامز زا

شکید. تیر شبلق و داتفا شردام یدا

. دورب شند هبدی زور ره هک دروخ مسق دوب هدش شردام لا قتنا هب روبجم هنوپ ی حور ارشیط رطاخ هب یهک لوا زور زا

دنا. هدرک اهریش شنادنزرف هک دنک رکف ای هظحل تحی شردام تساوخ منی

. تفر سارت تمس دشوهب قاتا دراو

دش سارت دراو دزو رانک ار یی وشک شیهش

درک. منی خوسر شدوجو ایرد هظحل تحیاربی ناتسمز ی امرس هک دوب غاد ردقنا شنت

. تسب مشچ و تفرگ ارباال شرس و داد کتیه سارت ظفحم اهیشارهب تسد



درک. رکف زورما تاقافتا شکیدوهب فنیسیمعیق

دوب. شکیهد لوط رتش بی تعاس نیم طقف شردام اب شتاق مال

رتمیسریداشید... دوز رگا اما

. تشگ می زاب شا هناخ هب درم ود نآ هارمه ین رطع یهک تقو تشادن دوجو الاشیدی صا

شکید!! هلعش مشخ زا شدوجو لک دوب اهدیهد نآ رانک ار دارهم ایهک هظحل

. دنزب رفیدا تساوخ می شلد

شامینزیرگبیدر. اهاراب نآ هس ره تساوخ می شلد

بوکید. ووفالدی درس ظفاحم ووری درک تشم ار شا هجنپ

دوش. دزنیک شن ی رطع هب درم نآ منیداد هزاجا ای هظحل اربی

. دراد وا هک تسا ی سناش هچ مهفیداین المنی صا

... اضق زا هک دنک زابی یار ماح شقن ین رطع یابیداربی درم ی گرزب هباین الوتیندیایی صا ارچ

. دنار بقع شزغم وراتیک گنت اروتیداالناهی شراکفا ی وقاب درک ی فوپ

دنک. رکف " ردارب " هملک هب مه شراکفا وتی تساوخ تحیمنی

گبیدر. هلصاف هدوه وبی چوپ راکفا نآ اتزا داد ناکت فرطین ارهب شرس

شکید. نور اربی شراگ سی تکاپ و دنارُس یوتیجیب تسد

دز. لز غاب یهدوراتیک کشخ امنی دزوهب شتآ سیراگی

. دروخ گنز شا ی شوگ هک درک یمی رادنپ دازمه غاب ی اوه و ابحلا تشاد شحور

. تخادنا ی شوگ هحفص یهب هاگن

. دروا اهیشنی وریبل دنخبل یناینراب رطع مسا

و حور هروخ لثم تشاد هتشگ زاب هناخ هب یوا هارمه اب اقافتا و اطع تفلا خم نودب و دنمجرا دارهم رانک وا اینهک رکف
. دروخ ارمی شناور

داد. باوج هلصوح بی

-ولا.

ی... بوخ :سالم، تفگ هک دش زادنا نطین ششوگ وتی رتخد وطلیف باذج ی ادص

. نونمم -



؟ هداتفا ی قافتا -

دش. ی ثکم ین رطع دزواربی شراگ سی کُپیهب

ی! روط هچ ی...وت قافتا هچ -هن

ملا؟! یبند دمو نی زورما ارچ ی...وپالد، لومعم -

ی چره منیهش، تزا نی مندموا مدرک سح هخآ دز: هنعط تشاد رخسمت ی نشاچ یهک دنخبل واب تفر اهیوپالدباال وربا

. هغولش ی باسح ورودیهگ ورد هشاب

ی! دمو ولجنی یو دموا سپ -

میدی!؟ باوج میگیریو قیهفا روط ارچاین بخ،حاال داد: همادا ین رطع هک دادن ی باوج وپالد

. تمرا وبی مربب ابید مدوخ دیهگ هتفگ اطع بخ، منک چیراک

ابیدبیایدوربید. مه هرتکد ترمیهک نوا شامین اب هتفگ اطع -

یایهن. لصا عوضوم سپ ... اااهآ -

طابترا درم نوا اب مراد شسود یهک سک ماوخ ی...منی شاب درم نوا دزنیک ماوخ منی متفگ تهب راب رازه هلب،مهیهن،نم -

. هشاب هشاد ی

میگیری؟ ههبج روط هکاین یبیهتف قافتا هرارق هگم ارچ، -

بیهتف. هروخ می هوگ هک قافتا -

. دسرب وپالد شوگ ادصیشهب تشاذگن دنخید،اما وریز درک قوذ وپالددز دادیهک ینزا رطع

. دروا بی تسد ارهب ششمارآ ات داتسرف نور زاسیهنبی برض ارهب شسفن وپالد

یدیدیزا چره میهش،یا مامت ارجام مینکیواین هطبار عطق درم نوا ین،یااب رطع هدن یمل وحت ی فاضا ترپ و ترچ -

دیدی! تدوخ مشچ

مینکی؟ ید:ثمالچیراک سرپ تنط ینابشی رطع

! هشابن راکیت منک،وت چیراک منود می مدوخ دیهگ شنوا -

رادی وپالدوت بخ نلاید: ضرتعم ین رطع

میگی! روز نم هب

.... دنمجرا اقآی هگم ال صا



" هدرک تراک وگبید"چی تساوخ می

. تفرگ ار ارجام اتهت شدوخ هک

. دراد رارق ارشیطی هچ وپالدرد هک دوبن این هجوتم ال صا ی،وا تنعل

دوب. قمحا ردقچ

. تسناد چیزارمی همه هک شدوخ اما تسا بیطاالع عوضوم ینزا رطع درک می رکف وپالد

دوب. قمحا ردقچ

. مداد لوق شهب وپالدنم ،اما هشاب : تفگ و درک ی فوپ

تلا جخ هنک، یدیهگپیاد شنم یه شدوخ هساو مگب شهب تصرف رس ات نک ربص مکی ادخ ور ...وت متسب داد رارق شاهاب

خیلیزا تفر هک یلبقیمش شنم نوا هراچ وفالن...بی منوت منی هکدیهگ بیمرا هنوهب و رذع هدشن هیچی زونه مشک می

یاهینمکالهفمیهش! مهفن زا مدرک سح مدوخ بیدا رانک منم شکیداتاب لوط تخ، مهری هب شاراک

منک. می ربص مزاب بخ، :خیهل تفگ ی ضاران وپالد

هک... متقشاع : تفگ قوذ اب دشاب هدش هجوتم هک وبینآ تسشن ین رطع اهی یوریبل دنخبل

. داتسرف دیرگ تسد یهب تسد وسینیارزا درک ی فوپ

دوش. رداص شدورو هزاجا دزات رد قتیهب

دش. دراو و دناخرچ یهرار گتسد دارهم ی ادص نشیند ضحم هب

. تفر شایٔاوریمیزرومی وهب دوب هداتس میزای رانک دارهم

. تشاذگ وریمیز ار هوهق ناجنف نأمطیهن یناب رطع یدزو دنخبل رتخد ابدیند

ناج... شون -

شندب ولک تفر اهیشهبنآیسیهای مشچ هک دوش جراخ ات تشادرب وسیرد هب مدق رتخد و درک ی رکشت دارهم
دش. تسس

دنک. یری گولج شطوقس اتزا درک شدنمتردق ناوز سایراب ار ووا تشاذگ رتخد رمک تشپ تسد رسیًاع دارهم

بوخید!؟ دبیع، مناخ -

گبیدر. هلصاف هک تساوخ و داد ناکت رس دز تلا جخ ینگیجو رطع

بی نوت مربب اوخید ید:می سرپ می نارگن یهک تقو دوب ششوغآ وتی زونه رتخد و دوبن هجوتم ناونع هبهیچ دارهم اما

. ندموا لبق ید دروخ هناحبص دشید، روط ارچیهوهاین ، ناتسرام

! مبوخ وخ... -

ای بقع و تفرگ هلصاف وا زا دنراد رارق یتی عضو هچ رد دش هجوتم اینهک ضحم دشوهب رتخد هاگن هجوتم دارهم
. داتس



. مراد عوهت گرسیهجوحتلا مکی طقف تس... :چیزینی تفگ و تخادنا اراپیین شرس رتخد

درکید. می تحارتسا هنوخ ید دنوم ،می راکرس ید دموا ارچ تس نی بوخ نوت حلا هگا بخ -

ید. دروخ هناحبص داد: همادا دارهم و تفگن چیزی رتخد

!! مدروخ هلب : تفگ دوب هدروخن اباینهک رتخد

یا... ناتسرام بی نوت مرب می تس نی بوخ نوت حلا هگا : تفگ و دنارُس یش اهوم یوتی تسد دارهم

. مبوخ خیلیمه نم تس، هننیزاینی :هن دمآ شم رسیعمیناکال ین رطع

رپیهد! منوت گنر -لوی

درک. شهاگن کالهف رتخد

. تسا هدش ربخ هچ هک تسناد می شدوخ

. دوبن انشآ داعیوان اربیشخیلیمهغیر اه دزنیکمیدشواینحتلا شا هامیهنا هرود هب تشاد

تس. :چیزیمنی تفگ و درک ی فوپ

گرد مرکف شا همه نم تروص رداین نوچ یمنینکید، تسرد الراک صا مگب یدابید نومب اوخید هکمی هنم رطاخ هب هگا -

میمد. هرواشم ینچی عجارم هب مراد منود ومنی تسامش یرحلا

مهین. گیجمیهر مرس مکی طقف -

نکید. تحارتسا مکی هنوخ یید امرفب یمیگیریمهک سکات یه نوت هساو ،االن سپ بخ -

! هههن -

دش. درگ دارهم اهی مشچ

. مدرگ مربی دش رتهب حملا هگا میمر،لوی بخ :خیهل درک شهاگن مولظم ین رطع

!!... سپ هلح : تفگ دنخیدو دارهم

*-**-*

دز. شرس یهب رکف هک درک می اشامت اهار نابا خی رزگ و دوب هداد شامینکتیه هرجنپ ارهب شرس

درک. سمل وپالدار هرامش شکیدو نور بی شف وتیکی یارزا شوگ رسیع

. درپس شوگ طخ تشپ دتمم اهی قوب هب رظتنم یدزو شیتنط رپ دنخبل

؟ مناج ولا پیچید: ششوگ وپالدوتی هدش یمب ادص هک دوب هدربن زیدای لوط

ی... بوخ -سالم،

زعیمز! نونمم -

یی!؟ اجک -وپالداالن

؟ اجک داد: باوج بجعتم وپالد

! مشاب ی تساوخ می اجک ، متکرش

؟ هغولش ترس االن بخ -

خیلی... -هن



؟ نور یبی نزب تکرش یزا -ینعیمینوت

. نزب وتفرح تسار ین،یه رطع مینکی باوج لأوس دقچ : تفگ دنخیدو وپالد

ورببینیم. مهدیهگ دیزور ناربج بیراکیبیاهب هگا نور، بی مدموا بطم -وپالدنماالنزا

یی؟ اجک االنوت بخ : تفگ قوذ واب تشسن اهیوپالد وریبل طخ فرط ینآ دنخبل

؟ بطم رد ولج

ی. سکات وت -هن

... تلا بند بیما هدب سردآ هراد، هگن وگب ی تسه اجره -

. مشچ ،هب هشاب : تفگ یدزو دنخبل ین رطع

! تامشچ ی ادف -

. تفر و تفرگ هلصاف ناج"زامیز شون ابیک" ناش تاشرافس زاچیند سپ تمدخش پی

نک! عورش : تفگ و درک هراشا هبمیز وربا وپالداب

:جیرگ! تفگ و درک هاگن هبمیز شدنچ یناب رطع

دشی! تسام هثم ، رتخد دشیوت وور گنر بی ردقن ارچای هرا،جیرگ.... -

دش. درگ ین رطع اهی مشچ

دشی! تسام بشیه تدوخ : تفگ وابغیظ تفر مه اهیشرد وربا سپس

دشی. ای هوهق ًاصا هن

درک. یی ادص رپ هدنخ فرح این ندز واب

! روخب وت اذغ : تفگ دجی وخیلی دنک بوکرس لایار متحا دنخبل ات درشف وریمه هب وپالدبل

. دروخرب تهب ...چیه اتشادن نک" تفوگ یوت رامرهز " نتفگ یاب قرف تندز فرح روط -این

دز. هدنخ وزابزیر

دشی! نوط ید:چیهشی سرپ و داد ناکت فرطین رسیهب وپالد

: تفگ ارچینمیداد شغامد وحینیهک دوب شلباقم اهی رگج اب نتفر رو لوغشم هتفر ورف مه یرد تروص یناب رطع

! هماشانوخ منک می سح هروخ جیرگمی یورمیبیمن سک ی تقو ... مرررررفنتم زاجیرگ

گبیری! نوج روخب ربیهد... تگنر ، هبوخ تساو یدز:لویجیرگ دنخبل ووپالد دروا رد ندز قُع ادای

. روخب متدوخ -

؟ نور یبی دموا هک دش ی،چی تفگن بخ ... مروخ می منم نک، عورش لوا -وت

؟ دوب یل طعت بطم زورما

دش. دب اباب...حملا -هن

؟ هگم دوب هدش تچ ید: سرپ نارگن دشو درگ اهیوپالد مشچ

. مبوخ مهین...لویاالن طقف ، تفر گیج مرس ادخ،یمک -هیچیهب

راکی...! رُپ بقاوع :بیا،ایمن درک ی مخا وپالد



. نشک بیراگیمی مزا اجنوا نراد بش ات حبص راگنا مینزی فرح ی روط ی،یه راکرپ مودک -

. دوبن تعضو اینرسو هنرگو ... هروط مهین امتح منیمنز، فرح روط -این

ید: سرپ و درک ی مخا ین رطع

؟؟؟؟ هشچ هگم معضو ورس

هدش. فسید تسام هثم تگنر و هتفر دوگ تاشچ زیر رتم هس طقف -هیچیزعیمز،

میمش. بوخ دیهگ زور دنچ ، تسا چیزدیهگ -ایانملا

چی؟ ید:ملا سرپ و داد باال وربا وپالد

. دادن ی باوج ین رطع

.. اااها : تفگ یدزو زومرم دنخبل وپالد

. بدا ،بی تفوک دش: خرس ین رطع اهی هنوگ

ی! زادنن نم ندرگ ی دوخ یاه...بی فرحنم تدوخ مدز...ببین ی فرح نم هگم ، بدا ارچبی دز:ِا، هدنخ وپالدزیر

. تفرگ هناشن وپالد تمس ارهب یی هدزلیوم تلا جخ یو صرح ین رطع

رادی. هک منزب تسد وا، :وا تفگ دنخیدو وپالد

نلاید: ضرتعم ین رطع

. هههگ نکدی سب ِا...وپالد،

چیزیمنیمگ. زعیمز،نمدیهگ هشاب -

دش. رهاظ هاگرد مینا درم تماق دشو زاب دارهم قاتا رد بطم هب شدورو اب نامزمه

! افطل لخاد یید امرفب ی دعب رفن : تفگ و تخادنا ناگدننک هعجارم دریف یهب هاگن

درک. شنزرس ار دوخ لد دشورد هدز تلا جخ دوب هتشاذگ اهنت یتی عضو ارردایننچین درم اینهک رطاخ ینهب رطع

!؟ دنمجرا دز:اقآی وبل تشادرب دارهم وسی هب دنلب اهیی مدق

: دروخ خرچ رتخد وسی هب دارهم گنر ای هوهق اهی تیهل

دبیع. مناخ یید هکایاجن امش ِا

. نوت متشاذگ اهنت تسد یتی عقوم ین چمه ادخ...وت ور یدوت شخبب -

دنک. زاب قاتا هب شدورو اربی ار بیایدوهار دوخ هب درم ات درک دوخ هجوتم ار دارهم ید" شخبب ابیک" هدننک هعجارم نز

. داتس ینای رطع لباقم و تفر رانک زاالیرد دارهم



ید: سرپ و دناخرچ رتخد تروص یوتی هاگن

؟ هبوخ حتلا

ی. دموا ابنیدمی

دیهگ! هبوخ حملا -هلب،هن

. مدرگرب دش رتهب حملا هگا دوبیم، هدرک طی مه اب هزات

. تفر شقاتا "هب ناما " نتفگ اب هارمه یدزو دنخبل دارهم

. تخادنا ی هاگن وریدیراو تعاس شکیدوهب باال لباقم قاتا وریرد ارزا شهاگن

میداد. ناشن ار ۷:۵۵قدیهق تعاس

هباپینامیسرید. تشاد شا راکی تعاس مک مک

. دناخرچ دارهم وسی ارهب شرس ماگنه مهین دشورد دنلب اجیش ینزا رطع و دمآ دارهم قاتا رد تفچ ی ادص

ربیم. دیهگ بخ -

. تفگ ید"ی شابن هتسخ و" داد ناکت رسی ین رطع

یرادید؟ مهم راک هنوخ ید:وتی سرپ و درک ی رکشت دارهم

ناج!؟ : درک شهاگن ینگیج رطع

ورم نوت غارس خیلی هخآ لگ، یدربیمپیشهم رادن ی مهم راک هنوخ وتی هگا هک، ایهن مروظنم : درک ی مارآ هدنخ دارهم

یگیهر!

... تفگ می دوب هدز گنز االن

. دروا ارردبی شرتخد ادای درک عسی و درکرضوع ادصیشار

هدش. گنت شساو ملد بیرا تدوخ اب ونوج ی رطع ی دموا ی تقو -کیمیای،

پیچید. اضف ینوتی رطع هدنخ یلشیک ادص

ید. شخبب ادخ ارگبیدر:اوی شا هدنخ ی ولج درک عسی

دز. هدنخ وزابزیر دنام منیه شم کال اما

دوب! شخب تذل شقارب اهی مشچ و رتخد اهی هدنخ یدز، دنخبل دارهم

. تشاد دیرگی گنر اربیش رتخد اهی مشچ اه زور این



دوب. هدش فاطعنا و یی انشور رپزا دوب امرس مغو زا ولمم دیراد لوا زور زا هک اهیی مشچ اهاین زور این

حاالمیاید!؟ هدش -چی

دوب. هدش مارآ ینحاالدیرگ رطع

هدش. گنت لگ هم هساو ملد هن،خیلی هک ارچ هتبلا : تفگ شکیدو اهیش مشچ یزیر تسد

. مدب منامام هب ربخ یه طقف -

. منوت رظتنم نور نمبی سپ ی کوا داد: ناکت رسی دارهم

شکید. نور یارزاکیفبی شوگ رتخد و تفر نور بی دارهم

. شردارب گبیدریا سامت شردام اب دوب هدنام

شکید. دوخ یوریپیناشی تسد و درک ی فوپ

. تفرگ ار شردام هرامش درتید اب

! هزرا منی شدعب یت نابصع هب نزب گنز اطع :هب تفگ می شلقع

منک تحاران ور لگ هم داوخ منی ملد میهنک لوبق رت دوز منزب گنز نامام هب هگا میداد: باوج دیرگ یی وس زا شبلق اما

دش. خیهر لباقم هب درک فقوتم ناکشزپ نامتخاس لباقم شامینار

یدز. دنخبل و تخادنا شتعاس یهب هاگن

دما. می نور مهینردبی زا رتخد دعب قدیاقیقی

دش. فقوتم یلوا بموتا رتزا فرطنا مدق دنچ و دما نور بی نامتخاس یگن کراپ شامینیزا

نامتخاس زا رتخد جورخ اب نامزمه

. دورب شلا بقتسا اتهب درب یهر گتسد تمس هب تسد

. تسو مهپی اهیشهب وربا ین رطع اهی مدق تهج ابدیند اما

دش. راوس و تفر نابا خی فرط رتینا ادزم تمس اهییپیردپیهب مدق و بل یرب دنخبل یناب رطع

دوب. توهبم گیجو زونه ووپالد داتفا و تکرح شامینهب

قعتیب رتیار ادزم و تخدنا تکرح هب مشخ شامیناراب تسا نداد یردپیخر فافتا هچ دش هجوتم اینهک ضحم هب
درک.



ارمیردید. شزغم هدنرد یو ضوم اهیی مدرک دننام دضوقنیض ی راکفا تدم مامت

دش. نوگ اهیاوژ اریالهل راهچ دراو شامین

تس. کی تسا هدش شن شامی راوس ین رطع یهک درف و تساجک دصقم دش هجوتم مک مک

. تفرگ مه شصرح رت هیچدب دشن ، هتساک هک شنورد مشخ زا دوجو اباین

هدز. وا هب شلوق ینزیر رطع منیدش شرواب

گبیدر. هلصاف دارهم زا دوب هدرک شرافس ین رطع هب هک دوب حبص مهین

!!؟؟ تفر مهمی شا هناخ هب رت دب وا اما

دنک. حرطم ار افعتسا عوضوم مک مک گیدرات رارق بوچ راهچ رد طباور هک دوبن رارق رگم

دوب. هچ اربی اه نتفر شا هناخ اهوهب ندش شامین راوس دیرگاین سپ

. دناخرچ ار نامرف دیرگ تسد واب تخادنا یش اهوم یهب گنچ

درک. کراپ هلصاف واب داد تکرح شامینار ناشرس تشپ ی ثکم دشووپالداب هچوک دراو شامین

تفر هناخ دشوهب ینپیهدا رطع اب هارمه دارهم

مشچ شکیدهک تیرک نانچ شبلق رخا اردیدورد میدش هناخ دراو درم نا هناش هب هناش ین رطع هک رخا هظحل وپالدات
!! داتسرف نور وهآیزاسیهنبی تسب

. هدرک یننچینراکیابوا رطع دش منی شرواب

. تفر نامتخاس تمس دشوهب شامینپیهدا زا

. داتس ای گنر ی رتسکاخ وطیل رد لباقم

درک. تباصا شنت ایرب هقعاس لثم دشو در شنامشچ لباقم زا ایزایکفیمل هدرپ دننام روآ یرد تارطاخ

دوب. مهینرد

ی ناراب بش وردیک هناخ مهین زا تسرد

دوب. هدش هانپ بی شردام هارمه درس و



اردنید. شمارآ معط تقو ودیرگهیچ تشذگ هچوک مهین زا

زخید. نور بی شکلپ هشوگ زا کشا ای هرطق روط هچ دشو یدکی مهفن

رغید. یهد بسچ مه کفیهب زامینا ترفن و مشخ اب

! دنمجرا دادرهم گبیمر سپ تزا شکیدیمور هنوپ و مردام و نم هک یاهیی تخس همه صاقت ، مروخ می مسق -

!! ترسپ نوا زا مه وت مه

دش. رود اجنآ وزا دنابنج ار شتسس اهی مدق شکیدو ارباال شا بینی

مخ اپیش لباقم میز تمس هب دروخن ناکت وریاپیش زا رتخد رس یهک روط درک عسی و درک شزاون ار رتخد ی اهوم
دنک. مک ار ینو زولت ی ادص توم ری نتشادرب اتاب دوش

. تسشن شتسد یوری تسد هک دوب هدناسر توم ارهبری شتشگنا تمحز هب

درب. ارباال شهاگن شکیدو هینی

یدز. دنخبل دارهم

درک. مک ار ینو زولت ی ادص شکیدو نور بی رتخد تسد ارزازیر توم ری

ید؟ باوخ : تفگ و تخادنا دوب ین رطع ی اهاپ وری شرس و دوب یعد باوخ هپاناک وری هک شرتخد یهب هاگن

دیهگ. شتخت وت شم نکیمرببی شدنلب هرتهب هرتهب هلب... -

داد. ناکت رسی دارهم

دز. رود ومیزار تشادرب مدق

شکید. شوغا ارهب شا ی بجو دنچ دشونت مخ رتخد تمس هب

درک. نوت هتسخ -

. شاه ی نوبز زاشیرین مدرب تذل طقف ...نم ناونع یدز:هبهیچ دنخبل ین رطع

ید. تسه شرانک هک هبوخ -

. دربب شقاتا ارهب رتخد ات تفر اه هلپ تمس هب دارهم

. تشادرب مدق شرس تشپ ین رطع

دش. قاتا دراو ودرک ی مرآ رکشت دارهم و درک زاب ردار

درک. بترم وریش ار وتپ وتشاذگ تخت وری ار رتخد

ی. گنر اهی هراتس زا دش رپ قاتا و درک نشور ار تخت رانک ی تروص ینابآڗرو رطع



رادید؟ سود ور اه هچب -

میهنک. قرف مارب لگ هم خیلی...اما داد:هن باوج هناقداص ین رطع

لگ. هم حلا هب شوخ -

: تفگ دشوزااینور بذعم درم اب یی اهنت ینزا رطع لومعم قبط

هدش. منارگن مردام منئمطم هدش. مرب...خیلیدیر نمدیهگ

. نوت منوسر دش:می دنلب اجیش زا دارهم

. دروا نور ارزاکیفبی شا ی شوگ زمرق غارچ تشپ شامین فقوت اب

. دنازرل ار شتشپ ی شوگ وری لا 47میکس

دوب. اربیوپالد لا 40میکس اهنت

درک. بجعت

درک. ترپ ار شساوح دارهم ی ادص هک ،درک شبل تسوپ ندنک هب عورش بارطضا و تشحو اب

؟ هتسرد ندش نارگن هداوناخ منک رکف -

. مدوب هداد طاالع مردام هب لبق زا -هن

ید: سرپ ین رطع و داد ناکت رس دارهم

ید؟ تسه ی ضار بطم وتی نم راک زا امش ، دنمجرا اقآی

تس؟ نی رتهب اجینم یکیبیدا مرب هگا ینعی

سرید؟ نوت نهذ هب لا وس دشاین -چی

. دنکب ضقیهار رتقلا دوز هچره تفر می راجنلک دوخ اب تشاد ین رطع

ید. راپسب نادراک هب وراک ورامش هشاب رتهب بخ ... نربیوما اراک سپ زا بوخ اشیدنم متفگ -

. متسه ی ضار ال ماک نم اقافتا :هن تفگ دنخیدو دارهم

هب رتش خیلیبی لگ ...هم منوم شپی هنوخ زا امش نتفر یتهب ضار هساو مشن ربیدمهیناال امش مراذ نممی هتفگ کی هزات

. بطم وتی نم ات تشاد یجا تحا امش

... هراد شمارآ نوترانک لگ هم هک بوخ هچ

. مسرت یمهمی هاگ اما

ارچ!؟ -

یهدیهگ. گتسباو بخ -

نزبید. رس شهب منینوتیدبیاید هک مهیهش ات



رادید. ور نوتدوخ ی گدنز

هدب. ی گناردام وبی یهک تبحم یهنز... سنج یهزا تبحم هشت منم... رتخد

. همارتحا لباق مساو نم هب شا منک...عالهق منی کرت ور لگ هم تقو هیچ نم -

دوبید!! شرانک مهیهش شاک -

دش. دراو هتسهآ و دناخرچ لفق لکیداروتی

. تشاذگ وتیحیطا مدق و تسب دوخ رس تشپ ردار

ببیدن. هچوک رس زرُگ هب تسد ار اطع تشاد عقوت

هدش. ایخیهر هشوگ هب دیدهک حیطا طسو و ضوح بل ار وا اما

درک. پتیند هب عورش شبلق

. تفر اطع تمس ربیهد ربیهد اهیی مدق اب

... شاداد -

ید. سرپ دناخرچ وسیشهب هب هاگن هک بینا اطع

ی. دموا دیر ردقن ارچای -

ـ مدوب هتفگ نامام هب نم ادخ ،هب شاداد -

منک. می راک شساو سکیههک نومه مروظنم ... دنمجرا اقای اب

. شرتخد پیش متفر

ورمیگیهرو... دیمند هناهب ... هراد تسود خیلی ونم شرتخد هخا

وت. بخ...ورب :خیهل دمآ شم میناکال هلصوح بی اطع

درک. شهاگن بجعت یناب رطع

هدش. ی ضار دوز ردقنا اطع دش منی شرواب

. دناشک هناخ وسی هبار اهیش مدق و درک رکش ار ادخ لد رد تروص ره رد اما

دش. شنتفر زا عنام ی واکجنک لوی

دوب! هداتفا ی قافتا

... شاداد : تشگرب اطع رانک

. هدرک جاودزا ی دوب هتفگن : تفگ شکیدو های اطع

هتخ.و مهری ارهب شردارب چیزی هچ دش هجوتم هزات

. تسشن ضوح بل اطع رانک شکیدو های

. هشب دوب رتزاچیزیهک دب حتلا متساوخ -منی

. هدرد ی نوخب فرط ره زا یمهمیهنک...ُدرد قرف هگم -

. تشاذگ شردارب هناش وری ار شتسد ین رطع

یدز: خلت دنخزوپ اطع



ی...! دزن وتاتیخ چیزیگبی...ورب داوخ ینمنی رطع بیخیلا

. شاداد -اما

منک. رد تساو ور یاه کرت اهیاینفیمل نهلا سچ ی تشاد عقوت هنکن ،چیه هبوخ -بیخیلا...حملا

دش!! می نم رظتنم ابنید هک دبا ،ات تشاد وشدوخ ی گدنز منک، شراک ..چی تفر هک تفر بخ

درک. یل امتم پچ ارهب شرس شکیدو های

. دشخردب ین رطع هاگن اهیشرد مشچ وتی ِکشا قرب تساوخ منی شلد

دش. یر زارس شردارب حلا ینابدیند رطع مشچ هشوگ زا کشا ای هرطق

دش. اهیش سابل ندرک ضوع لوغشم

. دروخ گنزراب ین مرازه اربی شا ی شوگ

. تسا هدرک شومارف وپالدار روط شکیدنآ می تلا جخ رتدب همه وزا دهدب باوج ید سرت می

. دهد باوج ار سامت هدشن بارخ زااین رتش قاعالهندیداتبی

-ولا...

داد..! منی باوج ارچ ید: سرپ یهکمی تقو دوب مارآ جعیب یوپالد ادص

. مدوب ید...دنیهد شخبب -

ی!؟؟ دوب -دنیهد

زگید. ینبل رطع

. دهدب ی باوج هچ تسناد منی اعقاو

دنیمد. شلوا عقاو -رد

. مدب ور تباوج یمد سرت یدیمد تقو دعب اما

ی!؟؟ دوب هدرک راکی هگم یدی... سرت ارچ -

فرحیه؟ هچ ...این هههن -

ی. ساسح خیلی وت هک تساجن ای لکشم

چی داوخ می ملد و مراد ی ساسحا هچ یاالن ین...مینود رطع نم... اهی فعض هطقن میراذیور تسد مهیهش مه -ووت

منک؟ راک

-هن!

: تفگ شمارآ نامه وپالداب

مش... در نوتور نوتزا ین شاماب رابپیاپی رازه اربی دشیور شن شامی راوس ترمیهکایهک؛ نوا ،وتو داوخ می ملد

دنک. یارگیه ددنخب ابید تسناد منی هکدوب توهبم ردقنا ین رطع

! هخآ فرحیه هچ -این

. شنوخ ی تفر شاهاب رت دب همه دشی...زا شامین راوس یمت ساسح مدوجو -اب

ی؟؟ درک قعتیب ور ام -وت



هدش. هل مرورغ منک می سح ینهک... رطع ی درک بارخ وملا ح ردقن ...ای ووگن -هیچی

. مرادن ی شزرا اربیوتهیچ منک می سح

. مراد منم قدیاق ور اه سح -این

میهش. نومود ره ندش ذایت ثعاب ومهین نم یهب دامتعا بی روط وتاین یهک تقو

داد. ترپ قاتا ایزا هشوگ یار شوگ مشخ واب داد همتاخ ار سامت فرح این ندز زا سپ ین رطع

دوب. هدش تقاط البی ماک و داد اهیشارمنی سامت باوج ین رطع هک دش ایمی هتفه یک

زا هجوت هرذای ردیغزا اما دنک رارقرب طابترا ابوا یی اذک بطم نا هب شدما و تفر سمیر رد تشاد عسی زور ره
ین! رطع بناج

دوب! هدرکن طی پیهدا ندش ی سکات زاوس اربی یار لصا نابا اتخی هچوکرس ین رطع زورره سکعرب اما زورما

. دندرک تکرح هناخ نامه سمیر رد مه واب دوب هدرک راوس ار رتخد هچوکرس یی اذک ی رتادزم نامه هکلب

. تشاد توافت مهیهش اب ندش راوس ینحین رطع رهاظ

دوب...!! ناش یی انشا اهی زور و زور نا زا لبق دیرگات زور ره رتزا هتسارآ شرهاظ

میدش. شندش هناو دی ثعاب تشاد دیرگ تاقافتا این

داد. راشف وریزاگ مشخ اپیشاراب

یاه!! تنعل میمد نوت نوشن دز: بوکیدورفیدا نامرف یوری تشم

دز. زمرت وری مکحم ناشلباقم و تفرگ تقبس ناش شامین لقب زا تعرس هب

. دوشن یکی دروبشاد اتاب درک ظفح اجیش اررد دوخ سرت یناب رطع و درک لر تنک شامینار تمحز هب دارهم

. تفر اه نا تمس دشوهب شامینپیهدا رسیعزا وپالد

شکید! نور وبی تفرگ ارزایهق دوب هدما پیش تاقافتا توهبم زونه هک یار دارهمو درک زاب ار دارهم تمس رد

ااه؟؟ میهنک چیراک وت رانک نم ،نز فرش ترمیهکبی -

ببیمن. نک لو ور ...یهق تدوخ هساو -چیمیگی

ی! ناور کدرم

درک. دارهم تروص هلا وح ی تشم سریدو دوخ جوا یتوپالدهب نابصع

یرادیدااه؟ منرب ینم گدنز رس زا تسد ارچ -



دش. درگ وپالد ینابدیند رطع اهی مشچ

دش. شامینپیهدا شکیدوزا جیغی سرت زا رتخد

مینکی؟ -وپالدچیراک

. مونشب وتادص هظحل تحییه ماوخ وش...منی هفخ -وت

. وشن شامیناینیورا راوس متفگن تهب هگم

لکش، درم اهبینود روتا گالدی دربن نوچمه ی دربن دشو بوکیهد وپالد تروص وتی دارهم تشم هک دوب ماگنه مهین رد
. تفرگ

ودید. ناش تمس شکیدوهب شامینجیغی فرطنا ین رطع

نکید. سب ادخ ور نکید،وت سب -

درک. شتروص وتی ندز تشم هب عورش و تسشن شا ووریسیهن تخدنا وریمزین ار دارهم وپالد

؟ هشب کاپ نم ی گدنز وری زا نوت سحن اسیه تقو هیچ تس نی رارق -

رزمینکی رز تدوخ هساو وپالدرغید:چی تروص وتی تشم بوکیند وحین درک ضوع ار ناش اجی دارهم اینراب

ی!؟ ناور

. سرپب تفرش بی ردپ نوا زا -ایون

. تفر می زاحلا نابا خی فرط نا سامتلا رگیهو طرف زا تشاد یندیرگ رطع

. دوبن نابا زیدایردخی دارفا و دوب درس اوه

. دندرک یمی رادرب وفیمل دندوب هداتس ای نابا خی فرط نآ سرت اب رفن دنچ طقف

ودید. ناش تمس دشوهب شامینپیهدا زا رفن یک

. دننک ادج مه زا ور ود نا دندرک عسی و دندما ولج مه دیرگ رفن دنچ درم ودیند اب

یچیمیهگ... ناور نکیدببیمناین ملو نکید، لو دز: رفیدا دارهم

!! دنوسر سالم ماهلا رسپ وگب، تفرش بی ردپ نوا شکید:هب هرعن ابقاعتم وپالدمه

منیدش. درم اهی فرح هجوتم ال صا دارهم

؟ تشاد لدیلی هچ افرح دیرگاین سپ دوب هدش الحوریشغیتری طصا وهب تشاد تبسن ین رطع اب رگا

. تشاد تبسن ین رطع هب اجک الزا صا درم این

دوب. راجفنا ردحلا لا وس همه نآ موجح زا شزغم

. دندرک شن شامی راوس روط هچ کیو تسناد منی

ید؟ خرچ اهمی نابا ردخی مارا یان زغم جعیبو حاالابحلای ووا

دش. می کاو پژ شزغم وتی مادم ماهلا مسا

. دوبن ی لومعم مسا یک مسا این



دوب. هدشگرزب ناش هناخ هشوگ هشوگ رد اهیاینمان چپ چپ اب دلوت ودب زا هک یی اربیوا هن

درک. زمرت ناش هناخ لباقم هک تسا هتشذگ هدما پیش تاقافتا نا زا تعاس دنچ تسناد منی

. تفر هناخ دشووتی شامینپیهدا زا تعرس هب

دش. سبح شا وتیسیهن سفنو شلباقم رد دارفا دادعت نا ایابدیند هظحل اربی

. تسا هدرب رطاخ زا روط ووااین تسا لگ هم دلوت هک دروا رطاخ هب یکوه

دز. عمج یهب دنخبل

. داتس اپیشای لباقم وسیشودیدو هب لگ هم

ی...!؟ دموا ارچدیر ... سپ یوک رطع اباب...خهلا اباب، -

شکید. شرتخد رس یوری تسد

. مرتخد بیدا تسنوتن -خهلا

ارچ؟ هخآ : تفر وتیمه لگ اهیهم وربا

. تشادرب مدق مناخ هناورپ تمس دشوهب در شرانک زا دارهم

. ملکشوخ هرادن :عیبی تفر لگ هم رانک دشو دنلب دوب هتسشن شردام رانک هک لگرف و درک ی سرپ لا وحا سالمو

؟ ملسع ی قفاوم نکی، نوشتوف گنشق ی وزرا زایه دعب هک منک نشور ور یکیتک اعمش حاالبیا

... ههههرآ یدز: قرب لگ اهیهم مشچ 

هدش؟ چی تتروص مرسپ ید: سرپ شکیدو دارهم تروص یوری تسد هناورپ

. دناشن نآ فک ایرب هسوب و تشادرب ابمالیتم هنوگ وری ارزا نز تسد دارهم

دوب! قافتا ناج... ردام -هیچی

. تفر دارهم تمس دشوهب دنلب اجیش زا ناخ دادرهم

. مرسپ مراد تراک ،بیا دارهم -

داد. همادا هناخزپشا تمس ارهب شهار و

. تشادرب مدق شردپ رس تشپ دزو نز یهب دنخبل دارهم

درک. لا بند ار ناش نتفر یدر واکجنک و مخا اب لگرف

ی. دوب اجک ید:اتاالن سرپ دشو رمک هب تسد سیکن رانک درمر پی



: تفگ و درک ی فوپ دارهم

دبیعوربیمرا. مناخ مدوب هتفر

نیس؟ تهارمه ارچ ال یه...صا عضو رسو هچ این سپ -

. دشن و داتفا ی قافتا -یه

ی؟ قافتا هچ -

اباب... -

هلب؟ -

شکید. ی سفن دارهم

کیه؟ ماهلا ید: سرپ و دناخرچ ردپ تروص وری ار شرگ شاکنک هاگن

درک. مگ هار دادرهم وتیسیهن سفن

ید: سرپ تمحز هب

ی؟ سرپ می ارچ

. دنوسر سالم ماهلا رسپ وگب تردپ :هب تفگ تفرگ ور مهار رس یای ناور ترمیهک ،یه منود -منی

. تشذگ و دوب ی عوضوم میمگ...بیه امش هب ور ارچایان ال صا دز:بیخیلا،نم هدنخ زیر

دز. دوخ وتیپیانشی

. مدرک ی طلغ ینم...هچ ادخ -اوی
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 : "آخر"  دهم فصل

 

 از دست داد را اتاق به پوالد ورود از خبر در لوالی صدای که این محض به

 ای هگوش به احساس بی و نشست تخت روی سریعا   و کشید پنجره با رفتن َور

 .شد خیره

 

 .گذاشت تخت از دیگری طرف را دستش توی سینی پوالد

 .ایستاد دختر مقابل و برداشت قدمی

 

 بدی ادامه اینطوری نخوردی، هیچی روزه چهار...بخور اوردم، غذا برات -

 !میری بین از

 

 "؟!داره نگه اینجا منو یک تا قراره مگه"  کرد فکر خودش با عطرین

 

 .رفت غذا سینی سمت به و شد بلند جایش از عطرین



 نشاند لب روی لبخندی شده غذا خوردن به راضی دختر که این گمان به پوالد

 اخم و محوشد نگرفته شکل لبخندش اتاق کف سینی محتوای شدن پخش با اما

 .نشست اش پیشانی روی غلیظی

 

 خودت؟ با کردی، لج کی با رفتاریه، چه این -

 .میبینی من از رو رفتا همین کنی حبس اینجا منو که وقتی تا -

 

 :گفت اهسته و فرستاد بیرون سینه از سنگینی نفس پوالد

 ...نکرده حبس رو تو کسی

 

 اسهو اره:  گفت بلند و عصبانی صدایی با و زد امیزی تمسخر پوزخند عطرین

 دور خونه این اوردی و کردی شینما سوار زور به منو ها مافیایی مثه همین

 ...افتاده

 ردک اضافه و داد قورت را دهانش اب سریعا اما آمد بند بلند فریاد ان از نفسش

 نگرانی از حاال تا که بزنم، زنگ یه برادرم و مادرم به نمیذاری همینم واسه: 

 .کردن رو زیر شهرو کل و کردن، دق من حال

 .کردی قفله سه من رو رو کوفتی اتاق این در همین واسه

 !نکردی حبس منو میگی، راس تو اره

 



 .یدکش عقب را خود انعطافی هیچ بدون دختر اما برداشت سمتش به قدمی پوالد

 

 .فرستاد موهایش توی دستی و کرد ی" ُنچ"  پوالد

 :داد جواب سابق ارام لحن همان با و

 

 .بود خودت خاطر به کارا این همه

 

 نمی اصال کرد، نگاهش تمسخر و ناباوری از سرشار حالتی با عطرین

 .باشد منطق بی تواند می چقدر مرد این کند درک توانست

 

 کردند؟ می دق او حال از خبری بی در مادرش و برادر باید خودش خاطر به

 کرد؟ می رفتار طور این او با پوالد باید خودش خاطر به

 !!بود کرده غلطی چه خودش مگر

 

 اش همه بودم عصبانی طور اون و کردم سوارت  ورز به طور اون اگه -

 !دادی نشون من مقابل در تو که بوده عملی مقابل در العمی عکس

 



 اون...ا  :  پرسید تمسخر و تقلید با و ها طلبکار مثل و زد کمر به دست عطرین

 باشه؟؟؟ طور این باید آقا العمل عکس که دادم انجام عملی چه من وقت

 

 ادفری  صورتش توی و  امد سر صبرش دختر رفتار طرز نای از دیگر پوالد

 این بجز چی ندی، هامو تلفن جواب و کنی دیوونه منو که این جز به چی:  زد

 بری باهاش و بشی ناموس بی مرتیکه اون ماشین سوار کرده آالگارسون که

 ...دور دور

 

 .نداشتم طاقت دیگه چون اینجا اوردم و دزدیم رو تو من اره

 .نداشتم داشتم دوسش که کسی از رو دوری ینا طاقت

 نه و میدی مو ها تماس جواب نه تمام هفته یک نیستم، که سنگ از آدمم

 ...مشی یارو اون ماشین سوار روز هر کرده گل َور َترگل بعدشم...پیامام

 

 کنی؟ درک منو کنی نمی سعی وقت هیچ چرا

 

 بری چیز همه بی ردکم این با روز هر میده اجازه خوب غیرتت خوش برادر

 داره؟؟ خار من ماشین وقت اون بیای، و

 

 .نشست پوالد گونه روی و رفت باال دستش کی نفهمید عطرین



 

 .شد حاکم شان بین غریبی سکوت

 .چرخاند دختر سمت به را سرش پوالد

 

 .کرد می غریبگی عطرین قلب با هایش چشم رنگ

 

 اما شد خواهد درست چیز مهه بزند کنار را فاصله ان اگر میکرد حس پوالد

 .بود شد کرد می را فکرش که چیزی ان از تر خراب چیز همه گویی

 

 .انداخت پایین را سرش و نشست تخت روی پوالد

 

 .گرفت جای کنارش کوتاه تعللی با همراه هم عطرین

 .داشت ادامه هنوز شان سکوت

 

 بی یها فریاد هجوم از را شان اطراف جان بی اجسام شان سکوت شاید

 شد چه که مشترک سوال همه آن ازدحام از مغزشان اما داد می نجات حاصل

 !!بود شدن متالشی حال در اند رسیده اینجا به

 



 .بشکند را سکوت این است از بهتر کرد فکر عطرین

 

 .فشرد هم روی به لب

 !توئه تقصیر اتفاقات این همه...بود خودت تقصیر -

 .کردی می اعتماد من به اول از اگه

 .نمیگرفتم فاصله ازت منم

 تماداع بهش کنی ثابت مقابلت طرف به که اینه عشق اثبات قانون اولین چون

 ...داری

 .ترسوندی منو تو...زدی دور رو قانون این تو پوالد اما

 و هبپاش فرو بیشتر مون بین ُپل شد باعث هم سر پشت ترفتارا اون بعدم و

 !بشه سست

 

 .شد خیره رو روبه به و گرفت باال را سرش پوالد

 .داد ادامه عطرین

 یه تیح تو میکنم احساس...بیام کنار میدی انجام که باکارایی تونم نمی اصال -

 !کنی نمی درک منو هم ذره

 کنی؟ تعقیب منو تونستی طور چه



 اب خیابون تو و بدی نشون خودت از پاینو سطح رفتار اون ونستیت طور چه

 اون من سر ادم همه اون بین تونستی طور چه...بشی گالویز ارجمند اقای

 و بیاری اینجا زور به منو که دادی اجازه خودت به طور چه...بزنی داد طور

 .برادرم به مادر به...نکنی فکر من خانوادگی شرایط به ذره یه حتی

 چه هستم تو کنار االن شون اطالع بدون من بفهمن اونا اگه شاید که این به

 ؟!میخوره برادرم غرور به ای لطمه چه یا کنن می خودشون با فکرایی

 

 .آمد کالمش میان و داد تکان طرفین به را سرش پوالد

 بیفکری که کنم می اعتراف...گناهکارم که کنم می اعتراف من...میدونی -

 جانب به حق مون بین اتفاقات   این اومدن پیش خاطر به وقت هیچ اما...کردم

 !کنم نمی عمل

 ازت چیز یه فقط اما منه، سر زیر مشکالت نصف که کنم می اعتراف من

 عالقه رابطه این شدن درست به من مثه هم تو اگه که...عطرین میخوام

 و توئه بیفکری خاطر به مون مشکالت دیگه نصف که کنی اعتراف...داری

 !...نکردی اعتنایی هیچ من های حساسیت به که این

 .ایستاد عطرین مقابل و شد بلند جا از پوالد

 .شد کشیده سویش به عطرین نگاه

 

 باعث تصمیمت چون...میدم کردن فکر فرصت بهت تصمیمم این واسه -

 هاگ بدون اینو اما...بشم آزارت باعث این از بیشتر نمیخوام چون...منه احترام



 می رو تالشم تمام تو ندیدن آسیب واسه باشه، تو تصمیم رابطه این تو دنمون

 !...کنم

 

 باز رو اتاقت در:  کرد اضافه حین همین در و افتاد حرکت به در سمت پوالد

 !حاضرباش میز روی شام برای حداقل...میذارم

 .بگو من به رو تصمیمت اون از بعد

 

 کاریاف با و فرستاد بیرون سینه از نفسی عطرین اتاق از پوالد خروج از پس

 .شد خیره سرش باالی سقف به و کشید دراز تخت روی سردرگم

 

 .بود برده فکر به را او پوالد های حرف

 زدم؟ حرف جانب به حق من یعنی"  کرد فکر خودش با

 "نبود؟ من با حق مگه

 

 رجمندا با اید نمی خوشش بود گفته که این و بود افتاده پوالد های حساسیت یاد

 .باشد ارتباط در

 

 .دانست می امد نمی خوشش مرد آن از پوالد چرا که هم را این دلیل



 .شد پهلو به و کرد پوفی

 

 !گوید می درست پوالد کند اعتراف خود به بود رسیده وقتش

 .دبگیر فاصله ارجمند مهراد از پوالد شرایط به توجه با داشت قصد هم قبال او

 رابطه دوباره و بگیرد نادیده را پوالد تا داد هم دست به دست چیز همه اما

 .شود گرفته از ارجمند مهراد با اش کاری

 

 .نشست تخت وسط زانو چهار و شد خشمگین خود دست از

 .زد خود زانوی روی و کرد گره را مشتش

 گذشته از چیز همه دونستن وجود با تونستی طور چه...عطرین تو به لعنت -

 عمل فکر بی طور این گذاشته سر پشت که ای عاطفی های سختی و پوالد

 !نمیشد داشتنت دوست ادعای مگه...کنی

 !...نکردی تالش رابطه این واسه ام ذره یه حتی...سرت تو خاک

 

 من خاطر به...پوالد بیچاره:  گفت ناله با و آمد در گریه حالت به صورتش

 !داشتم نگهش هوا در پا همیشه من اما...کرد هرکاری

 !بیارم در دلش از طور چه حاال خدا وای

 



 .رفت فرو فکر به بود لبش گوشه پوست جویدن مشغول که همانطور

 

 همین در و شد اتاق توی رفتن راه مشغول و شد بلند جایش از و زد بشکنی

 .اورد زبان به خود برای را افکارش حین

 ...میخوام رو رابطه این ادامه منم بگم و بیارم در دلش از باید اول -

 که اون حال هر به...کنم کار ارجمند آقای با اش رابطه روی باید...اونم از بعد

 چیه؟ شون نسبت میدونم من نمیدونه

 داره حق نمخا مهرداد بیچاره...بشه خیر به ختم   تر زود هرچه باید ماجرا این

 .کنه پیدا هاشو گمشده سال همه این بعد باالخره

 

 .نشست تخت روی دوباره و کشید آهی پیرمرد حال اوردن یاد به با

 ...میشناسم شو گمشده خانواده که میگفتم بهش کاش -

 رمردپی مالقات به حتما رفتنش انجا از از، بعد کرد، فکر خود با و کرد پوفی

 .کند می تعریف ایشبر را چیز همه و میرود

 

 .میفهمید را اش زندگی حقایق باید هم پوالد

 !برمیداشت کینه این از دست باید

 



*** 

 

 

 سینه زا عمیقی نفس فرستان  بیرون با سپس و انداخت خود به نگاهی آینه توی

 .شود خارج اتاق از گرفت تصمیم

 

 .رسید ها پله قسمت به و رساند انتها به را بود مقابلش که رویی راه

 .آمد پایین ها پله از خرمان خرمان و داد قورت را دهانش آب

 

 رشس دختر پای صدای شنیدن با که میچرخید دست به گیالس سالن وسط دپوال

 .چرخاند سو ان به را

 

 مرد سوی به را درخشانش های چشم و شد پوالد سنگین نگاه متوجه عطرین

 .کشاند

 

 زیبای های چشم دوچندان درخشش عثبا سالون های شمع مالیم نور انعکاس

 .بود شده دختر

 .انداخت خانمانسوز اما خفیف لرزشی به را پوالد قلب که طوری



 

 والدپ که رنگی زرشکی لباس دامن که حینی و رساند انتها به را ها پله عطرین

 دز می کنار را  بود پوشیده را ان امشب او و بود گذاشته اتاقش توی قبل از

 بشی؟ خیره من به و وایستی اونجا میخوای کی تا:  گفت

 

 .کرد صاف را گلویش و امد خود به پوالد

 .گذاشت سالن گوشه کنسول روی را گیالس و زد مک را زیرینش لب

 

 .ایستاد مقابلش و رفت دختر سمت به

 .بود شده امیخته هم در نگاهشان

 

  : گفت آهسته پوالد

 !بپوشی لباسو نای وقت هیچ کردم نمی فکر...شدی زیبا چقدر

 کردی فکر اگه:  داد جواب و کرد طر را سرخش های لب زبان با عطرین

 ؟!خریدی چرا نمیپوشم

 

 .میاد بهت کردم فکر...طوری همین -



 کرف درست ، البته که:  افضود و کرد پایین و باال دختر اندام روی را نگاهش

 .کردم می

 .کرد متمایل چپ به را نگاهش عطرین

 .بود شده مور مور شعف از بدنش

 

 راجب و وایستیم اینجا صبح تا قراره یا بدی شام بهم قراره...شد چی خب، -

 !بزنیم حرف لباس این

 

 .کرد اشاره سالن گوشه میز به دست با و زد لبخندی پوالد

 !بفرمایید البته، -

 .سرش پشت لب به لبخند پوالد و رفت میز سمت به طمأنینه با عطرین

 

 و کشید عقب دختر برای را صندلی پوالد میز به دنش نزدیک محض به

 .گرفت جای صندلی روی کوتاه تشکری با عطرین

 

 .نشست مقابلش هم پوالد

 ویشر به رو خالی و سفید بشقاب به و فرستاد بیرون سینه از نفسی عطرین

 ...او به پوالد اما و زد زل



 نستمیدا و...کند نگاه مقابلش زیبای و بکر منظره به وقفه بی میخواست دلش

 .شد نخواهد تکراری برایش هرگز تصویر این که

 

 .بود معذب پوالد سنگین نگاه از عطرین

 .بود ُمخ روی هم لباسش یقه

 .میشد پشیمان لباس ان پوشیدن از داشت کم کم

ر و زرشکی لباس ان درمیان درخشان الماسی مثل سفیدش سینه و گردن د   ک 

 .کرد می وادار مضاعف هایی تپش به را پوالد قلب و کرد می خودنمایی

 توی را مقابلش ساالد از مقداری و داد فرو را دهانش بزاق سختی به عطرین

 .کرد خالی بشقاب

 چیزی نمیخوای: گفت و انداخت پوالد خالی بشقاب به نگاهی چشمی زیر

 بخوری؟

 .زد تکیه اش صندلی پشتی به پوالد

 آن با را اش چهره جذابیت و کرد می خودمایی لبش روی محزونی لبخند

 .بود کرده برابر هزار اش بیشانی توی و ریخته هم به موهای

 

 !...میکنه سیرم دیدن رو تو -

 شدی؟ شاعر باز: آمد کش عطرین لب گوشه



 ابلمق تصویر دیدن با باشی که هم دنیا ادم ترین لعاق:  کرد ارامی خنده پوالد

 !نیس چیزی که شدن شاعر...میشی مجنون من

 

 !!میشنود را خود قلب های تپش صدای کرد حس عطرین

 

 .گذاشت دهان به را مقابلش ساالد از مقداری شعف با و گزید لب

 !بشه خیره بهم کسی خوردن غذا موقع نمیاد خوشم من حال هر به -

 

 لیو...بگی شما هرچی...خب خیله:  گفت و کند دختر از نگاه سختی به پوالد

 !...نشه پایمل منم حق که بخور غذا درست حداقل

 اب دیدی کیو تاحاال:  کرد اضافه و گذاشت دختر بشقاب توی کباب مقداری

 !!بگیری جون بخور گوشت...بشه سیر علف

 .گرفت اش خنده پوالد" علف" لفظ از عطرین

 و دز بود بشقابش توی گذاشتن کباب مشغول که پوالد دست روی چنگال با

 ترکم، می بخورم رو همه این من دوما...میخوره بز رو علف اوال:  گفت

 .کافیه

 احاالت...ترکی نمی نترس: کشید خودش برای برنج مقداری و کشید عقب پوالد

 .نترکیده اضافه لقمه چارتا با کسی



 جالبی عواقب پرخوری حال هر به:  گفت و انداخت باال شانه عطرین

 !شب توی اونم...نداره

 !شکشپی اش بقیه...بخور میتونی که قد همون تو حاال...اوکی:  کرد پوفی پوالد

 .گذاشت دهان توی ای لقمه و خندید عطرین

 .کشید عقب مقابلش های کباب از لقمه چند خوردن از پس عطرین

 !شدی سیر که نگو:  انداخت بشقابش به نگاهی و شد متوجه پوالد

 !بگم میخوام اتفاقا:  زد آمیزی شیطنت لبخند عطرین

 .بود خوشمزه واقعا مرسی

 لم صندلی پشتی به و راند عقب را مقابلش بشقاب هم خود و کرد پوفی پوالد

 .داد

 !...نخوردی چیزی اما جونت، نوش -

 رو خوشمزه های غذا این کی ببینم بگو حاال خب...دیگههههه شدم سیر -

 بود؟ کرده درست

 خودت؟

 

 !کرد ی" ُنچ" و ریخت لیوان توی اب مقداری پوالد

 رو اش بقیه...گذروندن وقت واسه اونم...کردم درست خودم رو کبابش -

 !آورد پیک دادم سفارش



 .گفت ی" آهان"  عطرین

 اب؟:  کشید دختر سوی به را اب لیوان پوالد

 .داد تکان طرفین به سری و کرد تشکری عطرین

 .شد میز کردن جمع مشغول و شد بلند جایش از عطرین

 زمال:  شد بلند جایش از و برگرداند میز روی را آب ی شده نصفه لیوان پوالد

 !کنم می جمع خودم...نیس

 بشقاب توی و برداشت مقابلش از هم را والدپ بشقاب...نداد اهمیت عطرین

 کجاست؟ آشپزخونه:  پرسید و گذاشت خودش

 .کرد اشاره سالن از دیگر قسمتی به دست با پوالد

 به و برداشت را برنج دیس هم دیگرش دست در و داد تکان سری عطرین

 .رفت آشپزخانه سمت

 .رفت آشپزخانه سمت به و کرد جمع را وسایل مابقی سرش پشت پوالد

 .ااینج بذارشون:  گفت و کرد اشاره سینک به شیرآب بازکردن حین عطرین

 کردن کفی مشغول عطرین و گذاشت سینک توی را ظروف حرف بی پوالد

 .شد اسکاچ

 .کشید ی"هین" کمرش دور پوالد های دست منتظره غیر شدن حلقه با

 .ترسیدم...وای -



 گوشش زیر و داد تکیه ردخت شانه روی  را سرش و شد خم پشت از پوالد

 ظرف و اینجا وایستی خوشکل خوشکل طور این نیس حیف:  کرد زمزمه

 بشوری؟

 

 .آمد کش عطرین های لب

 !میاد بدم خونه تو نشسته ظرف از -

 !میاد بدم تو شدن خسته از منم -

 .بکنم کارمو بذار کنار برو حاال...کنه نمی خسته منو ظرفا این شستن-

 .گرفت فاصله دختر زا و خندید پوالد

 ظرن زیر را دختر حرکات ناپذیر سیری و نشست آشپزخانه توی صندلی روی

 .گرفت

 باالی ابچکان توی و کرد آبکشی هم را ظرف آخرین و کرد پوفی عطرین

 .گذاشت سرش

 .شد هایش دست شستن مشغول

 .بود خود روی به مدت آن در پوالد صامت نگاه متوجه

 این و مرد این...بود منفی شب این در ماندن پوالد ارکن برای دختر تصمیم اگر

 !!میشدند چه نگاه

 به نسبت پوالد احساس شدن دار خدشه به ای لحظه نمیخواست حتی عطرین

 .کند فکر خودش



 مه از جدا هرکدام...نباشد شان میان عشقی اما باشد، پوالد و باشد او که این به

 !شدمی مگر...باشند دنیا این از ای گوشه در

 .چرخید پوالد سمت به

 .داد تکیه کانتر به را کمرش

 !کردم رو فکرام من -

 .زد پلکی پوالد

 .برد شلوارش جیب سمت به را دستش

 .بکشد بیرون را سیگارش پاکت تر راحت تا کرد دراز را پایش

 .کشید لب روی زبان و گرفت نظر زیر را حرکاتش عطرین

:  گفت لب گوشه گذاشتنش حین و کرد روشن سیگاری آشپزخانه فندک با پوالد

 !شنیدنشم منتظر وقته خیلی منم

 .داد قورت را دهانش آب عطرین

 !دومونه هر تقصیر افتاده اتفاقی هر کنم اعتراف میخوام -

 تو ، کردی شک من به تو چون ، تو تقصیر بیشتر اما بگوید میخواست دلش

 .اومد پیش لتعم همین متعاقب بعدم اتفاقات تمام و کردی شروع اول

 .کرد چال اش سینه توی را کلمات این همه اما

 معشوق خاطر به آمدن کوتاه عشق اثبات دوم قانون بود، فهمیده دیگر که چرا

 !است



 .بود درست کامال پوالد حرف و

 .بودند کرده اشتباه دویشان هر ها آن

 !را دوم قانون او و بود گذاشته پا زیر را اول قانون پوالد

 یه اما کردیم، رفتار ها بچه مثل...کردیم لج دو هر...کردیم اشتباه دو هر ما -

 ...دیره پشیمونی واسه که میرسه هایی وقت

 .کرد مکثی دختر

 .کرد ریز چشم پوالد

 !باشه گذشته مثل رابطه این که نمیخوام من...همین واسه -

 .شد نزدیک هم به پوالد های ابرو

 این زا قبل دلیل همین به ، کند می برداشت هاشتبا دارد پوالد شد متوجه عطرین

 از چیز همه میخوام:  داد ادامه بریزد هم به چیز همه و بزند حرفی پوالد که

 !گذشته سستی به نه اما... بشه شروع اول

 .شد ارام پوالد نگاه

 .بزند بهتر را حرفش کرد سعی و کرد پرتاب بیرون را نفسش عطرین

 .میشد درست همیشه ایبر بار یک چیز همه بود بهتر

 هک وقتی...اون از بعد اما شد شروع متعارفی غیر صورت به تو و من رابطه -

 ودتخ تا گذاشتی وسط رو احساست تمام تو که وقتی برداشتیم، قدم راه یه تو

 ...شد واقعی من برای چیز همه کنی ثابت من به رو



 روی از بگم بهتر و نمیخواستم اول از رو رابطه این من درسته بگم، میخوام

 شدم پذیرفتنش به مجبور برادرم نجات برای و اجبار

 .کردم پیدا عالقه بهت منم کم، کم یعنی.... بعدش اما

 .شد هایش انگشت با کردن بازی مشغول و انداخت پایین را سرش عطرین

 .بیاورد زبان به مرد های چشم به خیره توانست نمی را هایش حرف مابقی

 .بود داده خرج به شجاعت زیادی هم جا همین تا

 هم یکبار اگر داد احتمال که پوالد،چرا به اش عالقه فهماندن برای فقط هم آن

 و تعقیب فکر به کمتر هم او کند اعتراف پوالد به درست را احساسش شده

 !شد می آسوده او دل بابت از خیالش دیگر که چرا افتاد، خواهد گریزش

 از چیز همه...بمونه دور های خاطره توی هست هرچی گذشته میخواد دلم -

 اعتماد اول بشه، عوض چیز همه کنه پیدا ادامه قراره اگه بشه، شروع اول

 طمئنمم که...باشه واقعی مون عالقه اگه...متقابل احترام دوم و باشه متقابل

 مهه و بیایم کوتاه موضوعات بعضی از هم خاطر به بشه باعث باید پس هست،

 .کنیم حل آرامش با رو چیز

 در بازی غد کنم، نمی لج دیگه منم...پوالد نشو عصبانی طوری اون دیگه

 !...نمیارم

 خودم دست کنم کار چی خب: کرد توجیح کودکانه و  انداخت باال شانه

 خواسته از یادنگرفتم...دراز زبون تخس دختر یه...ام طوری این من...نبود

 اب دخترایی...بدونی که باشی من مثل باید جنگیدم، همیشه چون...بگذرم هام

 میخواد دلم...باشم طور این نمیخوام منم...ان طوری این من خانوادگی شرایط



 اما...کنم زندگی دخترونه کنم، فکر دخترونه دیگه دخترای همه مثل

 رافتظ هیچ دیگه میشه، سنگ سختی به باشه کشیده سختی که دختری...نمیشه

 تو مرد یه...جو ستیزه و خشن روحیه یه فقط مونه، نمی واسش ای عاطفی

 ...زن یه کالبد

 

 .میداد گوش هایش حرف به آمده کش هایی لب با مدت تمام پوالد

 .شد بلند جایش از

 .کرد خاموش را سرش و فشرد کانتر روی را سیگار

 .ایستاد مقابلش و برداشت عطرین سمت به قدم

 .گرفت باال را صورتش و گذاشت دختر های گونه روی را دستانش

 ؟!بخورمت منم و کنی صحبت شیرین شیرین اینقدر همیشه تو میشه چی -

 .شد گرد رینعط های چشم

 .خندید پوالد

 !هم عطرین

 آزاره؟ باعث تو جوی ستیزه و خشن روحیه این گفته کی -

 .شدم خصوصیاتت همین عاشق من اتفاقا

 مادهآ ببر یه مثل میشی عصبانی وقتی که جسورت و سبز های چشم این عاشق

 !!میکنن نگاه آدم به حمله



 بخوای هرچی واسه که نای عاشق...بودنت حریف مرد ده تنه یه همین عاشق

 خانواده اعضای نجات واسه که...بزرگت قلب عاشق...نمیاری کم و میجنگی

 .بوسید را دختر آمد کش های لب پوالد...بگذری خودتم از حاضری حتی ات

 .شد سرخ عطرین های گونه

 .بود شده حفظ هم هنوز لبخندش اما

 !کشید آغوشش به پوالد

 سگ بوی با که را تنش خوش بوی و گذاشت پوالد سینه روی را سرش عطرین

 .کشید مشام به بود شده یکی سیگار خواستنی و

 !دارم دوست عطرین، دارم دوست -

 چشم با و کشید مرد فراخ سینه روی لوس ای گربه مثل را اش گونه عطرین

 !منم:  کرد زمزمه آمده کش هایی لب و بسته های

*** 

 مالیم های قطره توسط شیشه نوازش به و بودند کشیده دراز شومینه مقابل

 .بودند زده زل باران

 !دختر موهای نوازش مشغول هم پوالد و بود پوالد سینه روی سرش عطرین

 ؟!گفت چی زدی حرف مادرت با وقتی -

 رو حسابت بیای وقتی گفت و زد داد سرم...بود عصبانی خیلی -

 !نمیگیرم رو جلوش بکنه هرکاری برادرتم...میرسم



 !منه خاطره به اینا همه عزیزم، ببخشید:  گفت خجالتزده دپوال

 عیب:  نشاند مرد گلوی سیب روی ای بوسه و کشید باال را سرش عطرین

 می مون رابطه شدن درست و خوب لحظات این گذروندن به اش همه نداره،

 .ارزه

 یمترف که اینجا از...بیاد کنار ما رابطه با بهتره هم عطا:  افضود و کرد اخمی

 یکنهم فکر اون که ادمی اون تو بفهمه باید...بکنم اساسی صحبت یه باهاش بابد

 !نیستی

 .نگفت چیزی و زد ای نیمه و نصفه لبخند پوالد

 .ریخت هم به مغزش شان رابطه و عطا اوردن یاد به با

 !جرمیخورد دیگر طرف میزد وصله را رابطه این طرف یک تا

 .شد دپوال ریختگی هم به متوجه عطرین

 ؟!شد چی -

 ...هیچی:  زد ای بوسه و برداشت خود سینه روی از را دختر دست پوالد

 اینجا از رفتن از قبل طوره چه:  آورد زبانش به سریع و زد سرش به فکری

 !کنیم مشروع دوباره رو مون رابطه

 

 .کرد نگاهش مردد عطرین

 .بدهد جوابی چه نمیدانست



 .شد لبش پوست جویدن مشغول

 لشو اصال نه:  گفت دلیل همین به و شد دختر رفتن فرو فکر به متوجه دپوال

 .بیفتی دردسر تو این از بیشتر من خاطر به نمیخوام...کن

 .نمیاد کوتاه ساده بار این بفهمه عطا اگه

 رو گفتی که کاری بهتره...میدونی نه:  داد تکان طرفین به سری عطرین

 .بکنیم

 باید هرحال به هم عطا...همیم کنار طور نای االن نیست درست حال هر به

 ...ما بودن هم کنار با بیاد کنار

 !یمقبولون به بهش رو مون رابطه تا نگو چیزی عطا به راجبش فعال پس باشه -

 .گفت ای" باشه"  و زد لبخندی عطرین

 .گرفت دست توی را مرد خورده چروک دست و ایستاد پدرش تخت کنار

 !بابا اخه شدی طور این شد چی -

 پسر،اینام که نیس چیزیم:  زد پسرش سرخ های چشم به لبخندی خان مهرداد

 !پیریه عواقب

 صاف شو دهن خودم که شما سراغ بیاد پیری میکنه غلط پیره، کجات شما -

 .کنم می

 ..فشرد را پسرش دست و کرد حفظ را لبخندش سختی به خان مهرداد

 .میخوام چیزی یه ازت پسرم،...مهراد -



 .میدم انجام باشه خواه،هرچی به جون -

 

 .داد فرو خشکش حلق از را دهانش اب خان مهرداد

 یه میخوام ازت:  گفت تحمل و صبر ها سال از پس و گذاشت کنار را تردید

 ...بیاری مالقاتم به و کنی پیدا واسم رو نفر

 کیو؟:  کرد نگاه پدرش به کنجکاو مهراد

 این میگفتی بهم باهاش شدنت گالویز از داشتی وقتی که رو جوونی همون -

 .شدم طور

 .بیار دیدنم به و کن پیدا شده طور هر پسرو اون

 عنوان به ازت اما پسرم، مونده من حاصل بی و فانی عمر از چقدر نمیدونم

 .بیاری پیشم پسرو اون دارم تقاضا ام تهخواس اخرین

 و من سر باالی همیشه تون سایه که انشاهللا بشه، تون چیزی شما نکنه خدا -

 اش کلمه یه که کیه مرد اون اخه  اما بخواین، شما هرچی چشم...باشه دخترم

 انداخته؟ روز این به رو شما

 میفهمی:  گفت میان همان در سختی به و کرد سرفه به شروع خان مهرداد

 .میفهمی پسرم،

 پیداش زود خیلی شده طور هر میدم قول من باشید، اروم شما باشه،،، باشه، -

 .پیشتون بیارمش و کنم



 خمار حین و گذاشت پدرش بینی و دهان روی را اکسیژن ماسک مهراد سپس

 .کرد ترک را اتاقش و گرفت فاصله تختش از مرد های چشم شدن

 و بلندشد بخش توی انتظار صندلی روی از فرگل تاقا  از خروجش محض به

 طوره؟ چه شون حال خان،،، مهرداد گفتن چی شد، چی:  دوید سویش به

 از تا گرفت فاصله آنجا از دیگری کالم هیچ بی گفت ای" خوبه"  مهراد

 .شود خارج بیمارستان ساختمان

 .بود اخیر های ماجرا آمدن پیش چرایی درگیر حسابی فکرش

 .بود نرسیده جایی هیچ به اما افتاد می کار از داشت مغزش

 

 از پر و سریع امد و رفت به و نشست بیمارستان محوطه توی نیمکت   روی

 .زد زل مقابلش از مردم تشویش

 ها این همه...اش منشی با ها آن ارتباط....ارجمند فامیلی نام الهام، پسر الهام،

 مغزش توی شکل ترین نادرست به داشت که بود پازل یک از هایی قطعه مثل

 .میشد جایگذاری

 "الهام با پدرم ممکنه یعنی "

 .داد تکان طرفین به را سرش و کرد پوفی

 .میفهمد زودی به بود گفته که این و افتاد پدرش های حرف یاد

 .کرد می ُمحیا را شرایط تر سریع چه هر باید پس

 .ردک لمس را بدیع ینعطر شماره و کشید بیرون جیب از را اش گوشی سریعا



 .بود زده خجالت دختر با تماس برای

 از بعد که ان همه از تر بد...شرایط آن در گذاشتنش تنها خاطر به خصوصا

 و گذراند سر از خان مهرداد که ای سکته و افتاد پدرش برای که اتفاقاتی

 رخب با دختر حال از بود نکرده  فرصت اصال بیمارستان در شدنش بستری

 .شود

 تظرمن خط پشت دختر صدای شنیدن انتظار به بیصبرانه و کشید دهان به لب

 .ماند

 سمت به دوباره درجه ۰۶۳ چرخشی از پس بطری و چرخاند را بطری پوالد

 .شد گرفته نشانه خودش

 .زد کف و دیدخن شوق با عطرین

 ؟!حقیقت یا جرأت کن انتخاب حاال خب...خودت بازم جون آخ -

 !حقیقت -

 بپرسم؟ ازت چی حاال خب....اووم -

 .میخواد دلت چی هر-

 گفتی؟ دروغ بهم حاال تا: کرد جمع را هایش لب متفکر عطرین

 .پرسد او از را سوال این دختر نداشت توقع پوالد

 !آره:  گفت و داد فرو را دهانش آب

 میکنی؟ شوخی:  دخترگردشد چشمان



 کی؟...چرا؟

 !ها باشی داشته سوالو یه پرسیدن حق کنم فکر:  گفت و خندید پوالد

 .چرخاند را بطری و کرد اخمی عطرین

 .کرد توقف خودش سوی به بطری سر

 حقیقت؟؟ یا جرأت:  پرسید پوالد

 .جرأت -

 .پرید باال پوالد های ابرو

 !عجب -

 .زد مرموزی لبخند

 َبال؟؟ فکرته تو چی:  شد نگاهش شیطنت متوجه عطرین

 !ببوس منو شو بلند:  گفت و زد خود های لب روی اشاره انگشت با پوالد

 !!گر سوءاستفاده:  کرد نگاهش چپ چپ عطرین

 .انداخت باال ای شانه پوالد

 !کردی انتخاب جرأتُ  خودت کنم چیکار -

 . کرد اهشنگ مردد و کرد ُنچی عطرین

 روی چال و بود آمده کش پوالد های لب:  رفت پوالد سمت به زانو روزی

 .بود رفته فرو حسابی چپش گونه



 

 !نه یا دهد می انجام را کار این عطرین ببیند بود کنجکاو

 .نشست مقابلش عطرین

 .بود شده هم مماس کامال هایشان صورت

 !کنی نگام طوری این میخوای کی تا -

 کرد نگاهش حرص رپ عطرین

 .کند تمام را کار کرد اشاره ابرو با پوالد

 .نشاند پوالد های لب روی ای بوسه و رساند اتمام به را فاصله عطرین

 یباریک روی و شد رد پهلویش از پوالد دست که بگیرد فاصله سریع خواست

 .نشست کمرش

 .بود شده تنگ سینه در عطرین قلب

 اسیر پوالد دستان در بیجان گوشتی مانند و بود هشد سست بدنش عضوالت تمام

 .بود شده

 ار دختر های لب و بود شده مانع پوالد اما بود گذرا و سریع بوسه یک قصدش

 تآخریس بار گویی که میگرفت کام او از چنان و بود کرد صید  صیادی مانند

 .ببوسد را دختر میخواهد که

 .بود شده داغ عطرین بدن



 اشتهد آتشین بوسه این ادامه به  اشتیاقی خود میشد باعث پوالد بوسیدن شیوه

 .باشد

 .نشست پوالد موهای توی و رفت باال دختر دستان

 .فشرد خود آغوش در را دختر پوالد

 شد می خارج اش سینه از قطعیم های نفس و بود عرق خیس بدنش

 .آمد کش دختر گردن زیر تا هایش بوسه

 ...بود عطرین پیراهن راندن باال به جدال  در دستانش

 .گرفت سرعت زود خیلی چیز همه

 .شد بلند زمین روی از و زد بغل را  دختر پوالد

 .شد حلقه پوالد گردن دور عطرین دستان

 .گذاشت تخت روی احتیاط با بها، انگر شیأیی مانند را دختر پوالد

 .نشاند دختر پیشانه روی ای بوسه

 .شد داده تکیه اتاق وسط سلطنتی   و بزرگ تخت تاج به عطرین سر

 .شد کشیده هم در نگاهشان

 .بود هویدا تمنا دویشان هر نگاه در

 .کند وادار کار این انجام به را دختر نمیخواست دلش پوالد اما

 این مانع داشت دل در عطرین به نسبت که ای عالقه و عشق ه،گذشت آن از و

 !کند خود آن از  را او خواهی خود با  حقایق، شدن فاش از قبل تا میشد



 پشت به صورتش روی از را دختر بلند و مشکی های مو و برد باال را دستش

 .راند گوش

 کف ای سهبو و داد سوق خود های لب سمت به و گرفت را پوالد پنجه عطرین

 .نشاند مرد دست

 و بستند چشم  کرد، پیدا جریان شان بین که احساسی بهتر لمس برای دو هر

 .کشیدند خود های قلب به سرک

 !کشید عقب پوالد

 !بکند را ظلم این دختر به توانست نمی  نه،

 .کند می رهایش حقیقت فهمیدن با عطرین میدانست

 هر و دلش روی شود می داغ رفتن از بعد  قلبش، روی دختر پای رد میدانست

 ....کند می ویرانش سوزاند، می را وجودش لحظه

 !!کند خیانت ها چشم این به توانست نمی اما

 لذت بودن عطرین با لحظه لحظه از ها واقعیت شدن روشن از قبل میخواست

 ...ببرد

 ...طور این نه اما

 .بسوزاند هم را دختر که طوری نه

 .دبکش کام به عشقش فراغ در خودش جدایی، از بعد را ها یتلخ تمام میخواست

 .کرد اسیر را دستش مچ عطرین که شود بلند تخت روی از خواست



 زچی همه تا بذار...برم بذار عطرینم، کن ولم"  گفت دل در و بست چشم پوالد

 ".برم نکردم این از تر خراب و

 بذاری؟؟ تنهام میخوای...پوالد:  کرد نجوا تمنا از پر صدایی با عطرین

 وت واسه...عطرین برم باید من:  بازگشت جانبش به لب بر تبسمی با پوالد

 !عزیزم نیفته مون بین اتفاق این فعال که بهتره

 .کرد کج شانه روی را سرش عطرین

 صورتش روی هایش مو پشت پر خرمن از ای طره که وقتی و زاوایه آن از

 .شد خواستنی عاواق پوالد برای بود شد مایل

 ....ندارم،منم مشکلی من -

 .دارم دوست:  نشاند پشتش ای بوسه و کرد نزدیک لبش به را پوالد دست

 .کرد می تابی بی سینه در پوالد قلب

 .کند مقابله اش نفسانی خواسته و قلب  با کرد سعی

 اتاق روشن ، تاریک آن در دختر تمنای پر و براق چشمان ، توانست نمی اما

 .کرد می بری دل برایش بها گران زمرد قطعه دو ماننده

*** 

 .کرد باز چشم دستی های نوازش با

 .بود پوالد زیبای لبخند کرد نمایی خود نگاهش در که چیزی اولین

 .داد تکیه هایش آرنج روی ار بدنش و کشد باال را خودش



 ...عزیزم بخیر صبح -

 .زد لبخندی

 .نشاند دختر پیشانی روی ای بوسه و شد خم پوالد

 شدی؟ بیدار کی:  پرسید و بوسید را مرد گلوی سیب هم عطرین

 !نخوابیدم اصال:  انداخت باال ای شانه پوالد

 چرا؟:  پرسید نگران و پرید باال دختر های ابرو

 تو میشد مگه اخه:  بست چشم و گذاشت دختر شکم روی را سرش پوالد

 ...خوابید شبی همچین

 .زد لبخندی عطرین

 .برد فرو مرد رنگ مشکی و پشت پر موهای توی را دستش

 خانمم؟ خوبه حالت:  جنبید شکمش برهنه پوست روی پوالد های لب

 نداری؟ که مشکلی

 فهمیدم....نرماله چیز مهه:  نشاند اش شقیقه روی ای بوسه و شد خم عطرین

 !کردی منو مراعات خیلی

 بود موهایش کردن نوازش حال در که دختر دست روی را دستش پوالد

 گره هم در نگاهشان و برگرداند را سرش کشیدش خود سمت به و گذاشت

 !دارم دوست خیلی....عطرین دارم دوست: خورد

 .آمد کش مرد های دارم دوستت میان بختی   خوش همه آن از دختر های لب



 

 ....بوسید را پوالد های لب

 نهفته اش بوسه در که احساسی با را پوالد دارم دوستت جواب میخواست دلش

 .بدهد بود

 .گرفتند فاصله هم از

 .کرد نوازش را ردخت چشم گوشه شست انگشت با پوالد

 .کرد می طلب را همدیگر آهنربا مخالف قطب دو مانند نگاهشان

 عطرین؟ خوبه حالت:  پرسید دوباره پوالد

 نداری؟ مشکلی مطمئنی

 .خواباند مرد سینه روی را سرش و خندید عطرین

 .باشم داشته باید مشکلی چه دیوونه -

 از بعد دخترا میدونم که یاونجای تا...بدونم چه:  انداخت باال ای شانه پوالد

 ...رابطه اولین

 .نیست طور این که همه برای...عشقم خوبم خدا به:  آمد کالمش میان عطرین

 اگه واقعا چون...شکر رو خدا:  فرستاد بیرون آسودگی با را نفس پوالد

 .میشدم دیوونه من میشد طوریت

 .کشید بو را موهایش پوالد و کرد ای خنده عطرین



 هیچی...میز سر بریم بشور رو صورتت و دست برو...خشکلم شو بلند -

 !نکنی ضعف وقت یه تاحاال دیشب از نخوردی

 !خوبه طوری همین...خوام نمی:  داد تکانی را سرش عطرین

 .خندید پوالد

 .دختر شیرینی همه آن از رفت ضعف دلش

 طوری همین:  آمد در عطرین جیغ که طوری فشرد آغوش به سفت را دختر

 !خوبه طوری همین...ها خوبه

 ولم...کن ولم پوالد... وای:  بگوید تا کرد پیدا امان هایش خنده میان عطرین

 !کردی ام خفه کن

 ...دیگه خوبه طوری همین نه:  گرفت گاز را گردنش زیر پوالد

 !دیوونه...آی: کشید هایش خنده میان جیغی عطرین

 چیکارت...دیگهـ کردی ام دیوونه:  نشاند اش گونه روی سنگینی بوسه پوالد

 !!اخه کنم

 .شد بلند تخت روی از پوالد و داد سر دلبرانه ای خنده عطرین

 ...بیاد جا حالت...نفس بگیر دوش یه برو -

 .منتظرتم میز رو بیا بعدم

 .داد تکان سری عطرین

 .شد بلند جایش از دختر و رفت در سمت به پوالد



 اب و چرخاند سری در لوالی بین از پوالد و پیچاند اش برهنه تن دور را ملحفه

 .یامم زود کن خبرم داشتی الزم کمکی تو اون اگه:  گفت آمیز شیطنت چشمکی

 .کرد ترک را اتاق سریع خیلی و

 .ادفرست بیرون سینه از نفسی و کشید خود داغ های گونه روی دستی عطرین

 !سنف شو پیاده: چرخید دختر سمت به و کرد متوقف کوچه سر را ماشین پوالد

 : کرد نگاهش عطرین

 گها مطمئنا   عصبانیه، خیلی عطا االن...میرم خودم من عزیزم، بیای تو نمیخواد

 ...میشه تشدید احساسش این ببینه من کنار رو تو

 .شد پیاده ینماش از توجه بی پوالد

 .رفت سمتش به و شد پیاده ماشین از سرش پشت ناچارا   عطرین

 دعوایی و جنگ یه بیای، االن تو اگه کن، گوش حرفم به خدا رو تو...پوالد -

 !میگیره سر

 .گرفت را دستش پوالد

 !شد نگاهش خیره افکارش خواندن قصد به عطرین

 مخالفتی هیچ دیگه هم تو و اونجا میریم هم دست تو دست و هم با االن ما -

 !عطرین کنی نمی

 عزیزم؟ گرفتی

 .داد تکان سر پوالد کالم قاطعیت از ناچار و بلعید را دهانش آب عطرین



 .برداشتند قدم خانه سمت به و کردند گذر کوچه از هم با

 .فشرد را کلید  و برد خانه زنگ سمت به را لرزانش دست عطرین

 !اومدم:  پیچید گوشش یتو عطا صدای که نبرد طولی

 عطرین که رسید می گوش به خانه حیاط از گذر در عطا دمپایی لخ لخ صدای

 .کند رها پوالد انگشتان حصار از را دستش کرد سعی

 . شد مانع پوالد اما

 !کنم می خواهش پوالد:  نالید عطرین

 .شد نمایان خانه درگاه میان که بود عطا قامت هم بعد و آمد در غیژ صدای

 .بود دو آن های دست خورد گره عطا نگاه در که چیزی اولین

 .رفت فرو هم در هایش ابرو آنی به

 ...سالم:  زد لب پوالد

 .شد ور حمله جانبش به نور سرعت با عطا و

 ها؟ کنی می غلطی چه اینجا شرفت، بی ناموس بی -

 میخوری؟ گوهی چه اینجا

 !!داداش:  کشید جیغی عطرین

 آروم:  گفت بود کرده حفظ چهره در هنوز که آرامشی با و آمد باال پوالد دست

 !مرد کن ول امو یقه..باش

 ...باش آروم خدا رو تو داداش -



 داداش؟؟؟:  کرد نگاهش انزجار با و برگشت عطرین سمت به عطا

 !داداش نگو من به لعنتی

 حرفم مبود هاگ که...نیستم که وهللا به نیستمم...نیستم تو مثه دختری داداش من

 ...داشت خریدار گوشت به ذره یه

 .شد روانه گونه روی اشکش و ترکید دختر بغض آنی به

 !دارم دوسش من بفهمی نمیخوای چرا...بفهم خدا رو تو...داداش -

 .داد تکان افسوس به سری عطا

 !بود گرفته بازی به را قلبش خواهرش دار تب نگاه و دار بغض صدای

 ...نداشت او از کمی دست دختر نگاه دیدن با هم پوالد

 ...عطا کنی نمی تمامش چرا:  کرد باز لب و نیاورد طاقت

 مجازات رابطه این با منو این از بیشتر اما...کنم می قبول باشه هرچی مجازتم

 ...نکن

 ...نه من خاطر به

 ...شده که خواهرت خاطر به

 .میدم واسش جونمم من که قسم خدا خود به

 !نباشه عطرین اگه نباشه دنیا میخوام

 ...غلطااا چه...هه  :  فشرد هم روی حرص و خشم با را هایش دندان عطا

 ...پوالد نیستی من خواهر حد در تو



 ...نیستی من خواهر الیق کردی که کاری با لعنتی توی

 ...کنی می نابودش تو

 !!نیستی همیشگی تو

 : نالید پوالد

 ..میخرم جون به شو دردا همه

 !زندگی این تو بگه اخ رمنمیذا

 !بفهــــــم...مرد دارم دوسش

 ...کنم باورت تونم نمی:  داد تکان طرفین به سری عطا

 .کرد نگاهش باغم پوالد

 .کرد می درک را او کامال

 هب اشکالود نگاهی با که رفت عطرینی سمت به و کرد خفه سینه توی را آهش

 .نگریست می دو ان

 همه:  زد لب آرام و نشاند دختر پیشانی روی ای بوسه عطا چشمان مقابل در

 .میدم قول بهت نفس کنم می حل چیزو

 تر قوی خیلی رابطه این:  گفت و چرخید آلودش غضب نگاه و عطا سمت به

 باهاش بتونی که روزی تا من اما...عطا بشی مانعش بتونی که چیزیه اون از

 !!توئه حق این چون...کنم می صبر بیای کنار



 بود هگرفت بغل غم زانوی اتاقش کنج بود بازگشت خانه به که مدتی تمام دختر

 .ریخت می اشک و

 . گذاشت زمین روی را غذا سینی و شد اتاق وارد نرمین

 ...دختر نشستی تاریکی تو چرا-

 .شد روشن نور سرعت به اتاق و زد را دکلی

 .شد کشیده عطرین سمت به نگاهش

 .ریخت می اشک صدا یک و بود گرفته بغل را بغض دخترکش

 .نشست کنارش و کرد نچی

 !کنی می خودت با کارو این چرا نازم، دختر...دخترم -

 این عطا چرا....مامان:  گفت و فرستاد بیرون سینه از مقطعی نفس عطرین

 ...داریم دوست همو چقدر ما نمیبینه چرا...کنه می باهام اروک

 .نداشت را دخترش غم در خفته صدای طاقت نرمین قلب

 .کند پاک را هایش اشک تا کشید دختر صورت به دستی

 ...میدونه چیزی یه البد میخواد، رو صالحت...مادر برادرته -

 چیزی اگه وگرنه داره مشکل پوالد با فقط اون نمیدونه، هیچی اون...مامان نه -

 مگه....بشه تمام رابطه این تا بود گفته من به بار صدر تاحاال میدونست

 ...نیست همین قصدش



 مهم اصال واسش احساسم و من انگار...میاره در بازی داره فقط ببین پس

 ...کنه می نابود منو غرور روی از داره فقط...نیستم

 تو پوالد امروز:  گفت دار بغض یصدای با و کشید باال را اش بینی

 ...میخواد منو چقدر زد داد کوچه وسط...صورتش

 .نداد اهمیت ای ذره اون ولی

 چرا؟

 ؟!آخه چرا

 !نیست مهم واسش من بختی خوش

 !میشه درست...گلم میشه درست -

 !طور چه آخه:  گفت دل در و کشید آهی عطرین

 به رنگ که بخور...مادر وربخ:  گفت و گذاشت مقابلش را غذا سینی مادرش

 ...نداری رو

 ...بره نمی جایی به راه زاری و اشک همه این

 !کنی می ضعیف خودتو فقط

 ...کنی راضی رو برادرت باید طور چه کن فکر بشین

 وصلت این به راضی برادرت که کرده کار چی ببین بپرس پسرم اون از

 !!نمیشه



 حرف داداشت این با باز منم: استبرخ جای از و داد تکیه زانو به را دستش

 ...میزنم

 !میگه چی ببینم ببرم واسش چای لیوان یه برم االنم

 ...کن تمام تو غذا برگردم من وقتی تا هم تو

 .ماند تنها نقیضش و ضد افکار با دوباره عطرین و شد خارج اتاق از نرمین

 .است تنگش دل چقدر کرد حس و افتاد پوالد یاد

 .کشید آهی

 .بود برگردانده او به را اش گوشی برگشت موقع پوالد آمد یادش

 .رفت بود آویزان رختی چوب به که کیفش سمت به دو با و زد لبخندی

 .کرد روشن و آورد بیرون کیفش از را گوشی

 "2 ارجمند" شماره از رفته دست از تماس همه آن دیدن با

 .پرید باال هایش ابرو

 برایش ارجمند مهراد سوی از که را مسیجی و نشست زمین روی متعجب

 محض به لطفا هستید، خوب...بدیع خانم سالم"  کرد چک را بود شده فرستاده

 نباهاتو واجبی کار بگیرید، تماس من با رسید تون دست به من پیام که این

 "هستم تون نگران خیلی گذشته اون از و دارم

 .رفت هم توی عطرین قیافه



 او از حسابی بود کرده رهایش پوالد کنار تنها مرد که زمانی اوردن یاد به با

 .آمد بدش

 .برود و کند رهایش حرفی هیچ بدون شد نمی باروش لحظه آن در اصال

 .بود افتاده عطرین چشم از هایی جور یک

 .انداخت شانه و کرد پوفی

 .گیرد می تماس او با بعدا کرد فکر

 کند برطرف پوالد به نسبت را اش دلتنگی باید فعال

 . چرخاند مرد داشتنی دوست صورت روی را نگاهش

 ...دختر بودی کجا:  گفت و نشاند لب روی مهربانی لبخند مرد پیر

 .بودیم دلتنگت

 .زد لبخندی دختر

 اب کردین کار چی...بودم دلتنگ منم:  گفت و نشست تخت کنار صندلی   روی

 خان؛ مهرداد خودتون

 !!...نده بد خدا

 !خوبم... دخترم خوبم:  گفت و داد تکان سری مرد

 .مندید ازش خیری و گذشت جفا به عمرم شده،یه فرسوده و پیر دیگه جسم این

 ...حرفیه چه این-

 ...دیدید رو تون زندگی ثمره شما



 .رو تون نوه...و دارجمن آقای

 .هست دلیلی خدا شکر برای هنوزن دخترم، میگی درست:  زد لبخندی مرد

 .آمد حرف به مکث کمی از بعد و فرستاد بیرون سینه از نفسی مرد

 دخترم؟ یادته کردم تعریف برات که مو جونی های کامی تلخ داستان-

 .باشم کرده فراموش میشه مگه بله:  داد تکان مثبت به سری عطرین

 .داد تکان سری مرد

 .دیده رو پسر اون که گفت بهم مهراد...گل مه تولد روز -

 

 .کرد نگاهش متعجب دختر

 .بشنود مرد زبان از را موضوع این نداشت توقع

 ...از شما،-

 :آمد کالمش میان مرد

 !!میشناسیش که بودی نگفته

 

 .نبود ئنمطم اوایل:  انداخت پایین را سرش و بست لب عطرین

 

 نذاشتی؟ میون در من با چرا شدی مطمئن که بعدش...چی بعد -

 

 .عطرین برای بود سختی فضای

 .نداشت را حاکم جو تحمل



 .بدهد نشان باید العملی عکس چه دانست نمی

 

 .شد انگشتانش با بازی مشغول و نیاورد باال را سرش

 

 ...هامم شده گم شدن پیدا منتظر وقته چند من که میدونستی تو  -

 

 !بفهمید خودتون شما بود این قسمت انگار ولی،...بگم بهون میخواستم -

 

 ...کردم پیداشون نمیشه باورم هنوزم:  گفت و کشید صورتش به دستی مرد

 ...کنم شون لمس تونم می کنم دراز دستمو اگه که نمیشه باورم

 ....سال همه این از بعد

 

 ...کرد تعریف من برای پوالد که داستانی -

 !کنه می فرق کردید تعریف شما که چیزی با آسمون تا زمین

 

 .نشست مرد لب روی لبخندی

 

 ...پوالد پوالد،:  کرد زمزمه

 

 من  محال رویای راجب راحت اینقدر نشسته کنارم که کسی کنم نمی باور

 .کنه می صحبت

 

 



 ...گذاشت خود سینه روی دستی خان مهرداد

 .کرد نمی را هیجان همه این یاری قلبش

 

 !هستید خوب:  پرسید نگران عطرین

 

 زود خیلی....ببینمش میخوام:  گفت قاطع و داد فرو را دهانش آب مرد

 ببین رو وضعیتم....نمونده عمرم باقی به چیزی..بزنم حرف باهاش میخوام

 ...ببینم رو اونا دوباره مرگم از قبل بارم یه شده باید

 

 ...خان مهرداد کنه نمی قبول اون....پوالد اما -

 ؟!نه مگه...دخترم کنی می راضیش تو -

 

 .کرد نگاهش تردید با عطرین

 

 ؟!گفتید پسرتون به چیزی -

 

 .زود خیلی میفهمه زودی به مهرادم -

 

 .برداشت قدم بیمارستان رو راه توی و شد خارج اتاق از عطرین

 

 .کرد نمی یاری دیگر مغشوشش ذهن

 



 ذاشتگ بیمارستان اضطراب پر روی راه توی قدم  و کشید پیشانی روی دستی

 .آید می مقابل از که شد ارجمندی مهراد متوجه که

 

 .نباشد هویدا همش در چهره کرد سعی

 

 زدید؟ حرف پدر با:  گفت و شد نزدیک مرد

 خیلی...ترسیدم واقعا گفتید و زدید زنگ وقتی بده، سالمتی خدا انشاهللا بله، -

 !هستن سالمت االن که شکر رو اخد...بودم شون نگران

 

 هستید؟ ، خوب...خودتون شما:  گفت و کرد تشکری مهراد

 اون تو روز اون نباید ، بدهکارم شما به خواهی معذرت یه من راستش

 صالا من کنید باور اما...بود اشتباه واقعا کارم اون میذاشتم تون تنها وضعیت

 فضای از حسابی منو که زد رفیح مرد اون افتاد، اتفاق طور چه نشدم متوجه

 ....و کرد دور اطرافم

 !تونم شرمنده واقعا حال هر به

 

 طرف از من...نیست مهم:  گفت و کرد بلغور ی" کنم می خواهش"  عطرین

 که شدید ماجرایی وارد من خاطر به حال هر به...میخوام معذرت آقام اون

 !دیدید صدمه و نداشت ربطی بهتون اصال

 

 ...حرفیه چه این کنم می خواهش نه -

 میشناختید؟ و مرد اون حاال

 کردید؟ شکایت مزاحمت ایجاد خاطر به ازش

 !نشه تون مزاحم دوباره وقت یه



 

 تفاقیا همچین دیگه...میشناختم بله...نبود نیازی نه:  گفت و زد لبخندی عطرین

 رتمعذ افتاد که اتفاقی خاطر به بازم...هستن نامزدم آقام اون نمیاد، پیش

 !!...تونم شرمنده و میخوام

 

 .شد کوبیده مهراد سر توی پتکی مانند نامزد کلمه

 

 !بود شنیده که را چیزی شد نمی باورش

 .بود کرده نامزد مقابلش زمردین چشم دختر

 

 اصال و نشنید را شد جاری عطرین زبان از که کلماتی از کالم هیچ دیگر

 .کرد ترکش و گرفت فاصله او از کی دختر نفهمید

 

 .کرد زمین پخش را همه خشم به و زد میز روی وسایل زیر را دستش دختر

 

 .کرد می نابود را میخورد چشمش به که چیزی هر و میزد جیغ

 

 .بود فایده بی اما شود اش مانع کرد می سعی پوالد

 

 های دارو آن بجز چیز هیچ و بود برگشته دوباره پونه هیستریک های حالت

 .کرد نمی آرامش گی همیشه آور خواب

 

 .بخوراند را لعنتی های دارو آن خواهرش به خواست نمی پوالد اما



 .بدهد دست از را پونه نمیخواست

 روف خود خبری بی عالم در لعنتی های قرص ان بلعیدن بار هر با که ای پونه

 .کرد نمی جان بی جسم یک با تفاوتی و رفت می

 

 .شود نزدیک دختر به کرد سعی

 

 زدن جیغ به شروع و فشرد آغوش در را پاهایش و نشست زمین روی پونه

 .کرد

 

 ...پوالد بیاد بگو مامان به....مااااماااان -

 !!بیااااااد بگو

 خواهرم باش آروم:  بگیرد آغوشش به کرد سعی و شد نزدیکش پوالد

 .باش آروم ، دیدنش میبرمت باشه...باشه

 

 .انداخت چنگ پوالد گردن و سینه روی و شد مانع پرخواشگری با پونه

 !بروووو....اینجااا بیار مامانو برو گمشو...شوو گم -

 

 .کرد نوازش را موهایش پوالد

 ...خواهرم باش آروم فقط تو ، باشه -

 ...نه ببینه منو نمیخواد:  زد فریاد و جوشید اشکش چشمه هوا بی دختر

 ...میکشه خجالت نمیخواد،

 !!میکشه خجالت من از

 



 .کشید آغوشش به پوالد

 .شد برادرش آغوش تسلیم آخر در و زد پا و دست دختر

 ییک تو...داره دوس خیلی رو تو اون...نفسم بکشه خجالت ازت باید چرا آخه -

 ...اشی دردونه عزیز تو...اشی یدونه

 .کرد می صدات طور چه یادنم یادت

 ...عسلم شرین...نازم دختر...من کوچولوی فندق -

 زندگیم؟ نمیاد یادت

 

 ببینم طور این رو تو ندارم طاقت من...میدی عذاب رو خودت اینقدر چرا آخه

 ...ببینم و ضعیف قدر این و ام یدونه یکی خواهر ندارم طاقت نه...پونه

 

 .کشید مشام به را پوالد های رنهبراد بوی و ریخت می اشک فقط دختر

 .مامانووببینم ببر منو:  نالید و زد مرد سینه روی بیجانی مشت با

 

 آروم...میشم خوب...بکشم مشام به شو تن عطر اگه...ببینم مامانو اگه خدا به

 .میشم

 !!...داداش میدم قول بهت

 

 .بگوید پونه برای مادرشان وضعیت از طور چه دانست نمی پوالد

 بد بود که آنی از  روزش و حال شان مادر وضعیت شنیدم با پونه ترسید می

 .شود تر

 

 .کرد می مخفی باید کی تا اما



 

 بود شده خم مصیبت همه این بار زیر که اویی برای مادرش تحرک بی جسم

 .میشد آرامش  باعث هم

 

 می آرامش به هم او و رفت می کنار هم خواهرش برای فاصله اگر شاید

 !رسید

 

 .نشاند تخت روی را پونه

 

 .نشست رویش به رو و ند را گوش پشت را هایش مو

 ...بگم بهت رو چیزی یه ، باید -

 خب؟ باشی آروم بده قول ولی

 

 .کرد نگاهش گیج دختر

 ؟!شده چی -

 ندادی؟ قول -

 

 .میدمـ قول باشه:  کرد نگاهش تردید با پونه

 !نیست من دست ولی:  افضود غم با و مکثیرکرد

 

 .گرفت خواهرش مضلومیت از دلش پوالد

 

 



 ...بیاد تو دیدن به تونه نمی مامان، -

 .بیاد اینجا بتونه که نیست وضعیتی توی

 

 .شد گرد دختر های چشم

 بزن حرف پوالد، شده چی انممام...مامانم:  پرسید و کرد  نگاهش مضطرب

 !لعنتی

 

 دامها برای و شود نگران پوالد شد باعث و زد فریاد تقریبا را" لعنتی"  پونه

 .باشد داشته تردید

 

 

 ...مامان -

 فت؛گ مامان به بیمارستان توی پرستار وقتی افتاد، تو برای اتفاق اون وقتی

 

 ...رسیده آسیب اش دونه یه یکی دختر به

 ...مامان

 

 .کرد می تابی بی سینه توی پونه لبق

 !بود شده خیره برادرش های لب به منتظر شده گرد چشمانی با

 

 ؟!داداش چی، مامان:  نالید ملتمس و آرام پونه و شد طونی پوالد مکث

 

 ...رفت کما توی و شد مغزی سکته  مامان -



   !!!شده نباتی زندگی دوچار که وقته خیلی االن و

 

 .شد گرد چشمانش و ندما باز دختر دهن

 

 .بود آمده بند نفسش

 

 .بکشد نفس توانست نمی

 

 .زد خود سینه روی مشت با

 

 .تپید نمی دیگر قلبش

 

 یادفر گذاشت پونه سر پشت را دستش سریع خواهرش وضعیت دیدن با پوالد

 ... پونه پونه،:  زد

 

 .دوید سمتش به سریع پوالد و شد خارج اتاق از دکتر

 

 طوره؟ چه خواهرم حال دکتر، -

 کشُ  خواهرتون:  گفت و کرد فرو سفیدش روپوش جیب توی را دستانش دکتر

 وصل سروم یه بهش...بهتره شون وضعیت االن شکر رو خدا که بودند شده

 .خوابیدن االنم کردیم

 



 بیرون سینه از ای آسوده نفس و کرد زمزمه شکری رو خدا لب رزی پوالد

 .فرستاد

 

 .نشست تخت روی خواهرش پهلوی و شد اتاق وارد

 

 .ریخت می اشک و بود کرده خیره معلوم نا ای نقطه به را متروکش نگاه دختر

 

 ار خواهرش دست پشت شست انگشت با و گرفت دست توی را دستش پوالد

 .کرد نوازش

 

 خودمو میخواد دلم نمیاد، بر دستم از کاری و میبینم طور این رو تو یوقت -

 ...بکشم

 

 ...اما رفت جهنم به و مرد لعنتی اون میگم خودم با

 ...میشه دیروز از تر بد داره روز هر خواهرم وقتی فایده، چه

 .پونه میدونی

 .دادم انجام که غلطی های انتخاب تمام از پشیمونم، خیلی

 

 امو خانواده که شدم کارم مشغول انقدر پیشرفت برای که نفرممت خودم از

 .کردم فراموش

 .کردم می جمع رو حواسم بیشتر کمی من اگه شاید

 ...کنه نابود رو مون زندگی کرد نمی جرأت فطرت پست لعنتی   اون

 



 !!اش همه منه، تقصیر موضوعات این همه

 

 .زد پوزخندی دختر

 

 این به را شان زندگی که بود او غلط ایه انتخاب میگفت، درست برادرش

 ...بود کشانده نقطه

 

 .کرد نمی صدق سپهر درمورد انتخاب این اما

 

 .فرستاد بیرون سینه از آهی

 !!بود شده پوچ و هیچ قربانی که سوخت می اویی برای دلش همه از بیشتر

 

 .کشید باال را اش بینی

 

 فهمید می را حقیقت اگر برادرش، بیچاره

 .میشد تر بد او االن یتوضع از

 

 .بود گناهکار هم برادرش

 فرن چندین زندگی شیاد امیر ان حرف کردن باور و جا به نا قضاوتی با پوالد

 .بود کرده نابود را

 

 بود برادرش اما

 .نکند فکر اش زندگی به میشد مگر



 .نکند فکر برادرش ازادی و آینده توانست می مگر

 

 کشید اه و گزید لب

 .... مامان پیش ببر منو -

 !همین فقط

 

 قدم نظر مورد اتاق سمت به و گذشتند کلنیک خلوت روی راه از هم با

 .برداشتند

 

 .بود مضطرب تیام

 روزش  و حال بار دو نگذاشته سر پشت را ُشک آن هنوز پونه ترسید می

 .شود وخیم

 

 شد مجبور و شود اش مانع نتوانست پوالد که بود کرده پافشاری انقدر دختر اما

 .بیاورد الهام مالقات به را او

 

 .ایستادند اتاق روی به رو

 

 .چرخید برادرش سمت به پونه نگاه

 .کرد باز را در و گرفت خواهرش فروغ بی چشمان از را اش خسته نگاه پوالد

 

 .شود اتاق وارد پونه شد منتظر و دایستا عقب

 



 .داشت تردید اتاق  داخل به هایش قدم کشیدن برای اما پونه

 

 ؟!نه یا دارد وضعیت آن در را مادرش  دیدن، طاقت دانست نمی

 

 .گذاشت ساکت و سرد اتاق درون پا شکسته هایی قدم با حال هر به اما

 

 .ماند ثابت اتاق وسط تخت روی نگاهش

 

 ...مادرش

 ...اش زندگی تمام همدم تنها

 .بود کشیدن نفس حال در غریب و عجیب های دستگاه همه آن میان

 

 .گرفت راه هایش چشم گوشه از اشک های ،قطره کند تالشی که آن بی

 .کشد می تیر قلبش

 .آمد نمی باال نفسش

 ؟!آورد دوام و دید وضعیت آن در را مادر میشد مگر

 

 .شد آوار سرش روی آنی به کسی بی و پناهی بی حس

 

 رفت، می تاراج به امیر توسط جسمش و روح که ای لحظه حتی

 میزد؛ پا و دست که ای لحظه

 میزد، صدا را خدا



 بود؛ شده خشک در دستگیره روی چشمش که ای لحظه

 بی حس انقدر هم میزد زار او و کرد می را خودش کار اهمیت بی امیر و

 .نداشت پناهی

 

 .دپری بیرون حلقش ته از"  مامان"  به شبیه صدایی و جنبید لرزانش های لب

 

 .کشید تخت سمت به را رمقش بی های قدم

 

 تمنا پر و بلند صدایی با اینبار و نشست مادرش بیجان دست روی دستش

 .زد صدا را مادرش

 

 زد، زجه

 زد، صدا را خدا

 کرد، ناله

 زد، را خودش

 کرد، نفرین

 

 !!!...بود فایده بی هم باز اما

 

 .نداشت وضعیت آن در را خواهرش دید طاقت دیگر که پوالد

 

 .رفت پونه سمت به و کشید دارش نم پلک به دستی

 



 .کند جدا مادرش تن روی از را پونه کرد سعی

 

 .بود فایده بی اما

 

 می اشک هیستریک و وقفه بی و بود گذاشته الهام سینه روی را سرش پونه

 .کند باز را شهای چشم میخواست مادرش از و ریخت

 

 ...کردم غلط مامانم...کن باز و چشات خدا رو تو...مامان -

 ...ندارم تو جز رو کسی دنیا این تو که من...شو بیدار خدا رو تو 

 ....خداااا رو توو مامان

 ...کنم کار چی تو بدون من آخه مامان

 ...شوو بیدار تو مامان

 ...مامان

 

 کافیه...ونهپ:  گذاشت دختر شانه روی دست پوالد

 

 و شد بلند مادرش جان نیمه جسم روی از سریع بردارش صدای شنیدن با پونه

 تو...خدا رو تو....پوالد:  کشید چنگ به را اش یقه و چرخید پوالد سمت به

 ..بگو

 ...شه بیدار بگو تو

 ...خوردم گوه...کردم غلط بگو بهش

 ...میشم واسش خوبی دختر خدا به

 !!...کنه باز شوچشما لحظه یه فقط بگو



 

 

 .بود کرده دگرگون را پوالد حال پونه تعادل از عاری و ملتمس لحن

 

 ...شه بیدار تونه نمی مامان...نفسم  باش، آروم کنم می خواهش پونه -

 ...باشی صبور برگشتش واسه باید

 

 باشم؟؟؟ صبور:  زد فریاد و کوبید اش سینه روی مشتی دختر

 باشم؟؟ صبور میگی من به تو

 لعنتی؟؟ تونم می مگه آخه

 !میتونم مگه

 

 یم  سقوط، به رو و شد سست پاهایش و نیاورد طاقت دیگر حرف این گفتن با

 .شد مانع و گرفت را بازویش زیر پوالد که رفت

 

*** 

 

 

 شسمت به را آبمیوه پاکت و نشاند کلنیک روی راه توی نیمکت روی را پونه

 رو و رنگ که زدی زار و یختیر اشک انقدر...بخور بگیر اینو:  کشید

 ...نداری

 

 !نمیخورم:  کرد کج را سرش دختر



 بی:  چرخاند خود سمت به گرفت دیگر دست با را اش چانه و کرد اخمی پوالد

 پونه، کنی می عصبیم داری دیگه...خود

 !!...نمیگم هیچی چی هر

 .بگیرش یاال

 

 را آن از مقداری الدپو سنگین نگاه زیر و گرفت را آبمیوه پاکت ناراضی دختر

 .نوشید

 

 .کشید موهایش توی دستی و کرد پوفی پوالد

 

 .میشد کالفه وضعیت آن از داشت دیگر

 درست برای باید نمیدانست و بود شده معلق هوا و زمین میان اش زندگی

 .بگیرد تصمیمی چه اوضاع کردن

 

 !داداش؟ -

 

 از نشانه که مق،ر  بی و سرخ چشمانی با و داد چرخ پونه سمت به را سرش

 ؟!جانم:  زد لب بود اش گی خسته

 

 

 ...بمونم مامان پیش میخوام:  فرستاد بیرون سینه از مقطعی نفس دختر

 

 چیه؟ منظورت:  رفت هم توی پوالد های ابرو

 کنی؟ سر بتونی تو که جاییه اینجا



 

 بیار رو مامان نه اصال یا...کن محیا رو شرایطش خودت...نمیدونم من -

 !خونه

 

 چه پونه وکنار خانه در مادرش بودن نمیدانست ؛ کرد نگاهش تردید با پوالد

 .باشد داشته متوانست عواقبی

 

 من...داداش خونه بیار مامانو:  شد تر هایش چشم و کرد بغض دوباره دختر

 ...باشم اون بدون تونم نمی

 .دادم دست از رو مامانم کنم فکر تونم نمی

 بزرگ سختی همه اون با و پدر بدون منو که هایی سال تمام جبران به میخوام

 .برگرده زندگی به تا کنم مراقبت ازش کرد

 

 نای اومده من سر که بالیی ُشک از  ، که کنم می فکر این به وقتی نمیدونی

 ...میشه بد حالم چقد شده طور

 ...میخوره هم به بانیش و باعث و خودم از حالم چقد

 ...پوالد:  داد مهادا و کشید باال را اش بینی

 ..من

 .فرستاد بیرون سینه از نفسی

 

 ...یانه بگوید را حقیقت رسیده آن وقت نمیدانست

 اما

  

 .بدهد پس را کارش تقاص باید اتفاقات این تمام بانی و باعث میدانست



 ....را بود آمده مادرش سر که ییبال تقاص

 روز و حال آن به بود آمده دخترش آبروی سر بر که بالیی داغ از که الهامی

 .بود افتاده

 

  : پرسید و کرد نگاهش منتظر پوالد

 چی؟ تو

 

 .شد بلند جایش از و فرستاد بیرون سینه از نفسی دختر

 

 ...باشم تنها مامان با میخوام فقط االن...داداش میفهمی زودی به -

 !!همین

 

  ری،ب باز میخوای...کجا:  ایستاد دختر مقابل و شد بلند جایش از سریع پوالد

 ؟!شه بد حالت تو

 

 خب؟ کنم حفظ خودمو آرامش میدم قول -

 

 ...داداش مامان انتقال کارای پی   برو هم تو

 

 !خب:  زد لب و کشید خود صورت و سر روی دستی کالفه پوالد

 

 .گرفت را دختر شماره و کرد متوقف کوچه سر را ماشین

 



 .داد سوق تاریک کوچه سمت به ماشین پنجره از را نگاهش

 

 ...الو -

 .ستب نقش لبش روی لبخندی گوشش، توی دختر، زده هیجان صدای پیچیدن با

 

 ؟!طوری چه...پوالد زندگی سالم -

 

 .گفت و شد آب خط پشت دختر دل توی قند

 

 ؟!خوبی تو مرسی،...سالم -

 .بود شده تنگ واست دلم

 

 ...منم:  خندید پوالد

 !باشه شده مورچه جوراب سوراخ قد میزنم حدس که، شده تنگ انقدری

 

 .زد لبخندی او خنده صدای شنیدن با هم پوالد و خندید دختر

 

 .پوالد ببینمت تونستم یم کاش -

 

 .تونم کوچه سر االن اتفاقا...کاش -

 

 میگی؟؟ جدی ا  :  شد گرد دختر چشمان



 

 خانمم بو خوش وجود از و کنم کم تونم می تا رو فاصله خواست دلم...اره -

 ...بگیرم ،آرامش

 

 فاصله دمق چند این...پیشت بیام میتونستم میخواد دلم:  گفت و خندید باز عطرین

 ببرم؛ بین از من هم رو

 !! نشسته حیاط تو داداشم اما

 

 !!میشه حل اینا همه زودی به...خوشکلم نداره عیبی -

 

 ینا به باوری ترین کوچک پوالد ،اما شد گرم حرف این شنیدن با دختر دل ته

 .نداشت حرف

 ار تالشش تمام فاصله این بردن بین از برای دانست می که وجودی با حتی

 .کرد خواهد

 

 خوبه حالت...پوالد شده چی:  بپرسید نگران دختر شد باعث و کشید آهی

 عزیزم؟

 

 ام خسته...اصال نه:  زد لب و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش پوالد

 !!خسته خیلی عطرین،

 

 . آمد درد به دلش مرد صدای شنیدن با دختر

 ...عزیزم چرا -

 



 ...داغونه خیلی پونه روحی حال:   کرد تر را لبش زبان با پوالد

 ...دیگه ندارم رو دیدنش طور این طاقت

 ...میپاشم هم از زندگی این فشار زیر دارم کنم می حس

 ...شده گسیخته هم از زندگی این پود و تار همه

 ....کنه می پیدا درز  دیگه سمت از بزنم وصله بخوام طرفو هر

 

 ...مادرم دیدن بودم برده رو پونه امروز

 .وضعیتیه چه تو مامان نمیدونست

 دست از اونم همیشه واسه دارم کردم حس که بود شده بد حالش انقدر دیدنش با

 .میدم

 

 ...عطرین میشم نابود دارم

 دستت از کاری و باشی مرد وقتی دونی نمی بودن، مرد سخته چقدر نمیدونی

 ...سخته چقد بدی انجام کسات ترین عزیز واسه تا برنیاد

 

 ...داره مردن حس

 ...دیدم مادرم بار اصف روز و حال کنار وضعیت، اون تو رو پونه یوقت

 ...کردم تجربه رو شدن زنده دوباره و مردن مثل چیزی

 !!....سختمه خیلی...سختمه

 

 .بست حلقه هایش چشم توی اشک پوالد های حرف شنیدن با عطرین

 

 .کرد می ویران هم را او مردش روز و حال شنیدن



 

 .لرزاند را پشتش کشید وشیگ پشت پوالد که آهی

 

 ...پوالد نداده عذاب رو خودت قدر این -

 .میدم قول بهت میشه درست چیز همه

 !!بکنی عزیزانت واسه کاری تونی نمی تو که نکن فکر این به

 

 ...کنی نمی نگاه ماجرا مثبت وجه به چرا

 که همین...کنارشی که همین...نداره رو کسی تو از غیر االن پونه بدون اینو

 ...میدم قول بهت اینو...داره رو ارزش بیشترین اون واسه همدمشی

 به پا و کنی صبوری تو که میشه خوب صورتی در خواهرت روحی شرایط

 ...باشی پاش

 عیتهوض اون تو مادرتون اگه که کنی ثابت...کنی حمایتش و بگیری رو دستش

 !!!...داره رو تو هنوز و نیست تنها وجه هیچ به اون

 

 ...باش همیشه مثه باش، قوی نباش، خسته انقدر دپوال

 !!...بیارم دووم و بشنوم صدات تو رو بریدگی این تونم نمی

 

 .گرفت شکل پوالد های لب روی تبسمی

 و گرفت می آغوش به را او وجود تمام با و بود آنجا دختر میخواست دلش

 .رودب فرو ابدی آرامشی به تا کشید می مشام به را تنش شیرین عطر

 

 



 !هستی که خوبه چه...عطرین عاشقتم -

 

 ...عزیزمی -

 !باش قوی اما...باش همیشه پس گرمه، پشتم من هستی تو

 

 !!چشم...خانم بو خوش چشم -

 

 !میاد بدم بو، خوش نگو پوالد اَه:  کرد چیشی دختر

 

 !بو بد بگم ، چرا:  گفت و خندید شیطنت با پوالد

 ...اَه پوالد،... ا ا   -

 

 .شد عوض حالم...عطرین زدم حرف باهات خوبه چه -

 

 ...برم قربونت -

 !کنی می غلط:  کرد اخمی پوالد

 

 !پوالد...وا -

 نفسم؟ جونم -

 !یفیح تو...من خوده حتی...بشی کسی قربونیه نداری حق تو چیه، خب

 

 .نگفت چیزی و خندید عطرین



 

 نمی ازت چیزی بودی کنارم اینجا االن اگه عطرین میدونی:  داد ادامه پوالد

 !موند

 

 چی؟ یعنی:  پرسید گیج دختر

 

 ...بودم کرده چپت لقمه یه االن تا من یعنی -

 

 !دیوونه -

 

 !کنم کار چی...کردی ام دیوونه -

 

 . خندید هم باز دختر

 

 !پوالد....میگم -

 

 ...نفسم جونم -

 !!...خب کن صدام فقط تو

 

 .خندید باز دختر

 

 زبان به را حرفش طور چه که کرد می تا چهار دوتا دو، سرش توی داشت

 .بیاورد



 

 ...یانه است کرده انتخاب را درستی زمان دانست نمی

 مادرش جسمی شرایط و خواهرش روحی شرایط خاطر به پوالد حال هر به

 مطمئنا   و بود ارفش تحت سخت

 .نداشت را جدید ماجرای یک طاقت

 

 ...خان مهرداد برای سوخت می دلش هم طرفی از اما

 

 .نداشت را دوری این طاقت دیگر که قلبی خوش و خوب مرد

 

 .کرد باز لب تردید پر و کرد پوفی

 

 ...پوالد -

 

 ؟...!جونم -

 

 

 داری؟ آزاد وقت کی تو...میگم -

 

 خوشکلم؟ طور چه -

 

 !کنی می پرت حواسمو نکن صدام طوری این -

 



 .چشم...جونم -

 ؟...کی نگفتی:  زد لبخندی عطرین

 

 .آزادم من بگی تو وقت هر -

 

 مطمئنی؟ -

 ...که باشه روزی یه میخوام آخه

 

 ....کن ولش هیچی

 

 خوبه؟ حالت...عطرین:  شد نزدیک هم به کنجکاو پوالد های ابرو

 

 !!اصال نه،:  ستادفر بیرون سینه از نفسی دختر

 

 ؟؟...!برم قربونت شده چی -

 

 : کرد پوفی کالفه عطرین

 ....پوالاااد

 

 جونم؟؟ -

 !...اینقدر نکن صدام طوری این میگم-

 



 بره؟ قربونت کی پس ، نرم قربونت من اگه -

 

 !...دشمن -

 

 !نداره ناموس خودش مگه...بره من خانم قربون کنه می غلط دشمن -

 

 .افتاد خنده به بلند صدای با عطرین

 

 !...دیوونه -

 

 هی حاال...که کردی کار چی من با که دونی نمی...دیوونه بگو هی تو آره -

 !بگی تو هی بگم من

 

 !میدونستی پوالد عاشقتم -

 

 .نگفت چیزی پوالد

 

 پوالد؟؟:  زد صدایش نگران عطرین

 

 !بگو دیگه بار یه -

 

 ها؟ -

 



 ؟!گفتی چی بگو دیگه بار یه میگم -

 

 پوالااد؟:  گفت شیطنت با و شد متوجه دختر

 

 ؟!عطرین -

 

 !خرههه عاااشقتم:  زد ای قهقه عطرین

 ؟!شد خوب

 

 !آره ولی....خوتی -

 

 .هات خنده فدای:  کشید ای آسوده نفس پوالد و افتادند خنده به دو هر

 

 دخترم؟ کردی صحبت باهاش -

 .نیومده پیش موقعیت هنوز...شرمنده ، خان مهرداد نه -

 

 !بشم کار به دست خودم باید پس -

 :آمد کالمش میان سریع دختر

 

 .کنید صبر کمی کنم می خواهش خان، مهرداد نه

 

 چرا؟...دخترم چرا -



 !میبینی منو وضعیت که تو

  : زد لب افسوس با عطرین

 .میبینم هم اونو وضعیت من

 

 : پرسید نگران مرد

 شده؟ چیزی

 

 مرد برای پوالد وضعیت از تواند می طور چه کرد، فکر خودش با عطرین

 !بگوید

 

 .آورد می دوام اش خانواده و پوالد اوضاع شنیدن با مرد اصال

 

 ...بدید وقت من به فقط نیست، چیزی نه -

 !بگم پوالد به من بدید اجازه کنم می خواهش

 

 ردخت گوش توی لحظاتی برای مرد های نفس صدای فقط و شد ایجاد سکوتی

 .پیچید

 

 !داری وقت فردا تا فقط اما...خب خیله -

 

 ...اما:  شد گرد عطرین چشمان

 .کرد قطع را تماس و کند تمام را حرفش دختر نداد اجازه مرد

 



 .داد پرت کناری به خشم با و داد فاصله گوشش از را گوشی عصبی عطرین

 

 رو به رو پوالد با را خان مهرداد شرایط این در توانست می طور چه اخر

 .کند

 

 .کشید خود صورت روی دستی کالفی و کرد پوفی

 

 .گذاشته قراری چنین که میشد پشیمان داشت

 تنداش سراغ حقیقت با پوالد کردن رو به رو برای خودش از بهتر را کسی اما

 

 .سوختمی پوالد برای دلش

 .شود خارج اتاق از باالخره گرفت تصمیم و کشید آهی

 

 روی به رو که ، کرد تالقی عطایی با نگاهش اتاق، از امدن بیرون محض به

 .میشکید هورت چای و بود نشسته تلوزیون

 

 .برود اشپزخانه سمت به تا اندخت پایین را سرش و داد قورت را دهانش اب

 

 صدایش عطا که شد رد برادرش مقابل از و  یدکش سو ان به را نرمش های قدم

 .زد

 

 !اینجا بیا -

 



 :زد لب بیاورد باال را سرش که ان بی و فرستاد بیرون سینه از نفسی

 

 .دارم کار

 !اینجا بیا...بدی انجام میتونی بعدم رو کارت -

 

 .نشست کنارش فاصله با و رفت عطا سمت به و کرد پوفی

 

 ....فاصله همه این چرا -

 ...عطرین میکنی قایم من از رو خودت راچ

 ؟! نمیکنی نگاه من به و نمیاری باال رو سرت چرا

 

 .شد هایش انگشت با کردن بازی مشغول دختر

 

 ...داداش اوردی وجود به تو رو فاصله این -

 !نبود احترام قابل واست تصمیمام، که روزی از

 

 :زد تلخی پوزخند عطا

 

 کنی؟ می رفتار ها غریبه مثه من با مرتیکه اون خاطر واسه

 اره؟ کنی نمی حساب ادم منو اون خاطر واسه

 

 .فشرد هم روی پلک عطرین



 !!...اون خاطر ،واسه اون خاطر واسه...عطا کن بس کنم می خواهش -

 

 ها؟ کنی می رفتار جوری این چرا

 ؟!چرا

 

 .زد لب برادرش های چشم توی خیره و گرفت باال را سرش

 و میخام که چیزی واسه دادی یادم وایستم، خودم پاهای رو فتمیادگر وقتی از -

 سک هر با باید که جایی گفتی بهم...نکشم خجالت چیزم هیچ از...بجنگم هدفه

 ...نشی دریده تا باشی گرگ باید کرد، رفتار خودش مثل

 ...داداش ساختی گرگ یه من از تو آره

 ...بلده جنگیدن فقط که کسی

 ...بودیم که موندیم گوهی همون آخرشم جنگیدم، نعمرمو تمام ، میدونم

 

 ...ساختی ازم تو که چیزیه این داداش اما

 م،بگ بهت صورتت توی میخام...شده نوشته پیش از قانون همون طبق االن منم

 .دارم دوست مردو اون من

 

 میدونی خودت تو...داداش نکن برداشت اشتباه:  داد تکان طرفین به را سرش

 ...نباشی تو اگه نباشه دنیا این میخوام زندگیمی، همه...منی پناه و پشت تنها

 تو به احترامی بی نشونه دارم، دوس رو مرد اون میگم که این بدون، پس

 لدلی یه فقط... دلیل یه اگه...االن همین تو...میشُمرمت هیچ که این یا نیست،

 هب رو مرد اون با ، دیگه عمرم لحظه اخرین تا که میخورم قسم...بیاری منطقی

 ...دارم دوسش چقد میدونی که این وجود با حتی...نمیشم رو

 



 .فرستاد بیرون سینه از نفسی دختر

 ...مدت این تمام -

 ...بگیر فاصله ازش...بگیر فاصله ازش گفتی فقط تو

 ...داداش نیاوردی دلیل بار یه اما

 

 .لرزید بغض از دختر چانه

 .انداخت پایین را سرش

 ...دارم دوسش...داداش کنم حس رو خوشبختی ، اممیخو منم -

 هک کنارمه کسی...بشم خسته نیست قرار دیگه کنم، می حس...کنارشم وقتی

 ...کنه کم دوشمو روی مشکالت حجم از کمی

 .کنم نمی تنهایی حس مشکالت اوج توی

 .گرمه پشتم کنم می احساس

 ...منتظرمه که خوبه روزای فقط کنم می احساس

 ...نیست هیچی دیگه

 .نیست مهم کنارش هیچی دیگه

 

 .بود نشده خارج دهانش از ای کلمه لحظه ان تا که عطا و کرد سکوت دختر

 .فرستاد بیرون سینه از سنگی نفس

 

 .کند باز لب میخواست دلش

 .دهد نجات را خواهرش میخواست دلش

 



 .ترسید می اما

 

 .بود شده که هایی تهدید از

 .ترسید می زندان سخت های روز از

 .ترسید می خواهرش شکستن از

 ...کند پوچ را خواهرش رویای حقیقت گفتن با نداشت طاقت

 .بود لرزانده را وجودش عطرین های حرف که حاال مخصوصا

 

 : زد لب تنها و فشرد هم روی پلک

 ...خوشبختی کنارش میکنی حس تو که حاال

 !باشی خوشبخت پس

 

 .دش بلند جایش از و داد قرار تکیه ار دستش سریع خیلی حرف این گفتن با

 

 .بخواند را برادرش نگاه حرف تا گرفت باال ناباور را سرش دختر

 .شد خارج خانه از ثانیه صدم در عطا اما

 

 .بود گیج

 .بود نفهمیده را برادرش حرف منظور

 ندیلبخ داده قرار تأثیر تحت را برادرش قلب هایش حرف که این به فکر با اما

 .گرفت شکل یشها لب روی

 



 .برگرداند میز روی را گوشی و کرد پیام دختر برای را آدرس

 

 : گفت و کشید پدرش سمت به گوشی از را کنجکاوش نگاه مهراد

 اینجا؟ اومدیم چرا بگید نمیخواید هنوزم

 !میفهمی...پسرم میفهمی -

 

 رزرو کامل رو رستوران خواستید چرا حاال خب:  کرد ی" ُنچ" مهراد

 کنید؟ دعوت خونه نمیشد رو تون مهمون...کنم

 

 ...میشد ممکن غیر اومدنش امکان وقت اون چون نه -

 .کرد نگاهش گیج مهراد

 .باشد تواند می کسی چه پدرش  مهم میهمان بداند بود کنجکاو خیلی

 

 .شد خیره رستوران در به منتظر و دکر پوفی

 

 بیرون پنجره از را نگاهش و کرد متوقف خیابان حاشیه در را ماشین پوالد

 : انداخت نگاهی مقابلش رستوران درگاه نبه و داد سوق

 ...رسیدیم خب

 بیای؟ میخواسته دلت همیشه میگفتی که بود ییجا اینجا

 رستوران بیرون پوالد دست زیر از و کرد تازه نفسی محسوس نا عطرین

 .کرد چک را نظر مورد

 

 : گفت و زد ای نیمه و نصفه لبخند



 ...آره...آ

 کردن باز مشغول پوالد

 : گفت و شد اش ایمنی کمربند

 ...عشقم میگفتی تر زود خب،

 ...نفس شو پیاده

 !باشه نبوده قبل از ، جا رزرو به نیاز امیدوارم

 

 پوالد سر پشت و گفت ی" امیدوارم"  لب زیر و داد فرو را دهانش اب عطرین

 .شد پیاده ماشین از

 

 .گرفت را دختر دست پوالد و گذشتند خیابان عرض از هم با

 

 یدلدار حتی و بگیرد را دستش کسی دارد نیاز شرایط ان در کرد حس عطرین

 .بدهد هم اش

 .باشد قوی باید ؛ بفهماند خود به کرد سعی

 .کرد می پیدا احتیاج خودش به کسی شاید دیگر دقایقی چون

 

 .کرد باز را رستوران در پوالد

 .شدند داخل باهم

 و داد باال ابرویی رستوران خالی های میز و آرام فضای خاطر به پوالد

 متعجب،

 .کرد نگاه عطرین به

 



 چرخ اطراف در را نگاهش و فشرد خود پنجه در سفت را پوالد دست عطرین

 .داد

 

 گفت باور نا و داد  باال ابرویی بود کنارش که مردی و عطرین دیدن با مهراد

 .بابا بود بدیع خانم تون مهمون: 

 

 .شد بلند جایش از مهرداد

 رو و بود او مخالف سمت به سرش که مقابلش در رشیدی قامت و دید را دختر

 .عطرین به

 

 .شد بیتاب سینه در قلبش

 .ببخشد نیرو سستش پاهای به کرد سعی

 

 .زد دور را میز و برخاست جایش از

 میدید؛ مقابلش در که رشیدی قامت نمیشد باورش

 یزندگ خاطراتش با ها سال این تمام که تایس کوچک بچه پسر همان به متعلق

 .کرده

 

 .کرد می اش کالفه داشت مهراد کنجکاوی

 .رسید نمی نظر به مسائد زیادی پدرش روز و حال که خصوصا

 

 خوبی؟ بابا -

 



 .گذاشت سر پشت را فاصله طاقت بی و سریع هایی قدم با مهرداد

 چیز همه و میشود تمام نفسش برساند، اتمام به دیر را فاصله اگر کرد حس

 .رسد می اتمام به جا همان

 

 . ردک دنبال  را دختر نگاه رد ، بود شده متعجب عطرین استیصال از که پوالد

 

 بود برداشتن قدم حال در مقابلش که مردی دیدن با

 

 .است کرده ریزش درونش در کوه کرد حس

 

 .شد رها دستش از عطرین دست و امد بند نفسش

 

 .شد سست هایش قدم رویش  به رو  جوان مرد هرهچ دیدن با مهرداد

 

 .بود شان بین فاصله قدم چند تنها

 

 .بود شده خیره هم نگاه در شان نگاه

 

 .آید می زنگ صدای گوشش توی میکرد حس پوالد

 

 شرایط این در طور چه اصال میشد، مگر

 .بود گرفته قرار



 

 .نداشت باور را دید می مقابلش که مردی

 

 .داد تکان فینطر به را سرش

 

 .بود توهم

  ...رویا یک

 !!...کابوس یک هم شاید

 

 .بود کرده سر او به نسبت تنفر حس با عمر تمام که مردی

 

 اش خانواده کنار که کرد، می تماشایش دور از ها سال این تمام و

 .کند می زندگی تمام آسایش در

 

 ...او و

 جوانی اوج در روز و شب باید، که اویی

 !بزند وصله را اش گسیخته هم از خانواده تا دکن می جان

 .بود مقابلش اینجا حاال

 

 بیاید خود به کرد سعی

 .زد نهیب را تنش سلول   به سلول

 



 ...باید

  تر سریع چه هر و امد می خود  به باید

 .کرد می ترک  را منحوس مکان ان

 

 : گفت عطرین به رو و کشید عقب

 .عطرین بریم

 

 .بود مقابلش مرد دو از العملی عکس منتظر نهات لحظه ان که عطرین

 :گفت لرزان صدایی با و گذاشت عقب قدم

 ...پوالد نه

 

 .شد داده سوق سویش به باور نا پوالد نگاه

 

 :زد لب ُبهت با

 !عطرین بخشم نمی رو کارت این

 

 .شود خارج رستوران از تر زود چه هر تا برگشت عقب به

 

 .شد مانع و گرفت را بازویش عطرین

 .پوالد کن صبر...کن صبر -

 

 



 !...کن ول:  کشید بیرون دختر است از را بازویش ُبران نگاهی با پوالد

 

 ...نزن من به دست:  گرفت باال تهدید نشانه به را اش اشاره انگشت

 .شود سست هایش زانو شد باعث سرش پشت از مرد صدای

 

 ؟!بری اینجا از نزده رو مون حرفا میخوای -

 

 .چرخاند مرد سمت به سر

 .کرد نمی باور را اش شده خم کمر و زده غم نگاه

 

 .نیست بیش ای حیله کرد می حس

 

 شما؟ ببخشید، -

 

 او سمت از تا بود، مقابلش مرد دهان از حرف کلمه یک همین تشنه که مهرداد

 .شود دیده

 ...من:  زد لب و  گذاشت جلو قدمی شوق با

 : گفت رتمسخ با و امد کالمش میان پوالد

 ...که بیشرف و چیز همه بی ادم یه

 

 .خورد را کالمش مابقی

 .کند کنترل را خودش کرد سعی



 

 ...پسرم بگو رو هست دلت تو هرچی چی،...که -

 

 :زد فریاد پوالد

 

 !!پسرم نگو من به...پسرما نگو من به

 

 پوالد از را نگاهش هم در هایی ابرو با و شد نزدیک انها به تعجب با مهراد

 ...اینجا خبره چه:  گفت  پدرش به رو و گرفت

 ...ایناهاش پسرت ، هه  : گفت و زد پوزخندی پوالد

 : داد ادامه و کرد مهراد به رو سپس

 رو جواب چی بدونم، کنجکاوم خیلی...خبره چه اینجا بپرس ازش حتما اره،

 !!میده

 

 .بود گرفته قرار سختی شرایط در مهراد

 

 را مهراد کنجکاوی باید دیگر طرفی از و  میداشت نگه را پوالد باید طرفی از

 .کرد می طرف بر

 

 : نالید ملتمس و کرد پوالد به رو

 ...پسر بزنم بهت حرفمو بذار

 : پرسید دوباره مهراد

 ...اینجا خبره چه



 

 .میشناسید همو کجا از شما

 

 .انداخت مهرداد به نگاهی عطرین

 . میسوخت مرد حال به دلش

 .کند ارام را متشنج جو میخواست دلش

 .بیاورد زبان به باید چیزی چه نمیدانست اما

 

 .شود خارج انجا از تا چرخید پوالد

 ...کن صبر: زد لب مهرداد

 .اورد زبان به که بود ای کلمه اخر این و

 

 .چرخید می خودش دور و کرد می طی را اتاق عرض و طول کالفه

 .بود گرفته درد برهم و هم در فکر همه ان هجوم از شدت به سرش

 

 .رسد می دیوانگی اوج به دارد کرد، می حس

 

 !گرفته قرار رشرایطی چنین در نمیشد باورش

 

 .بود کرده چه او با عطرین

 

 :کرد زمزمه لب زیر



 

 ...عطرین ، عطرین

 

 هم به را چیز همه و زد تخت روی پتوی به چنگ خشم، با و دز فریادی

 .ریخت

 

 .میدانست او گذشته درباره عطرین یعنی

 

 .بود گفته برایش را چیز همه خوش که بود یادش

 

 .بود نگفته چیزی مرد، ان خانواده با ارتباطش درباره وقت هیچ اما

 

 .زد پوزخندی و افتاد شان مشترک فامیلی یاد

 

 دستگیرش هایی چیز بود، هم دیگیری کس هر ها، امد و رفت ان با حال ره به

 .میشد

 

 قرارش شرایطی چنین توی هم باز او احساسات دانستن با عطرین که  ان اما

 .میداد ازارش بود داده

 

 .کند ارام را خود کرد سعی

 

 .زد چنگ عسلی روی از را سیگار پاکت



 

 .گذاشت لبش گوشه و کرد روشن سیگاری

 

 پیش از نقشه یه من، زندگی تو عطرین گذاشتن پا نکنه" کرد فکر خود با

 "!باشه؟ شده طرحی

 

 .بود گرفته اش خنده

 

 .بود مسخره خیلی هایی جور یک

 

 .بود طور این هم اگر

 .بودند شده یر به یر هم با دیگر حاال

 

 .داد تکیه تخت تاج به را سرش و کرد پوفی

 

 .ایستاد برادرش اتاق در قابلم

 

 .کشید عمیقی نفس و داد فرو را دهانش اب

 

 .نداشت تردیدی دیگر

 .بود گرفته را تصمیمش و بود امده اینجا تا

 .گذاشت می کنار را اکراه باید

 .کرد می عملی را چیز همه و



 .میشد تمام امشب بازی این

 ،است امده سرشان به که هایی بال این تمام مسبب که؛ فهمید می باید بردارش

 !کیست

 

 .برود در قصر مادرش حال بانی و باعث نمیداد اجازه هرگز

 

 .هرگز را مادرش اما، گذشت، که خودش از

 

 .شد برادرش صدای شنیدن منتظر و زد در به تقی

 

 گوشه و کرد خاموش را گوشی عطرین، پی در پی های تماس از کالفه پوالد

 .انداخت تخت از ای

 

 .داد سوق جهت ان به را نگاهش در صدای با

 

 ...تو بیا -

 

 .شد ظاهر در درگاه توی پونه و شد باز اتاق در

 

 .ببرد برادرش حال به پی توانست می گذرا نگاهی با تنها

 

 ؟!شده چیزی:  پرسید و انداخت پونه به نگاهی متعجب پوالد

 



 .برداشت قدم برادرش سمت به سپس و کرد مکثی دختر

 

 !پوالد بگم بهت رو چیزایی یه باید -

 

 : گفت کنجکاو اما رمق بی پوالد

 

 .دارمن خوشی حال اصال امشب چون...بگو مهمیه چیز اگه

 

 .کرد نگاهش تردید با دختر

 

 :گفت و زد دستش توی سیگار به پکی پوالد

 

 .ببند سرت پشت هم رو در میری وقتی

 

 .بود صدا بی و ساکت هم هنوز و بود ایستاده جایش سر هنوز دختر

 

 پونه؟:  گفت و کرد پوفی پوالد

 !بگو داری حرفی اگه

 

 .گذاشت لوج دیگر قدمی و امد خود به باالخره دختر

 

 .دارم -



 

 

 .نشست برادرش کنار تخت روی

 

 !نه یا کند چینی مقدمه باید هایش حرف گفتن برای دانست نمی

 

 ان دیگر او های حرف شنیدن از بعد برادرش که، بود مطمئن کامال را این اما

 .شد نخواهد سابق پوالد

 

 .کشید آهی

 

 : گفت و کرد شنواز را خواهرش گونه اشاره انگشت پشت با پوالد

 

 !کنه می سنگینی دلت رو چی خشکلم، بزن حرف

 

 .بود کرده بغض پونه

 .بود شده اشک از پر هایش چشم کاسه

 

 :زد لب برادرش های چشم توی خیره و گرفت باال را سرش

 

 ؟!بذارم ات سینه رو رو سرم میزنم، حرف دارم وقتی میشه

 



 روی را سرش و ُسراند شخواهر گردن پشت را دستش و زد لبخندی پوالد

 .گذاشت خود سینه

 

 !من بشم مظلومیتت و اشکا فدای -

 

 .مشام به را برادرش عطر و کشید باال را اش بینی دختر

 

 ...پوالد رو بزنم بهت میخوام االن که  هایی حرف -

 نمیخوام دیگه...نمیگذرم ساده دیگه من اما بشی، داغون شون شنیدن با شاید

 واسه راس راس مون خانواده وضعیت بانیه، و باعث یخوامنم...باشم ضعیف

 !نباشه خیالشم عین و بچرخه خودش

 

 ،کردی اشتباه خیلی...نداشتم خوبی روز و حال من که مدت این تو تو،...پوالد

 !نداری اطالعی شون کدوم هیچ از اما...خیلی

 

 .میداد گوش خواهرش های حرف به گیج پوالد

 

 .کرد سکوتی دختر

 

 .کرد تجاوز ، من به که...من به که نبود کسی اون سپهر پوالد، -

 

 .شد گرد پوالد های چشم

 



 گم راه اش سینه توی از نفس و شد متوقف خواهرش موهای نوازش از دستش

 .کرد

 

 .داشتیم دوست خیلی رو همدیگه سپهر و من

 

 ؟!میگی چیداری...چی:  زد لب مبهوت و بریده صدایی با پوالد

 

 !!...بزنم حرف من فقط امشب بذار پوالد، نگو هیچی...هیس -

 

 .فرستاد بیرون سینه از سنگینی نفس دختر

 

 شراکت مناسبت به که بود ای مهمونی توی دیدم، رو امیر که باری اولین -

 .بودید کرده برگذار تون

 

 .اومد می جذابی مرد نظرم به

 

 اون از بعد که دختر یه من، و بود چهره خوش و پولدار ادم یه اون حال هر به

 .بود کرده رو اش خانواده به شانس باالخره کشیدن نداری همه

 

 .بودم شده خسته بود گرفته رو دورم که تنهایی از

 

 چیز همه که بودم شده جدیده دنیای یه وارد...روتین و ساده زندگیه، اون از

 .ببرم لذت ازش میخواست دلم و داشتم



 

 .بود شده خسته بودن، گرفته رو اطرافش که رنگی رنگا  یدخترا اونم،از و

 

 واسش بقیه با که رسیدم می نظر به خاص و بکر دختر یه من اون چشم تو

 .داشتم فرق

 

 شناا هم با بیشتر شد باعث...شرکت به من ی بهانه بی و بهانه با های امد رفت

 بشیمـ

 

 .کشید شرکت از بیرون های قرار به کارمون بعد و

 

 .اومد پیش نامزدی جریان زود خیلی و

 

 ....اومدی کنار رابطه این با زود خیلی تو بود، خوب خیلی چیز همه

 

 همه اون از بعد کردم می فکر بودم، خوشحال...ابرام رو کردم می حس من

 !!بزنه لبخند روم به دنیا قراره دیگه سختی،

 

 یداپ سفید اسب بر سوار شاهزاده یه که بود این از تر قشنگ دختر یه واسه چی

 ...ببخشه تحقق هاشو رویا و شه

 میخواستم چی هر کردم، می َتر لب تا که کسی بود، ادم همین من واسه امیرم

 .کرد می فراهم واسم

 

 



 کابوس یه  ، خواب ،این نگو اما...رویا یه خوابه، یه چیز همه کردم می حس

 !!بود بیداری توی

 

 .شد عوض هاش رفتار مان،ز مرور به که تا گذشت و گذشت

 

 .بود شده عوض خیلی ، خیلی

 

 ...نمیشدی من خراب حال متوجه، ای لحظه که، بودی کارت سرگرم انقدر تو

 

 که ای شغلی های موفقیت و کار توی تو به مرزش و حد بی های حسادت

 ...چشمش توی میشد خار بیشتر روز به روز ، کردی می کسب

 

 .داشت تو به نسبت که هایی عقده کردن خالی اسهو بودم، شده ای وسیله من و

 

 ....تا گرفته تحقیر و کاری کتک از

 

 ...وقت هیچ ندیدی، وقت هیچ تو ولی

 

 که خوندم می نگاهش از...نگفت چیزی اما فهمید، و دید رو چشمم گوشه مامان

 من به همیشه اون کنه، دخالت کارام توی نمیخواست...بزنم حرف من منتظره

 ....داشت داعتما

 

 



 .شد خاکشیر و خرد بودم، ساخته خودم واسه امیر از که بتی اون کم کم

 

 ...که بودم شده تحقیر انقدر...بودم شده اروم...نبودم سابق ادم اون دیگه

 ....که بود کوبیده منو امیر انقدر

 

 .کشید اهی دختر

 

 و بود وغشل سرت همیشه مثل بیارم، ناهار واست تا شرکت اومدم روز یه -

 تو بدون تو عالقه مورد غذای نیومد دلش مامانم...بودی نیومده خونه نهار

 ...بیارم برات من تا بود گذاشته کنار غذا ـواست..بخوریم

 

 ...شدم اشنا سپهر با که بود روزی...روز اون

 

 .بود هم عطا دوست قضا از و بود شرکت جدید کارمند

 

 هم ای دوستی رابطه که شد باعث این و بودم صمیمی عطا با تو اندازه به منم

 ...بگیره شکل سپهر منو بین

 

 لبخنده، داشت سعی طریقی هر به که، بود طبعی خوش و سرد خون مرد سپهر

 .کنه احیا منو های لب روی مرده

 

 .بود شده سابق روال مثل شرکت به امدام و رفت دوباره

 



 .بود برگردونده زندگی به منو که بود کسی همون سپهر

 

 حسیه از تر قوی خیلی گرفته، شکل وجودم توی که حسی کردم، می احساس

 ...داشتم بودم کنارامیر وقتی که،

 

 عصبانی شد، باعث و اومد امیر چشم به ها خند به بگو و ها امد رفت همین

 !هبش

 

 !گرفت لَگدم و مشت زیر و برد اش خونه منو

 شرکت به ندارم حق اصال بخندم، و بگم سپهر با ندارم، حق دیگه گفت؛ بهم

 .بیام

 .بودم شده عصبانی

 شدمـ کوچیک...شدم تحقیر کردم، می حس

 

 !کنم تالفی شده طوری هر رو کارش میخواستم

 

 ازش و گرفتم رو پهرس شماره راست یه...اومدم بیرون که اش خونه از

 باهم ما...بودم اون با...من....من پوالد...اش خونه برم تنهاست اگه که خواستم،

 ...رو شب

 

 .نداد ادامه را حرفش دختر

 

 دنیای توی انگار بود، شده مبهوت انگار گفت، نمی چیزی هیچ هم پوالد

 .بود دیگری



 

 .شرکت رفتم فرداش...ماجرا اون از بعد -

 .شیراز بودی رفته ، مزایده یه تو شرکت برای تو

 

 یه دوچار مادرش گفت..شدهـ چش پرسیدم ازش وقتی بود، ناراحت عطا

 !نداره رو مادرش عمل هزینه پرداخت توان...شده قلبی بیماری

 

 بودم، شده ناراحت واسش

 .کنی کمکش تا بگم بهت میخواستم

 

 .شرکت بودم اومده ای دیگه کار برای رو روز اون خالصه،

 

 .نزدم هم در رفتم،حتی امیر اتاق به راست یه

 

 .بود مقابلش اوراق سرگرم و بود نشسته میزش پشت

 

 م؛گفت بهش بود، کاشته دلم تو که نفرتی تمام با و شدم خیره چشماش توی

 

 دیگه کس به متعلق دیگه که گفتم بهش...بودم اون جز به مردی با رو دیشب که

 با میخوام گفتم بهش ، کنه سنگینی روم حسشن اسم نمیخوام دیگه...هستم ای

 بهم رو مزخرف رابطه اون و شم جدا ازش و بذارم درمیون پوالد

 !نمیزد حرف ای کلمه اما، بود شده خشم از پر نگاهش...بزنم

 



 .بودم ترسیده شنگاه از نگفت، هیچی

 .بودم ترسیده خیلی

 .کردم ترک رو اتاقش و نموندم العملش عکس منتظر

 

 هچ کردم، می فکر داشتم و بودم نشسته اتاقم توی  وقتی بعد روز یه درست

 .زد زنگ بهم امیر بذارم میون در باهات رو نامزدی زدن هم به ماجرای طور

 

 عاواق این و بود، آروم بود،ن عصبانی بود، نرمال خیلی گوشی پشت از صداش

 .بود عجیب واسم

 هر مون رابطه میدونه بهتر که گفت شده، خسته رابطه این از اونم گفت بهم

 ...بخوره هم به تر زود چه

 نمم که نه، یا گفتی چیزی پوالد به مون بین های اتفاق راجب که پرسید ازم

 .گفتم رو حقیقت

 

 خوردن هم به از قبل آخر بار رایب که خواست ازم غمگینی صدای با آخر در

 مالقات قرار یه بود، مون بین زمانی یه که احساسی احترام به و مون نامزدی

 ...بذاریم هم با

 

 ...بخوریم هم با رو شام میخواست...برم اش خونه به تا خواست ازم

 ...کنم رد نیومد دلم احمق من  

 .سوخت می داغونش صدای حال به دلم

 

 .کردم قبول احمقا مثه

 



 ...رفتم اش خونه به وقتی

 ...اون

 

 .بود شده سخت دختر برای زدن حرف

 .بود روحش کشیدن صلیب به ماننده اورش زجر خاطرات مرور

 

 :داد ادامه و فرستاد بیرون سینه از سنگینی نفس

 

 ...رفتم اونجا وقتی

 ...بود سیاه و تاریک خونه

 .بود شده خیره من به حمله آماده گرگ یه مثل چشماش تاریکی اون توی

 

 .بوده اشتباه اونجا به رفتنم فهمیدم اول لحظه همون از بودم، ترسیده

 ...بس و میدیدم نفرت نگاهش تو

 ...بارید می خون نگاهش از

 

 .کرد زدنم به شروع و کشید موهامو مقدمه بدون

 .بدم پس رو کردم بهش که خیانتی تقاص باید گفت بهم

 ...با راحت خیلی که هم شهری پایین فاحشه دختر یه من گفت بهم

 

 .خورد را اش جمله مابقی و داد فرو را دهانش اب دختر

 !کند بازگو را  ها توهین ان بود سختش



 

 ...رفتم حال از که داد فحش و زد و زد انقدر -

 کمک تا اومد نمی بیرون گلوم از صدایی حتی...نمیدید رو جایی چشمام دیگه

 .بخوام

 

 سرد زمین روی تنم شدن کشیده حس و شنیدم رو هاش مزمهز صدای فقط بعد

 ...اش خونه کف

 .بردم ای دیگه سمت به و کشید هام مو از

 ...توی

 !!اتاقش توی

 

 .بود شده دار صدا دختر های نفس

 .نمیزد حرفی هنوز اما دپوال

 !نبود دنیا این توی دیگر شاید

 

 که فتمبی پاش به میخواستم...بزنم صدا رو خدا میخواستم بزنم، جیغ میخواستم -

 ...باشه نداشته کاریم

 !کرد نمی حرکت خشکم حلق توی زبونم اما،

 .بس و مفهوم نا های صدا فقط

 ه،ک این امید به پوالد، بود شده قفل اتاقش باز نیمه در روی ام کرده پف نگاه

 !!بده نجاتم منو و بیاد یکی

 ....اما

 !نیومد کس هیچ



 

 .بود شده جاری اش ونهگ روی دختر های اشک

 .بود کرده خفیفی لرزش به شروع هایش دست

 

 .کرد می متشنج سابق مثل را اعصابش داشت اتفاقات آن اوردی یاد

 

 .شد چی و گذشت چقدر نمیدونم

 .بود شده روشن جا همه که کردم باز چشم وقتی ولی

 و ردک می گز گز سرما و درد همه اون هجوم از تنم و بود تار دیدم هنوزم

 .بود رفته خواب

 

 زحمت به و بود کرده ُپف بودم خورده که هایی لگ و مشت خاطر به چشمام

 .میدیدم رو اطرافم

 

 گها گرفتم، یادگاری واسه دیشب هم فیلمو این"  میگفت که شنیدم رو صداش

 نشون رو فیلم این که، نه اگه و میمونه مون دو هر بین راز یه بخوای خودت

 !"میگه چی مببین میدم پوالد

 

 .سوخت خودم کسی بی حال به دلم لحظه اون

 ....نیستم چیزی دیگه مرده یه جز که کردم حس

 ...نمیاد یادم هیچی دیگه اون، از بعد و

 

 و اومد می دیدنم به کلنیک توی بیشرف اون که رو نحسی روزای یادمه ، اما

 تقاص پهرمس که گفت بهم...نکنم باز لب از لب که کرد می تهدیدم بار هر



 رو تجاوز ماجرای و زده گول رو تو طور چه که گفت بهم داده، پس کارشو

 ...برای کرده تحریک رو تو و انداخته سپهر گردن

 !!!کشتنش

 

 : کرد زدن زجه به شروع دختر

 

 یقربان خودتم و کردی قربانی رو اشتباهی ادم تو کردی، اشتباه تو پوالد اما

 ...شدی امیر کثیف بازی

 کنم می خواهش...کن بیرون مون زندگی از و مرد این کنم می خواهش ، پوالد

 پست اون خاطر به مامان و من روز حال...بده پس کاراشو تقاص کن کاری

 !فطرته

 

 ....پوالد خدا رو تو

 

 .کند نگاه برادرش های چشم توی تا و گرفت باال را سرش دختر

 

 .بود شده دوخته منامعلو ای نقطه به صامت و شده خشک پوالد نگاه

 

 .کرد می درک را برادرش حال بود، نگران دختر

 !!بگو چیزی یه...بزن حرف...داداش -

 

 .نمیزد حرفی اما پوالد

 



 شد بلند جایش از و زد پلک چند تنها

 !!شد خارج اتاق از و

 

 سمت ان به و بیندازد حیاط گوشه را شلنگ شد باعث و آمد خانه زنگ صدای

 .بردارد قدم

 

 .ماند جواب بی که گفت ای"  کیه "

 .کرد بازش و زد را در چفت کرد ُنچی

 

 ؟!کنی می کار چی اینجا تو:  گفت و کشید هم در ابرو مقابلش مرد بادیدن

 

 ...دارم کار باهات -

 

 ندارم، کاری تو با من:  زد لب حین همان در و ببند ار در تا برگشت عقب به

 .کم شّرت

 .شد شدنش بسته مانع و نشست در الی مرد پای که

 

 .بزنیم باید که هست حرفایی یه کنم، می خواهش...وایستا -

 !!سپهر راجب راجبه،

 

 .شد کشیده سمتش به عطا ناباور نگاه

 

 .دارد فتنگ برای باره این در حرفی چه بداند بود متعجب



 

 مشام به خوشی های بو که بود اشکار کامال و بود ریخته هم به وضعش و سر

 .رسد نمی

 

 : گفت نداشت را جدید دردسر حوصله دیگر که ازانجا

 ؟!جدیدته بازیه

 !من گردنه بندازید میخواید شده چی دوباره

 

 !عطا:  زد صدایش رمق بی و ملتمس پوالد

 

 عقب به که هنگامی و گرفت او از را نگاهش ناراضی و کرد هوفی کالفه عطا

 !...بیام تا وایست:  گفت چرخید می

 

*** 

 

 .دش خیره رویش به رو ، وبه کرد متوقف معلوم نا خیابانی حاشیه در را ماشین

 

 نچو...بزن حرفتو:  گفت و کرد ی" ُنچ" شان بین ممتد سکوت از خسته عطا

 !میگذره مرع یه قد واسم نشستن تو کنار لحظه هر

 

 

: پرسید رمق بی و آرام صدای همان با و شکست را سکوت باالخره پوالد

 ؟!کنه می بد رو حالت من کنار بودن

 



 یا مرتیکه پیش نشستن لحظه یه حتی...بزنم عق میخواد دلم که اونقدی اره، -

 !!،عذاب عذابه مثه تو مثل

 

 .کشید آهی پوالد

 

 چندین زندگی خودم دستای با ،که احمقم ز  چی همه بی نامرد یه من...میدونم -

 !!نبودی مستثنی قائده این از تو و کردم نابود نفرو

 

 ؟!چیه:  انداخت او به نگاهی چشم گوشه از تمسخر با و زد پوزخندی عطا

 ...برداشتی ناله ُچس فاز

 دم،ب رضایت ابجیم و تو رابطه به و بیاد رحم به دلم که اینه واسه ها ادا این اگه

 منو احمق خواهر گذشته، اون از...نداره رنگی من پیش ها حنا این...بگم باس

 من بدون پس...َبس و خداست خود کار اوردنش راه به که زدی گول طوری یه

 ...نمیذارم خواهرم دل رو پا

 

 .داد تکان طرفین به سری افسوس با پوالد

 

 : گفت و کشید آهی

 

 ...ببینمت خواستم موضوع این اسهو امروز نه و اداست من های رفتار نه

 

 ربیشت...میدم انجام رو خواستی ازم که کاری بگم، بهت میخوام برعکس تازه

 کشم می زندگیش از پامو...دوئونم نمی خواهرت زندگی تو ریشه این از

 ...منه از بیشتر خیلی لیاقتش اون...بیرون



 ...بیشتر خیلی خیلی

 

 .نگریست الدپو به ناباور و شد گرد عطا های چشم

 

 ؟!چی -

 

 رسیدی ارزوت به الخره به...اره -

 مادرت چه کست، ترین عزیز جون به رو تو...عطا میخوام چیزی یه ازت ولی

 خونه چشماش تو اشک نذار...باش داشته منو عشق هوای...عطرین همون چه

 ...کنه

 ...بیفته من یاد به من بعد نذار

 ...بگو بهش رو حقیقت خواستی اگه

 ...کنه فراموشم تر راحت طور این شاید ، بشه متنفر ازم بذار...بذار

 

 !!شده چت تو -

 

 هه  :  زد تلخی پوزخند پوالد

 

 شتگذا لبش گوشه سیگار نخی و برداشت داشبورد روی از را سیگارش پاکت

 .کرد روشن و

 

 



 دلت...داده بهم رو کردم باهات که کاری تقاص خدا که بدون قدر همین فقط -

 !بشه کخن

 

 !میزنی زر چی ببینم بزن حرف درمون درست -

 

 خواهر به که بوده کسی اون...امیر:  گفت و داد قورت را دهانش اب پوالد

 !!کرده تعدی...من

 

 باز عقب به اش مردانه اشک قطرات تا فشرد چشم و انداخت پایین را سرش

 .گردند

 

 .سوخت حالش به عطا دل

 

 .پراند باال ابرویی و کرد هوفی

 

 ...طور این که -

 

 و غیرت از...خوردم رو فطرت پست ، شرف بی اون گول احمق منه -

 هشد ریزی برنامه پاپوش اون تا زد دامن خشمم به و کرد استفاده من مردونگی

 ....و کنم عملی شو مسموم فکر با

 

 !!کنید نابود نفرو چندین زندگی:  کرد تکمیل را او جمله و زد پوزخندی عطا

 

 



 !عطا خوردم گول من -

 

 ...ها نبود، قانون مگه...خوردم گول...بابا خفه -

 .زد سیگارش به عمیقی ُپک و نگفت چیزی پوالد

 

 شو کار این:  زد لب و دوخت مقابلش تردد پر خیابان به را سرخش های چشم

 ...نمیذارم جواب بی

 ...کنم می نابودش همیشه برای

 !!میگیرم پس ازش رو کرده ام خانواده و من با که کارایی همه تقاص

 

 !!سابق اشتباه همون بازم:  داد تکان افسوس به سری عطا

 

 حال تقاص...بده پس تقاص اینه، مهم...ای دیگه چیز هر یا ، اشتباه -

 تو تقاص...خاکو زیر مرد   اون بیگناهی تقاص...خواهرم اشکای تقاص...مادرم

 ...رو

 

 تردید ای لحظه کشتنش واسه که میزنی مردی صتقا از حرف...است مسخره -

 !!نکردی

 برادر و خوندیم درس دانشگاه یه تو هم با سال همه اون که نبود یادت اصال

 !میکردی صداش

 

 زده دست من خواهر به اون کردم فکر من:  زد فریاد پوالد

 ؟؟!میفهمیییییی...لعنتی

 



 

 میدادی؟؟ انجام تو رو دادگاه و قاضی کار باید -

 

 ؟!داشتی توقعی چه -

 ؟؟!بگیرم دست به رو خواهرم رسوایی طبل که

 ؟؟!ای جامعه همچین تو اونم

 

 ؟؟!من گردن بندازید چیزو همه بود شده دلیل همینم...نگو چرت -

 

 

 ننداختم؛ تو گردن چیزو هیچ من:  انداخت پایین را سرش پوالد

 ز دور شرکتو حسابای که بودی تو این

 

 .کشید صورتش روی دستی عطا

 

 داشتم؛ احتیاج پول به -

 اهاشب تا میده بهم رو پول اون از نیمی بکنم، کارو این اگه بود گفته بهم فراز

 رو حساب معلوم زمان مدت تو میخواست فقط اون...بسازم جدیدی زندگی

 !!بخوری  بر شکست به مزایده توی تو تا کنم خالی

 

 !!...هم تو...کردی خیانت هم تو -

 

 ...بودم مجبور -



 .میدونم کردم، طمع

 

 ...سیاه...سیاهیم ما همه:  داد تکان افسوس به سری پوالد

 !!میدادم بهت رو پول اون من میگفتی بهم اگه

 

 .خوردم چوبشم اما...کردم طمع که گفتم -

 

 .زد عمیقی ُپک انگشتش الی سیگار به و کشید دیگری آه پوالد

 .افتاد گز گز به سیگار گس طعمه از زبانش ُنک که طوری

 

 : زد لب ارامی صدای با و شکست را شان بین سکوت عطا

 ...کارو اون ،نمیخوای که واقعا

 

 و امد عطا کالم میان بود خرابش اعصاب از نشان که رگه دو صدایی با پوالد

 ...میخوام چرا:  گفت

 .کنم تمامش کرد شروع رو بازی این که جایی همون درست باید

 !!همیشه برای

 

 .انداخت بیرون پنجره از را سیگارش فیلتر و کرد صاف گلویی

 

 .شد خیره هایش چشم توی و چرخاند عطا سمت به را سرش

 



 کن؛ حاللم...عطا ببخش منو -

 .بگم بهت تونم می همینو فقط

 

 : داد ادامه و فرستاد بیرون سینه از نفسی

 

 میخوام؛ چیزی یه ازت

 ...لطفا

 باش داشته خواهرمو و مادر هوای

 !ندارن رو کسی من از غیر اونا

 .باش شون پنهاه

 

 به بود هویدا مقابلش مرد صدای و اهنگ در که غمی همه ان حجم از عطا دل

 .آمد درد

 

 دستت میخوای چرا ، ندارن رو کسی تو غیر میدونی که تو مرد، نکن حماقت -

 !کنی الوده مرد اون کثیف خون به رو

 

 دترد پر خیابان به خیره و داد بیرون ماشین پنجره از را نگاهش غم با پوالد

 : گفت مقابلش

 

 .بدم پس تقاص باید منم

 .کردم سپهر با که کاری قاصت

  باشه، این من داستان ته قراره که حاال



 !باشم چشیده رو شرف بی اون جون شدن گرفته لذته قبلش بذار

 

 : کرد زمزمه و انداخت حرکت به را ماشین

 !رسونمت می

* 

 : گفت و نشست تخت کنار صندلی روی

 ؟!خوبه تون حال خان، مهرداد

 

 .زد کنارش دهان روی از و برد اکسیژن سکما سمت به را دستش مرد

 : کرد زمزمه و فشرد هم روی پلک

 .دخترم میره و میاد و هست نفسی

 !باشه شده دیر خیلی واسم که بره وقتی که، اینه از ترسم اما

 

 یه ازت دخترم:  داد ادامه مهرداد و  گفت لب زیر ای"  نکنه خدا" عطرین

 !!میخوام چیزی

 

 !چشمم روی به باشه هرچی بفرمایید، جانم، -

 

 برای و گفتم واست خونه توی روز اون ام گذشته از که چیزایی همه میخوام -

 !!کنی بازگو پوالد پسرم

 

 به و بگی بهش چیزو همه تو بشینه، من صحبت پای تونه، نمی که حاال میخوام

 !!بیاریش من دیدن



 

 : گفت و کرد نگاهش زده غم نگاهی و تردید با عطرین

 کنید،ن خیال و فکر انقدر کنید، تالش تون سالمتی واسه خدا رو تو فقط ،باشه

 !!میاد کنار شرایط با بگذره که یکم پوالد میدم قول بهتون

 

 : گفت و داد تکان سری مرد

 ...بذارمش زمین تر زود چه هر باید که دوشمه رو دیگه بار یه فعال

 !!نداره رو ازر همه این کشیدن دوش به زور من خسته تن دیگه چون

 : پرسید کنجکاو دختر

 ؟!چی

 

 ...نگفتم مهراد به رو هیچی هنوز مهراد، -

 !!بدونه رو حقیقت اونم باید

 

 .داد تکان سری و کشید آهی عطرین

 

 .آمد سمتش به و گرفت دیوار از تکیه مهراد و شد خارج مرد اتاق از

 ؟!گفت چی -

 

 !!...هیچی -

 .رفت هم توی مهراد های ابرو

 .رسید می دیوانگی مرز به ها کاری پنهان این از داشت گردی



 زدن حرف این و دارد مرموز مرد ان با ارتباطی چه پدرش فهمید نمی اصال

 .باشد تواند می چیزی چه راجب بدیع خانم با یش خفا در های

 

 اون بگید، من به پدرمه با رابطه در خاصی موضوع اگه لطفا بدیع، خانم -

 .هستید وضعش و حال شاهد که خودتون بده، حالش خیلی

 مطلع ازش شما که هست چیزی اگه نداره، رو دیگه تنش یه طاقت دیگه قلبش

 ...بگید لطفا نه، من و هستید

 ...من دونستن چون

 

 .چرخد می سرش دور دارد دنیا تمام کرد حس دختر

 و شد تار و تیره هایش چشم جلوی چیز همه که بیاورد لب بر کالمی خواست

 !!!رفت حال از

 

* 

 .کرد باز چشم زحمت به و فشرد هم روی لب

 !تلخ هم دهانش طعم و بود شده خشک حلقش ته

 

 نیآ به مقابلش در شده کشیده رنگ کاربنی پرده  که انداخت اطراف به نگاهی

 .شد تختش نزدیک دست در چارتی با همراه پرستاری و رفت کنار

 : گفت و زد لبخندی

 ؟!گلم اومدی هوش به

 

  : کشید باال زحمت به را تنش و داد فرو را دهانش تلخ ُبزاق

 ؟!شده چ م من



 

 دختر حیاتی عالئم حاوی چارت به نگاهی و کرد حفظ را لبخندش پرستار

 :گفت و انداخت

 

 !!بگم بهت تا بدی گونی مژده باید

 .رفت باال عطرین های ابرو

 

 نارک پرده بین از ارجمند مهراد که شد کشیدع دختر سر پشت به عطرین نگاه

 : پرسید پرستار به رو و شد ظاهر رفته،

 ؟!خوبه حالشون

 ؟!ندارن که خاصی مشکل

 

 : گفت چرخاند می دویشان هر بین نگاه که حینی و داد باال ابرویی دختر

 !دارم تون واسه خوشی خبر اما نمیدونم، که رو خاص مشکل

 

 .پرید باال شان هرجفت های ابرو

 ؟!بفرمایید: گفت و شد کشیده عطرین سمت به مهراد متعجب نگاه

 

 ؟!هستید خانم این همسر شما -

 

 ...ایشون نه،:  زد لب سریع عطرین

 : کرد کامل جدی نگاهی با را دختر جمله باقی و امد کالمش میان مهراد

 ؟!بفرمایید هستم، ایشون اشنای



 

 :داد ادامه لبخندی با همراه عطرین به رو و گفت ی" اهان" پرستار

 شدنتم هوش بی دلیل اشه، هفته۲ جنینتم و باداری شما بگم باید خشکلم، خب

 صحبت بهش راجب باهات اومد دکتر وقتی االن که داری ضعیفی بدن همینه،

 !!کنه می

 

 و باز هایش لب اب از بدور ای ماهی ماننده و بود هشد گرد عطرین های چشم

 .میشد بسته

 .شد کشیده دختر سمت به مهراد باور نا نگاه

 !هیچ دیگر و کند زمزمه را ُبهتی ُپر" ؟!من" توانست تنها عطرین

 

 .افتاد راه به خیابان سر و شد ادهپی تاکسی از

 می سرش توی حباب مانند که هم بر و هم در هایی فکر از بود پر مغزش

 .ترکیدند

 

 .کرد جا به جا شانه روی را کیفش و پرید مقابلش باریک جوی روی از

 

 !برد می سر به باوری نا و بهت در هم هنوز

 .بدهد نشان باید العملی عکس چه نمیدانست

 .باشد داشته را انتظارش که نبود چیزی قاتفا این

 

 .نشست شکمش روی اگاه خود نا دستش

 !!شب ان یعنی



 .گزید نشست،لب لبش روی لبخندی

 بخشید سرعت هایش قدم به و برداشت شکم روی از را دستش سریع خیلی

 عطرین بریزی سرت رو خاکی چه ، کنی فکر باید حاال:  گفت لب زیر و

 !!خانم

 

 .شد شان خانه مقابل اشنای ماشین متوجه که بود برنداشته ربیشت قدم چند

 

 .شد پیاده ماشین از پوالد همراه برادرش

 .پرید باال ابروهایش

 .شنید نمی فاصله ان از او که گفتند، می هم به را هایی چیز داشتند

 .داد ی" سالم" شد نزدیک وقتی و رفت شان سمت به متعجب

 

 .یدچرخ جانبش به مرد دو هر نگاه

 .نگفت چیزی اما پوالد و داد تکان سری عطا

 .کند برداشت را چیزی پوالد نگاه از توانست نمی عطرین

 .باشد عصبانی دستش از هم هنوز میزد حدس

 ؟!افتاده اتفاقی:  پرسید و فرستاد بیرون سینه از نفسی

 

 .گفت آرامی"  نه" عطا

 

 :فتگ عطا به رو و گرفت عطرین از را اش جدی نگاه پوالد

 .کنم صحبت باهاش تونم می



 

 دگر عقب که حینی سپس و کرد مکثی و کرد بدل و رد شان بین نگاهی عطا

 : گفت کرد می

 

 !گردون برش زود

 

 سر پشت شده بسته در از را نگاهش و نشست عطرین لب روی لبخندی

 .گرفت برادرش

 

 .بدهد پوالد به را منتظره غیر خبر این طور چه حاال فکر خود با

 .میشود خوشحال موضوع شنیدن از پوالد صالا

 

 .کرد پوفی

 .بود ریخته هم به مغزش

 .کردند می راجبش فکری هم با دو هر میگفت، پوالد به اگر قطعا

 ؟!خوبه حالت:  گفت و ایستاد پوالد مقابل

 

 .کرد نگاهش تنها نگفت چیزی پوالد

 : پرسید دختر

 ناراحتی؟ دستم از

 

 : کرد زمزمه و برداشت قدم ماشین سمت به و نداد جوابی پوالد

 .شو سوار



 .کرد متوقف محله همان اطراف در پارکی کنار را ماشین

 

 .بگوید پوالد به را موضوع چطور که کرد می تا چهار دوتا دو داشت عطرین

 

 و گرفت بودند بازیکردن فوتبال حال در که هایی بچه پسر از را اهشنگ پوالد

 :گفت و چرخاند سر عطرین سمت به مصمم

 

 !بشم جدا ازت میخوام

 

 .شنیده اشتباه کرد، فکر عطرین

 .نگفت چیزی و خندید

 !عطرین بشم، جدا ازت میخوام گفتم، -

 

 .رفت هم تو پوالد جدی نگاه از عطرین های ابرو

 چی؟ -

 

 رو ارزشش فهمیدم منم...ما رابطه با نیومد کنار بازم زدم، حرف عطا با -

 ...بگیرم خواهرشو بخوام من باشه هم خداش از نداره،

 و در بی محله این تو کردن زندگی از بهتر من با کردن زندگی باشه چی هر

 !!پیکره

 

 .کرد می نگاهش ناباور دختر

 : کرد زمزمه



 ؟!پوالد

 

 .بزند خنده زیر بلند صدای با هو یک پوالد بود، منتظر

 .کردم باهات شوخی چه ببین بگوید، بعد

 !!نیست قشنگی شوخی اصال -

 

 .ندارم شوخی باهات -

 ؟!میگم دروغ مگه

 !!مرتیکه اورده کجا از رو نفس به اعتماده همه اون نمیدونم

 

 :زد فریاد اشک از مملو چشمانی با و بیاورد طاقت نتوانست دختر

 !!بدون رو خودت حد شو خفه والد،پ شو خفه

 

 : گفت و زد امیزد خور تمسر پوزخندی پوالد

 .شمایید بدونه رو خودش حد باید که اون

 ..خبره چه انگار که میاد کالس واسم طوری یه

 نیومدمـ که پریون شاه دختر خاستگاری

 خواهر نداره خبر...رعیتشی انگار میگیره باال دسته رو خودش جوری یه اقا

 ...و گذرونده من زیر شبم یه گلش تدس

 .نشست پوالد صورت روی و رفت باال عطرین دست

 

 توی دختر گریه صدای سپس و شد حاکم شان بین لحظه چند برای سکوت

 .شد پژواک فلزی اتاقک



 و شد پیاده ماشین از سرعت به و کرد باز را در دیگری حرف بی عطرین

 !کرد دویدن به شروع

 

 

 !!!ریخت اشک و گذاشت فرمان یرو را سرش پوالد

 .بود دختر نگران

 

 .کند مجازات را خودش دختر نگرانی حس همان با میخواست دلش اما

 .نرفت دنبالش خاطر همین به

 

 از بعد میگذاشت و برید می خودش از را عطرین همیشه برای بار یک باید

 .نکشد عذاب رفتنش

 

 

 مقصدی سوی به تر تمام چه هر سرعتی با و انداخت حرکت به را ماشین

 .کرد حرکت معلوم کامال

 

 شروع خواننده صدای با همراه و گذاشت ماشین پخش دکمه روی را انگشتش

 .کرد اش مردانه های اشک ریختن به

 

 ...خیالش با ی،میش دیوونه داری میدونم من دل "

 

 ...حالش خوبه تو بی مردی، می تو واسش  که اون شاید



 

 "....فالش توی دیگه نیست عاشقی تو عشق شاید من دل

 

*** 

 : گفت و نشست تخت لبه پدرش کنار مهراد

 ...خبره چه بگو من به میدی، عذاب رو خودت درانق چرا بابا،

 !!بگیره اروم دلم بذار

 ...سرمه باالی همیشه ات سایه که شه راحت خیالم بذار

 

 .فرستاد بیرون سینه از نفسی مرد

 این وت ابد تا ای سایه هیچ که کن قبول اینو...باشه اروم دلت ،پسرم باش اروم -

 نیست موندگار دنیا

 !! میشه خشک روزی یه مه درخت ترین پیر

 

 :داد ادامه سپس و کرد مکثی مرد

 ...هستی من امید اخرین تو پسرم، بگم بهت رو چیزی یه باید

 .دارم ایمان زندگی این تو درستیش و صداقت به که هستی کسی تنها تو

 

 ...بوده گوشت توی الهام اسم از هایی زمزمه همیشه که میدونم

 

 ...بابا کیه لهاما این:  پرسید کنجکاو مهراد

 !!کرده سنگینی ما خانواده رو اسمش سایه همیشه چرا



 

 ...پسرم میگم بهت -

 

 ... کنی صبوری میخوام ازت اما درازه، و طول داستان

 .گشود لب مهرداد و داد تکان سری مهراد

 

 تم،بیف چشمت از یا و کنی قضاوتم من گذشته شنیدن با ترسیدم می همیشه -

 ...موندم فرصت یه منتظر و نکردم باز لب از لب توق هیچ همین واسه

 ...ندارم گفتنش برای وقتی دیگه کنم می حس که گذشته انقدر حاال ولی

 

 ایران به کشور از خارج توی تحصیل از بعد که بود سالم چهار و بیست

 .برگشتم

 .بود رسیده من به برادرم طرف از که بود ای نامه اصلی دلیل

 ...کنه ازدواج زودی به هقرار بود داده خبر

 .بودم هم خوشحال ولی بودم، کرده تعجب

 ...بهتر این از چی و میشد داماد داشت ترم کوچک برادر

 

 .شد ازم گرمی استقبال رسیدن وقت

 خوشحال برادرم ازدواج برای کسی دیدم که بود وقتی من اصلی شگفتی اما

 !مادرم خصوصا نیست،

 



 و همخالف اون ازدواج با مادر که گفت بهم ،نشستم صحبت پای برادرم با وقتی

 دختر جز نیست کسی کرده، انتخاب ازدواج برای که دختری ، که اینه دلیل

 .کنند می زندگی باغ طرف اون که مون خونه سرایدار

 .کردم تعجب

 .نمشید باورم

 

 سالش پنج فقط من رفتن وقت کرد می صحبت ازش برادرم که دختری اون

 ؟!شده بزرگ اینقدر یعنی کردم فکر خودم با بود،

 

 .نداشتم ذهن توی ازش زیادی تصویر

 .بدم حق بهش تونستم نمی اما کردم می درک رو مادرم

 .داشتند احترامی و شأن خودشون برای هم خانواده اون نظرم به چون

 

 دختر اون با تا کرد مجاب رو مادرم برادرم، بود صورتی هر به حال هر به

 ...کنه ازدواج

 .دیدم عقد سفره روی رو دختر اون من االخرهب و

 می کاری هر خاطرش به که بود برده چنان رو برادرم دل که زیبایی دختر

 .کرد

 !!...الهام اسم به دختری

 

 .گذشت سال دو بشم متوجه که این از قبل زود خیلی

 نشده متوجه اصال رو زمان گذر که بودم مون خانوادگی شغل درگیر انقدر من

 .بودم



 و مادرم های انداختن طعنه از فارغ و بود زندگیش سرگرم هم مراد برادرم

 .رسید می نظر به خوشحال اورش عذاب های نگاه

 

 به بل به لبخند و دست به شیرینی برادرم که گشتم می بر کار سر از روز یه

 .اومد استقبالم

 !!بشم عمو قراره که گفت بهم شده چی پرسیدم ازش وقتی

 

 .بودم زده شگفت و خوشحال

 .گفتم تبریک بهش

 .کردم سالمتی ارزوی اش بچه واسه

 ...گفتم تبریک هم همسرش به

 .بود خودش کار تو سرش همیشه که بود ارومی زن الهام

 .بود همین کنارش برادرم گی همیشه خوشحالی دلیل شاید

 

  کمی و کشید خاطراتش یاد به آهی مرد

 :داد ادامه سپس و کرد سکوت

 

 .بود شده ماهه هفت الهام که وقتی تا گذشت و گذشت

 ناو بیاره، دنیا به رو پسری نوه اولین قراره خانواده عروس که شد پخش خبر

 !کنه می برخورد عروس یه مثل الهام با مادرم میدیم که بود بار اولین روز

 

 اطراف شرکت اجناس حاوی های کامیون از یکی که رسید خبر شب همون

 بش  اگه چون...ببرن واسشون کار تعمیر تا نیازه کسی به و شده خراب شهر

 !!بشه زده برد دست اجناس به بود ممکن میگذروندن اونجا رو



 

 و شد غد زندگیش مهمیه اون به شب اون تو مراد که بود حکمتی چه نمیدونم

 "ببرم کار تعمیر واسشون برم میخوام خودم" گفت

 "خانمت رکنا بمون زنته، و تو شب شب،"  گفتم بهش

 .نرفت گوشش توی اما

 .کرد رو خودش کار

 ...رفت که بود ماه دی اواسط سیاه، و بارونی شب اون تو

 !!میشه برای اونم

 

 مسیر از جاده لیزی خاطر به ،ماشینش زدن زنگ که بود صبح سه ساعت

 .... و شده خارج

 

 درد به قلبش و بست حلقه اشک خاطرات ان مرور با مرد های چشم درون

 .مدا

 

 : زد لب مهراد

 !!متاسفم

 

 .فشرد دست توی را پسرش دست مرد

 

 و میشد دیوونه داشت مادرم و بود مرده برادرم بود، ریخته هم به چیز همه -

 !!اون از تر بد الهام

 



 .گذشت تیسخ به هم دیگه ماه دو

 .کرد نمی صحبت کسی با و بود خودش توی همیشه از تر ساکت الهام

 .بودیم نگرانش همه ما و میگذروند شو بارداری اخر های روز

 .شنیدم رو هاش جیغ صدای اتاقم توی از روز یه که این تا

 

 .قراره چه از اوضاع فهمیدم سریع

 

 .بودن رفته دمرا قبر روی پدرم همراه به مادرم و نبود خونه کسی

 نشده کنجکاو بچه حال راجب بارم یک حتی بود گذشته که مدتی تمام مادرم

 .بود

 .بشنوه چیزی بچه اون راجب نمیخواد دیگه میگفت

 !داره نحسی قدم پا بچه اون میگفت

 !!اونه مراد مرگ بانی و باعث میگفت

 

 بچه تا رسوندم بیمارستان به تنها دست بود زحمتی هر به رو الهام خالصه،

 ...بیاره دنیا به رو اش

 

 .گذاشت دنیا این توی قدم سالمت و سالم خدا لطف بچه،به اون و

 

 بذاریم رو پسرش اسم گفت و اومد حرف به باالخره الهام دوماه گذشت از بعد

 "پوالد"

 .بود کرده انتخاب پسرش برای مرگش از قبل مراد که اسمی

 



 یه مثل مدت این تمام در کردم سعی من و میگذشت پوالد تولد زمان از ماه نه

 .کنم مراقبت ازش پدر

 ...نشه حس مادرش و اون برای برادرم، خالی جای تا

 

 هم بار یک حتی مادرم اما ، میشد تر بزرگ و بزرگ اون و میگذشت زمان

 .نبود مشتاق یدنشد برای

 

 دعوت کارش اتاق به رو من پدرم که بودم گشته بر خونه به کار سر از روزی

 .کنیم صحبت هم با موضوعی راجب تا کرد

 

 براج کردن فکر حتی لحظه اون تا که کرد رو درخواستی ازم و نشست مقابلم

 .بود ممکن غیر واسم بهش

 

 .کنم جمع ور برادرم بچه و زن زندگی تا خواست من از

 

 .نیست موندنی که زیباییه و جوون زن الهام گفت بهم

 .بشه بزرگ مادر بدون اش نوه که نمیخواست دلش

 

 عجیبی چیز زمونه اون توی بود،اما منتظره غیر بود زده بهم که هایی حرف

 .نبود

 بعد رو شون برادران مونده هوا روی زندگی تا بودن مجبور ها مرد از خیلی

 !نمونه سرپنهاه بی اشون خانواده تا کنند جور و جمع مرگ از

 

 .بودم شده کالفه عصبی



 .نذاره درمیون الهام با رو موضوع این خواستم ازش

 .نرفت کتش تو اما هستم برادرمم خانواده مخلص جوره همه خودم گفتم بهش

 یداپ خاستگاری الهام برای که بوده این پدرم درخواست این دلیل فهمیدم ها بعد

 .بود شده

 

 

 .دمب خواسته این به تن شدم مجبور تا داد قرار منگنه توی منو انقدر حال هر به

 .بود اثر بی مادرمم های نفرین و ناله حتی

 

 .نیاورد پدرم حرف روی حرفی و بود اروم همیشه مثل هم الهام

 ...نیست رضا دلش و ازدواجه این مخالفه کامال اون که میدونستم البته

 .داشت دوست رو برادرم عاشقانه اواقع اون چون

 

 !گذاشت شرطی پدرم برای شداما راضی هم مادرم آخر در

 

 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس سپس و کرد مکثی مرد

 

 بیامرز خدا نورگل   و تو مثل هم مادرت منو بین نسبت میدونی که طور همون

 .بوده خاله پسر خاله دختر

 

 داشتن خبر سپیده به مادرم مرز و حد بی عالقه از خانواده کل همیشه

 وت میگیره پسراش از یکی واسه رو سپیده مادرم اخرش که این پچ پچ همیشه و

 .بود مراد و من گوش



 

 الهام از قبل که ودب این ازدواج به رضایت واسه مادرم شرط که، این خالصه

 .دربیارن من عقد به رو سپیده

 

 ...میسوزه خودم حال به دلم حسابی میاد، یادم روزام اون سستی وقتی

 میمتص من زندگی واسه بگم و وایستم شون مقابل در تا نداشتم جسارت انقدری

 .نگیرن

 یا هست مون اندازه ببینن که این بدون و بودن بریده و دوخته همه حال هر به

 .کردن مون تن  نه

 

 .بود ها شوهر و زن شبیه الهام با ام رابطه از بیشتر خیلی مادرت با ام رابطه

 

 .میکرد تحمل رو من های ناسازگاری مدت تمام باید مادرت، بیچاره اما

 

 وقتم کردم می سعی اون از بعد نمیذاشتم، خونه تو پا ازدواج اول های هفته تا

 .اماله تا باشم سپیده با رو

 طور میدیدمش برادرم زن چشم به ها مدت که زنی به بود سخت واسم واقعا

 .کنم نگاه ای دیگه

 

 .روبشم به رو الهام با نمیخواستم حتی

 

 .شد باردار رو تو مادرت و گذشت مدتی

 .پسرم بود نداده دست بهم احساسی هیچ بخوای رو راستش

 .نداشتم خاطری تعلق چیز هیچ به چرا نمیدونم



 .بود گرفته اجبار بوی و رنگ واسم چیز همه بودم، شده حساسا بی

 

 ...اومدی دنیا به تو که گذشت و گذشت ، حال هر به

 نمی ای دیگه حس بود،هیچ گرفته ای تازه هوای و حال منم زندگی اومدنت با

 .بشه پدرانم شیرین حس بروز مانع تونست

 .بودی شده زندگیم کل تقریبا

 .میشد معطوف تو سمت به ام دغهدغ تمام کارم بجز حاال

 .بود خوشحال مادرتم

 .شده تر قدرت پر زندگیش های ستون کنه فکر میشد باعث این

 

 وقت ساده پرسی احوال سالم یه قد الهام با من شدن رو به رو مدت این تو

 .بود خونه باغ و حیاط تو از اومدن و رفتن

 

 نزد واسه بود برده درمونگاه به رو تو و سپیده مادرم وقتی روز یه که این تا

 .شنیدم رو الهام های جیغ صدای واکسن

 

 در اونا واسه که خونه از بخش اون به و شدم خارج کارم اتاق از اسیمه سر

 .رفتم بود شده گرفته نظر

 

 .زاریه و گریه حال در و نشسته تخت کنار دیدم که شدم اتاقش وارد

 دست از داره نیست، خوب اصال پسرم حال" گفت که شده چی پرسیدم ازش

 "!میره

 .شد کشیده تخت روی جون نیمه جسم روی نگاهم

 



 .بود کرده َوَرم حسابی هاش گلو و بود زده قرمز های دونه بچه بدن کل

 

 تا پیچیدم نازکی پتوی دور رو هبچ خودمم و شه حاضر گفتم بهش سریع

 .ماشین تو ببرمش

 .سرده اینقدر چرا اتاق رسید، ذهنم به لحظه همون

 

 شبستری دکتر که بیمارستان رسوندیم دلنگرونی هزاران با رو بچه خالصه

 .گرفته مخملک ضعف و سرما خاطر به گفت و کرد

 

 حادی وضعیت که داد خاطر اطمینان بهش دکتر اما بود نگران خیلی الهام

 .کرد ارومش و نیست

 

 گرفته شرمم ام نکرده خرج مردونگی و خودم از حسابی لحظه اون من ولی

 .بود

 

 سامون و سر رو برادرم خانواده میخواستم طوری این" کردم، فکر خودم با

 "؟!بدم

 

 .شد مرخص بیمارستان از پوالد و گذشت

 .برد می زمان ای هفته چند بیماریش درمان

 

 و الهام واسه اتفاقاتی همچین نذارم وقت هیچ دیگه که بودم خورده قسم دلم تو

 .بیاد پیش پسرش

 



 و راحتی صرف وقتم تمام خونه به شون رسوندن از بعد شد باعث همین

 .بشه اونا آسایش

 

 .کردم می چک رو شون کسری و کم و میزدم سر بهشون وقت بی و وقت

 .نبود حواسم اصال من و بشه حساس مادرت بود شده باعث همین

 

 باعث پوالد واسه گیم همیشه های گذاشتن وقت منو حد از بیش های امد رفت

 اش متوجه کدوم هیچ که بگیره شکل الهام منو بین جدیدی رابطه بود شده

 .نبودیم

 

 .مینشست دلم به زن اون شخصیت جور یک روز هر

 .کرد می خودش مجذوب منو روش یک به روز هر

 .بستیم هم به دل باشیم کرده شو قصد که اون بی مون دو هر که اونقدر

 

 به رو بودم نکرده پیدا مادرت با اجباریم رابطه تو که عشقی کردم می حس

 .کردم پیدا الهام با ام ناخواسته رابطه تو دیگه شکلی

 

 و زیبا زن این مجنون و مجذوب طور چه که کردم می درک رو برادرم حاال

 .بود شده قلب خوش

 

 کرده پسرش صرف شو جوونی و زندگی تمام بزنه، دم که اون بی ، که یزن

 .بود

 شده دریغ ازش چیز همه بزرگی خونه چنان تو کردن زندگی وجود با که زنی

 .بود



 

 بود، شده عوض هم ها چیز خیلی میون این و بودین شده بزرگ پوالد هم تو هم

 .الهام منو رابطه مثل

 

 از بار این که ای بچه داشت، بطن در ای دیگه بچه اه ماه بعد   حاال که الهامی

 !بود من تن و گوشت و خون

 

 .شد گرد مهراد های چشم

 .یشدم تعجبش و شگفتی باعث پیش از بیشتر لحظه هر شنید می که هایی چیز

 .بود ریخته هم به کامال مغزش

 

 .کند تازه نفسی کرد سعی مهرداد

 .بکشد درد انشرو و روح میشد باعث خاطرات اوری یاد

 

 برای باید میگذشت، بارداریش از ماه شش فقط که وقتی موقعیت اون تو -

 .رفتم می ایران از خارج به ای مزایده تو شرکت

 

 .میشدم دار خبر بچه جنسیت از رفتن از قبل خواست دلم

 بچه یتجنس از و رفتیم کلنیکی به هم با الهام منو رفتنم از قبل روز یک درست

 .مشدی مطلع

 .دارم راه در دختری بار این که فهمیدم

 

 .رسید می نظر به خوشحال الهامم بودم، خوشحال



 .درخشید می ستاره چشمام توی

 ...زیبا خیلی شده زیبا

 

 .شدم سفر اماده خودمم و رسوندمش خونه به

 .باشه داشته خودشو هوای بودم کرده سفارش بهش حسابی رفتن از قبل

 !میزنه شور دلم چرا نمیدونستم

 

 

 رمس پشت قراره اتفاقاتی چه بدونم که این از فارغ رفتم، خبر بی من خالصه

 !بیفته

 

 مستخدم از برگشتن از بعد که طور اون- من رفتن از بعد روز چهار درست

 از خواب توی و میشه قلبی سکته دوچار پدرم -مکرد جو و پرس خونه های

 ...میره دنیا

 

 : کشید آهی مرد

 

 اتاق تو پدرمو بشه، مطلع موضوع این از کسی بذاره که این بدون مادرم

 برگذاری واسه رو خونه میگه خونه های کن کار همه به و کنه می زندونی

 !!من مراسم بلکه پدرم، مراسم نه اما کنند، آماده مراسم

 

 ؟!چی یعنی:  گفت متعجب و نیاورد طاقت دیگر مهراد

 

 : داد ادامه مهرداد



 و مونه می تنها شون اتاق تو پدرم با رو ساعتی چند اتفاق اون از بعد مادرم

 مراسم هی با تا کشن، می نقشه هم با و میره سپیده اتاق به میاد بیرون وقتی بعد

 و شدم سانحه دوچار راه تو من که بدن جلوه طوری رو چیز همه سوری

 !!مردم

 

 تو که میده جلوه طوری رو چیز همه مادرم ، الزم های ریزی برنامه از بعد

  مراسمه، مراسم الهام چشم

 ...که کنه می شک دوچار رو دختر اون طوری بعد و

 

 تر زود چه هر گفت بهش بده، فراری اونو تا داد جلوه طوری رو چیز همه

 نحس شگون پسرش دو هر مرگ مقصر بود فتهگ بهش...بری اینجا از باید

 ...هاش بچه و اونه

 خونه از و میگیره ازش رو ها بچه نیست هم مهردادی دیگه که حاال گفت بهش

 .بیرون کنه می پرتش

 

 !کرد تک رو خونه خبر بی شب همون که بود کرده وحشت انقدر بیچاره زن

 

 !خب؟:  زد لب ناباور مهراد

 

 .نکردم پیداشون وقت هیچ دیگه:  داد کانت افسوس به سری مهرداد

  رو ها بچه نه ،اونو نه

 ...که این تا

 بدیع؛ خانم واسطه به

 ...که فهمیدم



 رستوران تو که مردی اون یعنی:  گفت مبهوت و آمد پدرش کالم میان مهراد

 ...اون یعنی...دیدیم

 

 بلق خواممی پسرم، اینجا بیارش:  نالید ملتمس و گرفت را پسرش دست مهرداد

 ...بطلبم حاللیت ازش مرگم از

 .نکردم حقش در که هایی پدری تمام خاطر به ببخشه منو بگم بهش میخوام

 .ندادم انجام الهام واسه که هایی مردونگی همه خاطر به

 

 از بعد نزدیک از میاد یادم وقتی...دلمه رو دردی چه نمیدونی مهراد، نمیدونی

 منکرد لمسش و دیدمش سال همه این

 .طوره چه مادرت حال نپرسیدم ازش میاد یادم وقتی

 ... خواهرت که این یا

 !!...اومده دنیا به اصال:  گفت لرزان صدایی با و فشرد هم روی پلک مرد

 

 .کشید خود پیشانی روی دستی مهراد

 .گرفت فاصله تخت از

 : کشید را آستینش و شد مانع مهرداد

 !پسرم اینجا بیارش

 !بذارم زمین رو سر ومآر دل یه با بذار

 

 شکستن صدای به و رفت می راه خواهرش اتاق در پشت متشنج اعصابی با

 .میداد گوش اتاق توی از هایش جیغ و وسایل

 



 .کرده تمام چیزو همه گفته، می راست مرتیکه پس:  کرد زمزمه لب زیر

 

 وبر پسر، ایستادی اینجا چرا:  اورد خود به را او سرش پشت از نرمین صدای

 ؟!شده چش ببین

 

 .من مادر خودش رو بسته درو بینی، نمی مگه -

 

 ؟!چی اورد خودش سر بالیی اگه عطا، نمیدونم من بشکنش، خب -

 .بریزم سرم به خاکی چه وقت اون

 

 .زد خود پایه روی و نشست اتاق از ای گوشه زاری و گریه با زن

 

 .برداشت قدم، عطرین اتاق در سمت به و گرفت مادرش از را نگاهش عطا

 

 ؟!تو اون خبرته چه ،مصبو سگ در   این کن باز:  گفت و زد تقی

 

 ...برو اینجا از برو،:  که امد عطرین جیغ صدای

 .پایین بیار صداتو -

 

 .گفتی بهش چیزی هی میدونم من ،توئه تقصیر اش همه -

 

 !آخه باشم گفته چی من...میگی چرند چرا -

 



 !بمیرم خودم درد با میخوام...باشم تنها میخوام برو،:  زد جیغ دوباره عطرین

 

 .گرفت بازی به را مرد روان و روح هایش ناله صدای و زد زار

 

 .کرد پوفی کالفه عطا

 

 .کرد رخنه عطا جان در نگرانی و شد سکوتی

 .باشد اورده خود سر بالیی دختر ترسید می

 

 و بپرد جا از در  قفل شد باعث و زد  در به ای متوالی و قدرت پر های ضربه

 .شود خورد دستگیره

 .دید اتاق از ای گوشه کرده کز را عطرین و شد اتاق وارد

 ، خوبی دخترم،:  پرسید در الی از و ایستاد سرش پشت سراسیمه نرمین

 .مادر خوبی

 

 نشاند می اش پیشانی روی ای بوسه که حینی و چرخید نرمین متس به عطا

 .نباش نگران اینقد...کنم می حلش خودم برو تو مامان، باش اروم:  زد لب

 

 .کنار برو...نباشم نگران طور چه -

 !مامان -

 دختر با میخواهد که فهمید شد، کشیده عطا های چشم توی نرمین نگاه

 .بزند حرف خصوصی

 .نبود مادرشان او مگر کرد، نمی شان درک



 .شد دور و گرفت دو ان از را نگاهش درد و غم از پر نگاهی با و حرف بی

 

 .زد زانو مقابلش و برداشت دختر سمت به قدم

 

 روی را هایش دست و بود ذاشتهگ هایش زانو کاسه بین را اش چانه عطرین

 .ریخت می اشک و فشرد می هایش گوش

 

 عطرین صدای با که بکشد اغوش به را دختر تا برد جلو دست و کرد هوفی

 ...یاال برو، اینجا از...نخوره من به دستت:  ماند هوا روی دستش

 !باشم تنها میخوام

 

 !بدی آزار خودتو که باشی تنها -

 دلسپردگی تاوان اشکام این نداده، آزار منو اطرافیانم بجز کس هیچ حاال تا -

 .هامه

 

 .نداره رو لیاقتت مرد اون گفتم بهت هم اولش از -

  :زد پوزخندی دختر

 ...مرده اون بدم حال این دلیل میدونی کجا از

 کردی؟ کار چی میدونی خوب شایدم یا

 

 !بوده خودش خواست با فقط و فقط رفته، اگه مرد اون ،عطرین نگو چرت -

 

 .ترکید می سینه توی داشت دختر دل



 .بزند جیغ بلند صدای با میخواست دلش

 .بزند را خودش و بدهد فحش

 

 .بود ُشک توی هنوز

 !یانه بوده پوالد واقعا بود، نشسته مقابلش که مردی نبود باورش

 

 .میشد دیوانه داشت

 دارم دوستت همه آن پس

 ...عشق همه آن

 .کرد نمی رها را او وقت هیچ پوالد بود، ممکن غیر

 .بودند گذرانده هم را این از تر سخت های روز آنها

 فهوق بی تالشه همه آن پس ،بکشد پس پا عطا مخالفت با بود قرار اگر اصال

 .بود چه برای دختر دل اوردن دست به برای

 

 !بود کرده رفتن آهنگ شد تمام او با کارش تا هم شاید یا

 .بهتر عطا از ای بهانه چه

 

 .آمد درد به دلش پوالد دار نیش و صریح های حرف آوردن یاد به با دوباره

 ار غرورش بود اورده زبان به صورتش توی پوالد که کلماتی تک تک مرور

 .کرد می دار خدشه

 

 .کند می زخمی را روانش و روح دارد قلبش شکسته های تکه کرد می حس

 



 : که آمد عطا صدای

 

 کنی؛ فراموشش کن سعی یختن،ر اشک کافیه دیگه

 !تر بعد نه و داده نشون شو واقعی ذات االن که بهتر چه

 .نشده خراب زندگیت همه که کنی شکر هم رو خدا باید

 

 .شد تر تازه دختر دل داغ

 .میشد هم این از تر خراب مگر

 .افتاد رعشه به بدنش ستون چهار و اورد خاطر به را بطنش در جنین

 

 .شد دار صدا اش گریه و گرفت راه بیشتری شدت با هایش اشک

 

 !میشه اینم از تر خراب مگه -

 شدم؛ بدبخت

 .کنم کار چی باید حاال

 

 .شدم بدبخت نگو یارو اون خاطر واسه مردم، من مگه نگو چرند -

 

 .شدم دیگه، شدم:  گفت و زد خودش پای روی مشت با دختر

 

 .کنم کار چی حاال...ارکنمک چی حاال:  کرد می زمزمه لب زیر وار هیستریک

 



 ...انگار کنم کار چی میگی طوری یه کردی، ام خسته دیگه بسه -

 

 .گذاشت نیمه را حرفش عطا

 های چشم توی و گرفت باال را سرش ترسیده های چشم با و سرعت به دختر

 .شد خیره برادرش

 

 :زد لب بریده بریده عطا

 ...تو عطرین،

 ؟!ها نکردی اضافه غلط که تو باهاش، که، تو

 

 .داد فرو صدا پر را دهانش آب دختر

 .گرفت بازی به را عطا قلب اش ترسیده های چشم

 

 .شد بلند جایش از عطا و کشید دیوار کنج بیشتر را خودش

 

 ...لعنتی بزن حرف:  نالید و برداشت عقب به قدم چند

 

 !میگی چی نمیدونم من:  گفت لرزان صدایی با عطرین

 نکردی مرتیکه اون با غلطی هیچ که بگو...ونیمید خوب هم خیلی -

 !بزن حرف...عطرین

 

 .داد تکان طرفین به را سرش استیصال و ترس با دختر

 



 .خورد ُسر زمین روی و داد تکیه سرش پشت دیوار به را کمرش عطا

 

 !غلطی چه...کردین غلطی چه شما:  زد لب و فشرد پنجه توی را هایش شقیقه

 

 واردی از تکیه و کند سرازیر سستش های زانو توی را قدرتش تمام کرد سعی

 .بگیرد

 

 .ایستاد هایش پا روی زحمت به

 

 !شو بلند -

 

 چی؟:  پرسید متعجب عطرین

 

 .یاال کن، سر دستمالتو شو، بلند گفتم -

 

 .شدادا چرا -

 

 !باش حاضر فقط نپرس، سوال -

 

 .خدا رو تو داداش:  گفت و شد بلند جایش از ترسیده دختر

 

 .برداشت قدم در سمت به و نکرد ای توجه عطا

 .باشی اماده برگشتم -



 

 

 .بود ترسیده برادرش عجیب رفتار از دختر

 

 .ایستاد جایش سر تردید با و زد گره هم توی را لرزانش های پنجه

 

 .آمد بیرون اتاقش از و شد آماده خیال و فکر هزار با هباالخر

 

 .برداشت قدم سمتش به و آمد بیرون آشپزخانه درگاه از دخترش دیدن با نرمین

 .مادر خوبی -

 کجا ،کردی کال و شال چرا:  پرسید نرمین و داد تکان سری حرف بی دختر

 .شب وقت این بری میخوای

 

 .شد نمایان در الی عطا و شد باز انهخ در که کرد نگاهش حرف بی عطرین

 

 .بیفت را یاال:  گفت شود داخل که آن بی

 

 کجا جا، این خبره چه: پرسید و چرخاند آنها بین را کنجکاوش نگاه نرمین

 برید؟ میخواید

 

 !بیرون:  گفت و چرخید عقب به عطا

 .باش زود هم تو

 



 

 .زد رونبی خانه از عطا سر پشت و گرفت فاصله مادرش از حرف بی

 

 .گفت یی" بابا ای" فرزندانش رفتار از متعجب نرمین

 !همین فقط بکشید، منو اینه تون قصد فقط شما -

 

*** 

 

 آرام و کشاند عطا سمت به را هایش قدم تاریک کوچه توی و حیاط در جلوی

 .ببریم میخوای کجا:  زد لب

 

 

 .رفت شده پارک رنگ سفید پراید سمت به عطا

 

 .شو سوار -

 

 !اوردی کجا از ماشینو این:  شد گرد عطرین های شمچ

 

 .نباشه کاریت -

 

 

 .شد سوار باالخره و کرد پا آن و پا این کمی عطرین

 



 .برید می را امانش داشت دیگر کنجکاوی

 

 ور کارش مسئولیت باید مرتیکه اون:  گفت و انداخت حرکت به را ماشین عطا

 فتهر تو شناسنامه تو اسمش قبلش ایدب بمیره قراره اگه حتی...بگیره عهده به

 .باشه

 

 .گفت ای" خدانکنه" خداگاه نا عطرین

 

 .زد داری صدا پوزخند عطا

 

 .گذاشت دهانش روی را دستش دختر

 

 !بره ام شناسنامه تو اسمش نمیخوام...ببینمش دیگه نمیخوام من -

 

 .داری دوسش همه این که تویی چرا، -

 

 .باشم نداشته کنم می سعی...ارمند دیگه:  گفت و کرد بغض دختر

 

 .کرد ریختن اشک به شروع و انداخت پایین را سرش

 

 .است فایده بی زدین که گندی بعد   -

 یابروی بی با عمر یه باید وگرنه عطرین، برسیم موقعه به کن خدا خدا فقط

 !کنی زندگی



 

 موقه؟ به چرا:  گفت و کشید باال را اش بینی دختر

 ؟!شد چی مگه

 

 .فرستاد بیرون سینه از نفسی عطا

 .کرد می درد شدت به سرش

 !بکشه نفرو یه میخواد -

 

 رگ به رگ صدای که چرخاند عطا سمت به را سرش سرعت با چنان عطرین

 .چید پی دویشان هر گوش توی شدنش

 

:  نالید هم در صورتی با و گذاشت گردنش روی دست و گفت یی" آی"

 ؟!چی...چ

 

 داره؟ خواهر یه میدونستی -

 ...اره -

 ؟!اومده خواهرش سر هم بالیی چه میدونستی -

 

 روحیه حال میدونستم فقط گفت، نمی اش خانواده راجب زیادی چیز  نه، -

 .کماست تو که مادرشم و نیست خوب اصال خواهرش

 

 .کشید آهی عطا

 



 ...ولی نمیدونی ازش هیچی -

 

 منو کنی، کار چی میخوای حاال: انداخت پایین را سرش زده خجالت دختر

 ؟!شود نمی گرفته پس شده استفاده جنس بیا  بگی و جلوش بندازی ببری

 

 .چرخاند سمتش به سر خشم با عطا

 .انداخت تپش به را دختر قلب نگاهش

 

 اشه،ب من با دیگه نمیخواد گفت...کرد تحقیرم اون ببینمش، دیگه نمیخوام من -

 ...من گفت

 

 فراموشش و بشی امید نا ازش که بود این خاطر واسه:  آمد کالمش میان عطا

 .کنی

 

 .اخه چرا -

 

 ...چون -

 خواهرم، خوردی گول تو چون دی،کر می شو فکر که نبود کسی اون چون

 ...خوردی گول بدم

 این با مجبورم منم متاسفانه و داره، دوست اونم، که بدون چیزی یه فقط

 ...بیام کنار موضوع

 آبروی فقط موضوع و گذشته کار از کار دیگه چون نیاد، چه بیاد، خوشم چه

 !ندارم اونم االن دیگه و داشتم که چیزی تنها...مه خانوادگی

 



 ...صاحابت دست بدمت ببرم و کنم قبول هم رو غیرتی بی این باید

 .بشم زمونه رسوای این از تربیش نمیخوام

 

 .زد گریه زیر بلندی صدای با و کرد باز سر دوباره دختر خورده فرو بغض

 

 .بود افتاده لرز به ترس از بدنش

 

 ...عطا -

 

 !شو خفه هیـس، -

 

 .داداش -

 !بمیر -

 

 گذاشت دهان روی را دستش و زد هقی دختر

 !کنم کار چی حاال:  نالید و

 

 .سوخت خودش حال به عطرین دل

 

*** 

 

 



 داشبورد روی از را اش گوشی و کرد متوقف پرتگاه مقابل  دقیقا را ماشین

 .برداشت

 

 .گذاشت گوشش روی را گوشی و کرد لمس را نظر مورد شماره تردید بی

 

 : پیچید گوشش توی امیر صدای پیَپیا بوق چند از بعد

 

 ...الو

 

 کجایی؟...امیر الو، -

 

 طور؟ چه امم، خونه -

 

 .افتاده اتفاقی یه -

 

 ؟!اتفاقی چه:  پرسید متعجب امیر

 

 یاهیس به ماشین پنجره از را نگاهش و فرستاد بیرون سینه از را نفسش پوالد

 .داد مقابلش بیابان شب

 

 .میفرستاد واسم گونه تهدید پیامای مدت یه بود ای مرتیکه یه -

 

 خب؟ -



 

 .هستید واقعی قاتالی شما که میدونم گفته بهم -

 

 ؟!گفتی چی تو خب:  که رسید گوش به تشویش پر بار این امیر صدای

 

 .مرد بزن حرف

 

 .گذاشتم قرار باهاش -

 

 چی؟ -

 کردی؟ غلطی چه

 ؟!باشه تله شاید نمیگی

 

 .شد شروع قصه این که جایی نهمو...روستام راه تو االن من -

 هی که این مثل...شیم خالص آدم این شرّ  ازش تر زود هرچه باید...بیا توهم یاال

 .کن معامله میخواد داره، ازمون مدرک

 

 فقط...میام االن ،خب خیله...شانس ُخشکی به....اَههههه:  آمد امیر فریاد صدای

 اوکی؟...بزن گزن من به و کن چک خوب رو اونجا قبلش رسیدی تو

 

 !اوکی -

 

 .انداخت شاگرد صندلی روی را گوشی و کرد قطع را تماس



 

 .بود شده ناخوانا رفتارش و نگاه

 

 .بود شده ریزی برنامه پیش از ربات یک مانند هایش رفتار تمام انگار

 

 .شد خم داشبورد سمت به

 .انداخت فلزی کوچک جسم روی نگاهی و کرد باز را داشبورد در

 

 .کشید بیرون را فلزی جسم و داد بیرون سینه از نفسی

 

 !رسیم می حاال مگه اَهه،:  زد فرمان روی مشتی عصبی

 

 عطا سمت به سر و گرفت ماشین پنجره از را گرش کنکاش نگاه عطرین

 ؟!روستا اون میریم داریم اشناست، واسم راه این:  چرخاند

 چرا؟؟

 

 مقابلش جاده خیره نگاهش که حینی و گذاشت جواب بی را دختر سوال عطا

 جیب توی از را اش گوشی و برداشت فرمان روی از را دستش یک بود

 .کشید بیرون جینش

 

 .پوالد بزن زنگ و بگیر رو گوشی این بیا -

 : شد گرد عطرین های چشم

 چی؟



 ؟!چرا

 

 !نکن جوابم سوال انقدر ندارم اعصاب...بزن زنگ فقط -

 

 .نزد حرکتی دختر

 .داد تکان" بگیرش" معنای به را دستش و انداخت جانبش به نگاهی نیم عطا

 

 نمیخوام...نمیزنم زنگ بهش من:  گرفت رو و کشید هم در ابرو عطرین

 .بشنوم صداشو

 

 اج این فکر کردی رو خبط ینا که این قبل باید:  زد ای عصبی پوزخند، عطا

 نخوای چه بخوای چه هم حاال.بیاد در آب از ناتو ممکنه یارو که میکردی شو

 .نیست مهم من واسه بقیش ما شناسنامت تو بره اسمش باید

 

 .شد اشک از پر پناهی بی حس از دختر چشم کاسه

 .نداشت گفتن برای حرفی هیچ

 پوالد شماره و گرفت برادرش دست از را گوشی و برد جلو را لرزانش دست

 .گرفت را

 

 ادد فاصله گوشش از را گوشی پی در پی و حاصل بی های بوق شنیدن از پس

 .نمیده جواب:  گفت و

 

 .کرد ای عصبی پوف عطا

 .پلیس به بزن زنگ-



 

 چی؟؟؟:  زد جیغ تقربیا عطرین

 

 .گذشته کار از کار اونجا برسیم ما تا پلیس بزن زنگ گفتم -

 

 .داد قورت را دهانش اب و زد کیپل عطرین

 چرا؟ اخه شده، چی مگه -

 واقعا؟ خری تو میگم -

 خریت؟ به زدی رو خودت یا

 خوندم؟ می یاسین داشتم ساعت دو

 

 بکشهههه، نفرو یه میخوااااد میگم دارم:  که زد فریاد را کالمش مابقی عطا

 فهمیدی؟؟؟

 

 !میگی الحاصط به کردم فکر من:  پرید جایش توی ترس از دختر

 

 ور یکی میخواد طرف میگم کلمه واقعی معنای به دارم نمیگم اصطالح به نه -

 .بکشه

 چرا؟ آخه -

 شده؟ چی مگه

 



 بی قصد به و اجبار سر از اون با تو کذایی رابطه اگه که دلیلی همون به -

 خواهر متاسفانه اما...بودم راه تو کشتنش واسه من االن بود تو کردن حرمت

 !بوده نیومده بدشم خودش من احمق

 

 .بود شده خسته برادرش های طعنه از زد،دیگر گریه زیر عطرین

 .بردار سرم از دست ، بسه -

 

 !برنمیدارن مردم بردارم من -

 .مردم پدر گور -

 .زد پوزخندی عطا

 و متعصبانه های رفتار با که بود کرده کنترل را خودش خیلی هم لحظه آن تا

 .دنکن خطایی کار افراطی

 

 به را دلش ، سرشان روی خواهرش شده اوار اینده حسرت فقط لحظه آن در

 .بس و اورد می درد

 .بود خواهرش شرافت حفظ هدفش تنها و

 درد کورانه کور اشتباه و دلسپردگی یک خاطر به عطرین نمیخواست دلش

 .بکشد

 

 .کشید آهی

 

 .بده ادرس پلیس بزن زنگ یاال بزن، زنگ -

 



 ایشه اشک خیسی از را اش گونه دست پشت با و کشید باال را اش بینی دختر

 .زدود

 ؟!کنن دستگیر و پوالد اگه اما -

 

 .بود گرفته اش خنده عطا

 .داد لب زیر رکیکی فحش

 .بزن زنگ پس کرد، کاریش یه میشه برسن موقعه به اونا اگه -

 

  : گفت پاچه دست امیر

 گفته؟ بهت پرتایی و چرت همچین کی

 

 ناموس بی اومد دلت طور چه چیز، همه بی کثافته...نزن زر هیچی شو، خفه -

 به که ای مایه دون و پست انقد تو اومد، می حساب به هم تو ناموس پونه

 ...کردی یکهت تیکه خواهرمو هار سگ یه مثه...نکردی رحم ناموستم

 

 سپ شو تقاص ولی:  گرفت نشانه سمتش به را اسلحه و کشید نفسی پوالد

 ...سپهرو تقاص حتی مادرمو، تقاص خواهرمو، حال میدی،تقاص

 !میزنم آتیش تو نجس تن همینجا و کشمت می سگ مثه

 

 داده خوردت به رو شعره*ک  کی:  زد خنده زیر بلندی صدای با امیر

 مرتیکه؟

 

 ...چیز همه بی صداتو ب ُبر -



 .انداخت جا را اسلحه کمر

 

 .داد تکان طرفین به سری و زد پوزخندی امیر

 !فهمیدی باالخره پس -

 ؟!بوده نقشه یه کشوندنمم اینجا

 

 .میزد نفس نفس خشم از پوالد

 .بود کرده قبول را چیز همه و بود برداشته صورتش از را نقاب دیگر امیر

 

 .بکشد هم را خودش مرد آن همراه میخواست دلش پوالد

 .نداشت تردیدی دیگر کار این برای

 و نشست هایش بدبختی تمام بانی و باعث با مدت این تمام که این به فکر با

 جان حال در جهنمی تیمارستان آن از گوشه یک خواهرش و داشته برخاست

 .گرفت می ُعقش خودش بودن احمق از بود دادن

 

 .انداخت باال ای شانه امیر

 ...پوالد بدونی محق رو خودت نباید نظرم به -

 !کنی می عمل افراطی خیلی داری

 .من نه اونه شده دیگرون همخواب که اونی داشتم، دوس رو خواهرت من

 

 "شو خفه"  زد فریاد و فشرد هم روی را هایش دندان پوالد

 صدای که فشرد اسلحه ماشه روی اش شده فوران خشم روی از انگشتش

 .شد منعکس بیابان آزاد فضای رد مهیبی



 

 .رفت خطا به تیرش و بود هدف بی شلیک

 

 .بود شده گرد امیر های چشم

 .میزد نفس نفس هم پوالد

 

 .خندید هیستریک و آمد خود به امیر

 .بود شده خم خنده زور از کمرش

 

 .بود مبهوت هنوز پوالد

 

 .کرد راست کمر امیر

 

 .نبود خباثت پر خنده آن از خبری صورتش در دیگر حاال

 

 .بود شده ترسناک و جدی اش چهره

 

 

 هک حالی در بودم دوم نفر من همیشه...پوالد بودی بهترین تو همیشه...همیشه -

 .بودیم کرده شروع هم با دو هر

 

 .کردم می تالش شب و روز من

 .کشیدم می زحمت



 

 بود من حیطه تو که کارایی از من کردن منع و رفتارات با بار هر تو اما

 .کردی تحقیرم

 ....منو دادی جلوه پا و دست بی و احمق همه جلوی

 

 !خودت شدن احمق از داری حسی ببینم،چه بگو بهم حاال

 چرخوندمت؟ انگشتم رو مدت همه این که این

 

 !بردم لذت خیلی که من:  زد چشمکی

 

 زا پر روانیه یه تو...میخوره هم به ازت حالم: داد تکان افسوس به سری پوالد

 ...ای عقده

 

 در گندشو اما دونست می خوب زیاد خودشو بود، خودت مثه خواهرتم -

 ...اورد

 !رفتید هم به خوب برادری خواهر

 ...تونه خون تو بازی الشی

 .داشتم دوسش واقعا من میدونی

 داشتم دوسش هم خیلی

 به گور مرتیکه اون بیه،*خو زیر همون لیاقتش بت*خر خواهر اون...اون اما

 .بود یگور

 



 کله و گرفت را اش یقه و دوید سمتش به و انداخت ای گوشه را اسلحه پوالد

 ببر...ناموس بی آشغال شو خفه ، شو خفه:  زد اش پیشانی روی ای

 !وجدان بی کثافت...صداتو

 

 کنی؟ نمی تمامش چرا:  خندید می هم هنوز امیر

 !که؟ نای مثل جذابه خیلی واست اوردم خواهرت سر که بالیی شنیدن

 

 حلقه امیر گردن دور را هایش دست و زد صورتش توی دیگر مشتی پوالد

 حس میخوام ، نه:  زد لب میفشرد هم روی که هایی دندان میان از و کرد

 !شه قساب از تر بخش لذت کشتنت تا بشه بیشتر و بیشتر انزجارم و نفرت

 

 .گرایید کبودی به قرمزی از امیر صورت رنگ

 

 .فشرد پنجه به را پوالد گردن هم او و زد الدپو یقه به چنگی

 

 زاویه شان تن روی دور از ماشینی نور  که دریدند می را دیگر هم داشتند

 .انداخت

 

 .افتاد سرفه به و کرد رها پوالد چنگال  از را خودش زحمت به امیر

 

 را پایش پوالد اما برد یورش اسلحه سمت به امیر که رفت عقب عقب پوالد

 .زد کمرش روی ای ضربه پشت از و کرد بلند

 .نشست اسلحه روی اش پنجه و شد زمین بر نقش امیر

 



 پوالد که بگیرد نشانه پوالد سمت به را اسلحه و بچرخاند را صورتش آمد

 .رفت هوا توی مرد فریاد و فشرد امیر پنجه روی را پایش و پرید کمرش روی

 

 .شد پیاده و کرد متوقف را ماشین عطا

 

 از و شد خم عطا که شود روانه سرش پشت تا چرخید در سمت به رینعط

 ...نیا تو:  گفت پنجره توی

 !اما -

 .جات سر بتمرگ ساکت، -

 

 .رو عطا و گرفت دهان به زبان عطرین

 

 .شناخت را مقابلش ماشین

 

 .بردارد قدم سمت آن به شد باعث فریاد صدای

 

 .بودند درگیر هم با که دید را مرد دو دور  از

 

 .دوید شان سمت به و گفت یی" خدا یا" دل توی

 

 امیر های پهلو و شکم توی زدن لگد حال در تاریکی آن در که پوالد دیدن با

 رو ارزشش پوالد کافیه بسه:  کرد متوقف را هایش قدم بود پایش جلوی

 !رهبگی پس تقاص ازش قانون بذار نده، انجام دوباره رو سابقت اشتباه...نداره



 

 .نداشت را عطا حضور توقع پوالد

 

 نشدم؟ سپهر مرگ مسبب منم مگه:  گفت خشم با و گرفت باال را سرش

 .میگیرههه شرفم بی این از گرفت وقت هر من از اونو تقاص قانون

 

 ...بدیش قانون تحویل اگه تو مشخصه، چیز همه دیگه حاال -

 

 حکم منتظر بخوام که ندارم موندن منتظر و دادن دست از واسه چیزی دیگه -

 .باشم قانون و دادگاه

 

 !مرد نکن اشتباه -

 

 برادر به، به:  کرد تف ای گوشه را دهانش توی خون و کرد ای سرفه امیر

 ...خانم عروس

 

 ...آشغال شو خفه:  کرد نگاهش نفرت با عطا

 

 کجاست؟ خواهرت -

 

 !میزنه؟ حرف هنوزن:  کرد اش حواله لگدی خشم با عطا

 

 .عطا بیفتی دردسر تو دوباره نمیخوام...برو اینجا از:  زد لب پوالد



 

 اطرخ واسه نیست، تو واسه اینجام اگه...انداختی دردسر تو منو وقته خیلی تو -

 !لوحمه ساده و بدبخت خواهر

 

 .کوبید پوالد پای روی و برداشت سنگی و کرد استفاده فرصت از امیر

 

 .افتاد دستش از اسلحه و داد دست از را تعادلش پوالد

 .گرفت نشانه شان سمت به و برداشت را اسلحه سرعت به امیر

 

 .شد خیره امیر دست توی اسلحه به شده گرد های چشم با عطا

 .فرستاد شانسشان به لعنتی دلش توی

 

 بودیم؟ کار کجای خب:  رفت هوا به دوباره یرام خنده شلیک

 ؟!کنه تمام کیو کار میخواست کی

 

 !ها عوضی کنم می چال همینجا رو تون جفت

 

 قصد نکشم خودم های دست با رو تو تا من باش مطمئن:  غرید خشم با پوالد

 امیر میزنم آتیشت همینجا کشمتو می که خوردم ندارم،قسم مردن

 

 رو مون جفت برسه زورت که نیستی داغون قدر ونا مطمئنی:  گفت عطا

 کنی؟ چال همینجا

 



 .بود قدم چند تنها شان بین فاصله

 

 .بکنید رو تون وصیت آخرین پس...منه دست اسلحه که فعال -

 

 زا قبل من چون اشتباهی، در سخت بگم باید میری در قصر کردی فکر اگه -

 !نیست خالی تو دهتهدی یه اصال این و دادم خبر پلیس به اومدنم

 .نزن بهم رو توشی که گندی این از بیشتر پس

 

 .کرد نگاهش باور نا امیر

 

 ااون به نمیذارم...کنم می تمام کارشو خودم پلیس اومدن از قبل:  گفت پوالد

 !برسه

 

 عطا؟ -

 

 !انداخت لرزه به را پوالد و عطا پشت   عطرین، صدای

 

 .شد کشیده دختر سمت به مرد سه هر سر  

 

 ونش پیاده ماشین از نگفتم مگه...کنی می غلطی چه اینجا تو:  زد فریاد عطا

 !!لعنتی

 

 



 !شد تکمیل تکمیله مون جمع دیگه پس...اوووههه:  گفت و خندید ناباور امیر

 

 !کنم می نابودت بره خطا دستت:  غرید پوالد

 

 هب رهبخو درست میخواد اتفاقا:  گرفت نشانه عطرین سمت به را اسلحه امیر

 !خور رد بدون...هدف

 !میشه بلند دختر همین گور از چیز همه

 .میشد تو زندگی وارد نباید اولشم از

 .بودم نیفتاده گیر شرایطی همچین تو االن وگرنه

 

 .برداشت عقب به قدمی ترس با عطرین

 بود انداخته رخنه ترس تنش در

 

 خبره؟ چه اینجا:  گفت لرزان صدایی با

 

 .بودند زمین روی وزهن امیر و پوالد

 .بود پوالد مقابل امیر

 

 و کرد سپر خواهرش جلوی را خودش عطا که گذاشت ماشه روی را انگشتش

 .زد امیر گردن َپس ای ضربه و کرد بلند را پایش پوالد

 

 .یاال...برو اینجا از یاال:  چرخاند خواهرش سمت به سر سرعت به عطا

 



 ...عطا اما -

 .برووو -

 .برداشت قدم چند عقب عقب و زد گریه زیر عطرین

 

 

**** 

 

 این که جایی همون درست قراره چیز همه امیر، کن نگاه خوب اطرافت به -

 !شه تمام کردی شروع رو  بازی

 .زد بود گرفت نشانه اش سینه روی پوالد که ای اسلحه به پوزخندی امیر

 .چسباند اسلحه سر به را اش سینه و برداشت قدمی

 از ای ذره حتی بدون اینو اما...شه تمام جا همین چیز همه بذار....فقمموا اره، -

 و ستنی زنده دیگه سپهر...نیستم پشیمون کردم سپهر و خواهرت با که کارایی

 !کنه مرور خودش با رو  بودن من با های صحنه باید عمرش اخر تا خواهرت

 ...تنش عطر کشیدن مشام به داشت لذتی چه نمیدونی پوالد اوفف

 رمو رو تنم و میشه پژواک موسیقی یه مثله گوشام توی هنوزم جیغاش صدای

 ...میکنه مور



 کریه صورت توی ای پی در پی های مشت و کشید فریاد وجود تمام با پوالد

 :نشاند امیر

 .کشمت می..بیناموس شو خفه ، شو خفهههه -

 کن، تمامش باش زود:  داد ادامه و آمد کش بیشتر امیر کننده منزجر پوزخند 

 تا قتل جرم  به من باکشتن...چی تو اما نمیدم، دست از چیزی من هرحال به

 !میمونی جدا عطا خواهر از عمرت اخر

  .لرزید پوالد دست 

 .آمد می پلیس ماشینه آژیر صدای

 !گرفت می را خواهرش انتقام کرد می تمام را مرد این کار باید

 .میماند جدا قشعش از همیشه برای میشد، چه وقت ان

 .بود شده پوالد تعلل متوجه امیر

 بالهای گفتن مشغول شعف با اش طعمه کردن وسوسه حال در شیطانی مانند

 .بود آورده پونه سر بر که شد ای ظالمانه

 .نشست ماشه روی پوالد دست



 هنوز هم امیر انگیز نفرت نیشخند و آمد سرش پشت از عطرین جیغ صدای

 .... و بست را چشمانش...اختاند می چنگ مغزش روی

 

 .مرد نکن اشتباه:  زد فریاد عطا

 

 .برگشت را اش رفته نیمه راه عطرین

 

 نکن اشتباه...نیستی ادمی همچین تو...کنی چیکار میخوای پوالد، -

 !کنه تحریک رو تو میخواد فقط اون

 

 

 اینجا نباید تو...برو عطرین، برو:  فشرد هم روی پلک و بست چشم پوالد

 !اشیب

 

 : گفت زاری با عطرین

 ...خدا رو تو نکن، پوالد

 من؛ خاطر به پوالد

 نداشتی؟ دوست منو واقعا یعنی

 

 !کن فکر خواهرت و مادر به...نکن اشتباه کنم می خواهش پوالد

 

 



 ...نمیشه عوض چیزی دیگه -

 

 .بودند رسیده پلیس های ماشین

 .میشد سپری سختی به لحظات

 

 .بکند را اشتباه آن پوالد نمیخواست عطا

 

 .شد کشیده پلیس توقف حال در های ماشین روی امیر نگاه

 .رفت تر جلو کرد ریز چشم

 ، یاال -

 

 .نباش ترسو...کن تماموش

 

 !نکن تحریکش شو خفه عوضی، شو خفه:  زد جیغ عطرین

 

 ...اومدم اینجا تا نه:  داد تکان طرفین به سری پوالد

 !میرم شو ته تا پس

 

 از اسلحه و زد دستش زیر امیر که گذاشت ماشه روی را انگشتش پوالد

 .افتاد پایین صخره

 

 پوالد؟ شه تمام جا همین بازی میذارم کردی فکر -



 

 "عقب بیاید بگیرید، فاصله هم از"  که آمد پلیس مأمور صدای

 

 .نشاند امیر صورت روی مشتی پوالد

 !کثافت -

 

 با هم رو تو بشم، نابود قراره من اگه:  زد فریاد و گرفت را بازویش امیر

 .کشم می پایین خودم

 

 خودش همراه هم را پوالد و اندخت پایین صخره از را خودش حرف این با

 .کشید

 

 

 جای روی مبهوتش نگاه و شد پژواک مرگی ناقوس چون عطرین جیغ صدای

 !!شد خشک مقابلش خالی

 

 

 : بعد سال چند

 

 شدی؟ بیدار کی -

 

 .آمد خودش به و شد قافلگیر زن صدای با

 !نفسم بخیر صبح:  زد لبخندی و چرخاند سمتش به سر



 

 ...بخیر صبح:  داد خود تن به قوسی و کش و دکشی ای خمیازه زن

 

 : کرد نوازش را موهایش و برد جلو دست و کرد نگاهش لذت با

 ...تو کنار شدن بیدار خوبه چقدر

 .شه سپری لذت با میتونه روزم هر چقدر

 

 .نشست زن های لب روی لبخندی

 .نشاند همسرش گونه روی ای بوسه و برد جلو را سرش

 

 ...من برای طور همین -

 .شد مانع و نشست گردنش پشت مرد دست که بکشد عقب را خودش خواست

 هب را تنش شیرین عطر و کرد فرو او گردن توی را سرش و کشید آغوشش به

 .کشید مشام

 

 ؟ نگفتی -

 ...شدی بیدار کی

 !نکردی بیدار منو چرا

 

 : کرد حس گردنش پست روی را نرمش های لب حرکت

 .کردم می فکر داشتم

 چی؟ به -



 ...گذشته -

 !رسیدم زندگیم از نقطه این به که شد طور چه و شد چی که این به

 

 رسیدی؟ ای نتیجه چه به خب -

 .شد مورش مور زن و فرستاد بیرون سینه از نفسی

 

 ...هاست رنج از گذر زندگی که این -

 داره؛ نگهت پا سر میتونه که چیزی تنها

 !امیدته و ایمان

 

 ...نفسم آوردم دست به تو با ایمانمو من

 

 امیدتو؟ پس -

 ....دخترمون از -

 

 : گفت و کشید آهی

 کردن فکر وایستم پاهام سر من شد باعث سخت روزای اون تو که چیزی تنها

 ...بود گلین و تو به

 

 : زد بل و خندید عطرین

 .هستیم هم کنار دیگه حاال نمیشه باورم

 



 .منم: زد لب پوالد

 

 ویت اشک و گذشت دختر چشم جلوی از فیلمی پرده ماننده گذشته از ای صحنه

 :شد جمع هایش چشم

 

 نمت ستون چهار پایین افتادی صخره از که میفتم روزی اون یاد وقتی هنوزم

 ...لرزه می

 

 .نشاند زن گردن روی ای بوسه  و خندید پوالد

 

 .کرد کمکم خدا فقط -

 ...میخواستم خدا از مرگ تنها که بود بد حالم انقدر خودمم

 

 بهم بیداری و خواب میون و اومدم بهوش بیمارستان تو روز اون وقتی اما

 شده طور هر خوردم قسم داری، شکمت تو رو کوچولومون فرشته که گفتی

 ...بشم خوب

 

 .آمد کش عطرین های لب

 

 .کشید آهی الدپو

 

 شد؟ چی:  پرسید متعجب عطرین

 



 ...عطرین دادم دست از زمان خیلی من -

 بودم؛ دور شما از که سالی چند این

 .کنم جبران دخترم و تو واسه رو نبودنم طور چه نمیدونم

 

 .نشاند پشتش ای بوسه و گرفت دست در را پوالد دست عطرین

 

 بودی، من قلب تو...بودی همیشه تو -

 .گفتم گلین برای تو از همیشه من

 !میشناسه بکنی شو فکر حتی که اونی از بهتر رو تو گلین

 

 .ادد تکان طرفین به سری و فرستاد بیرون سینه از سنگین نفسی پوالد

 .گذروندم شماها به فکر با زندگیمو لحظه به لحظه تمام منم ،نفسم میدونم -

 

 ...شو یاالبلند -

 رس پشت رو ها سختی و هستیم هم کنار که حاال بیا گذشته، از زدن حرف بسه

 .ببریم لذت ازش گذاشتیم

 

 : گفت و آمد پایین تخت از دختر

 

 ...مونه منتظر خان مهرداد که شو آماده شو بلند

 دیر زشته گفت، زد زنگ دیشب و گرفته مهمونی شدنت آزاد مناسب به

 !!شده تنگ دلش مطمئنم گل مه پیش مونده دیشب از گلینم تازه...بریم

 



 

 .کرد پوفی پوالد

 .کشید زحمت خیلی نبودنم مدت تو مدیونم، بهش حسابی -

 که شکر رو خدا...کردم احترامی بی بهش خیلی مالقاتی میومد که روزایی

 رو بیچاره مرد هنوز وگرنه کردی، روشن واسم چیزو همه و شدی واسطه

 .برنمیگرده نمو کدوم هیچ واسه که ای گذشته حیفه...میدادم عذاب

 ...نبودن تنها مدت این تو پونه و مادرم حداقل که شکر رو خدا

 

 .رفت در سمت به عطرین

 .داشتن رو مادر و پونه وای خیلی مهراد، هم اون هم اره -

 

 .کرد اخمی پوالد

 

 من شده عوض چیا دیگه روشن، چشمم...نمیگی اقا دیگه...مهراد به، به -

 .نبودم

 

 .خیدچر سمتش به عطرین

 

 : گفت و کشید هم در ابرو

 ...پوالد نگو پرت و چرت

 داری؟ لج سر باهاش هنوزم

 .مدیونی بهش رو زندگیت خوبه حاال

 



 !ما به داد کلیه یه حاال -

 ...بزن  رو اش طعنه هی

 ...نمیاد خوشم ازش بگذره هم دیگه سال صد من

 .ندارم بهش خوبی حس

 

 ...اوال نمیزنم طعنه -

 اتنج رو جونت و داشته لطف بهمون که ادمی به نباش بدبین انقدر میگم فقط

 ...داده

 بیچاره؟ کرده چیکارت مگه ضمن در

 

 روز یه من میگم بهت دارم...عطرین دارم نفرت بهت کردنش نگاه طرز از -

 .میگیرم شو حال

 

 .شه کم سرم از منتش بیارم در اشو کلیه بزنم کارد میگه شیطونه...اَه

 

 هب داشته محبت همیشه بیچاره...نگاه کدوم...میزنی چیه حرفا این پوالد،...واا -

 اب داری درگیری خودت نذاشته منت سرت کلیه اون بابت کسم هیچ تازه...من

 .خودت

 

 محبت داره، محبت:  اورد در را عطرین ادای و شد جدا تخت از پوالد

 .داره محبت کرده غلط...داره

 

 .زد خنده زیر بلند صدای با عطرین

 



 .شد خارج اتاق از و کرد نثارش لب زیر ای"  دیوونه"

 

 شده، تنگ دخترم واسه دلم چقد که وای:  گفت و شد روانه سرش پشت پوالد

 !!بیتابه دلم که بریم شیم آماده زود

 

  پایان

 

 : تایپ آغاز تاریخ

 

 شش و نود و سیصد و هزار یک ماه مرداد پنجم

 

 


