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نامر : یدنب هتسد 

هیک لتاق : ناونع 

ییامعم زنط، ، هناقشاع ژرنا:

هداز یروشاع انایرآ : هدنسیون 

رثا تاع طاال

یرثا همانسانش

رثا:- سحط

-: رظان 

نمجنا شیاریو :میت راتساریو 

نژدا یتبرت زانایک : حارط 

: تسیپک 

ناتساد خالهصی

و هریم روشک زا جراخ هب تیرومام کی یارب شردپ هک ییوهایه ورپ عبط خوش رتخد ایرد

اب هداوناخ نوا رسپ شاواس هراپسیم راد هیامرس و دامتعا دروم ی هداوناخ کی ورهب ایرد

. نتسه مه دض نوشتفج و هفلا خم هنوخ یوت ایرد دوجو

هشیم ور ورهب یرواب لباق ریغ یاه تیعقاو واب هدرگیم شردام لتاق یپ ایرد نیح نیمه رد

! شتنوخب دیاب یسکره هک یلکلک هداعلا قوف نامر هی
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تسا هدش هیهت ناگدنسیون هفاک تیاس رد نامر نیا 

نامر دولناد و پیات یلصا عجرم ناگدنسیون هفاک نمجنا 

امش: یارب یداهنشیپ یاه نامر

cliffزا ایور نیرخآ نامر دولناد 

یحلا زام.ص نزب قرو ار یگدنز نامر دولناد 

ناینیما نوسفا زا منابرهم نم نامر دولناد 

یگداس نیمه هب نامر دولناد 

دینک هعجارم ناگدنسیون هفاک نمجنا اههب نامر نیرتدیدج ندناوخ یارب دیناوتیم نینچمه امش

. تسا ناگیار ناگدنسیون هفاک نمجنا تاناکما مامت زا هدافتسا و مان تبث

https://forum.cafewriters.xyz ناگدنسیون هفاک نمجنا

https://cafewriters.xyz دینک هعجارم ناگدنسیون هفاک تیاس هب رتشیب یاه نامر دولناد یارب
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یم نیح نیمه رد هفابب ور ماهوم اباب ات مدرک زاب میکشم یاهوم رود زا ور شک

. مشاب هتشاد شاهاب مه یرصتخم تبحص هی متسنوت

؟ دیرن هشیمن :احلا متفگ اباب هب ور مصاخ تیمولظم واب یگفلا ابک

و تفرگ ور مپل تفابیم ور مدنلب یاهوم هک روط نیمه و درک یراد ادص هدنخ اباب

: تفگ

! هرذگ یم ینزب مهب مشچ تسین رتشیب هامود بلا نوطیش -یا

مدوب نوا ی هتسباو هک ینم داد یم باذع ور نم اًعقاو اباب زا ندوب رود زور تصش

؟ مشاب رود شزا متسنوتیم روطچ

زور. تصش مه نوا

تصش هگید منورذگب امش نودب ور زور هی منوتیمن یتح نم ؟ ینتشذگ هچ اباب هخآ -

زور؟

درک: زاب بل اباب تشذگ یم سلا تصش مارب یتنعل زور تصش نیا

ینک یگدن ز نم نودب دیاب تقونوا یچ؟ ینک جاودزا هگا بلا، نوطیش منیبب -وگب

نم! یولوچوک هک

اباب؟ نودب

؟ جاودزا

؟ جاودزا هب وهچ نم هخآ دوب هتفرگ ما هدنخ اًعقاو

نم ادخب اولا دیریگب یشرت مزا ات امش لد رو منومیم منکیمن جاودزا نم لًا صا -اباب

اجک! جاودزا اجک

دز. ما هنوش یور مورآ راب دنچ و دیدنخ
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ات. جنپ منوا ماوخ یم هون نم تسین اربخ نیا زا هن -هن

. تفرگ شا هدنخ مه اباب نم ی هدنخ هکاب مدیدنخ دنلب رایتخا یب

: متفگ و متخادنا ورابلا ماهوربا

. متسشن شور هب ور دش مومت ماهوم تفاب یتقو ات؟ جنپ ؟ اتود ،هن یکی هن مه نوا -

. نشیم لگشوخ تدوخ لثم مه نوشمه هک مراد نیقی هلعب -

هک یا هنحص نومه دیسر منهذ هب کرش نوتراک و هتخیر مهب ی هنوخ هظحل هی

یم نییاپ و ابلا شهلوکورس زا شاه هچب و درک یم کشوپ ور شاه هچب کرش

. ندیرپ

: تفگ دزو نکشب ودات اباب

؟ رتخد وت هخآ ینکیم ریس -اجک

. مدرک سول و مدوخ و متفرگ ور اباب یولهپ مکحم و مدز یدنخبل

یاوخیم هک ییاجنیا ابابدروم مدآ اًعقاو یلجت مراد دامتعا نوشهب رتشیب ممدوخ هیاس زا مرتخد -هرآ
؟ نتسین ای نتسه دامتعا دروم هیروجچ یتسرفب و نم

. میرت کیدزن مهب مه ینت ردارب زا ییاروج هی میدش گرزب مهاب یگچب زا هیدامتعا

. هیدامتعا دروم مدآ همولعم سپ درک شدییات اباب یتقو

دز: بل دوب شبل یور هک یا هدنخ وهت نارگن تلا ابح اباب

! نربب رد هب سملا نوج تاراک تسد هک...زا مراودیما هتبلا -

: متفگ یدنلب اًتبسن یادص واب هدیشک یلیخ

و قوش ،رپ یزانان ، یلگشوخ ، ینوبرهم نیا هب رتخد هشاب منوشادخ زا دیاب هزات -اباب

. هدیم گنر و رون نوشنوخ وهب هشیم نوشنوخ دراو هراد یقوذ

! مناخ ایرد تسامش اب قح لًا ماک هلعب -
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: تفگ و تشاذگ ما هنوش یور ور شتسد

وش. هدامآ ودب -احلا

مدوب سسنرپ اپ هی مدوخ هساو ، یتروص گنر هب زاب لد قاتا هی متفر مقاتا تمس

قاتا نیا زا مک مک دیاب هگید مرادن هگنل ندوب هتخلش وت هتبلا دوب. هتخیر مرود باتک و کسورع یلک
یظفاحادخ هنوخ نیا

مرب! دموایمن ملد لًا صا مدرک یم

بخ... یلو

رتخد هی هک منم تفر یم مهم یلیخ یلیخ تیرومام هی هب دیاب اباب مدوب روبجم

اهنت...

؟ منومب هنوخ نیا وت متسنوت یم ییاهنت یروطچ

. هدرک مه رییغت یمک سلا همه نیا زا دعب هتبلا دوب هدیچ مردام ور مقاتا روکد

هداوناخ وت میدرک یم نیسحت هشیمه ور شا هقیلس دوب هقیلس اب یلیخ مردام

دوب! شوشخم هشیمه شنهذ اما تشاد هنیک یب یلد و دوب نوبرهم نز هی مردام

. دروخ یم هصغ و درک یم هجوت تاکن اهو زیچ نیرت زیر هب

ور سکع باق تشاد رارق مدمک یاه هقبط یور هک دروخ شسکع باق هب ممشچ

دوب. هتفرگ یاج مغ یلک شاه مشچ یوت مدید ور مردام و متشادرب

دننز یم دایرف ور توکس شاه مشچ مدید یم ور تیدبا زازتها شاه مشچ یوت

دوب... یمیظع سکوداراپ هچ

اه مشچ زا تسین هک نهد هگید همشچ ؟ دوب تکاس مه و تفگ مه هشیم هگم

درک. طابنتسا هش یم ور اه هیآ نیرتهب

هتخیر نوا نورد ناهج زار همه هک یکشم ییاه مشچ ننز یم فرح یلو نتکاس
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هجوتم هک مدوب هدش روانش شسکع رد ردق نیا مدوب نوا یاشامت وحم نم و هدش

. مدشن نامز رذگ

دوب!... تباث شدنخبل دوب هدش بوکخیم باق نیا یوت هک دوب مردام زا یریوصت

دح زا شیب دوب دب شلا هکح ییاه زور اًصوصخم ... هشیمه دز یم دنخبل هشیمه

هراد ور یمغ هچ ممهفب شررکم یاه دنخبل نیا زا متسنوتیم نم دزو یم دنخبل

! مدوب هدش مگ ابیز ی هدنخ نوا نورد مدوب ذاذتلا زا زیربل . هنکیم لمحت

... ردام خآ

ور تا هنودی یکی یتفر هک خآ مدز شور یا هسوب و مدرب سکع باق تمس ور مبل

! یتشاذگ اهنت

اما دوب یا هداعلا قراخ ردام مگب منوت یم تارج وهب تشاد یفوئر لد یلیخ ردام

. تخیر یم شدوخ ووت دروخ یم هصغ درک یم رکف یلیخ

نوگرگد مدوب سهلا هدزای نم یتقو شیپ سلا هد ینعی ندروآ ور شگرم ربخ یتقو

. مدش

! هشب ماه مشچ نومهم کشا هرابود ماوخ یمن میرذگب

. مدرک زاب ور شرد و تخت یور متشاذگ و متشادرب تخت ریز زا ور مگنر زمرق نودمچ

! منومب نوششیپ دوب رارق هام ود متشاد یمرب زیم زیچ یلک دیاب

ینوریب یاه سابل و یتحار یاهراولش اب متشادرب یگنوخ وت دنلب نیتسآ سابل ڪیل

! متشاد مردام ڪهزا یس عڪ باق و یشیارآ مزاول اب متشاذگ مه ور ماه رطع

اوه ڪه ما یقاتا هی یوت نم راگنا مدنومیمن هدنز نم عڪس باق نوا نودب

هب یهاگن و متسب ور نودمچ مریگ یسژنیم عڪساڪ نیا ندید اب اما تسین

. متخادنا هنیآ یوت مدوخ
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روز فرح ،هن متخاب یم لد یتحار هب ،هن مدوب یسک قشاع ایرد،هن مدوب نم نیا

زا یچ ره متشاذ یم ،هن مداد یم نت یگداس هب یراک ره هب ،هن مدرک یم لوبق ور

هن... منک توکس و نگب مهب دایب رد نوشنهد

فرح نیرت کیچوک و تاکن نیرت زیر هب مراد باوج هی یفرح ره هساو متخسرس نم

گنشق ور فرط و منک یم هجوت تسه شوت هیانک ای هنعط یا هرذ هک هیقب یاه

هش! کشخ مراذیم منکیم شکبآ مروشیم

شوت ینویلیم دنچ . تشاذگ موتنام بیج وت یکناب تراک وهی درک مهاگن دنخبل هکاب متفر اباب تمس
. نزب گنز هی طقف یتشاد زاین مزاب تسه

مدرک لغب ور اباب دوجو مومت واب متشاذگ نیمز ور نودمچ و نداد نوکت یرس

. مرود شزا زور تصش متسنود یم نوچ مدرک شلغب مکحم

یمرگ ی هسوب و دیشک مرس هب یتسد و درک ادج شلغب زا ور نم هیناث دنچ زا دعب

: تفگ و تشاذگ مینوشیپ یور

. هترظتنم نوریب نیشام -

: تفگ اباب هک متفیب هار متساوخ ؟ نداتسرف نیشام مارب مه نوشدوخ یتح واو

... یتسار -

داد: همادا هک مدرک شهاگن یلا وس تلا ابح

! شاب تدوخ بظاوم -

درک. یم نارگن رتشیب ور نم هک مدید یم ور ینارگن شاه مشچ یوت ادتبا نیمه زا

روط! نیمه مهامش -

. دنوم زاب منهد ارماناپ هشروپ نیشام ندید واب مدش جراخ طایح زا

حیجرت ور هشروپ نانچمه نم یلو تسهشروپ هدننار ارماناپ هشروپ زا رت باذج
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. مدیم

؟ مشب ینیشام نیچمه راوس هرارق ینعی یاو

مدرک یم نوشهاگن متفر یم طقف مداد یم لوپ یلک نیشام یاهاگشیامن وت لًا بق

اماانلا...

. هشاب هتشاد ییاه تسود نیچمه اباب دشیمن مرواب

راوس درک زاب مارب ور نیشام دشورد هدایپ نیشام زا یکشم راولش و تک اب یدرف هی

شتسد هک ماباب هب هرجنپ زا راب نیرخآ یارب داتفا هار نیشام هیناث دنچ زا دعب و مدش

اب مدیسر ناکم نوا وهب تشذگ یا هقیقد دنچ . مدرک هاگن داد یم نوکت یظفاحادخ یانعم هب ور
نز هی نوشطایح لخاد هب مدورو

نوبرهم یلیخ دموا متمس تشاد نس یدروخ و لهچ ای لهچ دودح هک هرهچ شوخ

: تفگ و تفرگ ور متسد تشاد یدیفس تسوپ و دوب گنر یسوط شاه مشچ و دوب

؟ ییامش مناخ ایرد -

. مدز یدنخبل

-هلب؟

. مزیزع لخاد -ایب

. مدیشک یم تلا جخ مک هی شلوا

هاگن ور نوش هنوخ متشاد زاب نهد اب دوب یا هوهق تکراپ شفَِک مدش هنوخ دراو

یا. هنوخزپشآ بجع واو ، ینویزیولت بجع ، یزیم بجع ، یرتسول بجع مدرک یم

ینییاپ هچابلا یاو مدز دید ور هنوخ یامن زاابلا متفر یم اهابلا هلپ زا هک نانچمه

! شدوخ هساو هیخاک هنوخ نیا هراد

سکول و ییابیز همه نیا زا منهد هک دیدنخ یم نم هب منک رکف دز یدنخبل مناخ نوا
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دوب. هدنوم زاب ندوب

. مدب تنوشن ور تقاتا ایب مزیزع -

هوهق یتخت ور هک هرفن ود تخت ،هی متفر قاتا تمس شارمه عیرس ؟ قاتا ؟ مقاتا یاو

. ندوب هدز راوید هب مه گنر یا هوهق کورچ یراوید ذغاک دوب شور یا

: مدیسرپ شزا تشاد رارق قاتا ی هشوگ مه ییوشتسد مومح هی

هیک؟ ی هنوخ اجنیا -

! تسه مرسپ مان هب اما یلجت دیمح مرهوش ی هنوخ -

!؟ رسپ -پ...پ...

؟ دنوخ یم همانزور دوب هتسشن لبم یور شیدیدن مزیزع دز.هرآ یدنخبل

! نملتنج هچ سلا کاب ...هچ همانزور هوا

مشن عیاض هک نیا هساو مدرکن تقد لًا صا مدوب هدش هنوخ یاشامت وحم ردق نیا

: متفگ

. دیدنوم نووج یلیخ للهاشام هشاب نوترسپ مدرکیمن رکف -

. تفرگ شنهد یولج ور شتسد دزو یدنخبل هدز تلا جخ

؟ یگیم یدج -

: متفگ منک ناخچ مک هی هکنیا هساو

ییابیز هب یمشچ ناهج لک وت نیراد امش هک یباذج یاه مشچ نوا للهاشام -هرآ

هش. یمن ادیپ امش مشچ

. دیشک شتروص هب یتسد

مزیزع دوب هدادن هیحور مهب ردقنیا سک چیه لا احات یداد بلق توق مهب اًعقاو یاو -

ممشچ ی تشوگ ای تسین کورچ متسوپ ینعی ، منونمم تدیجمت و فیرعت زا اًعقاو
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؟ ینعی متسین ریپ ؟ هتفیمن کورچ مدنخ یم یتقو

درک. یم هاگن ور شدوخ و تفر هنیآ تمس

: متفگ و مدرک شدنلب هنیآ یولج وزا مدز یحیلم دنخبل

... هیبش مک هی شتقیقح دیلگشوخ ما یلیخ اباب -هن

هک مرس و تفرگ مورآ ور ماه ولهپ دیسام منهد رد فرح و مداتفا منامام دای هب

: تفگ و دروآ ابلا شتسد وراب دوب نییاپ

؟ مزیزع یدرک ضغب -ارچ

مدآ هخآ هشاب هدش دراو مهب اج هی تبحم یلک راگنا دیشک مرس هب یتسد . دیمنامام هیبش یلیخ امش ردق- نیا

؟ بلق شوخ ردقنیا نوبرهم

ینک! مادص خهلا دعب هب نیا زا ینوتیم -

. دازیرم تسد ایرد یدرک ادیپ مه خهلا هدموین دوب یکیدزن لد نز ردقچ

: تفگ دزو یدنخبل ما هنوخ یاشامت وحم زونه و ملا حشوخ یلیخ دید

منز. یم تادص ماش عقوم مزیزع ینک تحارتسا مک اتهی مریم -نم

اما منک تبحص شاهاب حبص ات متشاد تسود هرب مرانک زا متشادن تسود دنچره

دش. جراخ قاتا زا دنخبل هکاب مداد نوکت یرس

دمک یوت ور اه سابل مدروآ رد ور ماه لیاسو و متشاذگ تخت یور ور منودمچ

. مدیچ یشیارآ زیم یور ور مشیارآ مزاول متشاذگ

ور هنوخ و مدز یم خرچ مدوخ هساو یروج نیمه حلا یوت متفر راک مامتا زا دعب

. مدش نیمز رب شقن و مدرک دروخرب یزیچ هی هب هک مدرک یم هاگن

! شهب تنعل خآ تخیر متسد یور شوج زیچ وهی تشاذگ ماپ یور ور شاپ وبای هی

: مدز قن مدوب هتفرگ درد روز زا ور ماپ هک روط نیمه
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هلا! سوگ هنیزوب یدوخن زغم یدرک مدرول هلو روعشیب -

زا ور مهاگن و متشادرب ندز قن زا تسد هگید دش زارد متمس هک یتسد ندید اب

. مدیسر شتروص وهب متفرگ مورآ مورآ شاه تسد

تشپرپ یاهوربا ، یکشم تشپرپ یاهوم ، بروم هدیشک و تشرد یا هوهق یامشچ

! نشور یمدنگ یتروص و

۹۰ تلا کش اما تلا کش لثم ییاه مشچ تسین دنب و دیق وت هک شکرس ییاهوم

. دصرد

هتقو یلیخ دوب مولعم هک یلکیه و ییوق یاهوزاب . هراد یرهز هچ یمهفیمن یشچن ور شهاگن هیخلت .ات هنکیم راک شور هراد

: متفگ و مدش دنلب نیمز یور زا یتخس هب مریگب ور شتسد هکنیا نودب

؟ یروک ؟ تسین تنتفر هار هب تساوح -ارچ

: تفگ مخا دشواب ات راهچ شاه مشچ

؟ ینکیم نیهوت یک هب یراد و یتسه ییک هنوخ یوت تسین تساوح هکنیا لثم -

. مریگیم دیدن ور نوشمه یدوخن زغم هلا سوگ هنیزوب

. متخادنا شدوخ هب هاگن وهی دوب شتسد هک یا هوهق ناویل هب هاگن هی

ینیشب هشوگ هی مدآ ی هچب لثم و یروخن یزیچ نتفر هار ی هعقوم ندادن تدای -

؟ ینک تفوک دعب

تنهد یشیم اجنوا یاشامت وحم و یشیم ییاج هی دراو یتقو ندادن تدای ماوت -

؟ شوت هرب هشپ ادابم هک یدنبب ور

هب یا هنیزوب و خاتسگ مدآ دروآ مور هب ور منوقمحا راتفر هک دوب خاتسگ ردقچ نیا

. مدوب هدیدن نیا تیباذج

هلا! سوگ درک، دای تعیبط وت ردان یا هنوگ ناونع هب شزا هشیم



13

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



یور یتشاذگ ور هلیف یاپ هزادنا هک تسحن یاپ هشیمن ترس گنهرف هکنیا لثم -

؟ ینکیمن مه یهاوخرذع دعب نم هیرولب یاپ

دز. یدنخزوپ

؟ دیدپ دیدن هی یک؟زا ؟زا یهاوخرذع -

. مرایب مک متساوخ یمن اما تسکش مبلق فرط هی زا تفرگ مصرح یلیخ

. متفرگ شتروص یولج ور متسد

دماشوخ نومهم هب یروط نیا ناه؟ هئوگباوج یک نیبب ور متسد هیزمرق نیبب -

زا یمک دوب هدز لز ماه مشچ هب شباذج تشز دنخزوپ نوا هکاب روط نیمه ؟ نوتمسر هنیا ؟ یگیم

هوهق

درک. فراعت دعب و دروخ ور شا

! روخب هوهق روخن صرح -

. مدرک تشم ور متسد

؟ دنفسوگ یچ دش یم شیروط ماپ -هگا

. منکن شهاگن دایز مدرک یم یعس اما دوب هدننکروسحم اًعقاو شا هرهچ

! یراذ یمن نم مد یور اپ هگید تقو نوا -

ردقنیا هک هروخب ور مقح داوخیم یسک مدرک یم سح دوبن مدوخ تسد اًعقاو

. دیبسچ مرپمآ

: متفگ دنلب

-مُد؟

: مداد همادا دشو یرفک مدز هک یا ههقهق اب

تدوخ یراد یشاب هتشاد مد هک ینوویح وت هگم منیبیمن یمد نم لوکره نیبب -
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؟ تمد وک ینک یم باطخ نوویح ور

: تفگ هنازومرم دنخزوپ ابهی دوب درخ شباصعا و دوب هدروآ مک هک ییاج نوا زا

؟ ینیبب یاوخیم -

: متفگ متفگ ثکم یمک زا دعب دیرپ مراسخر زا گنر و متفر یا هرغ مشچ

! روعش مک مدآ -

! هشب رتهب تلا ح دیاش نک تحارتسا یمک ورب یا هتسخ -

؟ درک نیهوت مهب انلا ینعی

تریح و بجعت وای دموا خهلا هگب یزیچ تساوخ ؟ات هننس وروت منیشب اجنیا حبص ات ماوخ یم لًا صا -: تفگ

؟ هدشیچ -

و هناسمتلم منم شرسپ هب هاگن هی تخادنا نم هب هاگن هی متسد ندید اب خهلا

. مدرک یم هاگن ور خهلا هنامولظم

؟ شاااااااااواس -

! متسد ندنوزرل هب مدرک عورش یکلا دوب شاواس قلق دب لوکره نیا مسا سپ

هاگن زا متخادنا شاواس هب یهاگن درک یم هاگن یزوسلد اب دوب هتفرگ ور متسد خهلا

سوب وهی مدز مبل هب ور متسد و مدش میاق خهلا تشپ و دیزرل مندب و نت شیبصع

. مدز تثابخ رس زا دنخزوپ و مداتسرف شساو

: تفگ و تفر شکیدزن خهلا دوب هتفرگ شصرح روجدب

یلگ تسد هی رخآ متسنود یم یتخادنا یزور هچ هب هدموین ور مدرم رتخد نیبب -

! متسنود یم ید یم بآ هب

بقارم رتشیب هرتهب هبنجیم یلیخ ششوگ رسو منک رکف و تساوه هب رس یلیخ -

. میشاب نومنومهم
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تمس و دیخرچ و درک شبیج وت ور شتسد دزو یزومرم دنخبل و تفگ ور نیا

. تفر شقاتا

!؟ تشاد ، تشادن هک شیفخم مد هب یا هراشا زومرم دنخبل نوا

متسد وهب دروآ ور یگتخوس دض دامپ هکخهلا متسشن یروخراهان زیم یلدنص یور

دز. یم متسد هب ور دامپ تشاد مورآ و تمیلا ابم یلیخ و مامت یزوسلد اب اًعقاو دز

؟ دوب هدنز منم نامام دش یم یچ مدرکروصت شاج هب ور منامام اًعقاو هظحل هی

: تفگ و تخادنا مهب یهاگن

ناج! خهلا مک ؟هی مزیزع یراد درد -

دز. یم جوم یزوسلد شاه مشچ یوت

! روخن هوهق متفگ شهب راب دص هنک، یم هزجعم مرک نیا هشابن تمغ -

هرآ؟ هنومیم رادیب مه ابش امتح -

داد. نوکت فسات یانعم هب یرس

روخن مگیم یه هنکیمن ادج شدوخ زا هریش هشیش راگنا هشتسد هشیمه شوهق -

. شکرس ی هرسپ هلقاع هنکیم رکف هدش گرزب یلو هراد ررض تساو روخن

ما هدنخ اًعقاو بیرفلد و باذج لکیه نوا اب شاواس تسد وت ریش هشیش روصت اب

دوب. هتفرگ

یضعب ، لخاد دایمن هنکن رتم و طایح رسوهت ات بش ره هربیمن شباوخ اه بش -

منارگن هنزیم رتم و طایح حبص ات رتدب هگید و هروخیم ناویل ود مه اه تقو

! رسپ نیا هشب شیروط

هک هشکن ور ام لثم ات دص ات مدید نم هک ینیا هشیمن شتفوک چیه متفگ ملد وت

هلا! سوگ هک... هشیمن شیزیچ
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: مگب تحاران یرهاظ واب مریگب ور مدوخ ولج مدرک یعس یلو

. دینکن تحاران ور نوتدوخ هرادن لا کشا -احلا

: تفگ و داد نوکت یرس سوسفا اب خهلا

هی یتسار ایرد نک...ما تحارتسا ورب داوخیم تلد هگا دش مومت هگید بوخ -

هشاب یزاین منکن رکف هتبلا یشاب رت تحار هک هتتخت رانک یوشک یوت دیلک هتسد

. شتسه تدوخ هیتحار یارب یلو ننکیم زاب تارب ورد انابرد نوچ

هنوخ نیا ردقچ هک یاو مدوب هنوخ یسراو لوغشم هرسکی . مقاتا وت متفر مدرک رکشت زاخهلا دنخبل داداب یم شمارآ مدآ هب

دوب. هداعلا قراخ شیحارط دوب ابیز یلیخ

مرگ! شدنزاس مد

یک مدیمهفن هک دوب قاتا رد نوا ردو نیا وت مرس ردقنا دز، مادص ماش هساو خهلا

مش! ور هب ور بیرفلد هلا سوگ نوا اب هرابود منک رکف دش، کیرات اوه

یکیریچ سابل هی مه شاواس متسشن یروخ راهان زیم یلدنص یور و مدش حلا دراو

هکیچوک شساو یزیاس دنچ مدرک یم ساسحا هک دنلب نیتسآ

هلوکره دوب شنت دوب هدش هدمآ رب شا هنیس دشو یم هراپ شنت وت تشاد نوچ

. هگید

تصش ماوخیم طقف رکشورادخ مدروخ ور شاباب ثرا راگنا درکیم مهاگن یروج هی

! لباقان زور تصش ، منومب زور

یور هک یبآ ناویل متساوخ دش، ندروخ اذغ لوغشم و داتسرف نوریب رادادص شسفن

قشاق تینابصع اب تخیر شاواس تمس بآ مومت دروخ متسد هک مرادرب ور دوب زیم

: تفگ و تخادنا باقشب یوت ور شلا گنچ و

. یتسین دلب مه ندروخ اذغ بادآ یتح ندرک تبحص بادآ اهنت هن هکنیا لثم -
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. مدز لز شاه مشچ هب

. یتسین دلب مر یرادنومهم بادآ یتح نتفر هار بادآ اهنت هن هکنیا لثم -

منک. شراکیچ ور خاتسگ نومهم منودیم نم اما مدلب ور یراد نومهم بادآ -

. مدنوخرچ هقدح وت ور ماه مشچ

ناخ... شاوراک نیبب -

دینک تسرد ور نوتظفل شاوراک هن متسه شاواس : تفگ و درک فاص ور شولگ دزو یا هفرس ممساکت یور مرتحم مناخ

. مساسح

: متفگ و مدرک یا هدنخ کت

هرت! باذج رتو سلا کاب شاوراک منز یم تادص متحار هک یروط ره -نم

ور مرس دیدنخ یم ام یاه فرح وهب درک یم زیمت ور زیم تشاد لا متسد اب خهلا

: تفگ و دیسوب

لًا صا ترس یادفو مداد ورابلا ماهوربا زا یکی و متخادنا شاواس هب یهاگن خهلا فرح نیا اب
. توم رات هی یادف

. مدز یدنخزوپ

هکنیا هساو متسنود یم مدوخ یلو دوبن هک ما هفایق ...دب قامچ ی هفایق دب هرسپ

. مگیم ور نیا مدب یلست ور مباصعا

دنب. ور شمراذیم شمروشیم هتسرد هرب شیپ روط نیمه اًعقاو هگا

اولا...

اذغ هک روط نیمه نراد موسر و بادآ و هصاخ نوشندروخ اذغ مه اه رادلوپ نیا

: متفگ هنعط اب دروخ یم

! هنکن ریگ تولگ وت شاب بظاوم -
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درک. توکس خهلا رطاخب و تخادنا هبخهلا یهاگن و درک تشم ور شتسد

! باصعا یب

. متفر مقاتا تمس و مدرک رکشت مدروخ ور مماش هکنیا زا دعب

هنوخ دراو دوبن رتشیب تعاس دنچ مدش هریخ فقس وهب مدیشک زارد تخت یور

هنییآ یوت مدوخ ندید مدز،اب راشژ وهب متشادرب ور ملیابوم هدش. هرذ هی ماباب هساو ملد اما مدش
پ... مدش بوکخیم

مندرگ هب یتسد دوب هداد مهب یراگدای اباب ور دنبندرگ نوا وک؟ مدنبندرگ سپ

تمس و متشگ ور ورهار دوبن دنبندرگ نوا زا یرثا متشگ ور مقاتا لک ...و مدیشک

؛ یروخراهان زیم تمس یتح متشگ ور ییاریذپ یوت دوبن مه وزاب مدرک تکرح اه هلپ

...! دوبن شزا یرثا اما

. مدز رد هب یا هقت و متفر خهلا قاتا تمس هب

. لخاد ایب مناج -

ایرد. منم -خهلا

درک. زارد متمس ور شتسد دنخبل اب

. مزیزع نیشب -ایب

. متسشن شرانک تخت یور

؟ دیدیدن ور مدنبندرگ -خهلا

درک... لیلحت و رکف یمک و تفر مه رد شاهوربا

؟ یتشگ بوخ ور اج همه مزیزع -هن

. هماباب یراگدای و دروایم سناش مساو دنبندرگ نوا خهلا... -هرآ

یاج هشیم ادیپ سرپب مه هیقب زا ورب مزیزع هداتفا طایح وت دیاش شابن نارگن -
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! تهام لکش نوبرق هریمن هک یرود

؟ تساجک مدنبندرگ ینعی ایادخ مدش جراخ قاتا وزا متفگ یا هشاب و مدز یدنخبل

مرب شتمس اًرمع ...هن مدید ور شاواس مدیشک یم تسد مندرگ هب هکروط نیمه

. مرذگیمن شاه مشچ ندروآ رد ریخ زا یرس نیا منعمطم نوچ هنک نیهوت مهب هک

؟ منک راکیچ ایادخ ؟ مسرپب شزا ؟ مرب ینعی ؟ هنوا تسد دیاش ؛ هشاب هدید دیاش یلو...

ییوررپ واب ایرد هب مدز و دوب.لد هدرک نیمک مندیرد هساو یشحو ربب هی لثم شیپ تعاس هی نیمه

. مداتسیا هنیس هب تسد ، شور هب ور متفر

شهار دس مزاب هش در هگید فرط زا مدش شهار دس هک هش در ملغب زا درک یعس

: تفگ و درک مهاگن یلا یخیب اب مدش

؟ دیتشاد یضرع -

! متشاد یرما -

درک. زارد امرفب یانعم هب ور شتسد

! مونش -یم

... منکیم جنشت شیلا یخیب نیا زا رخآ

. منود یم بوخ ور زیچ همه ، منود یمن هک نکن رکف نیبب -

. دروآ کیدزن ور شرس و درب ورابلا شوربا یات هی دوب یندید شا هفایق

لًا؟ ثم ینود یم ور -یچ

تباصا مهب هلیروگ هزادنا هک تاپ نوا اب یتقو ًلا امتحا هئوت تسد مدنبندرگ هک -نیا

وور ریز وراج همه متشگ یلک مه انلا هداتفا و هدش هدیشک ، نیمز مداتفا و یدرک

. شدب مهب هئوت تسد هگا دشن ادیپ اما مدرک

. منیبب رانک ورب ؟ یتفرگ ور متقو یرازهود دنبندرگ هی رطاخ -هب
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یرازه ود دنبندرگ تفگ یروج ،هی مدش شعنام اما هش در مرانک زا درک یم یعس

رد ور شیتنعل یاه مشچ ماه نوخان اب منکب کت کت ور شاهوم متشاد تسود هک

. مراذب همکد نوشاج وهب مرایب

...! هزرا یمن مرازهود تاپ رسات هک ییوت نیا تسین یرازه ود دنبندرگ هی نوا -

و مداد قوس شقارب یاه شفک تمس هب ور مهاگن ؟ دیزرا یمن ؟ متفگ یچ ایادخ

مهانوا هرخلآاب نوچ مینکیم ودر هیضرف ؟نیا نباوخیم راولش تک اهاب رادلوپ ، مدموا ابلا مورآ مورآ

تساوخیم هکنیا لثم یلو نمدآ

مدنبندرگ دیاب نم هچ، نم هب لًا صا ؟ هسلج ؟ایهی هراد مهم رارق هی دیاش هک هرب ییاج

. مریگب روغلا ی هکیترم نیا زا ور

. یرب مراذ یمن یدن و مدنبندرگ -ات

نیا منود یمن مگ ،یم ولوچوک رتخد یمهفن هب یدز ور تدوخ ؟ای یمهفن -وت

؟ هنای ینکیم شمومت تساجک تیتفوک دنبندرگ

ب

داجیا مادص وت هک یمکحت واب مدیبسچ ور شا هقی یتفوک دنبندرگ هملک نتفگ اب

: متفگ دوب هدش

! مدیم داب هب وتنامدود ینزب فرح یروجنیا مدنبندرگ هب عجار هگید راب -کی

هک... تخادنا مدوب هتفرگ ور شا هقی هک متسد هب یهاگن نانچ

! نوتور هب بلا ؟گ مگب یچ

: تفگ هک مدرک ادج شا هقی زا ور متسد

! کطلغ وت یتفیم دب هنرگو نکن لک نم -اب

. مداد نوکت فسات یانعم هب یرس
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! فیح ... هشاب تشز ی هنیزوب هی مان هب هک هنوخ نیا فیح -

. داتفا هار یجورخ رد تمس دزو مرانک شهار رس زا

: مدز داد شرس تشپ

وک؟ مدنبندرگ سپ -

. هنورپیم سگم هراد هک راگنا داد نوکت ور شتشگنا

منت ور یمشپ یا هوهق مرگ یوتلا وپ متفر مقاتا تمس دوب، درس یلیخ یلیخ .اوه روعش یمک هرسپ

. مدروخ یم اوه مه متخادن یم یهاگن هی مه طایح وت متفر و مدرک

یم ییامندوخ طایح پچ تمس قیاقش و سگرن یاه لگ دوب یا هداعلا قوف طایح

یگنراگنر هتسویپ فیط لگ، نشور و عونتم یاهگنر دوب با زا رپ بلا بل رختسا ندرک

. هزادن یم هولج زا یگنشق و ینشور همه وراب نامک نیگنر هک ندوب هتخاس ور

، هاجنپ دودح نسم درم هی دوب ندز مدق لا حرد هک مدید ور نوبغاب دوب عیلا اًعقاو

. مدرک سملا مارتحا واب متفر شتمس دوب. شرس یور هیکهلا دوب سهلا جنپ و هاجنپ

؟ دیتسه بوخ ومع -سملا

ور مباوج دنخبل اب دوب هتسب دنب مشچ ور شپچ مشچ ، تفرگ مفرط ور شتروص

داد.

؟ یتسه ییاسراپ یاقآ رتخد وت مرتخد -سملا

! ممدوخ -هلب

: تفگ هیناث دنچ زا دعب و درک یسراو ور متروص بوخ

ایرد! یدش گرزب ردقچ -

؟ تخانش یم ور نم

مشچ اب ارچ ور شمشچ هنک؟ یم مهاگن یروط نیا ارچ تخانش یم ور نم اجک زا
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دوب! هدموا دوجو هب منهذ یوت لا وس یلک ؟ هبیرغ بیجع مارب شنحل ارچ ؟ هتسب دنب

: متفگ و مدش هریخ شهب بجعت اب

؟ دیسانش یم ور نم امش -ش...

و پچ هب یلا وتم ور شرس و درک زاب هیناث دنچ زا دعب و تسب مکحم ور شمشچ

داد. نوکت تسار

دوب. بیرغ بیجع ردقچ درمریپ ؟نیا یتشاد یراک ، مدینش مناخ زا ور تمسا طقف مرتخد -هن

؟ دیدیدن ور نم دنبندرگ امش ومع -

درک. رکف هیناث دنچ

؟ دوب یسیلگنا هک"د" نومه -

. مداد نوکت هرآ یانعم هب دنت دنت راب دنچ ور مرس

درک. زارد گرزب یکشم کیتسلا هیپ تمس ور شتسد

نتفرگ متسد زا شاواس یاقآ اما شمتشادرب و مدید نیمز یور ور نوتدنبندرگ -

دنبندرگ لثم یزیچ هی مدید نوچ شنتخادنا اه بزهلا وت نتفر یم نتشاد یتقو

! ننکیم شترپ اه بزهلا وت نراد و هنوشتسد

نیا ارچ رسپ نیا ایادخ متفر اه بزهلا تمس و مدز مینوشیپ هب ور متسد فک مکحم

! هرایم مرس ور باهلا

بزهلا دنگ یوب مامشتسا هکاب مدرک زاب ور کیتسلا ردپ مدز یم قن هک روط نیمه

. مرایب وابلا منزب قع دوب کیدزن اه

بزهلا همه نیا طسو منک ادیپ یروجچ احلا مدنبندرگ

. دموا دعب یمک متساوخ شکتسد نوبغاب زا متشگرب

شندرک ادیپ زا متشاد مدرک اه بزهلا لخاد ور متسد و متفرگ متشگنا واب مغامد
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! هماباب فرط زا دنبندرگ نوا هنن یلو مدشیم فرصنم

. مدرگ یم نم رازب مرتخد -

قوذ وزا مدرک ادیپ هرخلآاب و مداد همادا مراک وهب مداد نوکت "هن" یانعم هب یرس

. منزب غیج تساوخیم ملد هدش مومت میدرگ لا غشآ روت هکنیا

هک... مه ...احلا متسد ماپ... ، هدیم مباذع هراد یلک هدموین یضار دوخ زا هرسپ نیا

. مدنبندرگ هک مهلا ...اح متفگو متفرگو متروص یولج ور دنبندرگ
منک. شراکیچ نیبب اجنیا دایب ناخ شاوراک نیا طقف

***

هب تسد شلباقم رد ولج و مدشدنلب زیم تشپ زا عیرس هنوخ رد یادص ندینش اب

: تفگ بل ریز و دیشک شینوشیپ هب یتسد هفلا ک مداتسیا هنیس

! قمحا نیا مزاب -

: متفگ دنلب

؟؟؟ یتفگ یزیچ -

. متفرگ شولج ور مدنبندرگ و متفر شتمس مورآ مورآ

؟ دایم تدای ور -نیا

مه یزیر یلیخ یلیخ دنخبل هی دعب یمک و تخادنا دنبندرگ هب یهاگن هی یجیگ اب

درک. توکس و تفرگ لکش شبل هشوگ

: متفگ و متفر رت کیدزن

؟ موه -

! ولوچوک رتخد وت یراد یراکتشپ بجع ، یدرک شادیپ رخآ سپ -

مداد یم خرچ ماه تشگنا رود ور دنبندرگ هک روطنومه و مدرک کزان یمشچ تشپ
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: متفگ

و هنیزوب یتح نومسآ یاغرم اهنت هن هک هرایب ترس ییلا هیب ولوچوک رتخد -نیا

ور لصا هرایا ۲۴ طیلا یقمحا مودک ندنخب تلا هبح ره ره مه ادنفسوگ و هلا سوگ

اه؟ بزهلا وت هزادن یم

لا ماک تاراتفر ، تافرح ، تنحل یربیم رس هب یکدوک نارود رد زونه هحضاو -

. تسناگهچب

رد یسک دب :اب متفگ بل ریز و مدرک تشم و متفرگ متسد وت ور دنبندرگ دش در ملغب دزوزا مسپ

ناخ! شاوراک یداتفا

! یدب تسد زا ور تتفارش و تمارک و تهبا نیا منک یم یراک هی

ایرد! نگیم نم هب

مقاتا هب متفر و متفرگ شیپ وراه هلپ هار منم تفر اهابلا هلپ زا هکنیا دعب هقیقد دنچ

تعاس هب یهاگن متسشن تخت یور هنیس هب تسد و متسب ور رد مکحم و متفر

! تسنایفخم یاه تیرومام تقو هلعب دوب بش کی تعاس متخادنا

مدیشوپ ور مگنر یکشم وتنام

تسد هدننک بوطرم واب متسشن هنیآ یور هب ور یکشم وشلا یکشم نیج راولش اب

. مدز ماه بل هب مه تام زمرق هیرژ مدرک بوطرم ور متروص و

یییلیخ انئمطم ایلماک و ایور زا خساپ یب سامت هاجنپ ، مدروآ راشژرد زا ور میشوگ

. نتسه یبصع

داد. باوج عیرس قوب نیلوا زا دعب و متفرگ سامت نوشاهاب عیرس

دش. زبس نوماپ ریز جاک تخرد منک ضرع هچ هک فلع ییاجک گنخ ی هرتخد -

، نوریب اجنیا زا مایب دعب هب بش تشه تسین تسرد یراک لوا نیمه هخآ هنووید -
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. نراد فیرشت کشخ یلیخ نیروجهی انیا

. میترظتنم رد مد ایب هشاب -

دش. رادیب بیرفلد هلا سوگ منک رکف هک مدز یدایرف نانچ

؟؟؟؟ رد ممممد -

: متقگ رت مورآ و متفرگ منهد یولج ور متسد

؟ انلا دیرد -مد

هیچ؟ هگم -هرآ

ایب. عیرس ودب میترظتنم .هلح هشابن دید وت نوتنیشام رت ولج دیرب مک ،هی نراد نیبرود انیا هنووید -

؟ مرب یروطچ مدرک عطق ور سامت و متفگ یا هشاب

یم هجرد داتشه دصو شرس دغج لثم هرادیب هروخیم هوهق سب زا لوکره نیا

! هخرچ

؟ منک راکیچ

نیچرواپ و مدرک زاب ور قاتا رد مورآ و متخادنا ما هنوش یور و متشادرب ور مفیک

! متنیبن یسک هنک ادخ مدرک یم تکرح اه هلپ تمس هب نیچرواپ

مدرک زاب ور هنوخ رد مورآ ندش هدید سرتسا زا دیرب مسفن هک ینلا وط یتفاسم دعب

قاتا منک رکف هک تشاد رارق طایح ی هشوگ کیچوک کقاتا هی طایح یوت متفر و

دوب. نوبغاب

طایح رد تمس عیرس همتسر هناخ تفه یراگنا مدرک در ور لوا هلحرم رکشورادخ

! نوریب مدز و متفر

. مدش نیشام راوس و مدییود عیرس و مداتسرف نوریب یگدوسآ رس زا ور مسفن

. ندرک ندز رغ هب عورش ایور و ایلماک نم ندید اب
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؟ یدرک رید ردقنیا ارچ رتخد : ایلماک

. میترظتنم هتعاس ایور:ود

: متفگ مدرک کاپ متشادن هینوشیپ قرع و مدیشک مینوشیپ هب یتسد

. میرب نک تکرح اجنیا زا یدوز -

: تفگ قوذ اب ایور

! نومباذج عوضوم رس میرب بخ -

؟ هباذج ردق نیا منامام لتاق ندرک ادیپ ینعی -

: تفگ ایور هب هرت!دعب باذج مه یلسورب لتاق ندرک ادیپ زا یتح : ایلماک

؟ میریم میراد -اجک

ور نرق هدننار نیرتهب ساوح فوقوم هفاضا نخس هنم تسد نومرف ... شیه ایور:

ینک! یم ترپ

درک. یا هدنخ کت ایلماک

واگ یرب ساب نم؟ هساو ینک یم منومرف نومرف یتشاد رو یکدزد وتاباب نیشام -

! تلبود کراپ نیا هکاب ینورچب

. هدنخ ریز میدز ییاتود و

***

! نارهت ماب

لک هکنیا تردق ، تردق نتشاد زا دعب شمارآ و هدیم تردق سح تهب هک ییاج

هدش. نهپ تاهاپ ریز نارهت

دوب! هدش روآ باجعا روجدب بشما نومسآ

! هدننک هریخ و بیجع
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! مدشیمن ریس شهب ندرک هاگن زا هک هدننک هریخ ردقنوا

! درکیم ییامندوخ دب بشما مه هام

! دیشخردیم نومسآ وت ساملا هی لثم و دوب ماف هرقن

بش! نِومسآ لِد وت شدوخ یارب دوب هدش یاهکلم

شتسه تسار منودیمن هک یا هتشذگ وت هتشذگ وت دوب هدرک قرغ ور نم هک یبش

! غورد ای

》 درگب تردام لتاق لا .》بند هلمج کی اب مه نوا دش دوبان هتسب هی هب سلا هد زا دعب هک یا هتشذگ

. متشذگ لا بند ، مدرگب شلتاق لا بند دیاب احلا دوب هدرم یبلق تسیا هکاب یسک

. مدیشک تسد ما هویمبآ ندز مه و ندرک رکف زا ایور یادص اب

؟ ایرد ینک راکیچ یاوخ یم -احلا

؟ مدرکیم راکیچ دیاب اًعقاو

یا هفحلم و تشگنا رثا زا نکسا و سکع باق و وقاچ ابهی منودیمن ایور منودیمن -

مدش جیگ یلیخ اعقاو ؟ درک هشیم یراک هچ ایهن هنوخ شور یاه هکل تسین مولعم

شسپ زا منوتیمن ییاهنت اعقاو مسرتن شتیرومام وزا مگب ماباب هب متسنوت یم شاک

. مایب رب

. دیرپ مفرح طسو یا هناکوکشم نحل اب ایلماک

شتسه یسک هفحلم و سکع باق و وقاچ زا رت کوکشم ؟ تسین کوکشم نوترظنب -

ارچ هدرک یم راکیچ شتسد انیا لا سلا؟صا همه نیا دعب ارچ هداتسرف وراه نیا هک

؟ هداتسرفن رتدوز ارچ هتسرفب دیاب

: متفگ یتحاران و یجیگ اب

تسه نم نهذ وت مه هگید لا وس ات رازه هفاضا وتوهب یاه لا وس همه ایلماک -
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یلو مسرب ماه باوج کت کت اتهب مدرگب ردقنا مدرگب دیاب منکیمن ادیپ یباوج یلو

... مسرتیم ، منوتیمن ییاهنت

. مروخب تسکش مسرتیم منوتن مسرتیم

هنک. نوریو ور میگدنز زا سلا هد نیا لک هک مشب ور هب ور ییاه زیچ اب هکنیا زا

. مسرتیم متشذگ زا مسرتیم اعقاو متفرگ ماه تسد نیب ور مرس

مینکیم تارب یراکره هک ینودیم ؟ میترانک هشیمه ؟ میتتشپ هشیمه ام هک ینودیم -

: تفگ دنخبل اب مه ایور . میرایم نیمز ور هام تیلا حشوخ هساو

مه ینت رهاوخ زا یتح میدرک زاب مشچ مهاب یگچب لوا زا میدش گرزب مهاب -ام

یارب یکی ، میتاهاب مدق هب مدق میتاپ اپهب میتاهاب شهت ات میکیدزن مهب رتشیب

! یکی یارب همه همه...

. متفرگ زیم یور ور شتسد دوب هتسشن مبل ور ایور یاه فرح هک یدنخبل اب

مراد ور امش هک منکیم رکشورادخ زا طقف و منودیم -

: تفگ و تفرگ زیم یور ور متسد یکی نوا ایلماک

هسرتب ربخ یب ادخ زا لتاق نوا رازب ، سرتن سپ -

طلغ هگب هک مینک شهل یروجهی میشب در شور زا یلیرت واب مینک شادیپ یروج هی

. شکن ور نم ایرد مدرک

هک هبوخ ردقچ نوشمراد هک هبوخ ردقچ و تسشن نومابل ور هدنخ ایلماک فرح اب

دوب! مرگ انیا هب متشپ نماهاب

؟ مگب بایماک هب نم ایرد -

دوب! قوقح یوجشناد و ایلماک ردارب بایماک مدرک شهاگن

نایرج نیا هیطاق ور یرتشیب یاه مدآ مسرتیم هنومراظتنا رد یچ منودیمن ایلماک -
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منک.

: تفگ و موزاب ور دیبوک ایلماک

ادرف و مگیم شهب ، ازیچ روجنیا ساو هنکیم درد شرس بایماک لا... یخیب اباب وووا -

ماوخیم کمک شزا منم ! سرپب یتشاد شزا یلا وس ره مد یم شهب ور ترامش

. هنودیم زاام رتشیب نوا هرخلا اب

هک یروج هی دز یا ههقهق دنلب ایلماک . هسرن شهب مه نج لقع هک اجهی مدرک میاق نم ور کرادم ایور:

منک رکف میدرک شهاگن بجعت اب ایور و نم

! ندوب لخ هت هب هدیسر مچب هگید

مهوت هدرک میاق اجک تفر یم شدای ور شاذغ هک ابیز هدنرپ نوا لثم ایور -یو

. یرادن مک شزا منیچمه ینودیم هخآ نوشیتشاذگ اجک هرن تدای

اج هی ور شاذغ هک هیا هدنرپ هی لکسا " دوب لکسا ی هدنرپ " هدنرپ نوا زا روظنم

! هریم شدای و هنکیم یفخم

. دیدنخ مه ایور دوخ هکلب نم اهنت هن راب نیا

! تحار نوتلا یخ هنما شاج هریمن مدای ریخن -

درک. نم هب ور یا هدیشک نحل اباب ایور

هنزیم تیلید ور شتعلا طا مزغم یمک طقف نم نیرادرب نم ندرک هرخسم زا تسد -

. هشب کبس

ربخ؟ هچ یلجت یاقآ خاک زا مناخ ایرد بوخ -

هک شنوریب ؟ داتفین تکف ایرد مگیم دنوم زاب منهد دوب یا هنوخ هچ یاو : ایلماک

هیچ؟ شلخاد هگید نیبب دوب نیا

: تسشن مبل یور یدنخبل یلو درک غاد مرس زورما تاقافتا هب رکف زا

. مدوبن شیب یدیدب دیدن نوا لوق -هب
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؟ یداد یتوس یراک لوا نیمه ؟ یتسین هک یدج ایرد ایور:هن،

یک؟ لوق ...هب منیبب راذب : ایلماک

! بیرفلد هلا سوگ -هی

دش. دنلب ایلماک و ایور غیج یادص

هباصع وور رورغم و روعش مک یدایز یلیخ بیرفلد هلا سوگ هکنیا رب هولا ایرد:ع

! یندرک مار قشاع هک ماوت ایور: . تسه مه یشحو هسنک و قنع یلیخ

هیناث کی یتح تسین لمحت لباق لًا صا ، تسین نم راک یشحو ربب هی ندرک -مار

! شمه هنزیم رغ شمه درک شلمحت هشیمن مه

: تفگ دزو هبرض ایور ی هنوش هب شا هنوش اب ایلماک

. هشدوخ هدوخ -

. متخادنا ابلا ییوربا

؟ هشدوخ -یچ

! هگید نومدنیا رهاوخ رهوش -

؟ منک راکیچ انیا تسد زا نم هخآ وجب... ونم ایادخ هدنخ ریز ندز رهره و

هنزب مدق ربب هی هیاس ریز هنوتیمن هک شوگرخ هی شحو طایح قطنم وت ارتخد -

ارچ؟ دینودیم

: متفگ یا هدنبوک نحل واب مدیبوک زیم ور ور متسد

مدروآ ورد ربب ی هرعن یادا و هشیم هدیرد نوچ

. ندیدنخ رتشیب ایور و ایلماک مفرح اب

: تفگ دیزرلیم هک روطنیمه ایور

؟ تسه یچ شمسا -احلا
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! شاواس ینعی ...ما شاوراک -

ونم شاه مشچ اب ارچ هگیم دعب ! هخآ یچ ینعی شاوراک وت تسد زا رتخد : ایلماک

. هروخیم

اوعد یانعم هب شاواس مسا هن؟ هباذج یلیخ دبلا ، شاواس ... یمسا بجع یاو ایور:

فسات هب یرس دیدنخ ره ره شفرح .دعب شاواس و ایرد ، یباذج مسا هچ یاو هیک رت مسا هی هگنج و

نشیم رت گرزب یچره نوشارب مداد نوکت

! نشیم رت هنووید

. متسین رود هب هلعاق نیزا مدوخ هتبلا

مشچ اب هنیمه یارب دیاش وجگنج ینعی اوعد و گنج مدرک رکف شمسا ینعم هب

هن؟ هگم هنم اب هزرابم لا حرد شمه شاه

***

دز. یقوب کت ایور و مداد نوکت نوشارب یتسد و متسب و نیشام رد

! یدرک رادیب ور لحم لک ایور یشن یچ مگب یا

داد مهب دیلک خهلا رکشورادخ مدرک زاب دیلک اب ورد مورآ مدرک تکرح هزاورد تمس

...؟ هنوخ دایم حبص ۳ تعاس یرتخد مودک هخآ مدشیم اوسر هنرگو

لا... یواو هنرگو هنیبن ور نم یسک هنک ادخ

وت رفن دنچ راگنا مدید ور کقاتا نوا مدش طایح دراو و مدرک زاب ور هنوخ رد مورآ

مدیسر هنوخ ولج و مدرک یط ور تشدنرد تایح لوط ندز یم فرح و ندوب کقاتا

بلج و مرظن هنوخ تشپ زا ییاه مدق یادص هک لخاد مرب مدموا متفر ابلا وراه هلپ

درک.

! هشاواس دبلا

درک. بلج ور مرظن یرون غاب هت هنوخ تشپ تمس متفر و متشگرب و هتفر یاه هلپ
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؟ شتسه شاواس ینعی

مدیسر یبوچ کیچوک هبلک هب هک متفر رون تمس

رد ولج یاه دراگیداب هب هراد هک مدید و دنوسر ور نم هک حبص هک یا هدننار نیمه

. مدیشک یکیرات وت راوید رانک ور مدوخ هنکیم دیکات تینابصع وراب یزیچ هی

زا رفن دنچ هیاس هک مدز دید و هبلک . مراودیما هتبلا هن نم یلو ندوب نم دید اهوت دراگیداب و دوب.هبلک صخشم هشیش تشپ

؟ هربخ هچ اجنیا

تسین مولعم هک مدآ یدادعت و بش تقو نیا مه نوا ... طایح هت هبلک و راگیداب

. ندش عمج مه رود تقو نیا ارچ

یروط هدش داجیا یاضف اهو تخرد تکرح اهو گرب شخ شخ و اوه یام رس

دروخرب یزیچ هی هب هک متفر بقع مدق دنچ هنوخ مدرگرب مداد حیجرت هک مدنوسرت

. مدرک

؟ ولوچوک رتخد یدش -مگ

! دیشک شدوخ تمس ور نم و دمویمن ابلا مسفن سرت و کوش تدش زا

. داین ترس ییلا هکب مدیمن لوق هنرگو یربب ور تادص هرتهب -

؟ لوکره هتچ ... مورآ ... متسد شاواس -

هدنوم مک هک یروج درک ملو اه هلپ یولج و درب هنوخ ولج تمس و دیشک ور متسد

. مروخب نیمز دوب

: متفگ دوب هدش ما ینوشیپ نومهم هک یظیلغ مخا اب

وت؟ تسین تکوپ ی هلک نوا وت زغم هگم -

؟ یدوب -اجک

. مدرک شهاگن بجعت اب
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. تسین طوبرم وت -هب

... رختسا تمس دنوخرچ ور شندرگ و شبیج وت تشاذگ ور شتسد

تسین مردپ هنوخ اجنیا هتسرد ! تسین تردپ هنوخ مهاجنیا نودب یلو تسین طوبرم نم ...هب هتسرد -

ماوخب تقو ره نم ، یتسین نم لوضف مهوت یلو

مایب یک یگب نم هب یرادن قح ووت مدرگیم رب هشاب مزور هنابش زا تقو ره مریم

. ماین ویک

! ولوچوک رتخد شتسه ابوت قح -هلب

داد: همادا و دروآ مشوگ کیدزن ور شرس

دوبن نم تسد تتیلوئسم و یدوبن نم هنوخ وت هک دوب یتقو هساو نیا یلو

هنوخ زا نوریب یراک هچ هنکمم حبص ۳ تعاس رتخد هی دوبن مهم مساو تقونوا

و تقاتا وت ورب مهلا ...اح تسین مهم نم یارب یرتخد نیچمه نوچ هشاب هتشاد

! تسین تعفن هب تقونوا نوچ ییاین نییاپ هک نک یعس هتبلا این نییاپ

و مدنوم نم و تفر هبلک تمس دیخرچ و دنخزوپ وابهی درک رود مزا ور شرس

؟ هدرک رکف یچ نم بجار دوب هدموا دنب شاه فرح هیتحاران تدش زا هک ینوبز

دنلب تخت زا مداد مندب هب یسوق و شک و مدرک زاب ور ماه مشچ میشوگ یادص اب

. متفر نکلا ب تمس و مدش

یولج زا هک ییاه هتوب و لگ و ندوب هدش زبس مه تشپ وت رد وت هک ییاه تخرد

یجراخ سکول یاه هنوخ دای ور نم پچ تمس رختسا و دوب هنوخ یولج ات هزاورد

! هشکیم سفن اجنیا مدآ ، تخادنیم

دش. عطق هار طسو دروخ رد هک یا هبرض اب مدیشک یم متشاد هک یقیمع سفن

؟ دییامرفب -

دش. قاتا دراو دنخبل اب خهلا
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؟ یدیباوخ بوخ ، هناحبص میرب منک ترادیب مدوب هدموا ناج! ایرد یدش رادیب -هع

ور شهنوگ و متفرگ ور شتسد مدرک تکرح شتمس و مدز یدنخبل شینوبرهم هب

هلا سوگ نوا یولج هرخلآاب ؟ ینیریشدوخ مک هی هگم تشاد یلا کشا هچ مدیسوب

شوخ ور شباوخ اجنیا مدآ هشیم هگم ، نوج خهلا یسرم ! هگید مشاب هتشاد یرگنس دیاب بیرفلد

یلک باوخ وت هنورذگن

! تشذگ شوخ مهب

دز موزاب هب یمورآ هبرض و دیدنخ مفرح هب خهلا

. میرظتنم هگید نییاپ ،ایب نوطیش هرتخد -یا

. منزب بآ ور متروص ات متفر سیورس تمس خهلا،هب نتفر دعب و متسب ور ماه کلپ

متفر یروخ راهن زیم تمس هب ییومیل داشگ هنودرم زیموش و نیج راولش باختنا دعب

. مدید ور شاواس هک

تشپ و مدرکن هجوت شهب یلو دموا مدای هرابود شبشید یاه فرح درد شندید اب

. متسشن زیم

! مناخ ریخب حبص -

شرخسمت زا رپ نحل مدرک یعس مدرک هاگن شبل رانک دنخزوپ وهب مدروآ ورابلا مرس

هیچ؟ شلکشم شهب مدب سملا تساوخن ملد بوخ مریگب هدیدان ور

. متخادنا هنوحبص زیم هب یهاگن

عاونا واو هرک ، هماخ لا، قترپ بآ ، لسع رایخ، ، هجوگ ، رینپ ، یلصا هدرز غرم مخت

دوب. هدش هدیچ زیم ریو هنوحبص ماصقا

. ندروخ هنوحبص هب مدرک عورش

یتقو ، یریم دیعس اب متسه هنوخ هک ییاه نامز هدب، مهب ور تاه سلا ک همانرب -
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هب نومساوه دایز یلیخ وگب،ام راکتمدخرس هب یتشاد یراک ، هگید هدننار اب متسین

. تسه نوماه یتناما

: تفگ هکخهلا مدب ور شباوج مدموا و متخادنا شهب یهاگن

وگب. یتساوخ یزیچ مرتخد -هرآ

هراد ور شدوخ نوناق اجنیا نمضرد دش. دنلب زیم رس زا یدیشخبب واب ندز ادص ور خهلا هظحل نومه

یدرگرب ینوتیمن حبص هس هگید وت هکنیا ینعی

؟ هموهفم ، هنوخ

: تخیر مهب دیشکیم فص مه تشپ هک یروتسد همه نیا زا مباصعا

کر ور نیا راذب و مدرگرب حبص هس تعاس داوخیم ملد نم نوچ تسین موهفم -هن

! تسین طوبرم وت ...هب مگب تهب

دوب. مباصع یور نییاپ و هبابلا شرس تکرح و شدنلب دنخزوپ یادص

هنودهی پچ هنودهی اه هلپ لغب هینزرب گرزب نودعمش اب تساوخیم ملد هک یروج

. منزب شرس هب تسار

هب هدب ور تهاگشناد همانرب یناددوخ ...احلا ولوچوک رتخد دوبن موهفم هکنیا لثم -

. دیعس

سملا! هد هچب راگنا ولوچوک رتخد هگیم نیچمه بیرفلد هلا سوگ ، ولوچوک رتخد و درد

. مریمن هاگشناد نوچ مرادن یا همانرب -

؟ هنکیم جک نم ساو یعه ور شبل تاهدنب نیا ارچ ایادخ

! هنیمه یارب تبدا زا رود راتفر سپ دوبن یرودهب راظتنا -

واب روعش اب یا هدرک لیصحت و یراد کردم هک ییوت ینعی ، ممهفیمن ور تروظنم -

وت وهب ناسنا نیرت روعشمک راکسا هزیاج دیاب نوچ اقآ یدرک هابتشا یلو ؟ یبدا
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! ندب

هدب ور مباوج ندوب هدرک لغب ور مه باذج تدش هب هک ییاهوربا اب دموا شاواس

دش. هفخ میشوگ گنز یادص اب شادص هک

رکش! ورادخ فووه

سپ دوبن ناریا دک مدرک هاگن یشوگ یور سانشان هرامش وهب مدش دنلب زیم رس زا

یتفر ینکیم راکیچ ییاسراپ یاقآ مکیلعماس دوب. هدش گنت شارب ملد ردقچ ایادخ تساباب ننعمطم

، یریگیمن لیوحت هگید جراخ روشک

؟ سپ دشیچ ، یریگب سامت ماهاب مدوب رظتنم بشید ، یراذ یم سلا ،ک یدیمن لحم

؟ هرذگیم شوخ

دش. گنت شتروص یارب ملد هک دیدنخ

مه ،انلا مزان رتخد هب مدز گنز راک نیلوا و متفرگ ور اجنیا طخ حبص زورما هزات -

هدیمن افص هک امش نودب هتبلا مرایم رد نودمچ زا ور اه سابل مراد و متفرگ یولا هزات

. مناخ ایرد

دوب! هدش گنت شایخوش ، شارهق ، شاندرک مخا یارب ملد ردقچ

رتشیب رات دنچ هک تلچک ی هلک زا رات هی هگا شاب تدوخ بظاوم ادخوروت -اباب

نم... هش مک تسین شور

زا یا هدوت منک رکف شهب متسنوت یمن یتح دش مباحاص یب یولگ نومهم ضغب

درک. هطاحا ور ممشچ کشا

؟ میدرک یم نیرمت ور یماظن تاکرح مهاب ردقچ هتدای ؟ یدرک عورش وت زاب ایرد -هع

دش یم تمحازم و تشاد تراسج دصق یکره هتدای ور مراد بآ یاه یلیس

. مدیسر یم ور شباسح
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مورآ هک ماه کشا و مدز یدنخبل تارطاخ نوا اهو هظحل نوا ندروآ دای ابهب

. مدرک کاپ ور ندروخ یم رُس متروص یور

! متشادن یکو چیه نوا زج مکحم ههاگ هیکت دوب،هی نم یارب رگنس هی لثم اباب

. درگرب دوز ادخوروت هدش هرذ هی تارب ملد -اباب

؟ یتسین تحار اجنوا هگم -ارچ

! هنوبرهم یلیخ نوا خهلا اًصوصخم نبوخ ماهاب یلیخ متحار یلیخ -هن

و مدرک عطق ور سامت ووگ تغگ هقیقد دنچ زا دعب و متفگ یا هشاب ! شابن نم نارگن مایم یدوز منم -

هب ور لیابوم

: متفگ بل ریز و هشب مورآ مبلق یاه شپت ات مدرشف مبلق

! شاب ماباب بقارم تدوخ ایادخزیم تمس متشگرب

دوب. هتفر مشاواس یتح و دوب خیلا زیم رود اما

. منزب گنز ایلماک اتهب متشادرب ور میشوگ و مدیشک زارد تخت ور

...! عوضوم نیا هب ندرک رکف هدش متغارف تاقوا همه هتفه ود نیا مامت لثم

ایرد. مناج -

ربخ؟ هچ ایلماک -سملا

: تفگ هدنخ اب

. مناخ ایرد تسامش شیپ هک اربخ -

؟ یتفگ بایماک ،هب مینزیم فرح شرابرد ادعب لا یخیب ایلماک فوه -

ووج سرپ هراد متفگ شهب هرآ ، هشاب یلو هدش یچ منودب مدش واکجنک هکنیا -اب

... هنکیم

هنک! توکس ایلماک دش ثعاب بایماک ندز فرح مهبم یادص
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هجیتن هب هگا منزب فرح داوخیم هلیکو هکابهی هگیم هراد انلا بایماک ایرد -اهآ

. هریگب سامت تاهاب هک هدیم شهب ور ترامش دیسر

: متفگ دوب هدرک رتدنلب ور مادص هک یلا حشوخ اب

! نونمم یلیخ نک رکشت ینعی ...ما سوبب و بایماک نم فرط زا ایلماک یاو -

: تفگ هدنخ اب ایلماک

نیا زا رتشیب هگید هشاب . منکیم راک مهاگشناد ژه ورپ ور مراد مراد راک منم ورب ایب رتخد ورب -ایب

. مدیمن شزاون مابیز یادص وراب تاه شوگ

. مدرک کچ ور میشوگ یاه همانرب یمک سامت عطق دعب

. هضرم نم ساو ینیشن هشوگ زا مجح نیا ، نییاپ مرب متفرگ میمصت و

دش. نشور اقآ ترضح ینارون لا مج هب ممشچ و متفر ییاریذپ تمس

هوهق ناویل زور کی نیا مسر وهب شرو و رود هدنورپ یلک و دوب شبات پل وت شرس

! شرانک

. تسین ییاهنت زا رت تخس یلو هتخس شلمحت هکنیا اب

مرمک شفرح هکاب منیشب شور هب ور لبم ور مدموا و مدرک تکرح شتمس هب

درک. پتسا هار طسو

؟ ینیشب اجنیا یاوخیم هنکن -

؟ منیشب دیابن -ارچ

: تفگ هکخهلا دیشک شینوشیپ هب وز شتسد و درک یا هفلا ک فوپ

هدنورپ و تسه راک قاتا مان هب یزیچ هنودب دیاب مه شاواس ، نیشب مرتخد نیشب -

. هنکن نهپ اجره ور شاه

. مدرک شوخ اج لبم ور خهلا فرح زا هدوسآ یلد و مداد نوکت یرس و مدز یدنخبل
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هشب مراک محازم یسک ماوخیمن نامام ، مراد یراک مهم رارق هی رهظ زا دعب یتسار -

. هشاب نوتساوح افطل سپ

داد. نوکت یرس خهلا

. تسه مساوح هشاب هشیم مومت یک تاباب وتو یارارق نیا منودیمن -نم

دنخزوپ و درک مهاگن و داد مل لبم ور رت دازآ یمک و تسب و بات پل رد شلواس

دز.

مدوخ یارب ات متفر هناخزپشآ تمسمدنودرگرب ور مور و متفر یا هرغ مشچ هضیرم نیا هک ادخ هب

سابل مدید ور اه راکتمدخ مزیرب ییاچ

. ندوب راهن دعب یراکزیمت لوغشم و ندوب هدیشوپ یصوصخم

دوب. اراس شمسا منک رکف دروخ اه رتخد زا یکی هب ممشچ

شاه پل و دزیم فرح یشوگ اب تشاد هک لگشوخ رتخد هی مدرک شهاگن تقد اب

دوب هدش زمرق

اب درک عطق ور سامت یتقو دادیم یشوگ تشپ رکذم سنج زا ربخ یزمرق نیا و

: متفگ شهب هدنخ

ک! یدش خرس هتخادنا یلگ هچ هاگن وراپل ؟ یدز یم فرح یک -اب

: تفگ دنخبل اب خهلا

ایرد. نکن شتیذا -

! هشکیم ما یتلا جخ هچ خهلا نک هاگن ادخوروت -

...اقآ هغاب هت یاه دراگیداب نیمه زا یکی مه شدزمان ، هراد دزمان اراس خهلا:

. نسحم

؟ مناخ اراس عرآ هگید انیا و تولخ طایح و یکشاوی یاه رارق ... رتدب هگید هوا -هوا
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! کیتنامر هچ خوا

. داتفا هار ملا بند و تشاذگ رانک ور تلا جخ اراس نایفارطا هدنخ ندش دنلب اب

... یجورخ رد تمس مدییود هدنخ اب تسد هب ییاچ ناویل

و درد هک یا هرهچ وابهی شوپ راولش و تک یدرم مدرک دروخرب درم ابهی هعفدکی

. مدز شهب یدنگ هچ هوا دز، یم دایرف و شزوس

بن... مساوح نم هدنمرش اقآ ماوخیم ترذعم -

امش هتشادن ساوح ، هرادن ییانعم دوبن مساوح دش. هفخ هفطن وت مادص شرگ خیبوت و دنلب یادص اب

هچ نیا نم، سابل هب دز دنگ

...؟ هیراتفر

دش! یتارکمم عوضوم هکنیا لثم تش هوا

داد: همادا رخسمت اب درک ماهراوق دقو هب یهاگن

! مناخ دیشکب تلا جخ نوتنس زا یمک -

... شزا متساوخ ترذعم هکنم بوخ مشاب مورآ هک مدرک یعس

دوب. یقافتا دیدید هک مه نوتدوخ ... ماوخ یم ترذعم هک متفگ -اقآ

: تفگ و درک مرس تشپ هب یهاگن

هتشاد تقد رتشیب نوتاراکتمدخ باختنا یور هرتهب کچوک هیلجتور روظح هب هجوت نودب تینابصع .ِاب دیشاب

راکبلط یلیخ یلیخ دِرم تمس متشگرب شاواس

مور. هب

شگرزب ارچ متساوخ ترذعم راب نیدنچ مه نوتزا ، مرتحم یاقآ متسین راکتمدخ -نم

؟ دینک یم

هناگچب همه نیا یلجت دیمح هداوناخ مدرک یمن ور شرکف تقو چیه ... رتدب هگید -
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. دینک راک نوتداوناخ یاضعا بدا ور هرتهب سپ ننک راتفر

تمس هب بقع هب متسد ندیشک واب مدینشیم و شاواس یبصع یاه سفن یادص

. متشگرب خهلا

! نوتزا ماوخیم ترذعم یلیخ -

قافتا نیا تباب نوتزا هیفاک هزادنا هب نوچ ابلا میرب هرتهب یردیح یاقآ ، هیفاک ردام -

هدش. یهاوخ ترذعم

خسف ور دادرارق هرتهب منیشب هلماعم زیم تشپ هب مشاب لیام هگید منکیمن رکف : تفگ و دیدنخ درم

! شوخ زور سپ مینک

تشحو اه هلپ تمس هب شاواس طسوت متسد ندیشک اب دش نامزمه درم جورخ اب

. مدرک

؟ شاواس -

: تفگ دوب هدش رت مرن هک ییادص واب تفرگ خهلا ولج ور شتسد و داتسیا شاواس

. هدروآ رد ور شروش هگید رتخد نیا ، دینکن تلا خد اًفطل نامام -

: مدرک دنلب ور مادص تینابصع اب

! مدرکن یراک نم -اما

ور شنورد هتفخ ربب مدیمهف و ندش هدیرد یعقاو ینعم هک تخادنا مهب یهاگن

! دییاز مدب ایرد دییاز تواگ ، مدوب هدرک رادیب

هک مدیمهف شنامدیچ زا داد مله لخاد و درک زاب ور یقاتا رد ابلا مدیشک اه هلپ زا

! هشدوخ قاتا

! یشحو تفرگ درد متسد ... مارآ نااویح هنیزوب ... هشوه ... یوه -

. دیشک یدنلب سیه و تشاذگ شینیب یور ور شتسد
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. دیشکیم شینوشیپ و اهوم وت تسد مادم و درکیم یط و قاتا ضرع و لوط

مسرت مدرک یم یعس یلو مدیبسچ راوید هب هک متفر بقع نم و دموا ولج ردقنوا

! ادوب مپیتشوخ مدرک یم شواک شتروص یازجا وت یواکجنک واب مدن نوشن ور

. میرکاش تهاگرد هب یلیخ ینعی هزیچ مرگ تمد ایادخ خقلا للج

ور ییادص یب یاه سفن درک یم هاگن متروص هب تشاد تقد اب مه نوا دوب مولعم

و مدش یروج وهی مدز لز شاه مشچ .هب دیبوک راوید هب مکحم ور شتسد و دیشک یم مشخ روز زا

ارچ ، متخود نیمز هب ور مهاگن عیرس

؟ مدش یروجنیا

دوب! ربب هی لثم درک یم منووید تشاد شاه مشچ

! نیمز وت هرب هش بآ تساوخ یم شلد مدآ درک یم هاگن یروج هی

شزا هک یمورآ یادص هکاب منکشب یاو هقیقد دنچ توکس نیا ات منزب فرح مدموا

: تفگ دشیم رت دنلب بتارم وهب دوب دیعب

ینوتیم اراکنیا هکاب ینکیم رکف ارچ ؟ مراک هب یدز دنگ ارچ ؟ یدرک وراکنیا -ارچ

یا؟ هچب ردقچ ینک تباث

هک متساوخن نم ، متساوخ ترذعم شزا مراک ساو نم مدزن یفرح نم شاواس -

دوب! یقافتا هک مروخب مسق مرظاح یچره ای تراک هب منزب دنگ

؟ متفگن ، همهم مساو زورما مدوب هتفگ -نم

دز: یدنلب دایرف هک منزب یفرح هک منک زاب نهد مدموا

؟ هنای مدوب هتفگ وگب طقف نزن فرحمداد نوکت ور مرس طقف نم طیارش نیا یوت هک

؟ یدرک ور راکنیا ارچ سپ -

نم درک نیهوت مهب ردقچ هک ندوب دهاش همه مداد ور شباوج طقف نم شاواس -
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تفگ ایچ هک یدید ؟ ینودیم رصقم ور نم ارچ ، مداد ور شاه نیهوت باوج طقف

؟ مهب

دوب شیلبق یاهادص زا رتلا اب بتارم دص هک ییادص واب دیشک نتفر هار زا تسد

دز: داد مرس

رکف ارچتراک نیا هکاب هنیا همهم مساو هک یزیچ اهنت ، تفگ یچ هک تسین مهم مساومدرک ررض یلک

یشب هفخ هگا مهاتقو یضعب ؟ یشیمن تکاس ارچ ؟ یدب باوج دیاب ینکیم

... هیقب مه هتدوخ عفن هب مه

. مدرب ورابلا مادص دوب هدرک هنول ضغب یتحاران تدش زا هک ییولگ اب

، مایرد نم متسین تراکتمدخ ای دراگیداب نم نکن نیهوت نم ،هب نزن داد نم -رس

ور؟ نیا یمهفیم ایرد...

: تفگ مورآ و درک یا هدنخ

همهم شساو طقف هک یزابجل ، سول هچب هی هک ینکیم تباث یراد طقف تاراکنیا -اب

! هراین مک ات هدب باوج تقو یکوهچ

یسک هک هدیگنج یگچب زا هک زابجل و سول هچب ،هی یتفگ وت هک منیمه نم -هرآ

و داد نیا و دنلب یادص هک منکیم تباث معوت روخ،هب یرس ووت تساهنت هنکن رکف

یراد هک ییوت نیا ، متسه هک منیمه نم و هرادن نم یور یریثات چیه تاه دایرف

وهب یدب روتسد همه هب هک یراد ور نیا هدقع یراد تسایر هدقع ینکیم تباث

تسد ریز نم نکن ور یهابتشا نیچمه یلو نتتسد ریز ینک رکف و ینک نیهوت همه

. متسین وت

درک. شبیج وت ور شتسد و درک مهب یتوافت یب یهاگن

! نوریب -ورب
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هاگن ور شنوگرگد وحلا مدوب هداتسیا ؟ نوریب ورب طقف ندز فرح همه نیا دعب

. داتفا منت هب هزرل هک دز داد مرس رت دنلب هک مدرک یم

! نوریب وشمگ متفگ -

. مداد تروق یتخس هب ور منهد بآ

هک ییاه نیهوت و زورما تاقافتا لا یخیب نودب یلو یلجت شاواس لیم لا مک -اب

. مشیمن دیدرک مهب تنومهم و تدوخ

، هسب هگید زورما هساو . مدیبوک مهب ورد متفر مقاتا تمس و متشاذگ زاب ورد و مدش جراخ قاتا زا

. هسب ندوب شکرس و یوق رتخد زورما هساو

منک. مورآ ور مدوخ مراد تسود و داوخیم ور ماباب ملد انلا طقف نم

! یلجت شاواس مرایب ترس هرارق هک ییلا هبب ندرک رکف ساو هدایز تقو نوچ

***

. تسین شاواس مدید و متفر زیم تمس و مدموا نییاپ هلپ زا

مهم دایز هتبلا هناحبص زیم رس هن ماش زیم رس هن شمدیدن قافتا نوا دعب زورید زا

! شمنیبن تقو جیه مدیم حیجرت تسین

! یشاب هتشاد تسود نوجنسف مراودیما ناج ایرد -ایب

؟ باذج و هزمشوخ نیا تساجک منک،وک یم شق اجنیا هکانلا وگن خهلا، نونمم -

دش. روک ابخهلا مندز فرح قوذ و قوش یلدنص ندش هدیشک بقع یادص اب

. تساذغ نیا قشاع مه شاواس مرتخد مدرگب ترود یهلا -

لا کشا ، هروخیم مهب نوجنسف زا حملا دش یروجنیا هک هچ؟احلا نم هب بوخ موه...

مهب ور اذغ شروظح لمحت و شندموا هکاب شاه مشچ نوا وت هروخب دراک هرادن

درک! تفوک
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هک مدوب ندروخ اذغ لوغشم مداد نوکت خهلا یارب هک یرس و هرخسم دنخبل هی

. دروخ گنز میشوگ

مراذن خساپ ویب یسامت تقو اتهی مدرکیمن ادج مدوخ زا ور میشوگ تدم نیا وت

دوب. هزمشوخ اًعقاو نوچ تخادنا هفقو ندروخ اذغ وت دشیمن اًعقاو نلآا یلو

: مدب باوج هک مدش روبجم شاواس یمشچ ریز هاگن و خهلا یاه هاگن اب یلو

-هلب!

. متسه یدارم -سملا

یلو هلب ملا،ما سدیتسه علطم هک مدرک رکف ماوخیم رذع هیک؟ یدارم ، یتسه هک یتسه یدارم بوخ

امش؟!

فرح کرادم عوضوم دروم رد مهاب بایماک یاقآ ، متسه یرتسگداد کی هیاپ لیکو

! دینایرج رد هک مدرک رکف منک نوتکمک منوتیم تسه ییاضق هنیمز رد یلا وس ره ندز

... هظحل دنچ دیشخبب یلیخ -هلب

دنلب زیم تشپ زا یهاوخ ترذعم ،ابهی مدش شاواس هنافاکشوم یاه هاگن لا یخیب

نیا زا یزیچ یسک متساوخیمن ، نونشن حضاو ور مادص ات متفر رت رود و مدش

. هنودب عوضوم

! ماوخیم ترذعم مزاب یدارم یاقآ -هلب

. تسامش اب مشوگ ییاسراپ مناخ هیفرح هچ نیا -

نیب زا هک هنیا مروظنم ینعی ؟ هنومیم وقاچ هی یور سلا هد زا دعب تشگنا -رثا

؟ هریمن

داد: باوج هیناث دنچ زا دعب

یچ نوتسناش مینیبب ات هشب ییاسانش و نکسا دیاب هدایز شنتفر نیب زا لا متحا -
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! هگیم

لًا ماک وقاچ ی هتسد یور هدوب هتشغآ نوخ هب نوچ فرط تشگنا درورثا دینیبب -

هشیم هک منودیمن یلو.. میراد تشگنا رثا هی نکسا زا هگرب هی هکنیا و هصخشم

ایهن! درک دامتعا شهب

! دیسناش شوخ اًعقاو نوچ اوه دیزادنب ور نوتهلا ک دیرب سپ -

دوب. نشج ملد وت مدش لا حشوخ یلیخ

مینک یرادرب هنومن میریگب میمصت سلا هد زا دعب هشاب ینوخ یا هچراپ رگا -دعب

امش دش، هدیچیپ عوضوم ییاسراپ مناخدینوسرب نم رتفد هب ور ؟نو درک یرادرب هنومن هشیم شزا

جنپ تعاس ات دیراد ور شییاناوت هگا

... سردآ طقف اًمتح -هلب

. نراد ور اجنیا سردآ نتسه متسود بایماک -اقآ

. مریگیمن ور نوتتقو نیا زا رتشیب نونمم یلیخ سپ هشاب -

. متفر زیم تمس هب سامت عطق دعب

مرب. دیاب دموا شیپ یروف راک هی یلو دیشخبب ناج -خهلا

هک. یدروخن اذغ هخآ یلو -

. مدروخ یفاک هزادنا هب نونمم -

تفوک یا هروخ یم ور شاذغ هراد لا یخیب مدید و متخادنا شاواس هب یهاگن مین هی

! یروخب

دوب. نوا تسد کرادم نوچ دوب ایور رفن نیلوا و مریگب سامت اه هچب اتاب ابلا متفر

دش. دنلب اهادص زا یدایز مجح شنداد باوج اب

. نیشن خاک هرتخد هدز، گنز یک نیبب -
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: متفگ و مدیدنخ

نوماه لا وس ات یکی تلا کو رتفد میرب مییاوخیم هک وش هدامآ یرس ایور زیرن -هزم

. میسرپب ور

. مایم منوچیپیم رازب میراد نومهم ام ایرد دب ردقچ -

! شاب هنوخ وت نوشمریگیم تزا مایم ینکن وراکنیا هن، -هن

. زادنب کت یدیسر سپ هشاب بوخ یلیخ -

ملا. بند نایب بایماک اب دش رارق هک مدز گنز ایلماک هب ایور سامت عطق !دعب ظفاحادخ هشاب -

ینوتک و مدرک ضوع یکشم دیفس وشلا هاتوک یکشم هزییاپ وتنام و نیج راولش

. متفر نییاپ و مدرک میلا م شیارآ وهی متشادرب مه ور مدیفس یاه

. منزب مدق یمک طایح وت متفرگ میمصت نیمه رطاخ هب دوبن یسک سنلا وت

. مدید ور ارماناپ باذج هدننار نومه هک متشگیم و طایح رود متشاد

... هنرگو دوب یدج یلیخ هک فیح

؟ یراد اه هزبرج نیا زا یلیخ هکنیا ؟هن ایرد یچ هنرگو

هن؟ هگم هک... مشب انشآ شاهاب منوتیم لقادح یلو مرادن ور شاهزبرج بوخ

-سملا.

داد. نوکت ور شرس و تخادنا مهب یهاگن

. مناخ -سملا

؟ مناخ موووا -

. هشکیم راک شرس زا ردقچ داد، نوکت مدیمهفن ینعم هب رس و درک مهاگن بجعت اب

؟ مدشن هجوتم -

. تسایرد ممسا ، مرادن شهب یبوخ سح ، هیروج هی مساو مناخ طقف یچیه -
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: تفگ و داد نوکت یرس مه وزاب

. متخبشوخ -

هیچ؟ امش مسا -

داد. ور مباوج هلصوح اب یلو تخادنا مهب هفلا ک یهاگن

. مناخ ایرد متسه دیعس -

؟ دیرب یم فیرشت ییاج درک. ماه سابل هب یهاگن دعب

دوب. وحلا سح یب یلیخ طقف دوب باذج ردقچ یتنعل

. نوریب مرب ماوخیم -هلب

ییاه نیشام هب هگید تسد و وشرمک تشپ تشاذگ ور شتسد وهی داد نوکت یرس

درک. هراشا ندوب هدش فیدر مه تشپ هک

؟ مدیدن وراه نیا رچا نم

دوب! یهاگشیامن شدوخ هساو

. نوتمنوسر یم دییامرفب سپ -

. مدوب هدش جیگ ابلا لدم باذج نیشام همه نوا ندید زا

ملا. بند نایم ماه تسود هن -اه..!هن

. نوتمینوسرب هدننار ای نم دیرب دیتساوخ ییاج نتفگ ناخ شاواس یلو -

شاواس زورما یلو مشب باذج یاه نیشام نیا زا یکی راوس داوخیم ملد هکنیا -اب

. مراد رارق ماه تسود اب نوچ لا... یخیب ور تناخ

مه و دیشک رانک و داد نوکت یرس نیشام هساو نم هناگچب قوش زا وحم یدنخبل اب

. دروخ گنز میشوگ نامز

دوب. ایلماک
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. دیعس یاب -یاب

داد. نوکت مساو یرس دیدنخیم هک ییاه مشچ اب

. مناخ ایرد لًا -عف

بلا هراد غرم هرجنپ زا مدید ورایلماک تسد هک مدنوخرچ ور مهاگن و نوریب مدموا

! ایرد یووه . هنزیم بلا

. مدرک زاب ور ورد متفر نیشام تمس

هک ور شادا میتسین مسلا کاب یشاب سلا کاب دیاب اجنیا ینزیم داد ارچ تبکن -

. میرایب رد مینوتیم

. میدرک تکرح یسرپ لا وحا و سملا دعب و ندیدنخ مفرح اب

****

؟ هخآ یچ ینعی مدش جیگ رتدب نم فوووه -

. تخادنا مهب یهاگن تبحم اب بایماک

نوناق قیرط زا عوضوم یاوخیمن امش هک احلا شتفگ ؟ بوخ رتخد یدش جیگ ویچ -

. دینک ربص یزور دنچ دیاب هشب یریگیپ

! بیرفلد هلا سوگ مداتفا شاواس دای شنتفگ رتخد اب

نومساو هنک ادیپ ور یکی فرط میسیاو ینک یم درخ ور تباصعا ارچ ایرد هگید -آهر

هنک. نکسا وقاچ یور تشگنا رثا نیا

. میدش نیشام راوس و مداد نوکت یرس

یروجچ منودیم احلا هکنیا یارب لا حشوخ مه مدش جیگ مه یدارم یاه فرح اب

منک. زاب ور ناتساد نیا یاه هرگ زا یکی

؟ ایور هنوخ میرب -
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. متفر ولج ایلماک فرح اب

؟ ایور هنوخ یچ یارب -

؟ یدب شهب هرابود ورانیا یاوخیمن هگم -

یم شهب بسانم تصرف هی نییاپ دایب هرابود تسین بوخ نراد نومهم نلآا -هن

؟ میربب ام هدب یاوخیم بوخ مد.

. هنکیم راکیچ یدارم مینیبب ات هشاب مدوخ شیپ لًا عف -هن

؟ هشب یریگیپ نوناق قیرط زا یتساوخن ارچ ایرد : بایماک

، میزادنب شنایرج هب هک دوبن یلتق هدنورپ چیه دوب یبلق تسیا هی طقف مردام گرم -

هناگچب یخوش ایهی هیعقاو انیا ی همه لا صا هیچ عوضوم منودب ماوخیم لوا نم

؟ هدرک ماهاب یکی هک

: تفگ داد نوکت یرس بایماک

ای...؟ یگنس یزید میرب نلآا ، شتسه ابوت قح

. دیدنخ ایلماک

. تسین شتسد ور اذغ هک ورب شتسه هرآ هک ور شتفج شاداد بوخ -

. دادیم نوشن ور تشه هک متخادنا تعاس هب یهاگن و میدیدنخ

****

ننک زاب ورد هک تسه نابرد و نابهگن یلک منزب رد منودیم مدرک زاب دیلک اب ورد

منک. داجیا ییادص ماوخیمن یلو

. متفین شاواس ریگ زاب هنک ادخ متفر هنوخ تمس ناود ناود و مدرک زاب ورد

یفیجارا هچ بیرفلد هلا سوگ هشاب هشاب لب هشاب لا هشابن نوریب عقوم نیا رتخد هه

! شدوخ ساو هفابیم
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؟ یتفگ یزیچمدق دیاب اجنیا اًمتح یگرزب نیا هب ؟غاب اعقاو تسه اج همه ارچ نیا نم یادخ هوا

؟ هنزب

؟ یدشن هجوتم هکنیا لثم ولوچوک رتخد -

نوکت ور شرس و درک یا هدنخ ... دصرد ۹۰ یاتلا کش مدرک هاگن شاه مشچ ووت شتمس متشگرب

؟ گرزب اقآ ور یچداد

! ینک دمآ و تفر دیابن عقوم نیا نم هنوخ وت هکنیا -

ندش طایح دراو یتشپ هزاورد زا هک مدید و رفن دنچ هیاس هک مدرک تقد شتشپ هب

! نریم هبلک تمس نراد و

! نکن دمآ و تفر عقوم نیا هگیم نیمه هساو سپ

. مدرک هراشا اه مدآ نوا هب وربا اب

؟ یگیم انوا رطاخ -هب

دز. هرگ شا هنیس ور وشاه تسد هدرگرب هکنیا نودب شاواس

. مگیم انوا رطاخ هب اًقیقد -

؟ یراذ یم تنوخ غاب هت یفخم رارق اه بش هک یرتسگنگ هگم ؟ ینکیم راکیچ -وت

یم راولش و تک هک مهاهبش ؟ یراد صوصخم دننار و هدراگیداب زا رپ تاهنوخ

. هشیم عورش اهبش تیراک تفیش راگنا یشوپ

یروجنومه دروآ موزاب تمس ور شتسد دموا مکیدزن و درک رت شنوبز وراب شبل

موزاب ور هراشا تشگنا اب شتسد یکی نوا اب دوب هنیس هب تسد شتسد هی هک

. دیشک

؟ انلا هنک یم راکیچ هراد نیا

شدوخ هب تشپ زا ور نم و دنوچیپ و تفرگ ور موزاب منک زاب نهد مدموا ات
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. دنوبسچ

هلولگ هی رتسگنگ نیا یاوخیمن هگا مرتسگنگ هی نم ، یدرک رکف وت هک نومه اقیقد : تفگ مشوگ رانک و

نوا راک زونه ، یتفین رد ماهاب و ینکن تلا خد ماه راک وت هرتهب تزغم وت هنکن خیلا

. مدرکن شومارف ور تزور

یلیخ دوب هدنوچیپ متشپ وهک موزاب مایب نوریب شتسد اتزا مداد ینوکت ور مدوخ

دوب. هتفرگ درد

هتشادن یراک نم اب طقف هگید رامرهز ره ای یرتسگنگ هک منهج ،هب یشحو نک ملو -

هیفلا ت رظتنم یلو متساوخ ترذعم تزا مه زور نوا ی هرابرد نک، لو ور متسد شاب

. شاب تاه فرح

: تفگ دروخ مشوگ هب شسفن هک یدنخزوپ واب داد موزاب هب یرتشیب راشف

گلر... یبیب یتفیم رد یسک دب اب ینودیم نوچ ینکیمن یفلا وتت یلو هتسرد -هه

داد. مهب یکیچوک له و درک لو و متسد

... لوکره هیشحو هرسپ نومرد یب درد و گلر یبیب -

درک. یسیلگنا وشظفل هرارد یزاب خاش تساوخ یم ثملا

دش. در مولج وزا داد نوکت یرس

... منهج هب لًا صا

مداتفا هار قاتا تمس و مدرک شزاون ور موزاب

...! امتح هه رتسگنگ

. دایم شهب میرذگن هک قحلا یلو

. مناخ ایرد -

. دایم ه راد مرس تشپ دیعس مدید و متشگرب ادص تمس و مدیرپ ماج زا
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-هلب!

ارچ؟ منک.او! نوتیهارمه نوتقاتا ات نتفگ ناخ شاواس -

: تفگ و درک یا هدنخ کت

بشما هک منکیم شهاوخ نوتزا نم هشن رارکت زور نوا قافتا تقو هی هرابود -ات

؟ هشیم ، دیاین نوریب هجو چیه هب

! باذج هشن ارچ ... بوخ متخادنا شهب یهاگن

هب مه نوا مرادن ندروخ نوکت وحلا هریم هت هراد ژمی رنا هگید نوچ هشیم -هرا

! شادوخن نومه ای یزید هیگنس رطاخ

مدنلب دشیم یچ داد، نوشن وراه هلپ شاه تسد واب دیدنخ تخادنا مهب یهاگن

؟ قاتا ات یم.درب درکیم

... متسخ اًعقاو نوچ

****

اباب متخادنا یهاگن یشوگ وهب مدرک زاب ور ماه مشچ روز هب یشوگ یادص اب حبص

دوب.

؟ نوجاباب نلآا هخآ

اباب. مناج -

نوشن دیاب مهاجنوا ور تندوب ولا باوخ و یلبنت ؟ یباوخ زونه ، مرتخد یببلا تناج -

؟ یدب

یطیارش ره رد ولا باوخ وهی هلبنت هشیمه لبنت هی ،اباب تنتفگ یببلا یادف فووادایم شباوخ

. مباوخ شوخ و هتسخ و یمک طقف ولا باوخ هن ملبنت هن نم نمضرد

متساوخ طقف روشب ور تتروص و تسد ورب ناج اباب تنعل شرکنم :رب تفر مقدص نوبرق و دیدنخ وراباب تادص



54

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



. مونشب

. مریم انلا مشچ ، نزب گنز طقف وت اباب تنوبرق -خآ

. زیرن نوبز رتخد -ورب

. مدش دنلب و مدرک یظفاحادخ اباب اب

. متفر حلا تمس متفر ندش هدامآ و سابل ضیوعت زا دعب

منک. ترادیب مدموا یم متشاد -سملا

دوب. هدنمرش زور نوا رطاخ هب مه زونه متخادنا یهاگن اراس هب

. مدشاپ دوز متسه یزیخ رحس رتخد هک ییاجنوا -زا

. میتفر نییاپ مه هارمه و داد نوکت یرس

دوب. رظتنم وخهلا دنوخیم هنانزور تشاد زیم تشپ شاواس

؟ تسه یچ همانزور نیا وت منودیمن نم

. میراد راک یلک زورما هک ایب ایرد میدوب ترظتنم -سملا

! مدرک بجعت

؟ یراک هچ نوج خهلا ارچ -سملا،

داد. اراکتمدخ زا یکی تسد دزو وات همانزور شاواس

یایم نومهارمه مهوت و میتوعد ینومهم ادرف -

ناخ دیمح هگید هتفه نامام نمضرد نک هیهت یتشاد زاین یزیچ ورب نامام اب

. هدرگیمرب

ملق... ظفل هچ عوهوا

؟ مایب دیاب اًمتح منم موا داد. نوکت یرس خهلا

منک،وت هارمه مرتخد ناونع هب ماوخیم ور یکی یرمع دعب ؟ یاین ارچ مرتخد -هرا



55

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



؟ ینکشیمن ور نم لد هک

؟ میراد هگم ؟ دشیم هگم ور؟ خهلا لد منوا ؟ منکشب لد نم؟

: متفگ و مدز یدنخبل

ردقچ سپ هوامومح هب زاین نوچ متفر ابلا هیقب زا رتدوز هنوحبص دِعب داد نوکت یرس و دیدنخ

! میراد راک زورما

متشاد نتفر

دش. دنلب میشوگ گنز یادص و مدموا نوریب نتفرگ شود دعب

-هلب؟

ریمعت مه نوتدوخ یارب ، دیسر دیدوب هداد شرافس هک ینلویو ییاسراپ مناخ -سملا

. دیرایب فیرشت میتسه نوترظتنم هک مگب متساوخ هدش،

. امتح مایم مشچ نونمم -

دوب. هدش گنت شساو ملد مدیسوپیم متشاد هگید هک ترکش ایادخ

. متفر نوریب رد هب خهلا هبرض اب ندیشوپ سابل دعب

. مایم دوز مراد کیچوک راک هب نم ، هرظاح نیشام طایح وت ورب ایرد -

. متفر طایح تمس و مداد نوکت یرس

. تساجک نیشام منیبب ات مدیدیم ور فارطا متشاد گنم و جیگ

! مناخ -

. مداتفا هار شفرط و شتمس متشگرب دیعس یادص اب

درک. زاب مارب ور ورد درک ثکم یمک . دیعس اقآ متسه ایرد -

. دییامرفب مناخ ایرد هلب -ما

ییاجنوا زا تسشن نومرف تشپ شدوخ و تسب مارب ور ورد متسشن نیشام لخاد
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. مدرکیم یسررب ور نیشام متشاد اه قمحا لثم هک

. هدیدب دیدن ردقچ هرتخد نیا هگن شاواس لثم مدیعس هک مگب یزیچ هی متساوخ

میتسشن شوت هک یرگیج نیمه ات هتفرگ یمیدق و کیسلا ،زاک منیشام قشاع -نم

اه؟ هدیم تروق هراد ور نیشام هیرتخد هچ یگن تقو هی

. هینداد تروق نیشام نیا مه اًعقاو مناخ ایرد دیشاب تحار -

. تفرگ ما هدنخ شندرک یخوش بجعت زا

نیشام اه هاگشیامن ماه تسود اب میرب میدادیم نموت ادخ یهام ادخ هب -هرآ

. مینک هاگن سکول یاه

. دینک هاگن دیتساوخ ردقچره هدایز سکول یاه نیشام اجنیا -

. وشن مندرک هاگن محازم سپ -هرآ

درک. زاب ور نیشام رد وخهلا درک یمورآ هدنخ

. نوزم تمس ورب ناج دیعس -

. مناخ مشچ -

. مرسپ یببلا تمشچ -

لباق نیا هک شاه تسد ریز یتح دوب بوخ همهاب شرسپ ربخفلا خهلا هکنیا لثم

! هشیاتس

*** *

یا همرس گنر هب یهام لدم دنلب سابل هی مدیشک منت وت هیسکام سابل هب یتسد

شیارآ و مدوب هتخیر مرود و مدوب هدرک تشرد رف هک ییاهوم !هکاب گنر یا همرس روت یاه نیتسآ و

هک یطیلغ

دوب. هدش گنشق اًعقاو ندوب هدنوشن متروص ور خهلا یاه رگشیارآ
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ممشچ هک متسرفب اه هچب یارب مدوخ زا مریگب سکع ات متشگرب و مدنک هنییآ زا لد

هک... منک زارد شتمس ور متسد مدموا داتفا نلویو هب

. دموا لخاد وخهلا دروخ رد هب یا هقت

! یرظاح لکش نیرتهب هب هک منیبیم للهاشام للهاشام -

. مدز یدنخبل

! نوج خهلا دیدش ابیز -هچ

. مراد راک ولوچوک هی طقف ما هدامآ منم تسهدامآ شاواس ، مشتادف وت ییابیز هب -هن

. تفر نوریب هک مدز یدنخبل

متسنوتن شاه میس ور هشرآ نداد تکرح هسوسو زا متفر نلویو تمس هرابود

. مرذگب

... مداد تکرح هشرآ و مداد رارق ما هنوچ و هنوش دس نیب ور نلویو

،زا هتشذگ زا ییاهر دوب، هدیشک تراسا هب ور نم هک یزیچره زا ییاهر ، مدش اهر

هکاب مایکدوک مامت زا ییاهر ، شندیسر لتق هب مغ دیاش و شندوبن مغ ،زا مردام

مدوب اهنت مه زاب اباب دوجو

. هرازب محرم یزیچ اب تسنوتن ور نامام دوبن مخز یلو درک یراکره مساو هک یاباب

درس یسکع باق دوب هدش ردام نتشاد زا ممهس هک ییاهزور اهو بش زا مدش اهر

. هنزب دایرف مارب ور شندوبن هک رت درس یربق گنس هکو

هزور دنچ نیا هک ییاه یتحاران اهو سح نیا مامت اباب هیگنتلد سح زا مدش اهر

هشرآ نیمه اب هشیم مورآ ایرد ، هشیمن لیس یلو هشیم ینافوط ایرد ، مایرد نم یلو . مدرک لمحت

... هنکیم رپ ور شاه شوگ هک یدولم و

زا ور ملد حلا اباب هشیمه و درکیم وگزاب نارگید یارب نلویو متشاد هک یسحره
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زج...مغ! دوبن یزیچ ملد حلا وانلا دیمهفیم منتخاون

وت ور مدوخ ساکعنا و مدرک زاب ور مدز منبش یاه مشچ و متخاون و رخآ هعطق

. مدید نکلا ب هشیش

: متفگ مدوخ واب مدروا نییاپ و نلویو

هنک. قرغ شدوخ وت وروت ایند نیا راذن یلو نک قرغ ور همه ییایرد ایرد،وت -هرآ

و داتفا رد هب مهاگن هک هشب بارخ مشیارآ ادابم هک مدرک کاپ ور ماه کشا مورآ

. درکیم ماشامت تشاد رد یلا زا هک یسک

دوب... هتفر صخش نوا یلو منیبب و هشیش وت ساکعنا نوا باحاص مدرگرب ات

یاه نیگن هک یا همروس سابل هی خهلا اما مدیدن ور شاواس و متفر ییاریذپ تمس

. تشاد میلا م شیارآ ابهی دوب هتفر راک هب شوت تشرد و زیر

. دازیرم تسد هبخهلا -هب

و مدید یاو هگید یاه نیشام و میدرک تکرح نیشام تمس مهاب دزو یدنخبل

. میدش راوس و درک زاب نومارب ور رد دیعس ندوب هداتسیا مهرانک هک ییاه دراگیداب

: مدیسرپ هبخهلا ور متخادنا یهاگن اهدراگیداب هب هرابود یواکجنک اب

؟ هینومهم روجچ نیا -خهلا

. تفگ درک یم هاگن ور شدوخ و دوب شتسد هنیآ هی هک روط نیمه خهلا

ننک. یم راذگرب ینومهم رابکی تقو دنچ ره تساکرش نیب هیراک ینومهم هی نیا -

یوب شنتسشن اب ندرک زاب شاواس یارب ور ولج رد دعب یمک و مداد نوکت یرس

نک! تکرحدیچیپ نیشام هتسب یاضف وت شرطع

. میدش فقوتم یگرزب رد ولج میدیسر ناکم نوا هب هقیقد تسیب زا دعب

هراوید ور هک ییلا ط یاه هزین دوب هدش هدیشوپ دیفس گنس زا هک هنوخ یاهنیچ راوید
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. هشیم مومت اجک دوبن مولعم هک تشاد همادا ردقنا دوب

کراپ مه تشپ هک یسکول یاه نیشام هرجنپ وزا مدرک و تکرح لخاد نیشام

. دادیم اه نومهم ندوب رادلوپ زا نوشن ندوب هدش

متشاد ور یسح نومه اقیقد مدش غاب ییابیز وحم هقیقد کی میدش هدایپ نیشام زا

! مدش شاواس ی هنوخ دراو راب نیلوا یارب هک

! سح نومه اًقیقد

یمن دوب هدش کراپ هنوخ طایح یوت ابلا لدم نیشام یلک شاواس ی هنوخ نیع

نوشنوخ و نیشام وراب نوشتورث هک امدآ روج نیا هب یبوخ سح یلو ارچ منود

. مرادن نشکیم خر هب

قودنص ووت لوپ زا رپ نوشباسح نوچ ننکیم رکف هک تورث هب رورغم ییاه مدآ

مدآ هی مشچ هب همه هب ننوتیم نراد تردق و هدیباوخ لوپ اهدرایلیم نوشنوخ

! ننک هاگن فیعض

همادا هنوخ یدورو رد ولج وات دوب هدش رپ هزیر گنس هکاب یهار زا خهلا هارمه

رپ دوب هدیچیپ طیحم یوت هک یشوخ یوب زا ور ماه هیر و میدرک تکرح تشاد

! مدرک

دوب! تشهب اجنیا نم یادخ

اه هچنغ اهو لگ یوب نیمه رطاخ وهب دوب هدش یراکلگ شاواس هنوخ زا رتشیب

دوب. هدیچیپ طیحم وت

دراو و میتفر هار شرف یور ندوب هتخادنا شرخآ ات سنلا لوا زا گنر زمرق شرف هی

. مدنوخرچ تشدنرد و للجم سنلا رود ات رود ور مهاگن هدز کوشمیدش سنلا

متشادرب مدق ندوب هدش هدیچ مه رانک صقن ویب هقیلس هکاب هداتسیا اه زیم نیب
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. نداتسیا تکرح زا ماهاپ گنر ییلا ط روطق نوتس رانک سنلا، طسو و

هفوکش هکاب یزیوآ یاه غارچ یور و یلا تسیرک یاهرتسول زا قوش اب ماه مشچ

هب یصاخ یهولج نوشگنر یخی رون ؛ تسشن ، ندوب هدش نییزت یعونصم یاه

یاه نودعمش دوب هدش هدیشوپ نتاس هکاب لکش یضیب و یاهریاد گرزب یاهزیم

داد. یم تشاد رارق اه زیم یور هداتسیا و دنلب

ریوصت ساکعنا متسنوتیم مدشیم مخ مکهی هگا و دزیم قرب یزیمت زا سنلا فک

! منیبب شوت ور مدوخ

بوکراوید و ندوب هدرک نشور ور فقس فانک رود ات رود گنر ییلا ط یفخم رون

. ندوب هدش فیدر راوید یور رادزیوآ یزنرب یاه

. مدوب هدش سنلا نیا قشاع هملک یعقاو یانعم هب

یاج دعب درک ییامنهار یزیم تمس ورام یمدختسم و ندز فرح نابرد اب دیعس

زیم. تشپ نتفرگ

داد. سملا ییور شوخ اب شفارطا انشآ یاه مدآ اب خهلا

یندیشون هی هک مدرک هاگن شهب و مدرک دنلب ور مرس زیم رانک شاواس نتفرگ رارق اب

. دنوخرچ سنلا وت ور شمشچ و تشادرب

: تفگ یهاتوک ثکم دعب و درک هاگن نم وهب دروخ شیندیشون زا یمک

سپ ، نگرگ ینیبیم هک ییامدآ کت کت ، هشاب تدوخ هب اجنیا تساوح رتشیب هرتهب -

. هشاب نومولوچوک رتخد هب نومساوح دیاب اه گرگ هلگ وت

یدایز هک مدرک دومناو هرغ مشچ ابهی یلو داد تسد مهب شهجوت زا یبوخ سح

. ینزیم فرح

. مدرک شهاگن یلا وس و مدنودرگرب خهلا تمس ور مرس ؟ ییایم مهارمه ناج ایرد -
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. یایب مهارمه متفگ متسود شیپ مرب ماوخیم -

: متفگ و مدش بذعم یمک دیدج مدآ ابهی ییانشآ زا

. منومیم نوترظتنم اجنیمه -هنخهلا

. دیعس هب شاواس هراشا اب دش هارمه مرس ندنودرگ ورب تفر و داد نوکت یرس

دش. رود یمک و تفرگ یسامت یشوگ اب دیعس

؟ هموهفم ، وشن رود شزا و شاب دیعس هارمه -

یدروآ یتشادرو ور نم تساجک اجنیا هدب. روتسد شمه معوت بوخ یلیخ فوه -

نوشاه سابل وت لوپ ینویلیم هک ییاه مدآ همه نیا نیب تفر رس ماهلصوح

. هدیباوخ

. مدرک سح متشپ و رفن دنچ روظح و تشاذگ زیم یور ور شسلا یگ

شلا بند اه دراگیداب و دییایب ملا بند هک دنومهف نوشهب شاهراشا تشگنا اب شاواس

نداتفا هار

؟ هریم هراد اجک

دش. مگ تفریم هکابابلا ییاه هلپ چیپ ریز هک مدرک شلا بند مهاگن اب ردقنا

؟ طایح وت دینزب مدق یمک یاوخیم مناخ ایرد -

. اجنیا دش گنت مسفن میرب ایب دیعس هدب تریخ ادخ یاو -

. میدرک تکرح طایح تمس دزواب یدنخبل

شفک یلو مدربیم تذل متشاد فارطا طیحم وزا میدرک تکرح طایح تشپ تمس

وت یدرد و دروخ چیپ ماپ و مسرب متذل همادا هب هک تشاذن یتنعل دنلب هنشاپ یاه

. دیچیپ ماپ

: متفگ درد ؟اب دیبوخ ؟ مناخ ایرد -
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؟ مینیشب تسین اج هی هدش بارخ نیا هرآ -هرآ

. متسشن یلدنص ور هک درک میهارمه اه قیچلا آ تمس تسد اب

؟ دیبوخ -

! مبوخ -هرآ

؟ نوتارب مرایب یزیچ دییاوخیم -

ادخ. هب مایضار مبآ هب رایب یزیچ یا هویمبآ هی تنهد نوبرق -خآ

. دنوخرچ طایح وت ور شمشچ و دیدنخ دیعس

؟ هدش یزیچ -

. مرایب یندیشون نوتساو مرب نشاب نوترانک مگب ات ماه هچب لا بند -هن

وت رایب یزیچهی نم هساو ورب نک، شلو ور شاواس هموهفم هموهفم لا... یخیب -

؟ مرب مدوخ مقلا چ یاپ نیا اب یریمن

درک. مهاگن یلد وود کش اب

! ووورب -

متمس هک رسپ اتود ندید واب تشذگ یا هیناث دنچ هی تفر و داد نوکت یرس رخآ

...! ایادخ دیزرل مندب ندموایم

و دوب دنلب شاهوم یکی ندوب هتسب نویپاپ تاورک یاج یکشم راولش و تک ودره

دوب. هتخادنا دیفس هیاس ور شاهوم رود و دوب هتسب یبسا مد

ور شتسد نوشیکی دوب هدرک وتخیلا ور شپچ تمس یوربا ی هشوگ شیرانک

: تفگ و تشاذگ شیلقب ی هنوش یور

دز: بل نم هب وور درک خیلا هنوش شیلقب ! یلگشوخ ردقچ -

؟ هراد تمیق ییابیز نیا -
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دیدهت ی هنوشن هب ور متسد متفر یم بقع نم و ندش یم کیدزن مهب نوشتفج

. مدروآ ابلا

لا! گشوخ هجب هدش یمیدق هگید اه فرح نیا ، دیریگب هلصاف نم -زا

و دیشک شدوخ تمس مکحم و تفرگ ور متسد نوشیکی هک منک درگ بقع متساوخ

: تفگ هک دیبوک یم کتپ لثم مبلق مدز لز شاه مشچ هب تفرگ ور مرمک

یر؟ رد یاوخ یم هدموین -اجک؟

مدرک یعس ، مدیبوک شتسد ریز مکحم وهک درک شزاون ور متروص شتسد تشپ اب

منک. رود شزا ور مدوخ

؟ دیدش فرط یک اب تسین نوتیلا ح هکنیا لثم -

و هنومب شتروص یور هتفه هی ماه تشگنا یاج هک منزب یلیس هی هگیم هنوطیش

... هلعب

دش! نایامن شتروص یور ماه تشگنا در هک مدز شتروص هب یلیس نانچ

. دموا مفرط تنوشخ اب نوشیکی نوا

... تفر بقع یمک و مدیبوک شنیس وت مجنرآ اب

یفلا ت هساو درک هراپ ور دوب ریرح زا هک موزاب تمسق دزو گنچ ور ماه موزاب یلو

. مدش ترپ نیمز یور هک دز متروص هب یمکحم یلیس

وت نوخ هیروش هک دوب مکحم یلیس ردق نیا و مدوب هتشاذگ متروص یور ور متسد

! مدرکیم سح منهد

دزواباپ نوشتفج تروص هب یتشم دوب اتود نوا رس تشپ هک مدید ور دیعس

. مدوب نیمز یور نانچمههسرب نوشداد هب هک دوبن مایسک چیه و دیبوک یم نوشندب هب مکحم

ییادص اب دروآ ورابلا شا هراشا تشگنا دیعس
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: تفگ نوشهب نشخ

یک محازم دینودیم دیش یم مدرم سومان محازم هشاب نوترخآ و لوا ی هعفد -

؟ دینک یم دنلب رتخد یور تسد هک هترِه رهش دیدرکرکف ؟ اتود امش دیدش

دزوهب رانک و دارفا هک یشاواس و داتفا ترامع یدورو رد ولج عمجت هب ممشچ

. ندموا شرس تشپ مه رفن دنچ ، دموایم نومفرط تشاد اه دراگیداب هارمه

. دیدن ور نم مدوب قیچلا آ هلیم لغب و نیمز ور نم نوچ

؟ هربخ هچ اجنیا دیعس -

یکی کمک واب ندوب هدیسرت یعقاو یانعم هب شاواس ندید اب رسپ اتود نوا

. نتفر ترامع تمس و ندشدنلب

درک! زارد ور شتسد دموا متمس دیعس هک مش دنلب نیمز یور زا مدرک یعس

هدش هراپ موزاب تمسق نوچ مدش دنلب نیمز یور وزا متفرگ ور شنیتسآ ی هشوگ

. تخادنا ماه هنوش یور و دروآ رد شنت زا ور شتک دیعس دوب

دز. ادص و دیعس یدرسنوخ اب شاواس

؟ هداتفا یقافتا هچ دیعس -

! دوبن یربخ یدرسنوخ نوا زا هگید و داد حیضوت شهب ور عوضوم دیعس

! روطنیا :هک شاواس

و درک ات جنرآ ورات شاه نیتسآ و داد اهدراگیداب زا یکی تسد و دروآ رد ور شتک

. دادیم نوکت ور شرس و درکیم رارکت ) وروطنیا بل)هک ریز نانچمه

: متفگ یتخس هب دموایم نوخ مبل زا نوچ

: تفگ بل ریز درک مهاگن تینابصع اب شاواس ؟ شاواس ینکیم راکیچ -

! دنبب وتنهد -



65

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



دش. هتسب منهد شهاگن اب اعقاو و

نرایب ور اتود نوا نرب تفگ اه دراگیداب هب درک ور

و دیدزد متروص زا ور شهاگن عیرس و تخادنا متروص هب هنازوسلد یهاگن دیعس

: تفگ

... هرتهب ، تسه لیاسو نیشام وت هدیدش شیزیرنوخ و هدش یمخز نوتبل مناخ ایرد -

: متفگ عیرس نیمه هساو هتخس شارب ندز فرح مدرک ساسحا

! میرب -

ور شوزاب ریز اه دراگیداب هک مدید ور رسپ اتود نوا هک متشادرب ور مدق نیلوا

! شاواس تمس نرایم نراد و نتفرگ

: تفگ دوب ندیمهف لباق یتخس هی شفرح شادص شزرل نیب هک اهرسپ زا یکی

... شدوخ نوا ینکیم هابتشا یلجت -

ربب. ور ایرد دیعس -

دوب. هدز شتشپ ور شاه تسد هک متخادنا شهی یهاگن

داد. تکرح نیشام تمس ور نم دیعس

دروآ یا هبعج هی بقع قودنص زا هک متسشن نیشام یولج یلدنص ندیسر زا دعب

داد. متسد و تخیر لکلا شور و دروآ رد هبعج لخاد زا ور هبنپ و

! دییامرفب -

نیا و تخوسیم مدرک کیدزن مبل هب ور هبنپ مورآ و مدز نییاپ ور نیشام هنیآ

! دیراد ما یگنشق نزب تسد للهاشام : تفگ هک تشذگ هیناث دنچ درک یم متیذا یلیخ نتخوس

هرب ماه مخا دش ثعاب و دموا ماه بل یور یدنخبل دوخ هب دوخ شفرح نیا اب

. متشگرب دوب هداتسیا رد رانک هک شتمس هب مهوت
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. هداد مدای ییازیچ هی دوب یماظن مردپ -هرآ

دوب. یماظن منم ردپ بلا ج ردقچ -هع

هک مدید دیعس تشپ زا ور شاواس ی هفایق هک مگب یزیچ متساوخ و مدز یدنخبل

. مایب نوریب درک هراشا شتشگنا تکرح اب هرابود

! مداتسیا اپرس مخا اب

: تفگ و تفرگ متسد زا هبنپ ممخز ندید اب دموا مور هب ور

. منیبب -هدب

متسب مکحم ور ممشچ درد وزا درک زیمت ور نوخ هبنپ اب درب مبل تمس ور شتسد

درک. یم هاگن ورام مه دیعس داد ماجنا ور شراک رت مورآ هک

: تفگ دیعس هب ور شاواس

؟ شاب ایرد رانک متفگن تهب هگم ینک یم هاگن ونم یراد ربورب ارچ ؟ یرادن راک هگم -

. نوتابیج وت مزیریم هک هتفم هلوپ طقف دناد ادخ و تسین مولعم ؟ یدوب اجک وت یلو

درک توکس و تخادنا نییاپ ور شرس مه زاب یلو دش درخ یلیخ نم یولج دیعس

درک. یم تیذا ور نم نیا و

هبنپ مکحم یلیخ هرب متفگ مدوخ درکن یراک هکنوا مدش تحاران دیعس اب شراتفر زا

: متفگ نیمه هساو داد یم راشف مبل یور ور

! تفرگ مدرد منیبب -هدب

: تفگ و تخادنا دیعس هب یهاگنوبن مساوح -

رتشیب دعب هب نیا زا هرتهب ماوت مدرک هیبنت نوشفاضا طلغ رطاخ هب ور اتود نوا

! هشاب تراک هب تساوح

یروجنوا دیعس اب ییور هچ اب شکب تلا جخ تلکیه زا لقادح روهدنل هکیترم -

... هرازب ماهنت متفگ شهب مدوخ نم ؟ ینکیم دروخرب
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... مناخ ایرد -

! شاب تکاس هک دنومهف دیعس هب تسد اب مه شاواس و دیرپ نم فرح طسو دیعس

دز. یدنخزوپ

تساو قافتا نیا یداد حیجرت تدوخ هکنیا لثم ؟ هرازب تاهنت یتفگ تدوخ -هک

؟ دیسر دوز ینکیم عافد شزا هک یسک نیا ای ندوبن تلیم باب دش؟ یچ ؟ هتفویب

. مدیپوت شهب دوب هدش درگ هک ییاه مشچ و تینابصع اب

یراد هک یمهفیم چیهنیچمه شلد اًنئمطم هشاب هنوخ زا نوریب تقو رید هکات یرتخد ، ممهفیم -هرآ

؟ یگیم یچ

ور یزیر وربآ نیا راظتنا هیچ رت... کیتنامر یمک طقف تساوخیم ور یقافتا

؟ یتسه یریز هب رس و بوخ رتخد هک یدب نوشن یتساوخیم اجک ؟ات یتشادن

هن؟ هشب مولعم تفیثک تاذ هک یدرکیمن ور شرکف

. مدز یدنخزوپ دوب، هدش رپ شتواضق نیا زا هک ییاه مشچ اب

مراد راب نیمرازه راب یارب ؟ ینک راتفر یروطنیا نم اب ینکیم تئرج روطچ اًعقاو -

نوچ یشاب هتشاد نم واب طلغ راتفر نومه هک متسین تهدننار ای راکتمدخ نم مگیم

اه فرح نیا اب ینکیم رکف هگا مریگیمن قوقح تزا نم متسین وت دیرخ رز هدنب نم

تافرح نوچ یهابتشا رد تخس مگب دیاب هشب خیلا تنورد هدقع ات یدرک درخ ونم

شزرا منم هساو وت لثم یرتخد ندرک درخ مگب دیاب یلو ... روطنیا .هک هرادن شزرا مساو یزیشپ

نوچ هرادن

. هرادن ندش درخ ساو یزیچ وت لثم یکی

: متفگ دوب هدش زیربل هک ییاه مشچ اب

مرب. ماوخیم احلا نیمه -
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! یریمن ییاج مهوت و هدشن مومت زونه ینومهم -

مرب. ماوخیم احلا نیمه نم تیتفوک ینومهم نیا وتو هب تنعل -

هراشا دشیم هدید یتخس هب اجنیا زا هک یدورو هزاورد هب رخسمت اب درک یدنخ رهز

درک.

... یرب یاوخیم یروطچ منیبب -ورب

هب نانچمه مه نوا و مدروآ رد ور ماه شفک مدش مخ و مدز لز شاه مشچ هب

درک. یم مهاگن زاابلا دوب هدز لز ماه مشچ

هجوت نوشهب و مدرک تکرح نوریب تمس وهب مدنودرگرب وور مدرک تسار رمک

مدرکن

؟ هدرک شدوخ اب یرکف هچ

؟ هنیبیم یچ ونم

؟ بارخ رتخد هی

؟ هنزیم ور ییاه فرح نیچمه هک هنک یم رکف مدرومرد یچ

؟ مدموا هنوخ هب رید نوچ طقف

هنک؟ نیهوت مهب یروجنیا هراد قح مرتخد هی طقف نوچ

. مدرک نوشکاپ مرانک ینیشام قوب هکاب دشیم ریزارس نتشاد ماه کشا

مهب نیشام نیا زا هگید حملا یتح متشگرب نیشام تمس وهب مداسیاو دوب دیعس ... مناخ ایرد -

. هروخیم

. هروخیم مهب هشاب طوبرم مدآ نوا هب هک یچره زا حملا

ناخ شاواس شیپ نیا زا رتشیب دیراذن دیش، راوس منکیم شهاوخ مناخ ایرد -

. مشب هدنمرش
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شتمس و متسشن ولج یلدنص و مدرک وزاب نیشام رد ششهاوخ زا رپ نحل رطاخ هب

. متشگرب

؟ هدنمرش یگیم وت دعب درک نیهوت تهب تناخ شاواس ؟ هدنمرش -

. میدش جراخ ییاذک یابیز هنوخ نوا دزوزا نابرد هب یقوب

دوب. نم اب امش زا تظافح هفیظو ، نراد -قح

هتسرد تراک دیعس نیرفآ هگب هکنیا یاج ، یدموا عقوم هب یدرک تظافح وت بوخ -

؟ نوتهب مدیم تفم لوپ هگیم

: تفگ دزو یدنخبل

و... مدرگرب عقوم وهب مرب هک متشاذیم نوتاهنت دیابن لًا صا -نم

: مدیرپ شفرح طسو

. هنکیمن مک یزیچ متسه وت نویدم نمانلا هکنیا لصا زا لا صا نیا -

دز. یدنخبل و داد نوکت یرس

درک. کراپ و درب غاب لخاد و نیشام درک؛ ردوزاب تومیر اب دعب یمک

: مدرک دنلب ور مادص مدرکیم تکرح هک روجنومه و مدش هدایپ نیشام زا

منک. ناربج یزور هی مراودیما دیعس نونمم -

دنلب مدوب هتشاد هگن ور ماع شفک زا هگنل هی مودک ره هکاب ور ماه تسد . مناخ منکیم شهاوخ -

و مدرک

مدنودرگرب ور شتسه شتشپ مغ ردقچ متسنودیم مدوخ طقف هک یشوخرس واب

. متفر بقع بقع و شتمس

ایرد... ، دیعس متسه ایرد -

. متفر هنوخ تمس و متشگرب
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روک... و توس وسنلا دوب هدزای تعاس هزات

. متخادنا تخت ور ور مدوخ متفر قاتا تمس

هک دوب یردق هب دوب هدش ریزارس مبلق هب شاواس یاه فرح زا هک یاه درد مجح

. دشیم ریزارس ماه مشچ رانک زا شدوخ نتخیر کشا یارب شلا ت نودب

شاه فرح و هتفیم شهب ممشچ هیناث ره یتقو مشکب سفن اجنیا منوتیم یروجچ

؟ هروخیم گنز مشوگ وت

؟ دوب هدید یچ نم زا هگم

دایمن ششوخ نم زا نوا ؟ منک لمحت هنوخ نیا یوت وراه زور همادا یروجچ نم

. هنکیم مریقحت و هنک تحاران ور نم هراد یعس یه هک هنیمه یارب هصخشم لًا ماک

دز؟ مهب هک ییافرح دوجو اب منک شلمحت یروجچ ؟ مرایب موود یروجچ نم یادخ

نودمچ هب شمشچ هک منک ضوع ور مسابل ات مدش دنلب و مدرک کاپ ور ماه شچ

داتفا دمک ابلا

؟ منک لمحت دیاب نم هک هتفگ یک

هب ور نم ؟اباب ناوخیمن ور نم هک منومب ییاج دیاب ارچ ، مراد هنوخ مدوخ نم

شتیرومام هب تحار یخلا اتاب اجنیا هدرپس ور نم ، شرسپ هن هدرپس شتسود

. متسین لمحت هب روبجم نم یلو هسرب

مشوگ هب رد یادص هک دوب مین و هدزای تعاس . متفر نکلا ب تمس و مدرک ضوع عیرس ور ماه سابل

. مدش ییاریذپ دراو عیرس منم ندش دراو ابخهلا دادیب و داد اب شاواس دیسر

؟ هدرک یطلغ هچ ینود یم هدرب ور نوموربآ نیا نامام -

دز: داد و دموا متمس تینابصعا خهلا...اب یولج اما درک شنزرس ور نم راب هی

لا وس ریز نومداوناخ مسر و مسا مود راب یارب وت رطاخب زورما ایرد ییوربآ یب -وت
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. تفر

هدز مبلق هب یریت راگنا شاه فرح نیا نتفگ ...اب مدش درخ ... متسکش ، تسکش مبلق

دش.

: مدز بل ضغب اب

؟ دوبن سب یدرک راب ؟هی ینکیم مشنزرس ردق نیا -ارچ

و تفر شردام تمس شاواس دوب هدش هریخ ام هب هتفر مهرد یاهوربا اب خهلا

: تفگ

رطاخب یچ؟ -ِ

رطاخب طقف ندموا هتیرفا نیا تمس سنلا وت یاه رسپ زورما نامام

و نوشارب یتسرف یم سوب هگید ، هداد اپ ارسپ هب شدوخ شاجبان و کبس یاراتفر

تسین هنوخ تاباب ؟ یداد مه هنوخ داهنشیپ یتح ؟ ینک یم نوشماخ تکمشچ اب

؟ یتفر اجک بش هِی یبارخ ؟وت یرتخد وت لًا صا رخآ بش نوا ینک یراک دنگ مدیاب

! بارخ رتخد

هطاحا ور ممشچ هک یکشا اب هبخهلا ور تفگ دایرف واب مکحم ور شرخآ ی هملک

: متفگ دوب هدرک

! دیسانش یم بوخ ور نم امش خهلا تسین یروطنیا ادخهب -خ...خهلا

وت نوچ هربب یپ تدیلپ تاذ هب هنوتیمن زاب تتسانشب سملا دص هگا یتح : شاواس

ینک بذج ور همهابرنهآ لثم یاوخیم یشکب تدوخ فرط وراه مدآ یدلب طقف ، شیم سابل وت یگرگ

یتح ؟وت مدیمهفن یزیچ تیکشاوی یاه سامت نیا زا یدرک رکف

! ینک رد هب هار زا مه ور دیعس یتساوخ یم

یم مهب یروجان یاه هلصو و تمهت نیچمه ارچ یگنس تب نیا ؟ تفگ یم یچ

؟ هراد یرتش هنیک نم اب راگنا ؟ مدرک شراکیچ نم هگم دنوبسچ
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تدب ؟ یشک یم رجز یراد هنوخ نیا وت مندنوم ؟زا مرب یاوخ یم یتحاران یلیخ -

! هتنوخ یراد قح بخ ؟ دایم

یم رس تشپ وزا دیبوک یم ور مقاتا رد خهلا مدرک لفق ور ورد متفر مقاتا تمس

: تفگ

. مرتخد نک زاب ورد منود یم هگیم غورد شاواس منود یم نم ایرد -

یم اجک دوبن مهم مارب مرب هنوخ زا یکشاوی بش فصن هک مدرک عمج ور ماه سابل

تسود مشب رود هنوخ نیا زا متسنوت یم ات متشاد تسود طقف دوبن مهم یچیه مر

یتشز یاه فرح نیچمه شاواس ارچ دایمن نوششوخ مزا هک منومب ییاج متشادن

ابلا وشلا ؟م مدرخ ور شاباب ثرا ؟ مدرک شراکیچ نم هگم ؟ درک مراب خهلا یولج ور

؟ مدرک شراکیچ ؟ مدیشک

و متشاذگ نودمچ ووت متشادرب شریز زا مکرادم و وقاچ و مدرک دنلب و تخت کشت

. متشاذگ شفیک ووت منلویو

. مدرک وزاب قاتا رد یمورآ هب ملیاسو ندرک عمج زا دعب

. ننیبب ور نم اراکتمدخ دوب نکمم هظحل ره

داجیا ور ییادص شاه خرچ تکرح ات متفرگ لغب هب ور ینیگنس نوا هب نودمچ

. هنکن

. متخادنا یهاگن غاب وهب متفر نوریب و متفر رد تمس

نزو لمحت ، متفر رد تمس عیرس . دروخیمن مشچ هب هزاورد ات اجنیا زا یسک و دوب کراپ اه نیشام

ینلا وط اًتبسن تفاسم نیا یوت نودمچ نیگنس

دوب تخس مساو

. مروبجم یلو
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. مدیشک ور شتسد و متشاذگ نیمز ور نودمچ و مدرک زاب ور رد

ناخ! شاواس هگید دش مومت

منک یفلا ورت تاه فرح اهو نیهوت کت کت تسین تصرف هگید هکنیا اب

. دیعس مه یمک وغاب...و تسه وخهلا هنکیم گنت ور ملد هک یزیچ اهنت

. مدیسر هچوک رس وهب مدرک رتشیب ور ماه مدق تعرس

سکول یاه هنوخ وزج ترامع ، درکیمن روبع منیشام کی یتح دوب تولخ تولخ

دوب. مک یلیخ نیشام ددرت نیمه رطاخ وهب تشاد رارق رهش یلا اب تمسق هک دوب

درز نیشام هی رون هک هشب ادیپ ینیشام هکنیا دیما هب متفرگ شیپ و یلصا نوبایخ

درک. تیذا ور ممشچ هک مدید و یسکات گنر

. داتسیا ماپ یولج دزو رود دموایم ور هب ور زا تشاد

متمس دشوهب هدایپ یکی هدننار کمک تمس زا هک منک مخ رس یلا حشوخ اب مدموا

. مدوب هدش هکوش شتسد وت یوقاچ زا درک تکرح

هدب،ایلا... ور یراد هک یچره -

: متفگ هتپ هتت اب

. مرادن یزیچ ... یزیچ -

دوب. مندرگ ور ینومهم زا هک داتفا مندرگ یور دنبندرگ هب شمشچ

؟ یرادن یزیچ -هک

: تفگ دنلب دوب نومرف تشپ هک دزد یکی نوا . دیشک مندرگ وزا دنبندرگ

؟ هتعاس ود ینکیم راکیچ رت، عیرسدنوخرچ هدننار تمس ور شرس مور هب ور درف

بل ریز یتنعل شتسد ریز مدیبوک و مدرک دنلب ور ماپ و مدرک هدافتسا تصرف زا هک

دش. مخ و تفرگ وشتسد وچم تفگ



74

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



و مدیشک مدوخ اب نودمچ تعرس مامت اب یرس

نودمچ هارمه دزو مشوگ وت یمکحم یلیس دشو هدیشک تشپ زا ماهوم هک مدیود

. مدروخ نیمز

؟ فیثک یاه دزد دینک یم نیراد یطلغ -هچ

ور منودمچ زاب یلو مدش نیمز رب شقن هک دز ممکیش هب یا هبرض نانچ نوشیکی

. مدوب هتفرگ

دز. قرب نوشاه مشچ و ندروآ موجه متمس دوب مندرگ هک یدنبندرگ ندید اب

بقع ور مدوخ نوشک نوشک منم ندش یم کیدزن مهب دوب نوشتسد هک ییوقاچ اب

. مدیشک یم

دوجو قامعا وت ور درد سح دیشک نوریب عیرس و درک ورف موزاب وت مکحم ور وقاچ

درد... ... شزوس مدرک سح ماه نوختسا و

ایلا. هدب ور دنبندرگ ... یریمیم هنرگو مینکب ور نومراک یبوخ و ریخ اب راذب -

تمواقم مزاب یلو دروخ یم تلغ ماه هنوگ یور متشرد و زیر یاه کشا درد زا

. مدرک

مشوگ هک یروجنومه . متشاذن تردق مامت هکاب هشکب ور نودمچ دموا و دیشک متسد زا نلویو فیک

هی هک متفرگ ور نودمچ هتسد و مدش دنلب دیشکیم توس

درد هب ور مزغم هک دوب یزیچ مدیمهف هک یزیچ اهنت مدروآ رد شبیج زا هگید وقاچ

. دروآ

ندش رتشیب ثعاب هک دش هدیشک نییاپ وقاچ درب نیب زا ور مشوگ توس هک مدایرف و

دش. متسد ندش هراپ و مدرد

نودمچ نیا لا یخیب متسنوتیم روطچ متفرگ رت مکحم ور نودمچ متسد یکی نوا اب
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؟ مشب

دوب. نیا وت مزیچ همه

. دشیم مک ماه تسد تردق تشاد درد تدش زا هک دیشک رت مکحم ور وقاچ

درک. نشور دوب هتسب هچراپ اب شینیب هکات ور شتروص دشو رهاظ متشپ زا یرون

تمس دشوهب نودمچ لا یخیب و دوب شیشحو زبس یاه مشچ مدید هک یزیچ اهنت

درک. رارف نیشام

نوشن نوخ ندرک هکچ هکچ و یسیخ مدز دایرف درد زا مداتفا وناز یور شنتفر اب

یریرنوخ تدش زا حبص ات هرارق هک دادیم ور نیا دیون و دادیم یریرنوخ تدش زا

دوب. هدشن در ینیشام چیه هقیقد دنچ نیا یوت ...هک ینوبایخ نیا یوت مریمب

شندیود یادص و هدیعس نیشام نوا بحاص هک دش نشور ملد هت دیعس دایرف اب

: مدینش ور

ایرد -

دز. وناز مرانک

. ناتسرامیب میرب وشایلا دنلب -

هک یدرد مدش هدنز و مدرم درد زا درک هک مدنلب و تخادنا مفتک ریز ور شتسد

درک. قیرزت مندب هب ور غاد برس راگنا

. منودمچ ایب.مچ... ماهاب شاب مورآ -

ایب. وت مرایم ، مرایم -

. تشاذگ نیشام تشپ و تفر نودمچ غارس و دنوشن نیشام وت ور نم

داد. تکرح فاکیت ابهی نیشام دشو راوس

یدموا بش هدزاود تعاس ؟ تسه وت رس وت لقع هرذ ؟هی ایرد وت یدرک راکیچ -
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یچ؟ هک هرد منهج نیا یوت نوریب

! نومنوخ مرب -هک...

: تفگ تینابصع اب

ایرد... وت تسد ؟زا تهب هرذگیم شوخ ؟ هبوخ نوتنوخ ؟ تهنوخ یدیسر دش -یچ

منک! لمحت ... متسنوتیمن -

تدش زا مدرکیم نایب یتخس هب ور هملک وره دمویمن رد ندز فرح هساو مسفن

. ندوب هدرک نشور شیتآ راگنا ماه کلپ تشپ و مدوب هدرک قرع درد

هب عورش عیرس مه شدوخ مدرک یم یفیفخ یاه ونهلا متفگ یم نویزه بل ریز

درک. یگدننار

! یدنبن ور تاه مشچ نک یعس میسر یم نکانلا لمحت ایرد -

مداد یم نوکت تسار و پچ هب یه درد زا ور مرس منم و دنور یم مامت تعرس اب

: تفگ دایرف اب دیعس مدرک یم یدوبان ساسحا

. دنبن ور تاه مشچ ماوتاب ااااااااااااااااایرد ایرد -

یوت ور درد ندرک یم تکرح ما هنیس یور نوبراک اب راگنا مدیشک یم سفن روز هب

. مدرک یم ساسحا مندب ی هطقن هطقن

دوب. هدرک ملا حیب تفر یم مزا هک ینوخ و شزوس نیا

: تفگ یم دیعس متسب یم ور ممشچ هرذ دوب.اتهی هدنومن منت وت یسح هک یروج

. اااایرد -

درک. یم شنزرس ور شدوخ هک مدینش ،یم مدرک یم زاب ور ماه مشچ و

. داتفیمن یتفوک یاه قافتا نیا مدوب هدیسر رتدوز هقیقد ود هگا هنم ریصقت شمه -

. دیبوک نومرف هب مکحم
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نم! هب تنعل -

. مدرک یم نهلا طقف دوبن میلا ح یچیه میدیسر ناتسرامیب هب هقیقد دنچ زا دعب

اب دموا یم مهارمه دیعس تفر یم مزا یدایز نوخ نتشاذگ رداکنارب یور ور نم

: تفگ شنشخ و کشخ یادص

؟ هریم نوخ شزا هراد دینیب یمن دینک هلجع دید؟ یم شتفل -ارچ

. مدش شوهیب دشو وکا مشوگ وت شادص

. مدید ور شرود نامسناپ و مدنودرگرب ور مرس موزاب ندیشک ریت اب مدش رادیب یتقو

. سنا ژ روا شخب هب یرباص رتکد ... سنا ژ روا شخب هب یرباص رتکد -

داد! یم مباذع و تفر رژهیم مزغم یور تشاد ادص نیا

؟ یدموا شوهب -

داد. تسد مهب یبوخ سح دیعس ندید اب

درک. یم هاگن ور نم و دوب هتسشن یلدنص یور هنیس هب تسد

؟ یراد درد -

: تفگ هک مداد نوکت یرس

؟ نوریب یدز هنوخ زا ارچ ؟ یدرک هلجع -ارچ

ایرد. هرادن دوجو یلا یخیب لا! یخیب دیعس -هوا

؟ هنکیم یرکف هچ شدوخ اب شاواس منک لمحت ور هنوخ عضو متسنوت یمن اعقاو -

یولج ور نم ؟ منک شهاگن منیشب منم و هگب تساوخ شلد یچره هنوتیم هدرک رکف

سپ درک، هل ور مرورغ درک، درخ متشاذن جک ور ماپ سلا همه نیا هک ینم خهلا...

دیاب ارچ ، هنوا یارب هک یا هنوخ یوت منومب هظحل نوا هک شاب هتشادن راظتنا مزا

؟ هرادن متسود و داوخ یمن ور نم یسک هک منومب ییاج
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. تخادنا مهب یهاگن یزوسلد اب دیعس

هساو زورما لثم یلجت مناخ رابدنچ ترظن ؟هب هرادن تسود یسک هتفگ یک نببب -

هنوخ نیا زا هدنخ یادص راب دنچ ؟ هدوب لا حشوخ هرن اهنت دوب رارق هک یا ینومهم

؟ هدش دنلب

داد: همادا هدنخ اب

همانرب مامت و هدز دنگ ناخ شاواس راکمه وهب هدیود سنلا لوط رتخد هی رابدنچ -

؟ هدموا هاتوک قافتا نیا رطاخ هب ناخ شاواس رابدنچ ؟ هتخیر مهب و شاواس یاه

هتفیب اه قافتا نیا مامت یدش ثعاب هک یتسه یرفن نیلوا !ووت ایرد تقو چیه

مدآ تندموا زا لبق داتفا قافتا هکابوت ینیب شیپ لباق ریغ و نکمم ریغ ییاه قافتا

نتسنودیمن نوچ نتشادن ندیشک سفن تعرج اه راکتمدخ یتح و هنوخ نیا یاه

، یدیشخب گنر هنوخ هب یلک تندموا وتاب یلو ، هیلکش هچ یشوخ هنوخ نیا یوت

! ایرد یناجیه و قوذ و قوش عبنم وت

شاه فرح کت کت اب تسشن یم لد وهب دوب نیریش شاه فرح ردقچ هک خآ

دش. یم رهاظ مبل یور دنخبل دوخ هب دوخ

درک. راد هحیرج ور متاساسحا درک نیهوت مهب یلیخ شاواس -

تسانیا زا رت نوبرهم رتو محر لد یلیخ ینیبیم وت هک تسین یمدآ نوا شاواس -

ربخ شنورد زا مینیبیم شزا ساسحا یب یا هتسوپ و نشخ رهاظ ...هی نوممه ینعی هیقب ووتو

میمصت دوز یلیخ ماوت اما درک تواضق دوز نوا هتسرد ، میرادن

. نوریب یدز هنوخ وزا یتفرگ

! یتسیئر هموهفم هموهفم گنل ماوت اباب -ورب

درک. مهب ور توکس یقیاقد زا دعبو دیشک یفوپ دیعس
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ور تنودمچ مدش روبجم تساوخ یم ور تکرادم ناتسرامیب نوچ یتسار : دیعس

. دیشخبب منک هاگن

: مدز بل بجعت اب

؟ تساجک منودمچ -

. هنیشام یوت -

: تفگ هنعط هکاب مدیشک یقیمع سفن

؟ ایرد هنکیم راکیچ تفیک وت وقاچ ؟ یشک وقاچ -

. دیچیپ متسد وت درد هک مشب دنلب مدرک یعس سرتسا اب

؟ یدز تسد شهب -

. مدرک شهاگن طقف دوب کیتسلا وتپ ...هن رتخد مورآ -

. مدیشک یقیمع سفن هرابود

؟ هداتفا یقافتا -

-هن.

... یمیدق یوقاچ ...هی دوبن یلومعم یوقاچ منوا وقاچ -هن؟هی

متسد هتسب هی مدوب نومنوخ یتقو شتسار یلو... ایهن هتسرد شنتفگ منودیمن -

وهی تشگنا رثا نکسا و سکع باق و ینوخ هفحلم و وقاچ هی شلخاد هک دیسر

تدش زا هک متخادنا یهاگن شتوکس !اب درگب تردام لتاق لا بند دوب... هدش هتشون شور هک دوب همان

ووت دوب هدیرپ ابلا شاهوربا کوش و بجعت

داد. باوج ثکم اب دعب هیناث دنچ دوب. هتفر رکف

؟ هدیسر لتق هب هدش هتشک تردام هگم ؟ یدرگب تردام لتاق لا بند ینعی -

یزاب ماهاب هراد یکی و تسناگهچب یزاب هی دیاش منود یمن اًعقاو ، منود یمن -
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زا دعب مه نوا ؟ هسرب متسد کرادم نیا دیاب سلا همه نیا دعب ارچ هخآ ... هنکیم

تسین هگید منامام هک مدمویم رانک مدوخ واب متفر یم راجنلک متشاد هک سلا هد

...؟ هدیسر لتق هب منامام هک مشب ور هب ور نیا اب دیاب

؟ یدرک ادیپ ما یزیچ احلا بوخ -

. مدیشک یفوپ

رثا نوبایخ وت متفویب هار انیا اب مدرگب دیاب یچ لا بند ، هرادن هنودند هنهک دیلک -

؟ مدرم زا ماوخب تشگنا

؟ یدرگب شلا بند یاوخیمن ؟ یدیما ان ینعی -

ممهفب دیاب منکن ادیپ ور لتاق هگا یتح ؟ مشب لا یخیب هشیم هگم هن، هک همولعم -

؟ هتقیقح انیا لًا صا هداتفا یقافتا هچ

ایرد. ینک باسح منم ور ینوتیم -

دوب. اه نیرت بلق شوخ زا یکی رسپ نیا متشادن کش مدز شهب یدنخبل

متشاد تهب یبوخ سح منک، نایرج نیا دراو ور یا هگید سک ماوخیمن هگید -هن

یزیچ هنوخ یاضعا زا یسک افطل مدرک دامتعا تهب ، مگب تهب تساوخ ملد هک

. همهفن

رد تمس و درک یهاوخرذع و دروخ گنز شلیابوم هک داد و نوکت نانیمطا هب یرس

دش. یم عورش شدرد تشاد مک مک هک متخادنا متسد هب یهاگن تفر

ماه مخز یراد تسود مش ور هب ور شسحن ی هفایق اب ماوخیمن ادخ وروت ؟هن دایب مگب شاواس -هب

نش؟ هزات هرابود

! دایم هراد ناخ شاواس دش رید هگید یلو هدنمرش -

شاهاب متشادن تسود یتح ، ههههههههههیک راگنا درک یم شادص ناخ یروج هی
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! مشب مشچ وت مشچ

. دیعس فووه -

ینک. رارف هن یدزیم فرح یتسشیم دیاب یتفر شیپ دوز هک نک لوبق ایرد -

تسین مهم مساو هگید نوچ منک تباث ور مدوخ ندز فرح اب منودیمن مزلا -نم

. هنکیم یرکف هچ

: تفگ هنعط اب دیعس

تاهرابرد هک ینزیم ور نیا صرح یراد ارچ تسین مهم هگا ؟ تسین مهم ینئمطم -

؟ هنکیم یرکف هچ

دموایم متمس و دوب شتسد وراد کیتسلا هیپ شاواس هک مدب ور شباوج مدموا

هدامآ ... داتسرفن ور شاه دراگیداب و داد ماجنا ور یراک هی شدوخ یرس نیا بجع

! بلط

. تسشن مرانک تخت وور دموا مکیدزن

ایرد... -

. مدروآ ابلا توکس ی هنوشن هب ور متسد

! مونشن یچیه ... شیه -

؟ یکوا ، میشاب تسود لًا عف ،ایب ولوچوکرتخد نکن یزابجل -

شاهفخ متشاد تسود هک دوب هدرک رارکت ور ولوچوک رتخد ی هملک نیا ردق نیا

فرح نوا متخود مشچ شهب ترفن واب منک توکس متشاد تسود حلا نیع رد یلو منک.

درک. بارخ ور نم یلیخ شاه هملک و شاه

... یزیزع هی لوق هب ننک رکف ندرک تبحص زا لبق نریگب دای امدآ دش یم شاک

! نتشک مدآ اه هلولگ زا رتشیب اه هملک هک مینکیمیگدنز ییایند وت میراد ام
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بناوج مومت میجنسب ور مینزب میاوخ یم هک یفرح ندز فرح زا لبق دش یم شاک

یلمعلا سکع هچ فرط مینزب ور فرح نیا هگا میگب نومدوخ واب میریگب رظن رد ور

هش؟ یم لا حشوخ ؟ هروخیم رب شهب ؟ هشیم تحاران ؟ هنکیم رهق ؟ هدیم نوشن

! میسرپب نومدوخ زا ور تلا اوس نیا شاک

: تفگ و درک زاب ور رد راتسرپ هک تسشن تخت ی هبل مرانک شاواس

؟ منک قیرزت شخبمارآ دیراد درد ، ییاسراپ مناخ -

. مشاب رادیب ماوخیم هن -عفلا

. تفر و مدرک یفیفخ نهلا درد زا هک درک ادج متسد زا ور مرس داد نوکت یرس

سپ ور شتسد هک هنک مکمک دموا فرح نودب شاواس هک منیشب ماج وت مدموا

. مدز

... نزن تسد نم -هب

: مداد همادا دنخزوپ اب

! نزن تسد مهب مبارخ نم ؟ متسین بارخ نم هگم -

: دیشک شاهوم وت یتسد هفلا ک شاواس

. نکشکمک دیعس ، کرد هب نم لًا صا هدن... ششک اًفطل ایرد -

؟ یدنوبسچ یروجان یاه هلصو نیچمه مهب هک یدوبن وت دوخ مگ؟ یم غورد -

دش. ور هب ور هکابخهلا درک زاب یبصع و قاتا .رد وتنهد دنبب ایرد -

؟ هدش -یچ

. دموا متمس وخهلا تفر دشو در خهلا رانک زا شاواس

. یشکن درد وت هک نم نوج وت تلا وب درد ملد، زیزع وت یدش یچ مزان رتخد -

جاتحم ردقچ هک درکیم تباث مهب سح نیا هک متفرگ یبوخ سح خهلا دوجو زا
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ما. هناردام تبحم

دیعس و دشیم دب ناتسرامیب یوت شلا ح نوچ تفر ینارگن یلک اب خهلا یتدم دعب

! دنوم مرانک

! هکانرطخ نیشام یولج ، قودنص مراذب ور تنودمچ مرب -نم

زاب تدش رداب یتقو یهاتوک نامز تدم دعب متسب و ماه مشچ و مداد نوکت یرس

. مدش نارگن دیعس هکوش و هدیسرت هفایق ندید واب مدیرپ ماج زا دش

؟ هدش یچ دیعس -

درک. هاگن ماه مشچ وت بارطضا و سرت واب تشاذگ شنهد یولج ور شتسد

دش. یا هعفد کی یلیخ دش یچ مدیمهفن هک مروخب مسق مرظاح ایرد ایرد... -

؟ مینوسرتیم یراد دیعس هدش -یچ

.... تنودمچ -

رانک لبم یور ور شدوخ و تفرگ شاه تسد وراب شتروص و درخ ور شفرح

دوب. دیعب دیعس زا حلا نیا درک ترپ تخت

یچ؟ منودمچ ؟ هدش یچ وگب منکیم شهاوخ دیعس -

! شندز -

؟ شندز یچ ینعی . ممهفب هک تساوخن ملد میگب هرتهب یچ، ینعی ندز زا روظنم مدیمهفن

درک. هاگن مهب دوب هدش زمرق هک ییاه مشچ اب

دش. یچ مدیمهفن ادخ -هب

رد ات متشاذگ نیمز ور نودمچ ... متسب ردو مدروآ نیشام یولج زا ور تنودمچ

زاگ یادص و نیمز زا نودمچ ندش هدنک مدیمهف هک یزیچ اهنت منک، زاب ور قودنص

. مدینش ور یروتوم هی نداد
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درک...هب دنلب یرس نیمز زا یروجچ ور ینیگنس نوا هب نودمچ دش یچ مدیمهفن

. منکیم شهاوخ دیشخبی ، ماوخیم ترذعم ایرد مدیمهفن ادخ

. درکیمن راک منوبز و مدوب هدش هکوش

... کردم نتشادن ینعی نودمچ ندرب درب...؟ دزد و نودمچ هک یچ ینعی

هیک! لتاق ممهف یمن دبا ات ینعی ... ندوب گنگ ینعی کردم نتشادن

نم! رکذ و رکف ندش نوغاد و هتشذگ ندنوم مهبم ینعی ... ندوب چیه ینعی

؟ منک شادیپ یروجچ ؟احلا هشب یروطنیا دیاب ارچ

دش. رک مدوخ یاه شوگ هک هک مدز یدایرف نانچ

! ممممنووووودمچ هههههههن -

: تفگ نم زور و حلا ندید و شاواس یناهگان دورو اب

؟ ینز یم داد ارچ ؟ هدشیچ -

! تساطخلا زیاج ناسنا مدرکیم دب ور دیعس دیابن

نودمچ نوا وت مهم یلیخ زیچ وهی ندز ور منودمچ ندرک هلمح مهب ادزد یتقو -

؟ لیابوم ؟ سابل ؟ ینز یم هجض شرطاخب هک دوب مهم ردقنیا هک یتشاد یچ : شاوا دوب!...

رازاب یرب دیعس اب ینوت یم ور شرتهب یتح یاوخ یم یچره یچ؟ ؟ لوپ طلا؟

! یریگب

ور مرس ماه تسد اب نیمه هساو درب یم مردام لتق نایرج زا ییوب شاواس دیابن

. متفک یمولظم نحل واب مدرشف و متفرگ

ور زیچ همه شاواس اقآ متشاد شزا هک دوب یسکع اهنت ... مردام زا سکع -هی

لوپ اب ینوتیم ؟ ینوتیم ؟ ینک ادیپ ور مردام سکع باق ینوتیم ! دیرخ هشیمن

؟ شیرخب
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داد. نوکت یرس و تشاذگ مه یور ور شاه کلپ مکحم و تفگن یزیچ

***

شنامسناپ نیمه هساو دز هشیمن هیخب یلو هدش زاب یمک تمخز مرتخد بوخ -

. مدرک

: تفگ و درک حملا یب یاه مشچ هب هاگن یدنخبل اب

. یشاب بقارم رتشیب هرتهب -

دیعس و تفرگ راوید زا ور شاهیکت شاواس شندش دنلب دشواب دنلب شاج زا رتکد

درک. ییامنهار ور رتکد

. دیشک مراد جوم یاهوم هب یتسد خهلا

؟ مرتخد یشیمن دنلب -

انلا دوب هدش هریخ مهب یزوسلد هکاب مدید ور شاواس متشادن ندرک تبحص یان

! متشادن نوا محرت هب یزاین هگید

: مدز بل یتخس هب

ناتسرامیب مدیسر یم رید هگا داد تاجن قلا تاب زا ور نم دیعس مود راب یارب -خهلا

ماهوم هک روط نیمه .خهلا هنوا رطاخب طقف ما هدنز انلا هگا مدرمیم و تفر یم مزا یدایز نوخ دیاش

: تفگ درک یم شزاون ور

شهب و هیلگ رسپ اًعقاو هداد تاجن مه ور شاواس و شاواس یاباب راب دنچ نوا -

شارب دیعس یتقو دوب تحاران یلیخ شاواس م رتخد نمضرد ، میراد لماک دامتعا

تحاران یلیخ اعقاو داتفا یقافتا هچ سنلا وت بشید هک داد حیضوت حضاو و لماک

درک. یم تهاگن یروجچ یدوب شوهیب یتقو هک ینیبب یدوبن دش

: تفگ دنلب و دیشک شینوشیپ هب یتسد هک متخادنا شهب یهاگن
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! نامام -

مگ؟ یم غورد هگم نومرد یب هدرد ونامام ضرم ونامام -

هکاب دوب دوبهب لا حرد موزاب مخز مدش صخرم ناتسرامیب زا هک یزور دنچ دعب

ربارب رازه شدرد و دوب هدرک یزیرنوخ هرابود دمک رد اب شدروخرب و یترپ ساوح

دوب. هدش لبق زا رتشیب

: مدز بل یتخس هب

. تفرگ مزا ور نوج یتنعل درد نیا -

. ینکیم فعض روخب یزیچی وشدنلب مزیزع وشدنلب -

دنچ نیا یوت منوخب ور یچ شهاگن زا متسنود یمن درک... یم هاگن ور نم شاواس

هنک. ناربج درکیم یعس و دوب هدش رتهب زور

متفگن و تقیقح هدشیچ دیسرپ مزا یتقو ،خهلا هیروجنیا هک مدرکیم سح ینعی

هدرک رتشیب و شاواس ینومیشپ سح نیمه و مشب درخ رتشیب متساوخیمن نوچ

دوب.

. مروخب یزیچ منوتیمن -خهلا

ناج! شاواس ... شاواس ، روخب نیریش زیچ هی وشدنلب لقادح -

. نامام درک.هلب هاگن ور خهلا یجیگ اب شاواس

. نرایب ایرد یارب نیریش زیچی وگب ورب مرسپ -

. تفر نوریب و داد نوکت یرس

. تارب مریمب نم یهلا ؟ یراد درد یلیخ -

وت هشیمه اه تبحم نیا ندوب گنرمک و ردام نتشادن تفرگ ملد یلو ارچ منودیمن

. دروخ رس ما هنوگ یور ماه کشا هاگآدوخان دوب مشچ یوت نم هیگدنز
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. تشاذگ متروص ور ور شتسد و درک مهاگن ینارگن اب خهلا

؟ مرتخد ، ینکیم هیرگ ارچ ناج ایرد -

. تساوخ ردام ملد طقف یچیه -

. دیسوب ور مرس دشو رپ خهلا یاه مشچ

منیبن ؟ مگنشق رتخد هشاب ... تردام منم ؟ ایرد میچ اجنیا نم سپ مدرگب تلد رود -

ینک. نویرگ ور تلگشوخ یاه مشچ هگید

؟ هدش -یچ

هدروآ هویم یلک و هویمبآ و توپمک متخادنا شهب یهاگن شاواس بجعتم یادص اب

دوب.

...! بجع

رتکد تبون مرب دیاب هگید نم ینک کمک ایرد هب ینوتیم شاواس ، مرسپ یچیه -

. مراد

توپمک وهک لا گنچ ، تسشن مرانک دموا خهلا نتفر دعب و داد نوکت یرس شاواس

. تفرگ منهد ولج و دوب سانانآ

ورب. وت منوتیم مدوخ -

. مداد همادا مندروخ وهب متفرگ شدیدان ؟ ولوچوک رتخد یتحاران زونه -

. مفساتم یلو... مبش نوا راتفر دوبن تسرد منودیم ایرد... -

. هنکیمن تسرد ومدش درخ رورغ وت وت فِسات -

. منکیم شتسرد نم شابن نارگن -وت

هدش رتمک شدصرد ۹۰ یاتلا کش رهز مدز، لز شاه مشچ وهب مدروآ ورابلا مرس

هک...؟ منکیمن هابتشا دوب،
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نوریب و تشاذگ اهنت شاهدش نیریش هاگن کوش یوت ور نم دشو دنلب شاج زا

. تفر

و مرب نییاپ متفرگ میمصت و داد ربخ ور شتشگرب و دموا خهلا یتعاس دنچ دعب

. منیبب ور ماهقلا ع دروم همانرب

؟ یراد جایتحا یزیچ ؟ یدموا نییاپ ارچ ناج، ایرد -

منک. هاگن دم وش مدموا ناج خهلا نویزیولت -هرآ

. تفر هنوخزپشآ تمس وهب دیدنخ دنلب

هکنیا اب منم دنوخیم همانزور هتشون ان یرارق قبط و دوب هتسشن لبم یور شاواس

یور هب ور دوب هتسشن هک یلبم نوچ ، متسشن شرانک مدوب تحاران شزا زونه

دوب. نویزیولت

زغم هب تکلمم تاعلا طا زا یا هراپ ندوزفا لوغشم هرابود و درک مهب یهاگن مین

دش. شتشادن

دشو مخ رتدوز شاواس هک مرادرب زیم یور وزا لر تنک مدش مخ و متفرگ ور موزاب

داد. مهب و لر تنک

زا هکنیا اب مدرک ادیپ ور مرظن دروم لا وناک مدرک نشور ور نویزیولت ؟ هدلب مهاراک روجنیا اباب، یاههن یحارط

هدنخ رطاخ هب یلو دایب مشوخ هک دوبن یروج لًا صا ینعی دمویمن مشوخ اه سابل

. منیبب متشاد تسود بیرغ و بیجع یاه سابل ندوب راد

فرصم یب یاه بزهلا حرط دوب شور یعیاض حرط ؟هچ هیسابل هچ هگید نیا ایادخ

. توپمک و ورسنک یتح یندعم بآ و هباشون هبد ای یسپپ هباشون یطوق لثم

نوشتخود و یحارط تردق اه دنرب هک هنیا یارب شمه اه یحارط نیا متسنودیم

هک منک بوخ ور اتحملا مریگن وسژه یزیچره زا هگید مایرد نم یلو ندب نوشن ور
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. هرذگیمن مزور

: متفگ دنلب و مریگب ور مدوخ یولج متسنوتن

نوشزا هشیم هنوخزپشآ رازبا ناونع ،هب ننکیم یحارط ییازیچ بجع ایادخ یاو -

درک. هدافتسا

نویزیولت هب همانزور یلا زااب هناکریز و هنافاکشوم هاگن هی هک دوب شاواس هب مساوح

هک تفرگ نویزیولت زا ور شهاگن عیرس ، مدرک هاگن شهب منم دید یتقو تخادنا

: مداد همادا

! هغرم هیبش شرس هب هدز هیچ نیا هاگن و یکی نوا یاو -

تشپ دوب هدرک مه یشیارآ ؟هچ میتشادن ربخ ام تشاد دوجو مه یغرم سیگ کهلا

شتروص و پل یور یتح دوب غرم حرط زیر یلیخ شمشچ

: متفگ دنلب

هنک. یرادنپ دازمه اغرم اب هتساوخیم منک رکفدوب هدش تسرد رپ زا سابل لک دوب، َر

پ. شمه یدعب

وهی ندوب هدیشک دیفس َر

پ حرط گنیلدم یاه مشچ تشپ مدرک هجوت یتقو یتح

راولش دش، ادیپ ینومرد و تسرد سابل هی هرخلآب رکشورادخ . ندوب هدز شاه بل هب مه دیفس بل رژ

هوهق سابل اب گنر مرک

قوف ! تام و نشور یا هوهق مه ورژش دوب هریت یا هوهق شمشچ تشپ هیاس یا،

دوب. کیسلا وک هداس و باذج هداعلا

: متفگ و مدنوخرچ شاواس تمس ور مهاگن عیرس نویزیولت ندش شوماخ اب

؟ یراد مرک -
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: تفگ و درک مهاگن درکیم زاب ور شمانزور هرابود هک روطنیمه

هی یلو ولوچوک رتخد مدش ایند زور دم زا تتاعلا طا بسک محازم هک دیشخبب -

. یدش ممحازم یدرکیم ادص رسو یدایز هدروخ

. مدرک رارکت ور شدوخ یاه فرح رخسمت اب شدوخ لثم

ینوتیم یلو مدش زور یاهربخ زا تتاعلا طا بسک محازم هک دیشخبب یلیخ -هوا

. هراد قاتا یلک هنوخ نیا للهاشام هگید یاج یرب

؟ ایزاب هچب نیا ندید اب دایم تریگ -یچ

؟ اترپ و ترچ نیا ندنوخ اب دایم تریگ یچ -وت

. دموا هنوخزپشآ زا خهلا یادص

؟ هدب شلا ح ینیبیمن نکن شتیذا نک شلو یراد هراچیب رتخد هراکیچ شاواس -

نییاپ نیمه هک شراک قاتا تمس دزو شلغب ریز و همانزور و دیشک یفوپ شاواس

. تفر دوب

. هنکیم ربخ ربخ هک ندیم یچ همانزور نوا وت راگنا احلا وررپ هرسپ

. مدید وش همادا و مدرک نشور ور نویزیولت هرابود

شخپ هراد ناریا لا وبیلا مدید هک مدرک اج اجهب وراه هکبش شندش مومت دعب و

. هشیم

دنلب مادص و تفرگ درد متسد هک مدیرپ ابلا قوش تدش ؟زا زورما میتشاد یزاب هگم نم یادخ دش.یاو

. ندروخ و ندید هب متسشن ترپ و ترخ یلک ندروآ دعب و هنوخزپشآ متفر

هک یردقنا مدرکیم داد و غیج اه نکیزاب تکرح ره اب متشاد تعاس مین دودح

... دوبن مدوخ تسد بخ دوب، هتفرگ مادص

هب ور راک قاتا ولج زا تینابصع اب شاواس مدیرپ اج زا رد مکحم ندش هدیبوک هکاب
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دش. رهاظ نویزیولت یور

؟ ترس ور یتشاذگ ور هنوخ هتربخ -هچ

لا وبیلا منوتب ات مدرب یم رونوا و رونیا یه ور مرس مدروخ یم لا یفپ هک روط نیمه

دوب. هدش رهاظ مولج شیلوکره لکیه نیا اب مه نیا منیبب ور

ورب. هساسح یاج رانک -ورب

دایز ینومیشپ رطاخ هب متسنودیم . دیشک یفوپ و درک مهاگن مهرد ییاه مخا اب

؟ رتهب نیا زا یچ ... بوخ دایم هاتوک هنکیمن ثحب ماهاب

. تخادنا لبم یور مرانک ور شدوخ

؟ ندنچ دنچ -احلا

! نیبب تدوخ امش؟ یرادن مشچ -

. منیبیم ور هگید اج هی مراد لًا عف -نم

ناج؟

؟ مدوبن هکنم دوب شروظنم وراجک

... شهب مپوتب متشگرب

. مدرک شهاگن بجعت اب هرادن ناکما نیا ، مدید وراه کشاول هب شلفق هاگن هک

؟ ولوچوک رتخد یراد لد وت طقف هگم ؟ تساوخ تلد هک -وگن

. یرادن لد وت منئمطم یلو -هن

دز. لز مهب و تشاذگ شنهد ووت درک لول یکشاول

. مراد اًدیدج -

. مدش بذوم دوب هدش مار اًدیدج یلو دوب یشحو ادخ ی هشیمه هک شهاگن زا

! یروخیم یخلت شمه وت هخآ -هع؟
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. دیشک شنهد وت ور شاه بل و دیدنخ شاه مشچ

؟! یخلت -

. تسهوهق مروظنمدرک هاگن همانرب وهب داد نوکت دنخبل اب یرس

هقیقد دنچ دعب ؟ دوب نومیشپ شراتفر زا ردقنا ینعی دوب، هدش شیزیچی اًعقاو راگنا

. دیسرپ ینئمطمان نحل ابهی یا

؟ یرتهب -

. هسرپب مزا ور نیا ات تفریم راجنلک شدوخ اب تشاد تدم نیا مامت منک رکف

مدرد و دروخ لبم لغب هب متسد هک مدیرپ ماج زا ندز اه نکیزاب هک یتکرح اب

. مدرک نهلا متفرگ ور موزاب دش، روک مقوش و تفرگ

. تشگرب متمس و دیشک یا هفلا ک فوپ هک

دش؟ یچ اوه... هب رس هرتخد یشاب بوخ ینوتیم یروجچ بوخ -هرآ

دز. ادص ور وخهلا درک دنلب ور شادص

بوخ تتسد نیا راذب ؟ یریگیمن مورآ ارچ ؟ ینیشیمن اج هی دوب.ارچ هدش کشا زا رپ ماه مشچ درد زا

یراک ره دعب هشب

. نکب یاوخ یم

ابلا روز وهب دروآ صرق مساو و دموا هکخهلا متفر هرغ مشچ میکشا یاه مشچ اب

. دنوم هفصن ملا ووبیلا منک تحارتسا ات منداتسرف

. دروخ گنز میشوگ مک دوب هدیشک زارد

؟ نوج اباب ملد هنوج -

. دیسر شوگ هب شرهم رپ یادص

یاباب؟ هنودرد یروطچ -
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؟ هرذگیم شوخ یروطچ وت ما عیلا اباب -عیلا

هب ینعی هشکیم لوط رتشیب متیرومام مک هی مگب تهب مدز گنز مرتخد للهادمحلا -

! منومب اجنوا دیاب هام راهچ هام ود یاج

: متفگ غیج اباب؟اب نودب هام؟ راهچ

ایب. یدوز ادخوروت اباب؟ ارچ دش؟ فاضا هامود ارچ ایب دوز ادخوروت ااااباب -

. منومب دیاب مرتخد هشیمن -

: متفگ قه قه واب مدز سپ ور ماه کشا

. ظفاحادخ هشاب -

! متخبدب ردقچ مدرک یم لمحت ور شاواس نیا رتشیب هامود دیاب

. هشن لبق شاواس نومه هرابود مندش بوخ دعب و هنومب یروجنیمه مراودیما

*

مدوخ متساوخ یم ...لًا هشیم ادیپ یچ همه هنوخ نیا وت بصملا مدوب روف سایپ ای ندرک یزاب لا حرد

شاواس یاه فرح منک شومارف ور تاقافتا ات منک مرگرس ور

... وقاچ ، نامام لتاق اباب، هیرود تفر رژهیم مخم یوت هک

مدوب واکجنک یلیخ هنک یم یزاب ماهاب هراد یکی اًنعمطم مدرک یم شومارف دیاب

هیک! نوا ممهفب

! هیزاب لخاد اًعقاو هنکیم رکف مدآ نراد انیا هک یگرزب ید یا لا نیا للهاشام

. مدیشک ور شتسد وهک دوب هتسشن لبم یور مرانک شاواس

. هراد درد هرذ هی نتخاب طقف نک یزاب مئوت -ایب

دز: یا ههقهق

! هچب مدوب لا بتوف ناتیپاک ینامز هی یتسین افرح نیا ملا هچب -ورب
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ینزب توش انوا اب دیاب هتتسد هتسد اتود تسین لا بتوف نیمز نیا یلو بانج -هلب

! تزارد یاگنل هناب

هتسد تمس ور شتسد و تفر یا هرغ مشچ دش،هی یم مار تشاد نومیشحو ربب

درک. زارد

! منیبب -هدب

ملیابوم هک میدرک یزاب یتعاس مین دودح میدش یزاب لوغشم و تسشن مرانک و

. دروخ گنز

زیر شاواس لیابوم هحفص یور بایماک مسا ندش رهاظ واب مدروآ شرد مبیج زا

. تفر و درک ترپ مفرط ور هتسد تینابصعا واب تفر هرغ مشچ و تخادنا یهاگن

. مداد باوج ور سامت یلو مدش هکوش شراتفر نیا زا

؟ دیتسه بوخ مناج -

دش. یرادرب هنومن نوخ زا مناخ ایرد -سملا

؟ یدج متفگ دنلب

. تخادنا مهب یهاگن داتسیا تفر یم تشاد روط نیمه شاواس مدایرف اب

. هراد تقباطم امش نوخ اب اقیقد میدرک هسیاقم -هلب

...! ایادخ

؟ ینک یم یزاب ماهاب یراد ارچ

یادص و مدش شوه ویب داتفا متسد زا لیابوم و تفر جیگ مرس دشو دب حملا

دش. وکا مشوگ وت شاواس

ایرد... -

**
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دبو یکی هب تشاد و دوب شتسد ملیابوم مدش رادیب شاواس یاه دادیب و داد اب

: تفگ یم هاریب

زا وشهرامش ؟ یتسه یک هکیترم دش؟ دب شلا هکح یتفگ یچ ؟ یتفگ شهب -یچ

؟ یراد اجک

: متفگ ینوج یب یادص ؟اب دوب دروآ اجک زا ور ملیابوم زمر

نک! سب هنکیم مکمک هراد نوا نک سب ادخوروت شاواس -

. تخادنا تخت یور تینابصعا اب لیابوم و درک عطق ور سامت

؟ یدروا اجک زا ور مزمر -

؟ یداتفا زور نیا هب هک هنکیم کمک هراد نوا نمضرد هکیترم دز گنز شدوخ -

ایرد. یریم نیب زا هرذ هرذ یراد ؟ یدش نوغاد ردقچ یدید ؟ یدید ور تدوخ لًا صا

. مدوب شا هداوناخ زا یوضع یراگنا مدش مهم شارب زور دنچ نیا وت ردقچ

دوبان مراد هیک... مردام لتاق ممهف یمن نوچ مریم نیب زا مراد :هرآ متفگ یا هتفرگ و هگرود یادص نوچاب مش یم

بش رخآ نوچ مر یم نیب زا مراد ، مدرگ یم یضوع هیتولا ن هلتاق نیا لا بند رد هب رد

ینوبسچیم روجان یاه هلصو مهب یلا عبانج و مدرگب خنرس هی لا بند نوریب مر یم اه

و سکع باق هی هب میگدنز لک نوچ ... ینزیم مینوشیپ یور ور ندوب بارخ گنن و

وتو رطاخب تسین هکانلا ییوقاچ و هلصو تشگنا رثا نکسا وهی ینوخ هفحلم

هنوخ زا نم و یتفرگ یم ور تنهد یولج هگا مدرک شروگ مگو نم وت یاه راتفر

، شاواس یدرک ما هراچیب وت دوب هدش ادیپ ملتاق و متشاد ور وقاچ انلا مدز یمن نوریب

یشحو ربب هی نیع ارچ ؟ هشاب مدوخ کلا وت مرس یراذ یمن ارچ ؟ ینکیمن ملو ارچ

؛ سخت ؟ یراد رظن ریز ور ماه راک کت هب کت ارچ ؟ یدغ ردقنیا ارچ ؟ ینک یم راتفر

ند... دغ،هی
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: تفگ یمورآ نحل دزواب لز ماه مشچ وهب تشاذگ مبل یور ور شا هراشا تشگنا

یلو... سخت نم دغ... نم ... یشحو هربب نم لا -صا

: تفگ ثکم یمک زا دعب

! روخب هوهق ... روخن صرح -

تشم ور متسد هراد یمن رب نم نداد صرح زا تسد رشب نیا دز، یثیبخ دنخزوپ و

همادا رد منک شاهفخ متشاد تسود مدییاس مهب ور ماه نودند مکحم و مدرک

: تفگ

هیچ؟ تردام لتق هیضق میرذگب -احلا

؟ مدب سپ باوج تهب دیاب -

. منکیمن تروبجم یلیام روطره -

موزاب مکحم وهی هک مرب ییاریذپ تمس متساوخ و مدش دنلب یتخس هب تخت یور زا

. ندرک هیرگ هب مدرک عورش و مدز یدنلب غیج دیشک شدوخ تمس ونمو تفرگ ور

اباب؟ هتچ : تفگ نارگن حملا ندید اب شاواس

. وموزاب ینیب یمن هگم یروک -

. هتپچ تسد مدرک رکف دوبن مساوح -

درک. یم مهاگن ینارگن اب طقف مه نوا و مدرک یم ییاسآ لیس ی هیرگ

؟ رتکد منزب گنز -

وش! هفخ -

! ایرد منک هاتوک وتنوبز دیاب -

! لوکره ینک یمن یطلغ چیه -

****
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مدوب هدیباوخ یلیخ دوب رهظ ود تعاس مدیشک هزایمخ و متخادنا تعاس هب یهاگن

هنیآ یور هب ور مدوخ ندید اب مدز بآ ور متروص و متفر ییوشور تمس و مدش دنلب

نم؟ ؟ مدوب نم نیا مدرک تشحو

و تام مدوب هدش هکوش منک هیرگ ای منزب غیج متسنود یمن دوب هدموا دنب منوبز

ای تسایور نیا ؟ دوب باوخ ؟هی مدید یم باوخ متشاد مدز لز هنییآ هب توهبم

... متفرگ نوگشین موزاب مکحم ؟ تیعقاو

قه و هیرگ اب دوبن مدوخ تسد ؟ تساجک وک؟ میکشم دنلب یاهوم وک؟ ماهوم سپ

یم هیرگ متشاد هقیقد دنچ دودح مداتفا نیمز یور و درکن یرای ماهاپ دایز قه

. مدرک

! شریز مه همان هی دوب نوزیوآ ماهوم مقاتا راوید یور هک مداتفا هار ییاریذپ تمس

دوب: هدش هتشون شوت هک متشادرب ور همان

مدز ادص ور خهلا دایرف واب مدرک هروپ هراپ ور همان . مدیسر تاهوم باسح هب منک هاتوک دشن وتنوبز -

و دموا متمس تشحو اب خهلا

: تفگ

؟ مرتخد هدشیچ ایرد هدشیچ -

: متفگ قه قه اب

. هدرک یچیق و ماهوم شاواس س... -خ...خهلا

دنلب هگید هعوم هدشن هدیچ هک مه دایز احلا نکن تحاران ور تدوخ مرتخد خهلا:

. هدنلب مزونه هترمک ات هزات هشیم

. مرمک انلا دوب دوب موناز یلا اتاب لًا بق

! مدوب هدزن تسد ماهوم هب لًا صا اتانلا میگچب عقوم زا -خهلا
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هراد رمع ات مدب شهب یسرد هی شابن تحاران مسر یم ورسپ نیا باسح مدوخ -

. هنکن شومارف

داد. یم میرادلد وخهلا مدرک یم هیرگ راز راز متشاد

تسد سلا کی و تسیب مدرک تبقارم نوشزا یلک مدیسر یم اهوم نیا هب یلک

هنک؟ شیچیق و دایب هفایق دب لوکره هی هک مدزن

یم یه و داد یم میرادلد وخهلا مدرک یم هیرگ متشاد هرسکی تعاس کی دودح

: تفگ

هنک. یم دشر مزاب شابن نارگن هدنلب مزونه -

هی یتح مدز یمن فرح شاهاب هگید مدوب هتفرگ یدج میمصت اه فرح نیا وزا

کملا.

. شاب هتشاد مه یخوش هبنج ینک یم یخوش یتقو : نادجو

هراد رتخد نیا هگیم شدوخ اب اًمتح دوب هدز لز مهب بجعت اب ؟خهلا هیخوش نیا ناه؟ هیخوش نیا هخآ -

فرح یک اب

؟ هنزیم

. مسرب ورسپ نیا باسح مرب نم خهلا:

: تفگ و تشاذگ ما هنوش یور ور شتسد

. روخب یزیچ هی ایب نکن تحاران ور تدوخ مرتخد -

یهابت هب ور میگدنز لک درک ماهاب هک یراک اب درمان نیا ؟ متشاد اهتشا هگم هخآ

. تفر نوریب قاتا زا خهلا دیشک

هب ور هیضق نیا لا صا مرایب شرس ییلا دبب متفرگ میمصت و مدرک کاپ ور ماه کشا

! مراین شور
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. هکرتب میلا یخ یب اتزا

هدنوم همین هفصن نومزورید ی هملا کم متفرگ سامت بایماک واب متشادرب ور ملیابوم

داد. باوج و دروخ قوب هی دوب

. ییاسراپ مناخ -سملا

. مفساتم زورید تباب -سملا

؟ هبوخ نوتلا ح دیرتهب انلا تسین یلکشم چیه -هن

. مبوخ رکشورادخ نونمم -

. دیسر نومتسد هب زورما دیدج ربخ هی زورید ربخ نوا ی هولا -هبع

! دیگب -

. مدیجنگیمن مدوخ تسوپ وت یلا حشوخ زا

هچغاب لخاد هدش: هتشون شور هلمج وهی تسه سردآ هی سکع باق نوا تشپ -

هنوشن نیا ... ایادخ . مدرک لا سرا نوتارب ور شسکع تسه شریز مه یناکم هی سردآ و هبعج یوت

لتاق یگرابی ؟وخ یدیم مهب هیچ هراک هفصن و هگنل هگنل یاه

؟ هشیم مک تزا یزیچ ؟ هشیم تچ هگید نک یفرعم ور یتنعل

بش! ود تعاس اًحیجرت دیایب ملا بند ایلماک اب بشما ... ناکم نوا هب میرب دیاب -

! دیشاب گنز هب شوگ سپ امتح هشاب -

! رادهگن ادخ نونمم اًمتح -

دراگیداب زا یکی و دوب هتسشن لبم یور هک مدید ور لوکره و متفر هنوخزپشآ تمس

هک روط نیمه دراگیداب و تفگ دراگیداب شوگ رد یزیچ وهی دموا شکیدزن اه

دز: بل دوب نییاپ شرس

هش! یم ماجنا نسحا وحن هب نوترماوا مامت مشچ -
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! یکیش ژو یتسرپ اب تکرح چ یاو

رس نودند هرذ هی دیاب یلو منک ارجا شور ور مبشما ی هشقن متشاد تسود یلیخ

! متشاذ یم مدبک

مهب یذفان هاگن شاواس متسشن یم یروخراهان زیم یلدنص یور هک روط نیمه

. مداد شلیوحت یا هرخسم دنخزوپ هی منم تخادنا

کل ملد هک خآ میتشاد یناراکام فففففففففففوا دیشک مارب ور اذغ اراکتمدخ زا یکی

! هزمشوخ یاذغ نیا یارب دوب هدز

یب لًا صا دش؟ یچ وهی متشادن اهتشا هکنم مدروخ یم وراذغ متشاد یصاخ علو اب

! شلا یخ

: متفگ اراس وهب هونشب راوید هک منزب رد هب متساوخ

دش؟ یچ زورما وگب اراس -

: تفگ دزو یدنخبل

یلیخ و هدرک هدایپ نم یاهوم یور ور شتیقلا خ هدموا رهام یلیخ رگشیارآ دش؟هی -یچ

دوبن دب شراک منیا یلو امرادن هگنل یرگشیارآ وت نم ینود یم هدرک هاتوک گنشق

. هدرک هاتوک ور ماهوم یتفم یکی هک ملا حشوخ یلیخ

. مدیشک ماهوم هب یتسد

! مدوب هدش هتسخ دنلب یاهوم نیا زا دوب تقو یلیخ -

دوب! شبل هشوگ یزیر دنخزوپ هک متخادن یم شاواس هب یهاگن یمشچ ریز

***

. دموایم نوریب شقاتا زا هک مدید ور خهلا منتسشن واب متسشن زیم تشپ

خهلا. -سملا
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درک. مهاگن دنخبل اب

؟ یرتهب مزیزع -سملا

. مدب شتکرح متسنوتیم و دوب هدش رتمک متسد درد زور دنچ دعب

: متفگ و مداد تکرح ور موزاب

. هلمحت لباق شنداد نوکت هگید -هرآ

. رازاب میرب مهاب یایم مرتخد -

. لیم لا مک ابتخیر ییاچ نومساو اراس و تسشن زیم تشپ

. مدیرپ اج زا ریت یادص هکاب مدوب ییاچ ندز مه لوغشم

؟ هداتفا یقافتا هچ نم یادخ

شرکف یتقو ... هشاواس ، سرتن تسین یزیچ . مدش مورآ خهلا فرح هکاب مشب دنلب ماج زا مدموا

مورآ یروجنیا ور شدوخ هریگرد

! هنکیم

... یباذج شور هچ هوا

یم یزادناریت هاگشاب یهاگ یتح مدرکیم راک اباب هارمه و مدوب یزادنا ریت قشاع

مرب. غاب وت منم دیشک رپ ملد متفر

مرب. نوریب ات هرایب ور موتلا پ متفگ اراس هب هنورصع مدروخ دعب

اب شاواس مدید هک غاب تشپ متفر و مدرک لا بند و دیچیپیم اضف وت هک ییادص

. هیریگ هنوشن لوغشم هشتسد وت هک یتلک

؟ هراد یصخش تلک

شتسد وراه هلولگ دیعس و درک زارد دیعس تمس ور شتسد ندز ریت اتدنچ دِعب

داد.



102

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



دنخبل واب متمس تشگرب دیعس ماپ یادص ندینش وهکاب مدرک تکرح نوشتمس

داد. نوکت مارب یرس

منودیمن ، متسنوتن یلو مشاب یبصع ای مشاب تحاران شزا متساوخ قافتا نوا دعب

دوب. هدرک تظافح مزا هک یرابود رطاخ هب دیاش ارچ

هرابود و درک مهاگن و دنوخرچ متمس ور شرس دوب مهب شتشپ هک روجنومه شاواس

. تفرگ فده و تشگرب

. دروخ فده هب هلولگ ات جنپ وره

. تشگرب متمس و دروآ نییاپ ور هحلسا

؟ ینکیم راکیچ اجنیا -

. متفر رت کیدزن و متخادنا ابلا یا هنوش

زکرم اههب هلولگ همه هک مدید و مدش یریگفده درب کیدزن و مدز شرود ... منزب مدق مدموا -. هدروخ

... ماوخیم منم ... هکنیا لثم هتسرد تراک -

درک. مخا بجعت اب شاواس هک نوشتمس متشگرب

؟ یاوخ یم -یچ

. مدرک دوب دیعس تسد یوت هحلسا هب یا هراشا وربا اب

. یزادناریت -

ووت دموا مکیدزن شا هدنخ ندش مومت دعب و دیدنخ دنلب و درب بقع ور شرس

درک. هاگن ماه مشچ

! نشیم یمخز تقو هی هروخیمن اه ولوچوک رتخد درد -هب

منک. شهاگن ات متفرگ ورابلا مرس و مدش رت کیدزن شهب و مدز دنخزوپ

. هنکن تیمخز اًدعب هک هدیم لوق هدب، دای ولوچوک رتخد نیا ...هب سپ -
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. تفرگ دیعس تمس ور شتسد و درک مهاگن دشو وحم شدنخبل

. تشاذگ شتسد وت ور تلک دیعس

. تفرگ مولج و درک صلا ورخ هحلسا درکیم مهاگن هک روجنومه

. متشگرب اه درب تمس و متفرگ ور هحلسا و مدز یا هنادنمزوریپ دنخبل

. تشاد شزرا یلو دوب کاندرد هکنیا اب مدروآ ورابلا ماه تسد

شرس و... مدرک سح متسد ریز ور شاه تسد و تشپ زا شاواس کیدزن روظح

. تفرگ رارق مشوگ رانک هک

نکن رکف یزیچ نک،هب هاگن ور ولج ... ولوچوک رتخد نک عمج بوخ ور تساوح -

تتشگنا ، یشن ترپ بقع هبرض اتاب راد هگن نیمز ور مکحم ور تاهاپ ... تفده زج

. دروخن درب طسو هب یلو مدرک کیلش شنتفگ ...واحلا...اباحلا هشام ور راذب ور

. درکیم ترپ ور مساوح درس یاوه نیا یوت مشوگ رانک شیتنعل یاه سفن

. ریگب فده هرابود ، یشاب ینوتیم نیا زا رتهب یلو ... هبوخ -

ما هنوش ورو دوبن متسد ریز هک شاه تسد و مدرکیم شساسحا متشپ نانچمه

. تشاد رارق

نک! کیلش -

. یتنعل ... مدروخ شا هنیس هب هک مدش ترپ بقع هب یمک مندرک کیلش اب

. مدنوکش تزا هک یلد یارب ماوخیم ترذعم نم ایرد... -

مشاب هتشاد یقیقد ساوح هک تشاذیمن شیهاوخ ترذعم و شاه سفن مرگ مره

! تسین مهم نم یارب یلو...

یاه مشچ وت دوب ملد وت شزور نوا یاه فرح درد زا هک یترفن اب متشگرب شتمس

. مدرک هاگن شهدش مار یشحو
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فصو لباق هک یتینابصع اب راکنیا و مدیخرچ درب تمس و متفرگ هلصاف شزا یمک

درب خیم شهاگن هک یشاواس تمس متشگرب و مدرک کیلش درب ات جنپ ره هب دوبن

دوب. هدش اه

هحلسا و مدروآ ورابلا شتسد و مدز لز شهرهچ ووت مدرک ملع دق شهاگن ولج

. متشاذگ شتسد وت ور

درک. نم هب یهاگن و هحلسا هب یهاگن

. هنکیمن میمرت ونم ی هتسکش لد وت هیهاوخ ترذعم یلو -

. مدش در شرانک وزا مدز یدنخزوپ

هتسشن ملد هب هک یهاوخ ترذعم و متشاد هک یسح یارب مدرک تنعل ور مدوخ

دیزرل شارب حلا... نیع ورد دوب هدش رپ شاواس زا ترفن زا هک یلد دوب.و

*

زاب ور طایح رد مدیدنخ ویم میدرک یم یخوش و میتشگ یم رب رازاب زا ابخهلا

. میتفر هنوخ یوت و میدش دراو و میدرک

ندروخ گنز واب دنوخ یم باتک و دوب هتسشن لبم یور هشیمه لثم شاواس

داد. باوج عیرس هنوخ لیابوم

؟؟ هداتفا یقافتا ؟ ییاسراپ یاقا یچ؟ هلب ؟ مناج -

: متفگ ویم متفر شتمس ینارگن اب عیرس

؟ هگید وگب بخ ؟ ماوتاب ؟ هدشیچ شاواس -

. تشاذگ شینیب و بل یور ور شا هراشا تشگنا

. هگیم یچ ممهفب راذب سیه -

دش. نوگرگد و لوحتم شاواس ی هرهچ هک دز یفرح هی نفلت تشپ زا ورای راگنا
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؟ تفگ یچ وگب نکب نوج -د

نیمه و سرتسا واب متفرگ شتسد زا ور لیابوم عیرس تفگن یچیه و درک توکس

: متفگ منهد یوت دایب مبلق دوب کیدزن هک روط

... دشن هک یزیچ ؟ هبوخ شلا ؟ح هبوخ ماباب ؟ هدشیچ -

: تفگ و دیرپ ماه فرح طسو

. تفر ادخ تمحر هب نوتاباب -

یهایس ماه مشچ داتفا متسد زا نومدیرخ یاه کیتسلا پ مومت هلمج نیا ندینش اب

دش. یچ مدیمهفن هگید و تفر

تسد واب مدیشک یم غیج مداتفا ماباب دای دوبن مرانک یسک مدرک زاب ور ماه مشچ

شاواس ندموا واب مدوب هتشاذگ مرس یور ور هنوخ . مدز یم دایرف مدیبوک یم متروص رسو هب مکحم

. مدز دایرف رتشیب مقاتا هب

شمه وگب مهب ادخوروت شاواس دوب باوخ شمه وگب ، هبذک هغورد شمه وگب مهب -

. ادخوروت هدوب ایور هی

شا هنوش یور ور مرس و درک هقلح مرود ور شتسد و تسشن مرانک تخت یور

. مدز یم راز و متشاذگ

وگب نارقوروت وگب یزیچ هی یتکاس ارچ یتنعل ؟؟ یتکاس ارچ شااااااااوااااااااس -

. ماوتاب تسهدنز ماباب وگب هدوب یخلا شمه

طقف و دوب مکحم نوتس هی نیع نوا و مدیبوکیم و مدز یم تشم شا هنیس هب

هنک. ممورآ درک یم یعس

: متفگ میکشا یاه مشچ

، تسهددددنز وگب تسهدنز ماباب وگب هرآ؟ دوب باوخ شمه هن؟ هگم دوب باوخ -
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. مرادن ور یسک هگید نم هخآ

. متفگ ضغب اب یلیخ ور مرخآ ی هلمج

: تفگ یم مه نوا و دوب هدش هگرود مادص

. متسه نم مترانک نم یراد -ونم

دش. رت دنلب ربارب هد مادص

ماوخ ،یم ماوخ یم وماااااباب نم ههههدن ملللللیوحت وزاغ هی نمدص یافرح نیا -

ومااااباب نم مینک یماظن نیرمت مهاب هگب شتارطاخ زا مساو هفابب وماهوم لبق لثم

. ماوخ یم

هدش زمرق مه نوا یاه مشچ مدز لز شاه مشچ وهب متفرگ متشم وت ور شسابل

! تخیر یمن کشا یلو دوب

شرانک ارچ داد؟ یم شمارآ سح مهب ارچ مدش قرغ ششوغآ و مدرک شلغب مکحم

نودب منوت یمن هگید مداد تسد زا ور مردام مش یم هنووید مراد شاواس ؟ مدرک یم تینما ساسحا ماباب

. منوت یمن منک! یگدنز

! متاهاب شهت ات مترانک ... مورآ ایرد شاب مورآ ... شیه -

داد. یم میرادلد و درک یم کاپ ور ماه کشا شتسد اب مورآ

نوا نودب منک رکف شدوبن هب متسنوت یمن یتح ؟ دوبن هگید ینعی مدوجو همه ماباب

! مدوب هدنومرد رتخد هی

. مدز یم هجض و مدوب ششوغآ یوت هرسکی تعاس مین

دش؟ یروجنیا ارچ هدش شچ ماباب شاواس -

درک. فداصت -

دنلب ودق یلکیه درم هی مدرک روج و عمج ور مدوخ دش قاتا دراو هک یدرف ندید اب
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دوب. هدیشوپ یا هرقن راولش تک و تشاد شاواس هب یدایز یلیخ تهابش

. مرتخد -سملا

: مدز بل للعت ای مدرک یم کاپ ور ماه کشا هک روط نیمه

-سملا.

. دمویم رت کیدزن و کیدزن

دیش. هدامآ هزانج عیشت یارب دیاب مرتخد مفساتم اًعقاو -

ذغاک هی لثم مدوجو دشو یم رتشیب ماه کشا تدش هظحل ره شفرح نیا نتفگ اب

دش. یم هلا چم

هک اباب دسج ندید واب مدرک تیاده طایح تمس تمس منوزرل یاهاپ یتخس هب

راگنا دش سح یب مندب لک دش تسس ماهاپ ندوب هدیشک دیفس ی هفحلم شور

نوشتمس هب هنهرب واپ مدرک ضغب دوب هتخیر نیمز یور هشیش هدروخ یرادقم ! مدش جلف

یزجل یمرگ زا دش نوخ هب هتشغآ طایح فک و تفر ورف هشیش یوت ماهاپ متفر

دش. مشدنچ نوخ

! دوبن مهم مارب لًا صا درد نیا

کی راگنا دوب هدش تخس مسفن ؛ مدرکیم هیرگ دنلب دنلب و دوب ندیکرت لا حرد مضغب

. دنتشاذگ ماهنیس یهسفق یور ییولیک دص یهنزو

شتروص یور زا ور هفحلم متخیریم کشا و متسشن ماباب نوج یب ندب رانک

مشچ ات مدرکیم سامتلا و مدز غیج دوجو مامت واب متسب ور ماه مشچ متشادرب

هنک. زاب ور شاه

و متفرگ شوغآ وت ور دسج . دروخ یمن نوکت شابل دوب هتسب شلگشوخ یاه مشچ

مهب رود زا مه شردپ و شاواس و ندوب هدز هقلح مرود اه دراگیداب مومت مدز راز



108

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



. دندوب هدش هریخ

. مراکب شاه مشچ یور یکمیاق یهسوب ات متشاذگ ماباب یاه مشچ یور ور مبل

و دنوزرل ور خهلا یادص ضغب درک ادج دسج زا ور نم و دموا متمس تعرس اب خهلا

. تفرگ شدوخ هب یکانمغ یانحنا شاه بل یهشوگ

و تخادنا مور ور یکشم رداچ هی دندش شوارت شا هنوگ یور شاه کشا مه نوا

. میتفر ارهز تشهب تمس مهاب

****

. مدب تداع ور مدوخ درد نیا اب مدرک یم یعس نم تشذگ یم هام کی دودح

ییاهنت تفگ ویم تشاذن خهلا یلو مدوخ هنوخ مرب هنوخ نیا زا متساوخ یراب دنچ

شیپ هشیمن ییاهنت یخیلا هنوخ هی وت اهنت رتخد هی درک یگدنز هشیمن هکانرطخ

هدش ینوخ هفحلم و وقاچ اهو کردم ... لتاق لا یخیب مدنوم خهلا یاه رارصا رطاخب . نومب ام

مدرک هیرگ سب زا نداد یم میرادلد یلک هام کی نیا یوت مه ایور و ایلماک مدوب

! تشادن وس ماه مشچ هگید

. مرذگن مردام لتاق زا لقادح مدب همادا ییوق مشاب مکحم متفرگ میمصت اما

تکرح ییاریذپ تمس میرب هنوخ نوا تمس و نایب ملا بند ایور و ایلماک دوب رارق

دوب. هتسشن لبم یور هک مدید ور شاواس و مدرک

شهتفیش دوب هدش مار نم طسوت ربب نیا هگید مدز، لز شهب و متسشن شرانک

سخت هگید دوب هدرب ونم لد تدم نیا یوت شاه یدردمه و ینوبرهم ،اب مدوب هدش

! دوبن دغ دوبن

دوب! خوش و نودنخ و نوبرهم

: دیسرپ مدز لز شهب تسهقیقد دنچ دید یتقو
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؟ ینک یم رکف یچ هیچ؟هب -

وت... -هب

: متفگ و مدموا مدوخ هب

! ههقباسم نومه تمونروت ...هب...ت... هزیچ -

یوب دز لز ماه مشچ هب مه نوا و تسب ور باتک ورد داد نوکت یرس و دیدنخ

ما هنوگ شتسد تشپ واب دروآ ورابلا شتسد دوب هدش طولخم مه رد نوماه رطع

منزب لز ماه مشچ هب متسنوت یمن متخود نییاپ هب ور مهاگن مه نم درک سمل ور

دش! یمن

مدید مدرک شهاگن و مدروا ورابلا مهاگن هکات دش یرپس توکس وت یا هقیقد دنچ

درب! شباوخ لوکره

ولا! باوخ فوپ

یور شتلا ح شوخ یاهوم زا رات دنچ ! مولظم و موصعم اه هچب لثم دش یم زان باوخ وت ردقچ

. ندوب هدرخ رس شینوشیپ

! هسب ورسپ نیا نزن دید ردقنیا هسب ایرد

ور ایلماک مایپ و مدرک کچ ور میشوگ متفر مقاتا تمس و مدیبوک مینوشیپ هب مکحم

. مدید

. میترظتنم -ایب

. مدرک سملا مدش نیشام راوس مدز نوریب هنوخ وزا مدرک ضوع ور مسابل عیرس

. یسریم تلا اوس مومت باوج هب بشما منئمطم تسین ملد وت لد رتخد : ایلماک

نیمه هساو هزادنب هلت وت ورام داوخ یم یکی دیاش هیزاب هی نیا مزاب دیاش ایور:

. هشاب ام هب نوشساوح یکمیاق هک مداتسرف اجنوا رتدوز ور هگید رفن دنچ و بایماک



110

هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



: متفگ و مدیشک مینوشیپ هب یتسد

. میرب نک تکرح یدوز -

مردام ارچ یکو ممهفب دیاب منک شادیپ ور لتاق اًمتح دیاب مراد هک یخنرس نیا اب

. هتشک ور

! هشسکع منیا تسهکورتم ی هنوخ ایور:هی

دوب. یمیدق ی هنوخ هی مدرک هاگن تقد وراب سکع و داد مهب ور شیشوگ

هن یتکا هنژ لًا صا منم و دوب درس یلیخ اوه میدیسر ناکم نوا هب هقیقد دنچ زا دعب

. مدرک شوما رف ور یچ همه دش هلجع سب زا مدوب هدرواین یچیه ییوتلا پ

. داتفا منت هب یبیجع ی هزرل دز هک یقرب و دعر واب مدرک زاب ور نیشام رد

. دمویم کاخ من یوب ؟ دوب یا هنوخ هچ نیا

متشادن تارج تخادنایم تشحو و بعر هب ور مدآ و دوب کانسرت شنوریب اًعقاو

یلیخ تدم دوب مولعم هک دوب هنوخ زا نوریب هچغاب !..ه مدوب روبجم یلو مرب شتمس مدق هی یتح

هدشن یگدیسر شهب هیدایز

! ندوب نیمز یور یدایز ی هتسکش یاه هشیش

غارچ ایلماک میتفر رت کیدزن و کیدزن ایلماک و ایور اب زرل و سرت واب یتخس هب

. میدرک یسراو ور هنوخ نوریب بوخ و درک نشور ور شیشوگ

و متشادرب یملید و مدش مدقم دیزو یم یدیدش وداب دوب یگرزب یلیخ ی هنوخ

: تفگ ایلماک هک مش دراو متساوخ و متسکش ور هنوخ لفق

. میدرگب ور هچغاب طقف دوب رارق -

مش! هنوخ دراو دیاب نم -هن

درک! تیذا ور نومرفن هس ره شوگ رد، شارخ شوگ یادص مدرک زاب ور رد یتقو
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دوب هدرک شوخ اهواج هرجنپ اهو راوید یور رابغ و درگ و دوب کاخ زا رپ هنوخ

...! رابغ ودرگ زا رپ مدیشک تسد نیمز یور و مدز همتابمچ

. متشگ یم خنرس هی لا بند لیابوم غارچ اب بوخ و مدیشک اه راوید هب یتسد

! دوبن یچیه اما متشگ وراه قاتا لک

یور زا وراه شکور مومت یبصع ، ندوب هدیشک شکور شور هک دوب ییاه لبم طقف

! هنوشن کی زا غیرد اما متشادرب اه لبم

و دروآ لیب نیشام لخاد زا ایور ندرب نوریب ور نم و نتفرگ ور متسد ایلماک و ایور

! میدش هچغاب ندرک وور ریز لوغشم هچغاب نوج هب میداتفا

. تسین یچیه هک اجنیا ایور:

. درگب رتشیب مک هی راذب رگیج ور نودند : ایلماک

دوب! هدش کاخ زا رپ ماه سابل و شفک

. میتفر شتمس دز ایور هک یغیج اب

دوب. هدش هتسب لفق اب شرد هک دوب کیچوک و گنر یا هوهق ی هبعج .هی مدرک ادیپ دیایب ااااه هچب -

مدرک یعس یلیخ هار یوت میدرک تکرح نیشام تمس مهاب و متفرگ ایرد زا ور هبعج

دوب. مکحم یلیخ دشیمن اما منک شزاب

هنوخ یتقو دوب هدیاف یب شلا امات مینک زاب ور هبعج رد میدرک یعس اه هچب اب یلیخ

یم هار نیچرواپ نیچرواپ مدش طایح دراو و مدرک یظفاحادخ اه هچب زا مدیسر

دز. مادص یکی هک متفر

؟ مناخ ایرد -

. دیکرت مرهز مدرک میاق ور هبعج عیرس و دوب نوبغاب مدنودرگرب ور متروص

. هتفرگ مرجم یراگنا هک درک یم مهاگن یروج
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؟ هدنچ تعاس دینود ؟یم دینک یم راکیچ اجنیا بش عقوم نیا مناخ ایرد -

! تسهنک ردقچ درمریپ نیا ادخ یا

. مدز یم مدق طایح وت متشاد -

دز: بل و تخادنا ماپ رسات هب یهاگن

اه؟ سابل نیا -اب

؟ مدب شهب دیاب یباوج هچ هنک یم منیجنیس ردقنیا ارچ ایادخ

. مدش یکاخ یروجنیا هک مدز یم مدق غاب وت متشاد هخآ ومع -هرآ

: تفگ دزو یدنخبل

. ینزب مدق ینوتیم مه اًدعب وت؛ ورب مرتخد هدرس اوه -

! ناجومع هشاب -

یور زا یتخس هب هک مدوب حلا یب ردق نیا مدش دراو و مدرک تکرح هنوخ تمس

. مدیباوخ و متشاذگ تخت ریز ور هبعج مدش مقاتا دراو یتقومتفریم اهابلا هلپ

**

. مدش رادیب باوخ زا شاواس ی هرکن یادص اب

. هممیمصت نیرخآ نیا نامام -

مه دراگیداب هی مدید خهلا یور هب ور ور شاواس و متفر ییاریذپ تمس تشحو اب

دوب. هتخادنا نییاپ ور شرس و دوب شرانک

: تفگ نم نم اب هدراگیداب

مد. یم ماجنا وم هب وم ور رماوا مومت هشیمن رارکت هگید مد یم لوق نوتهب -اقآ...

نیمضت نم هدیعس زا دعب دراگیداب نیرت رابتعا دروم یلع نک سب شاواس خهلا:

. نکن شنوریب ور هعفد نیا نم تنامض هب هنک یمن هابتشا هگید مدیم
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دوب هدش رادیب شنورد ی هتفخ ربب نوا و دوب نایامن مشخ شاواس یاه مشچ یوت

دوب! ندیرد لا حرد و

نیا " هابتشا " نراذب ور شمسا و ننکب نتساوخ یطلغ ره مراذب منوت یمن نامام -

. شمشخبیم همود هراب

: تفگ یلع هب ور شاواس

. یرب ینوت یم هشن رارکت هگید -

تسد متفر نیمه هساو منک یتلا خد هعفد نیا متساوخن ، تفر نوریب هنوخ زا یلع

هدرک تسرد یزبس همروق خهلا هعفد نیا متسشن زیم رس دعب و متسش ور متروص و

! مدوب شقشاع هک ییاذغ دوب

! هدب یزبس همروق یوب هک دایم نوششوخ ینز اهزا درم هک مدینش اهاج یلیخ

: تفگ هکخهلا تسشن مبل یور یدنخبل عوضوم نیا هب رکف اب

؟ ندب یزبس همروق یوب هک دایم نوششوخ ینز زا اهدرم هک هتسار نیا ؟خهلا ینکیم رکف یچ -هب

. تفرگ ما هدنخ منم یخهلا هدنخ زا دیدنخ دنلب خهلا مفرح نیا اب

! نگیم تسار اولا -هرآ

هبعج مداتفا بشید دای دش ندروخ اذغ لوغشم و تسشن یلدنص یور مه شاواس

مدروخ ور ماذغ دنت دنت منک زاب ور هبعج مرب عیرس هکنیا هساو دوب تخت ریز زونه

. متفر و

و شمدیبوک نیمز هب مکحم متشاذگ نیمز یور و متشادرب تخت ریز زا ور هبعج

. دشن زاب مزاب اما مدرک شترپ

ولوچوک هی مدیبوک شهب مکحم و مدروآ مقاتا لخاد گنس وهی مدش طایح دراو

... مدرک شزاب دشو دروخ شزا
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؟ دوب یچ هگید نیا

...! مدنوخ و مدرک شزاب دوب تشاددای رتفد لثم ؟ کیچوک هچرتفد هی

! مدوب شندنوخ لوغشم طقف تعاس مین

دوب... هتفرگ ور ماه مشچ یولج نوخ

سفن مراذ یمن منک یم خلت شماک هب ور یگدنز دوب نافوط زا لبق شمارآ نیا

. هشکب

اب خهلا طقف دوبن شاواس زا یربخ متفر طایح تمس و مدیبوک ور مقاتا رد مکحم

. هدشیچ تفگ ویم دوب هتخود مشچ مهب بجعت

واب مدرک شزاب عیرس دنوسر متسد ور یا هتسب هی ادراگیداب زا یکی نیح نیمه رد

...! کردم نیا ندید

وت ور نیشام هک مدید ور شردپ و شاواس دوب راجفنا لا حرد مرس یاه گریوم

شاهقی و متفر شاواس تمس تعرس اب ندش یم هدایپ نیشام وزا ندرک کراپ طایح

. مرفنتم تزا لا غشآ مرفنتم تزا ند. رک بجعت همه میناهگان تکرح نیا زا متفرگ ور

: دیسرپ و درک ادج شهقی وزا تفرگ ور متسد مکحم

؟ هدشیچ هتچ -

طرف زا هک ینحل و هدش هگرود یادص واب متخادنا دیمح هب یزادنارب فسات هاگن

: مدز بل دیزرل یم ضغب

؟ یراد ربخ ؟ هیگس مدآ هچ تترطف تسپ ردپ یراد ربخ -

. مدرک زارد دیمح تمس ور متسد

. تشک ونم ردام لا غشآ نیا -

. دیسرپ و دموا متمس یجیگ و یمگردرس اب دیمح دیچیپ یم هنوخ لک وت مادص
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؟ ینزیم نم هب ییاجبان ماهتا نیچمه یساسا هچ -رب

؟ یساسا هچ رب ینودب یاوخ -یم

. مدیبوک شتروص ووت متفرگ شور هب ور ور ذغاک

! ساسا نیا -رب

. دنوخ یم تقد واب تشادرب ور دوب هداتفا نیم ز یور هک یذغاک شاواس

! لتااااااااااق ، یلتاق هی وووووت -

هنک. ممورآ درک یم یعس و دموا نومتمس و تسب ور هنوخ رد خهلا

و تخادنا شردپ هب یهاگن دوب هدش هدز تریح اه هگرب نوا ندنوخ اب شاواس

داد نوکت یرس

. متشادن عقوت لًا صا -

ینودیم لا صا ینکیم اجبان تواضق ارچ هیچ هیضق یمهف یمن یتقو شاواس -

: دیزرل هنوخ هک دیشک یا هدبرا نانچ شاواس ؟ دوب هراکیچ شردام

رب نم یگس یتسین ناسنا وت شیشکب یدروخ هوگ وت هدوب یا هراک ره شرداااام -

. منیبیم هک یزیچ نوا ساسا رب مد یم رظن نئارق و دهاوش ساسا

! دمویمن دب یتنعل یاکشا نیا

مدب شتسد زا متساوخیمن دوب متسود ایرد یاباب

مدادیم شتسد زا دینشیم وراه غورد نیا هگا

. مدادیم تسد زا مه ور تردام

: متفگ یکشا یاه مشچ هکاب درک یمن تبحص ماک ات ملا و دوب هدرک توکس شاواس

تقیقح انلا یراد راظتنا هتفگ غورد سلا همهنیا هک یسک ؟ ینک یم رواب ور شفرح -

؟ هگب ور
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: متفگ دیمح هب ور دش یم رت دنلب بتارم هب هک ییادص اب نم و دوب هدرک توکس

یرفن ود لتاق یتسین رفن کی لتاق وت یگیم غورد یراد گس نیع ووووووش هفخ -

نومزا داوخ یم تدم هی یارب مدرک یم رکف نم درک کرت ور مردپ مردام هک یتقو

دشووت یوت هغیص تفرگ طقلا ترطف تسپ هئوت رطاخب مردپ زا یلو هشاب رود

تدیدهت ریگب همانسانش شساو ریگب ندرگ ور هچب ایب تفگ تهب یدرک شاهلماح

ور مزیر یم وتتپ و مگیم ور یچ همه تنز هب مایم ینکن وراک نیا هک هگا تفگ درک

هساو هرطخ رد شنوج تسنود یم نوا شیتشک یضوع هئوت ! شیتشک وت یلو بآ،

یمن هک اه هگرب نیا ندنوخ واب درک نوهنپ اج هی ور یمیدق تارطاخ رتفد هی نیمه

! یلجت دیمح یلا غشآ ردقچ وت هک مدیمهف هداتسرف مارب یک منود

هب وم ردام لتق یارجام مومت هک دوب هداتسرف مارب یک وراه هگرب نیا متسنود یمن

دوب! هدش هتشون شوت وم

؟ ینزیم مه تمهت یدنوم نومنوخ وت هگید نک سب هدوبن یروجنیا لا :صا دیمح

کمن یروخیم نونمیداد وتبآ میداد وتنون هنکیم وراکنیا یا هداوناخ مودک میدرک فطل تهب ردق نیا

هی نومدوخ لوپ اب میتفرگ وتاباب هزانج عیشت ؟؟ ینکشیم نود

؟ هترکشت یاج میتفرگ هنادنموربآ مسارم

: متفگ دیمح هب وور هنوخب هک مداد شاواس هب ور تارطاخ رتفد

هب مرادن نداد تسد زا هساو یزیچ هگید نمانلا نوچیپن ور ثحب یلجت نیبب -

هب ینودفلا جنک یر یم هک ییوت نیا ینک یم ررض هک ییوت نیا ما یضار مه گرم

هب تقو چیه مدآ نمضرد ، یروخب کنخ بآ تمزادنب هک مراد کردم یفاک هزادنا

! هتقیقح تسه مدآ هی تارطاخ هچرتفد وت هک یچره هگیمن غورد شدوخ

مه فسات یانعم هب یرس دنوخ یم ور تارطاخ هچرتفد هک روط نیمه شاواس
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داد. یم نوکت

روط نیمه شاواس میتشاد یظفل یاوعد مه اب دیمح و نم هک هقیقد دنچ زا دعب

: تفگ داد یم نوکت ور تارطاخ هچرتفد هک

هاگن ایرد مشچ وت یتسنوت تقو همهنیا روطچ ؟ یتسنوت روطچ ؟ یدرک راکیچ -وت

منوتیمن هگید ؟هن یشاب فیثک ردقنا یتسنوت روطچ ؟ دوبن سب تاراک همه ؟ ینک

میتسه یلا غشآ ره دوب رارق مشکب سفن تایراکتفاثک هیاس ریز منوتیمن منومب اجنیا

یضوع هی منومب هگا نوچ منومب تشیپ منوتیمن نم نومازیزع هساو هن یلو میشاب

. متسین ایرد شیپ رتشیب یلا غشآ و

یم راوید هب مکحم دز یم گنچ شاهوم یوت تخیر مهب ور زیم اهو لبم یبصع

دز. یم دایرف و دیبوک

معوت لثم یردپ رسپ هک منومیشپ انلا مشیمن نومیشپ انلا لثم تقو چیه -

متخادنن فوت و مدشن ادج تزا انیا زا رتدوز ارچ هک منومیشپ یمردپ وت هک منومیشپ

زا هک تفاثک و کرچ و نوخ طقف وت زا یلو هگنشق رود زا هک یگس یگدنز نیا هب

خهلا یاه مشچ یوت دش عنام هکخهلا میتفر هنوخ رد تمس مهاب تفرگ ور متسد . هزیریم راوید ردو

: تفگ و تفرگ ور شتسد و دیسوب ور شردام رس شاواس مدید یم ور ومغ درد

؟ ینک یگدنز نیا رانک ینودگس نیا یوت یاوخ یم یک ایب...ات ماهاب

. مایب منوتیمن -

. یدیشک باذع یچره هسب -ایب

مدوب ربخاب شاراک مومت زا نم منومب رود شزا هک هشیم رتشیب یتقو نم باذع -

. مدنوم شاپ هب هکاتانلا مراد شتسود یلیخ نودب سپ

داد: همادا و دیشک نومتفج رس یور یتسد
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شاب شبظاوم شاواس منک یم قد امش نودب دینزب رس مهب یهاگ یلو دیرب امش -

! هرادن ویسک زاام ریغ رتخد نیا

ور شاواس میدرک کرتور هنوخ نوا مهاب و دیسوب ور رسخهلا شاواس مود راب یارب

: تفگ دیعس هب

هدروخ هی نم شاب شبظاوم میتفر یم اه هچب اب هشیمه هک یا هنوخ ربب ور ایرد -

. مراد راک

درک. یگدننار هب عورش دیعس و میدش نیشام راوس دیعس و نم

؟ دوب یبصع ردق نیا شاواس ارچ ؟ دوب هدشیچ -

دوب! دیمح مردام لتاق -

: تفگ دنلب و تشاذگ زمرت یور ور شاپ دایز بجعت زا

-یچ؟

... نوا دوب نوا لتاق -هرآ

***

وهیحلا هنوخزپشآ وهی قاتا دز.هی یمن لد هب یگنچ دایز هک کیچوک و یلقن هنوخ هی مدش هنوخ دراو

لخاد کرتشم مه ییوشتسد مامح و تشاد و

دوب! هنوخ

هک؟ دیسرت یمن مرایب ور نوتلیاسو مر یم نم مناخ ایرد : دیعس

؟ دایم یک یگب ینزب گنز شاواس هب هشیم طقف -هن

. امتح -

. تفرگ سامت مه دیعس و مدوب هنوخ شواک لا حرد

! نهار وت ناخ شاواس مناخ ایرد : دیعس
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. نونمم بوخ یلیخ -

و دوب فیثک یلیخ مدرک یم هاگن ور هنوخ مه نم و تفر نوریب هنوخ زا دیعس

! هنیا شاواس هیدرجم هنوخ سپ دوب هدش هتخیر لا غشآ

گنشق وراه فرظ و متفر هنوخزپشآ تمس هنک یم ییاطلغ هچ تسین مولعم

هدزن دیفس و هایس هب تسد هک دوب تقو یلیخ مدرک یم یریگ درگ و متسشیم

. مدوب

لا حرد هک نم ندید دشواب هنوخ دراو شاواس هک مدیشک وراج گنشق وراج همه

. دموا متمس عیرس مدوب هنوخ ندرک زیمت

. منیبب نم شدب ؟ ینکیم راکیچ ایرد -

و تفرگ متسد زا ور مدرک یم یریگ درگ شاهاب ک یا هچراپ و تفرگ ور متسد چم

. تفرگ لکش شینوشیپ یور یظیلغ مخا درک ترپ یا هشوگ

ینک. اراک نیا زا منیبن هگید -

دوب. یبصع یلیخ داد یم راشف و دوب هتفرگ زونه ور متسد چم

ایگزات دوب هدرک دیرخ یلک درک اهر ور شتسد هک مدرک هراشا متسد هب ماه مشچ اب

. دایب هرارق راکتمدخ !هی هبجعت ثعاب نیا هدو یم ماجنا وراه راک یضعب شدوخ

؟ یتفرگ راکتمدخ هک مقلا چ نم هگم وت؟ هتچ شاواس -

؟ ینک تسرد اذغ یدلب وت هخآ -

. مدلب مدوخ تسین راکتمدخ هب یزاین هراب یم رنه متشگنا هد ره زا نم اباب -هرآ

وت ور دوب هدیرخ ک ییاه لیاسو و متشادرب وراه کیتسلا هکپ داد نوکت یرس

. مدرک تسرد مه خلت هوهق وهی متشاذگ لا چخی

! ماهنت هنوخ وت رسپ ابهی دوب راب نیلوا متشاد یصاخ سح هی
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ای!... تلا دوب...جخ یسح چ نیا منود یمن

درک. یم اشامت نویزیولت و دوب هداد مل لبم یور مه شاواس

هبرض مردپ هب دیمح ، هشاب مردام لتاق دیمح هک منکب ور شرکف متسنوت یمن یتح

یدمع هکلب هدوبن دمع ریغ فداصت دیاش ؟ هدوب دیمح راک مه مردپ لتق دیاش دز

مر هگید رفن اه دص هنوت ویم هرادن یساره چیه هتشک ور رفن کی هک یسک ؟ هدوب

! هشکب

نمهم شارب شا هداوناخ و شدوخ طقف هرادن یتاساسحا چیه راگنا هرادن بلق نوا

! همهم دیمح یارب یلیخ شاواس منود یم هک ییاج ات

شرانک لبم یور و مدرب شاواس تمس و متشاذگ ینیس وت ور هوهق نوجنف اتود

. متسشن

هاگن و تشادرب ور هوهق و درک زارد لبم یتشپ یلا وراب شتسد هی دوب یبصع زونه

جرخ هب هک یاهبذج ربارب رد تمواقم هک تخود ماه مشچ هب نانچ ور شذفان

دوب. نکمم ریغ لًا ماک ، دادیم

. دروخ شا هوهق زا یا هعرج داتفا ماه هنوش یور و دروخ زیل مرس یور زا شملا

یتراپ دح زا شیب تردپ ینکیمن رکف ! ینک تیاکش شزا ینوت یم هلماک تکرادم ؟ ینک یم راکیچ -احلا

؟ منک یراک منوتیم ترظن ؟هب هراد

نم! زیزع تسین باتک و باسح یب نوناق -

. مدیشک یراد ادص سفن

هب ندرک رکف اب نوچ همدآ نیا ی هچب شاواس هک منک رکف نیا هب متشادن تسود

. مدش یم رفنتم شاواس زا عوضوم نیا

یم یراتفرگ و یتخس و یدب و یبوخ اب دیاب سپ متشادن ور یسک وخهلا نوا زج
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. متخاس

. تشاذگ زیم یور ور شا هوهق شاواس دز هقلح ماه مشچ یوت کشا من

؟ ایرد -هع؟

دش. رتشیب مقه قه دز ادص ور ممسا یتقو

. سیه شاواس وگن یچیه ادخوروت -

. منیمز هرک یور مدآ نیرت تخبدب مدرک یم ساسحا اعقاو یهاگ

دش یم میدوسح یلیخ شاواس وهب مدرک یم ردام فرط زا تبحم دوبمک ساسحا

... هنوخ ردپ، دام، ، تورث تشاد یچ همه نوا

؟ متشاد یچ نم

درک. کاپ ور ماه کشا و درک هرصاحم شاه تسد وراب متروص

. شاب مورآ ایرد -

یا هفخ یادص واب مدرک هیرگ متسنوت یم وات متشاذگ شربتس هنیس یور ور مرس

: متفگ

. مدید یمن ور اه زور نیا و مدرم یم شاک -

؟ یتفگ یچ کجورو : تفگ و داد راشف ور موزاب مفرح نیا اب

: متفگ مدرک یم نیف نیف هک روط نیمه

نک. ملو یآ -یآ

درک. رتشیب ور شتسد راشف

؟ وتانلا یتفگ یچ نک؟ رارکت هگید رابهی -

. ادخوروت نک ملو لوووکره تفرگ مدرد شاواس -یآ

هنک! ضوع ور وج تساوخ یم متسنود یم
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. تشاذگ مبل یور ور شا هراشا تشگنا و درک رتمک ور شتسد راشف

نم... یشابن وت هگا یرایم نم یولج ور گرم مسا هشاب ترخا و لوا ی هعفد -

. مدرک کاپور ماه کشا و مدز لز شهب بجعت اب

یچ؟ -وت

هرورغم دز شاهوم نم هب یگنچ و تفرگ نودند هبو درک سیخ ور شیریز بل

! یتنعل

؟ منک لک لک یکاب نم هگید یشابن وت -هگا

... فوپ

هگب. ور هگید زیچ هی داوخ یم مدرک رکف

لیاسو دش دراو دیعس و دروخ رد هب یا هقت دش، مولعم شبل جنک یزیر ی هدنخ

. متفر مومح اًروف و مدرکرکشت شزا دوب هدروآ ور ماه

یاه کیمارس یور ماهوم زا بآ هرطق هرطق و مدوب ماهوم ندرک کشخ لا حرد

شادص راب دنچ دوبن شاواس زا یربخ چیه اما متفر ییاریذپ تمس . دیکچ یم هنوخ

: متفگ ما هفخ یادص اب تسشن مبل یور هک یدرس تسد ساسحا .اب دوبن یلو مدز

نک. ملو نک ملو -

. مدش شوهیب هیناث دنچ زا دعب وهک تفر یم ابلا هظحل ره مبلق شپت مولو

*

شلا ت دوب هدش هتسب یلدنص هب مکحم متخادنا ماپ و تسد هب یهاگن ؟ دوب اجک اجنیا

اما... مدرک لا قت یلک دش یمن اما منک زاب ور یتنعل یاه دنب نیا مدرک

دوب. راجفنا لا حرد مرس یوت بمب هی راگنا درکیم درد یلیخ مرس

لباقم فرط بوخ مدرک یعس رد ندش زاب اب مدوب هتشاد هگن زاب ور ماه مشچ روز هب
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منک. هاگن ور

دز. شراگیس هب یقیمع کپ شمشچ کی نتسب اب

یوت یروجدب ، گنریب عیام یواح یرطب هک دش هدیشک شور هب ور زیم هب ممشچ

دز. مقوذ

مشخ زا رتارف یزیچ ور شاه مشچ یخرس تلع یتقو دیسر دح نیرخآ هب متشحو

. مدیمهف

. مداد قوس شاه مشچ هب زیم یور زا ور مهاگن وزاب مداد ورف ور منهد بآ

یچ؟ ینعی اراک نیا دیعس -

زا ور هدروخ همین ناویل دشو مخ دز؛ ماهمشچ نورد هدرک هنول سرت هب یدنخزوپ

درک. توکس و دیشک رس هعرج وابهی تشادرب زیم یور

عمج شناهد لخاد ور شیاهبل هک دشوردحیلا مه رد یاهظحل شتروص

. دیبوک زیم یور ور ناویل ، درکیم

... یدعب کپ و

هچح رد انلا ینعی دیشک یم رپ شاواس یارب ملد . هتفیمن یقافتا چیه ایرد، شاب مورآ : متفگ مدوخ اب

هنم؟ لا بند رد هب رد ینعی هلا؟

. دندز یم دایرف ور مشخ شاه مشچ

! میدردمه ییاروج -هی

. مدرک شهاگن یگنگ تلا ؟ابح دوب یچ فرح نیا زا شروظنم

! تفرگ مزا مه ور نم ردام و ردپ ... تشک وروت ردام دیمح هک روط نیمه -

... مگب یچ متسنود یمن دندرک خیلا مور خی زا رپ لطس هی راگنا

زا رتشیب ور شرسپ هک منود یم بوخ ور نیا یلو همدآ نیرت فیثک و تسپ نوا -
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ینم، ی هرهم ووت... هراد تسود وروت مه شرسپ و... هراد تسود یا هگید زیچ ره

... سپ هنیبب ور شاواس یتحاران هنوت یمن دیمح

مشخ یاههرارش ، مدرکیم شلا ت ردقچ وره دوب هدموا رد هزرل هب مندب یاضعا مومت

یمن ، مدن هار ماهدرک ادیپ هزات تراسج و راکفا هب ور دیعس یاه مشچ رد هتسشن

دش.

مش صلا خ یلدنص زا هک درک یم زاب وراه دنب هک روط نیمه و تشادرب ولج هب مدق

داد. همادا درسنوخ یتس ابژ

؟ دیسر تتسد رخآ ی هظحل هک یکردم نوا ؟ روطچ تنودمچ ؟ هتدای ور هنوبغاب -

؟ هتدای ورانیا ؟ سکع باق و وقاچ و ینوخ هفحلم

؟ دوب یچ شاه فرح زا شروظنم

زا جراخ ک دوب هتفگ تهب تردام هک ییاد نومه ایرد هعوت ییاد ... نوبغاب نوا -

درک یم یگدنز جراخ نوا تفگ یم تسرد تردام هتسرد هنک... یم یگدنز روشک

وهب ارچ ؟هک ینودب ور شمشچ هیضق یاوخ ...یم ناریا دموا تدم هی زا دعب یلو

دوب، تییاد راک دیسر تتسد هب هک یکرادم نوا مومت ؟ هداتفا زور نیا هب لیلد هچ

تییاد دوب لتق نوا دهاش هک یسک اهنت تشک یم ور تردام تشاد دیمح یتقو

راکان مهور شمشچ یکینوا هگب یزیچ یسک هب هگا تفگ شهب دزو همدص تییاد مشچ هب دیمح و دوب

تسد ریز دروآ نوبغاب ناونع هب ور تییاد و هنک یم

ور کرادم نوا تییاد تدم هی زا دعب هشاب هتشاد رظن ریز ور شاه راک ات شدوخ

تسنوت یمن شدوخ دوب هتسب شلا ب ورپ نوچ هنک ریگرد ور تنهذ ات داتسرف تارب

یبوخ یلیخ تیعقوم نم هساو ... شاواس هنوخ یدموا وت اضق زا هربب شیپ ور یراک

ور تنودمچ نم ندرک هلمح تهب اه دزد یتقو منک مه قشاع ور اتود امش هک دوب
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و درد ماهاب تییاد یتقو ک؟ هتدای شدیدزد یروتوم هی هک متفگ تهب و متشادرب

مهب هک دش تباث مهب مدینش وت نوبز زا ور تردام لتق هیضق نینچمه و درک لد

رثا وقاچ نوا یور متسنود یم نوچ مدیدزد ور تنودمچ نیمه هساو دیطوبرم

متفرگ نکسا وهی متفر منک هدافتسا هیضق نیا زا متسنوت ویم تسه دیمح تشگنا

ووت دیسر تتسد هتسب وهی متشون تارب طخ شوخ و اناخ طختسد وراب هیضق و

هنکیمن کش نم هب یدحا چیه نم...اما مدوب نم مدآ نوا ! یدیمهف ور یچ همه

! هعوت ییاد یور اه کش ی همه انلا

نم ییاد تدم همه نیا نوبغاب نوا مدش یم نوگرگد شفرح وره هملک ره اب

؟ هدوب

دز. لز مهب شرامخ یاه مشچ دشواب کیدزن مهب

! مریگ یم ور مماقتنا نم یلو -

درب. شدنبرمک تمس ور شتسد

طلغ هب یعقاو یانعم وهب مدرب یپ هعجاف قمع هب هک دوب هظحل نومه تسرد

: مدز دایرف مداتفا ندرک

؟ دیعس هدوب یچ نم ههانگ ؟ مدرک یهانگ هچ -نم

! هتقشاع شاواس هک هنیا تهانگ یا هچیزاب هی طقف -وت

. متشادرب بقع هب یمدق هتساوخان و دیزرل ماهبل دزو هقلح ماه مشچ نورد کشا

. دروآ شروی متمس هب هعفدکی دشو جراخ لبق یهیناث یدرسنوخ نوا زا شراتفر

! شکب ور تتسد : متفگ یاهفخ غیج واب مدرک رود مدوخ زا ور شتردق رپ یاهتسد ، مامت یلا ابقت

یوزاب یور راو شزاون ور شتسد راب نیا نوچ دوب، رییغت ردحلا هیناث ره شراتفر

درک: همزمز و دیشک متخل
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هنکیمن کش نم هب یسک مربب نیب زا وروت شاواس ندرک نوگرگد رطاخ هب دیاب -

. نتفیم مه نوج هب رسپ وردپ و تتدیدزد دیمح ننک یم رکف همه

. داتفا هشعر هب منت هک دز یا ههقهق نانچ

شردپ شدوخ یاه تسد اب شاواس منک یم یراک منک یم دوبان ور نوشاهداوناخ -

واب مشک یم تحار سفن هک تسهعقوم نوا منیبب ور نوشیدوبان دیاب ... هشکب ور

منک. یم یگدنز یگدوسا

جک ور شتروص و تشاذگ شینیب یور ور شهبابس تشگنا هک مگب یزیچ متساوخ

داد: همادا و درک مهاگن راب ررش شمشچ یهشوگ وزا

وگن! یچیه -

: تفگ هکسکس کی دزواب مارب یکمشچ و درک شتسد ریسا ور ماهنوچ

! هرذگن دب تهب مدیم لوق -

تشحو زا هدنپت یبلق هکاب دشیم دایز مهنوچ یور شتسد راشف تشاد مک مک

. متفر بقع

منک. یم شهاوخ دیعس -

. دنومن نوماهسابل زج یزرم و دروخ راوید هب متشپ هک دموا ولج یردق هب

. منزب قُع دوب کیدزن هک یروج دز، نماد معوهت تلا هبح لکلا و راگیس خلت یوب

سابل یاه همکد مورآ مورآ و دروآ رد ور شتک دوب هتخود مشچ مهب هک روط نیمه

تخت یور تفرگ ور متسد مکحم درک یم زاب ور دوب هدیشوپ شتک ریز هک یدیفس

نوتس راهچ هک دز یدایرف نانچ مدرک یم هیرگ و مدوب هداتفا سامتلا هب داد مله

! گرمتب : دیزرل مندب

و...
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****

****

دیعس و مدرک زاب ور ماه مشچ مورآ دوب هدنومن مارب ینوج هگید دوب حلا یب مندب

دوب. پوس ندرک تسرد لا حرد هک مدید ور

. دموا متمس و تخادنا مهب یهاگن هک متسشن تخت یور

. تسین بوخ تلا ح روخن نوکت -

: مدز دایرف

؟ ینز یم فرح ماهاب ییور هچ ؟اب ینم حهلا نارگن -وت

. مدرک یم ندوب چوپ ساسحا تسشن مرانک و تخادنا نییاپ ور شرس

. دروخ یم مهب شزا حملا متفرگ هلصاف شزا

. نکن یزابجل یدروخ امرس ایرد -

راین. تنوبز هب ونم مسا -

قیرزت مهب شخب مارآ دشو یم معنام هشیمه اما منک رارف مدرک یعس راب نیدنچ

. متشادرب ور دوب زیم یور هک ییوقاچ و مدش دنلب تخت یور زا مباوخب هک درک یم

. متفرگ مولگ تمس ور وقاچ متفر یم بقع نم و دمویم متمس مورآ

یضوع شاب رود مزا یتفرگ مزا ور یچ همه منز یم ومگرهاش یش کیدزن مهب -هگا

. شاب رود

دوب هام نیدنچ هریگب ماقتنا درک یم شروبجم یزیچ هی راب ره یلو دوب نومیشپ . مورآ هشاب ایرد هشاب -

منک. رارف متسنوتیمن و مدوب هدش ریسا هبلک نیا یوت

پوس متسشن تخت یور منم دیشک پوس مساو و تفر گید تمس دشو رود مزا

: تفگ و دروآ متمس ور

یش. بوخ روخب -
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: مدز بل یراد صرح نحل اب

ارچ ؟ یبیرغ بیجع ارچ ؟ ینک یم مبوخ دعب ینک یم مدوبان ینز یم مخز مهب لوا -

؟ یتسه یضوع ردقنیا

. تفرگ نودند وهب درک رت ور شیریز بل و تسب ور شاه مشچ

. مروبجم ایرد -

یراد مهگن اجنیا یاوخیم یک یلا؟ات حشوخ ؟احلا یتفرگ وتماقتنا هرآ؟ ؟ یروبجم -

نک! متحار شکب ایب یدرک هابت ومیگدنز

! تشاذن دشو معنام اما... منک یشکدوخ متساوخ راب دنچ

یچ؟ ؟ دوب هدنوم مارب یچ هگید

هگید متفرگ ومرس فرط ود ماه تسد اب مکحم و مدرک ترپ اکیمارس یور وپوس

دنب دنب راگنا دیشک یم یهابت هب ومیگدنز هک هرخسم ماقتنا نیا زا مدوب هدش هتسخ

. نداد یم رس ور دیعس زا ترفن ی هنارت ادص کی مدوجو

مرش زا هک مدز لز شاه مشچ هب تفرگ مور هب وور دیشک پوس هگید باقشب هی

. مدرک یم شهاگن متشاد زونه نم و تخادنا نییاپ ور شرس

درک توکس و تفگن یچیه نوا و مراد ترفن شزا ردقچ مدنومهفیم شهب مهاگن اب

رارف منوتن هک هدنب یم یلدنص هب ور ماپو تسد تاقوا یهاگ تفرگ هلصاف مزا و

منک.

تسب یلدنص هب ور نم هرب تساوخ یم نوچ و تشذگ یتعاس دنچ دوب! هدش یداع مارب شاه راک هگید

ماقتنا نیا اب

درک. دوبان ور رفن نیدنج هیگدنز شاهرخسم

ساسحا ... مدرب یپ یعوضوم هی هب مدوب طابترا رد ضاهاب هک یتدم دنچ نیا وت
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...! هضیرم دیعس مدرک یم

***

" شاواس "

... دشیم رتشیب نم درد و تفریم اهزور

؟ تساجک نم یایرد

؟ هفیثک یایند نیا یاجک

ارچ هدب شساو ور شنوج هرظاح هک دید ور یشاواس طقف نم یایند زا هک ییایرد

؟ هشکب باذع انلا دیاب

... مدنز یلو هنکیم درد مبلق

منک. ادیپ ور ماه سفن لیلد ات مشکیم ووب مشکیم سفن

؟ هشوپیم یچ ؟ هروخیم یچ ؟ تسهدنز ؟ تساجک ایرد ینعی

یکچیه و هدش مگ تسهتفه کی انلا یلو ننک شادیپ مدرپس اهدراگیداب مامت هب

! هرادن ربخ شزا

. هراد ور یناور لتاق هی مکح مارب هگید هک مترطف تسپ ردپ هدیمح راک دیاش

... مبلق هب مدوب هدش شاواس نومه هرابود متخادنا هنیآ یوت مدوخ هب یهاگن

! مدش سخت و هدند کی دغو مدآ نومه هرابود دوب هدش دراو همطل ... محور

! مکرحتم هدرم هی ایرد نودب نم

هس نیتسآ یکشم سابل !هی متفرگ یم رگ متشاد تک نیا یوت مدروآ شرد و مدیشک تک هب یتسد

ی همکد اتود و متسب ور شاه همکد و مدیشوپ بر

. مدش نیشام راوس و متفر طایح تمس و متشاذگ زاب ور ییلا اب

هیک... راک مدیمهف یم دیاب

. مدرک تکرح و متشاذگ زاگ لا دپ یور ور ماپ
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نمشد ایرد اب یک نوا زج منک یم بارخ شرس یور ور هنوخ هشاب دیمح راک هگا

! یکچیه ؟ دوب

شتسود و ندوب یضار شزا همه هک دوب بلق شوخ و نوبز نیریش رتخد هی ایرد

! نتشاد

! شتدزدب هک هشاب هتشاد ینمشد شاهاب هنوت یمن یکچیه

؟ هتفر شدوخ دیاش

ارچ؟ هتفر شدوخ هگا

؟ تشذگ یم دب شهب هگم

! ارخآ نیا میتشاد ور یبوخ ییازور مهاب درک مار ور یشحو ربب هی شدوخ لوق هب

هرب؟ دیاب ارچ

. ندرک یم دوبان ور نم زغم لا اوس نیا

واب مدش هدایپ نیشام زا عیرس مدرک کراپ طایح وت ور نیشام و مدیسر هنوخ هب

. دموا متمس دشو هریخ مهب تشحو اب نامام هک مدرک زاب ور هنوخ رد دگل

؟ هدشیچ شاواس -

: مدز دایرف ما هدش هگرود یادص اب

. مزادنیم هنوخ نیا یوت ور شِش عَن بشما ؟ تساجک لا غشا نوا -

. ترس ور یتشاذگ ور هنوخ هتگرم :هچ تفگ یم دمویم نییاپ اه هلپ زا هک روط نیمه اباب

: مدیرغ و مدز لز شهب رورغ هکاب داتسیا مور هب ور

؟ تساجک ایرد وگب نزب -رز

یم نوکت تسار و پچ هب یلا وتم ور مرس و متشاذگ مه یور ور ماه کلپ مکحم

: متفگ همادا ورد مداد
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هکنیا رطاخب مراذ یمن تاهدنز هشب شیروط مایرد هگا ادخب ؟ تساجک نم یایرد -

ور ترسپ کت یرود ینوتیمن هرآ؟ ؟ یدیدزد ور ایرد یرایب هنوخ نیا وت ونم هرابود

هرآ؟ ینک لمحت

: مدز بل دوب هدش زمرق ضغب روز زا هک ییاه مشچ واب متفرگ متشم وت ور شا هقی

مه ترابتعا مه وت مه هشب مک نم یایرد رس زا رات هی هگا روخ مورح هیلجت -

بارخ تهب تبسن ور همه هاگدید و یدروآ تسد هب لا سدنچ نیا یوت هک یتفارش

هفیثک مدا هی ناونع هب تزا همه تگرم زا دعب منک یم یراک تمشکیم دعب منکیم

! ننک دای لذر

. متفر رت بقع یمدق دنچ هک دز ما هنیس هب تسد واب درک ادج شاهقی زا ور متسد

؟ یتسیایم یک یور وت یراد تسه تساوح -

دز. هبرض دنچ مینوشیپ هب شا هراشا تشگنا اب

اجنیا وهب درک گرزب وروت هک یسک نک ورف تخم وت ور نیا تردپ متردپ -نم

رکش ورادخ ورب هنم فطل هب طقف ینک یم یگدنز وقرپ یلا یراد انلا هگا تدنوسر

هتباسح وت درایلیم درایلیم و هلوپ زا رپ تباسح انلا هگا یراد نم لثم یردپ نک

منوت یم تخبدب هنم... هرس هقدص زا شمه دیشک لا وس ریز وروت مه کناب یتح هک

. مریگب تزا وتورث و هنوخ و لوپ نیا مومت

هنوش و خاش مساو دعب یدیرخ نم لوپ وراب نیمه ... سابل نیمه . تفرگ شتسد وت ور مسابل نیتسا

؟ یشکیم مه

. یشاب هتشادن باوخ یاج یتح هک نوریب منک تترپ اپیت اب نکن یراک

مدش هریخ شهب دوب هدش عمج ترفن شوت هک یزمرق یاه مشچ واب مدز یدنخزوپ

: متفگ باوج ورد
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تدوخ هدرورپ تسد یکچب زا هک یسک ؟ وترسپ ونم؟ ؟ دیمح ینکیم دیدهت -ویک

رگ هلیح و گنر تفه یضوع دایش هی وت لثم هک منک یم رکش ورادخ طقف ؟ هدوب

؟ یریگب مزا ویچ یاوخ !یم مدشن

. مدرک هراشا شتازیهجت و هنوخ وهب متخادنا هنوخ رس رسات هب یهاگن

؟ وملا ور؟وپ هنوخ نیا -

. مدرک هراشا مسابل وهب مدز یرت یگنررپ دنخزوپ

نیا هک مدرک یمن مه شرکف نم ؟ تخبدب یریگب مزا یاوخ یم ویچ ؟ ومسابل -

هساو تیچ همه تاهنوخ تلا وپ یرایم رد نوا ونیا نتشک وزا خفلا هار زا ورلا وپ

جنک ؟ هنکیمن تیاکش تزا هرآ؟ دش مومت هگید یدیدزد ور ایرد یدرک رکف ؛ تدوخ

منوتیم ادرف نیمه تسه هک شکرادم یلو تفر ایرد ... هتسرد ؟ تتزادنیمن ینودفلا

! هیفاک و لیمکت مکرادم ینودیم بوخ و مسیونب تیاکش هی تزا مرب

متروص هب یا هدیشک نامام و تفرگ رارق نامام لباقم متروص متسد ندش هدیشک اب

دز.

کشا نامام یاه مشچ یوت ؛ متشاذگ یلیس یاج یور ور متسد دشو جک متروص

دوب. هدش عمج

هیک؟: لتاق نامر

نم رس هب یچ تقونوا ینودیم ؟ نادنز یزادنب رتخد هی رطاخب ور تاباب یاوخ -یم

یمک دیاب نوا نوچ ... دایم نامام رس هب یچ دوبن مهم مارب یتح هگید . یدرک رکف شاهاجنیا ؟هب دایم

یم رت مکحم

هی ریز فیثک درم ابهی نامام متشادن تسود درکیم یگدنز اباب نودب دیاب نوا دش

! هشاب فقس
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داد... یم مرازآ نیا

. مدز یلیس متروص هب شتسد اب راب دنچ مکحم و متفرگ ور نامام تسد

ام نزب -

. نزب یراد تسود ردقچ ره نزب نام

درک تشم ور شتسد دوب هدش عمج شاه مشچ نورد کشا هک روط نیمه نامام

درک. ادج متسد وزا

درک. هراشا دوب زیم یور هک یا هتسب هب نامام هک تشذگ ثحب اب هقیقد دنچ

. ندروا وت هساو ونیا -

لبم یور و مدز نویزیولت هب ور شلف دوب شلف هی شوت مدید و مدرک زاب ور هتسب

. مدرک شخپ ور ملیف دوب شوت ملیف هی متسشن

....

....

....

...

...

داد! یلا صتا مزغم !... دیکرت مخم

مکحم ور لر تنک دوب هدز همیخ شور هک ردام وردپ یب دوب...وهی نم یایرد نوا

یم مکحم ور ماهوم . مدیشک هدبرع و مدیبوک شهب متسد اب مکحم و مدرک ترپ نویزیولت تمس

کش دوب دیمح رصقم دوب هدش راد ادص ماه سفن و مدیشک

شهت هت متخادن یم هار راتشک و تشک هنوخ نیا یوت زورما دوب شدوخ راک متشادن

! دیمح ای مدرمیم نم ای
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! متشادن گرم زا یساره

****

نوغاد نم دشو یم هداتسرف مارب ملیف هی رابکی هتفه دنچ وره تشذگ یم اه زور

...! مدش یم رت نوغاد ورت

ناما اما مرایب رد یخنرس هی شزا منوتب دیاش هک مدرک یم یسررب وراه ملیف تقد اب

! هنوشن هی زا

درک. یم هئربت ور شدوخ شمه اما مدش زیولا گ دیمح اهاب ملیف ندید اب راب دنچ

... هگیم رعاش هک مداتفا رعش هکیت هی دای

، یقشاع یاهبلق بیبط ییوگیم هک یا

شکشیپ اوادم ، ییازفین ار مدرد شاک

، تشونرس تسد شاک ، مگنُت یاهنت یهام

شکشیپ ایرد ، دادیم نم هب کچوک یاهکرب

! تفر یمن نوریب مرکف زا مه هظحل کی یتح درک یم متیذا یلیخ شتدوبن

یم اوعد مهاب هگید راب کی شاک دش یم مقاتا دراو هزاجا یب هگید راب هی شاک

ور دوب مرانک هک یا هیناث ره ردق شاک دش یم رارکت هرابود ازور نوا شاک میدرک

. مدروا دای هب ور تارطاخ و متسب ور ماه مشچ متسنود یم

؟ ینکیمن مه یهاوخرذع دعب نم هیرولب یاپ ور یتشاذگ ور هلیف یاپ هزادنا هک تاپ (

. تفرگ مدرد نک ملو لوکره

ناخ... شاوراک نیبب هلا. سوگ هنیزوب یدوخن زغم یدرک مدرول هلو روعشیب

؟ تساوخ تلد هک وگن

! یرادن لد وت منئمطم
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. هنکیمن تسرد ومدش درخ رورغ وت فسات

هن ینزب توش انوا اب دیاب هتتسد هتسد اتود تسین لا بتوف نیمز نیا یلو بانج هلب

! تزارد یاگنل اب

؟ اترپ وترچ نیا ندنوخ اب دایم تریگ یچ

ناه هیچ نزن تسد مهب مبارخ نم ؟ متسین مبارخ نم هگم نزن تسد نم هب

؟ یدنوبسچ مهب ور روجان یاه هلصو نیا هک یدوبن تدوخوت

ارچ ؟ ینک یم راتفر یشحو ربب هی نیع ارچ هشاب مدوخکلا وت مرس یراذ یمن ارچ

. هدند هی دغ سخت ؟ یراد رظن ریز ور ماراک کت کت ارچ ؟ یدغ ردقنیا

تقو یلیخ ... ینودیم هدرک هدایپ نم یاهوم یور ور شتیقلا خ رهام رگشیارا هی

... مدوب هدش هتسخ دنلب یاهوم نیا زا دوب

بوخ ؟ دایم تدب ؟ یشکیم رجز هنوخ نیا وت مندنوم ؟زا مرب یاوخ یم یتحاران یلیخ

! هتنوخ سراد قح

هتشادن یراک نماب طقف هگید رامرهز ره ای یرتسگنگ هک منهج هب یشحو نک ملو

نک. لو ور متسد شاب

. تفرگ درد متسد مارآ ناااویح ... هنیزوب ... هشوه ... یوه

مایرد نم متسین تراکتمدخ ای دراگیداب نم نکن نیهوت نم ،هب نزن داد نم رس

ور؟ نیا یمهفیم اااایرد

لوکره هیشحو هرسپ نومرد یب درد گلر یبیب

هلا یخ هی شمه هک وگب ماوخ یم وماباب نم شاواس ؟ دوبن سب راب هی ینکیم مشنز رس ردقنیا ارچ

... ادخوروت
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.) هنکیمن میمرت ونم ی هتسکش لد وت هیهاوخ ترذعم

فرح رطاخب ور مدوخ چیه نم یلو درک ضوع ور نم هیگدنز نوطیش رتخد نوا

...! مشخبیمن ماه

لا وس ریز نومداوناخ مسر و مسا مود راب یارب وت رطاخب زورما ایرد ییوربآ یب )وت

. تفر

! بارخ رتخد هی یبارخ ؟وت یرتخد وت لا صا

وت یگرگ هی وت نوچ هربب یپ تدیلپ تاذ هب هنوت یمن تتسانشب سملا دص هکا یتح

ینک. رد هب هار زا مه ور دیعس یتساوخ یم یتح وت شیم سابل

؟ مدوب هتفگن همهم مساو زورما مدوب هتفگ نم

یشب هفخ هگا مه اتقو یضعب ؟ یشیمن تکاس ارچ ؟ یدب باوج دیاب ینکیم رکف ارچ

! هیقب مه هتدوخ عفن هب مه

تلا خد ماهراک وت هرتهب تزغم وت هنکن خیلا هلولگ هی رتسگنگ نیا یاوخ یمن هگا

. ینکن

. دیدپ دیدن هی یک؟زا ؟زا یهاوخرذع

یا. هچب یلیخ هک ینک یم تباث طقف تاراک نیا اب

؟ مراک هب یدز دنگ ارچ یدرکوراکنیا ارچ

. دنبب وتنهد

؟ هدرک یطلغ هچ ینودیم هدرب ور نوموربا نیا نامام

!) مدنوکش تزا هک یلد هساو ماوخ یم ترذعم نم

... شاک مراد شتسود متفگ یم شهب شاک

... شایزاب .. شاتنطیش ... شابل یور ی هدنخمدرک هاگن ور شاه سکع و متشادرب زیم یور زا ور ملیابوم
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باذج ... شاه مخا ... شاه هدنخ

... شاه مشچ ... شتروص تمسق نیرت

... مدرک یلپ ور گنهآ اههی یقیسوم تمسق زا

؟ هشیم یتاساسحا ردق نیا شتولخ وت ربب هی درک یم وشرکف یک

نایدآ یبتجم " هدنناوخ

. وریگب وماتسد ونیشب مور هب :ور گنها مسا

وریگب ♫♪● نک یکی نم ُواب

تضبن راب؛ نیرخآ هساو ... وُماتسد و نیشب مور هب ور

...♫♪● نک اعد مک هی مساو نک؛ هاگن ماشچ ووت

نک ادخ هب وُمشرافس یمک ؛ تداجس ِ♫♪● رس

...♫♪● نتشاذن انوا هخآ ؛ نتساوخن انوا هخآ

! ♫♪● مش تادف ، تسانوا ِت سد ِتام؛ شونرس هخآ

منیبن ُو مریگن ... تاکشا ؛ مریمب یهلا ُو

! ♫♪● تغارس هگید دیاب ؛ یروطچ منود یمن

...♫♪● نکن هیرگ یروج نیا هخآ؛ هریم یم نایدآ

رگ ادخ وروت هخآ؛ هریگ یم ملد نم

...♫♪● نکن هی

مشب بآ نم راذن و نک ایرد ُو

تبلق و نک کاپ ●♪♫...ُو نکن هیرگ ... تاکشا

هنم نِوج وت مولظم لِد نیا ؛ هتسب لد وت هب هک نوا هنم... نِومرد ؛ تاگن ... نِوج

♫♪● هنم

هنم هنمِ هنم... زوسناج مِغ نیا ... زور بش؛ وت ِیب
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زوساپ هیرمع مه؛ ِبوت ♫♪● لق مریمب

♫♪● ندادن نوما یلیخ ام، هب واما نروبص ؛ نرادن موود اه یلیخ مزیزع اه، هلصاف

لق هب شبات ؛ دیشروخ ِ♫♪● راکنومن راک...ام، همه انیا ...♫♪● قِشع

...♫♪● نوماتود ره یاوه هراد ... نومادخ هب تدیما

♫♪● نوماهاعد هریگ یم هک هسریم زور نوا یدوز هب

دش نیا ؛و میدز مدق فرب وت ردقچ ... نوماهلا ک میرادرو ؛ات نشب بآ افرب هنک ادخ

! ♫♪● نوماهانگ لِک

نم ِب ♫♪● اوخ یوت ای نتسشن هظحل ره یوت نم، یافرح یوت نم؛ یاهمدق ووت

...♫♪● نم یایند یوت ، نومسآ ووت هام یاج نم، یایرد یوت نم؛ یاه سفن یوت

هدش کح وت سا هدش کد ؛ سا هنک یچ ِم...ره

●♪♫ !

هندیرپ ِت قو ! هدش کت نم ِ

! ♫♪● هندیوج ور ازرم ِت قو ؛رای... لگشوخ همه نیا نویم

! ♫♪● تمنیبن هگید هگا یتح ... دنخب ملگ! هرادن بیع

! ♫♪● مدربن یوت ... ماهنت یهاگ اًتاذ ... مبلق ، ههودنا زا ...رپ مدرد هِوک نم

؛ک مدَرم ،مِث لوق یاپ مرمع ِ مدرگب وت رخآ ِات

! ♫♪● رود ! مدرگب وت هیپ

...♫♪● نکن هیرگ یروج نیا هخآ؛ هریم یم نایدآ

...♫♪● نکن هیرگ ادخ وروت هخآ؛ هریگ یم ملد نم

مشب بآ نم راذن و نک ایرد ُو

تبلق و نک کاپ ●♪♫...ُو نکن هیرگ ... تاکشا
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هنم نِوج وت مولظم لِد نیا ؛ هتسب لد وت هب هک نوا هنم... نِومرد ؛ تاگن ... نِوج

♫♪● هنم

یپ ما دمحم : رتسم و سکیم

هنم هنمِ هنم... زوسناج مِغ نیا ... زور بش؛ وت ِیب

زوساپ هیرمع مه؛ ِبوت ♫♪● لق مریمب

تس هزیرغ یور نم؛زا ِ♫♪● راتفر همه تس! هضیرف تندید ، مزیزع نودب وت؛ یب

♫♪● مریوک لِد ووت ، نیرت باریس ●♪♫...ابوت منیمک ووت یتخبشوخ ربص؛ یمک اب هشیم ابوت

♫♪● وروت یاه هدنخ یاج هنک؛ یمن رپ یچیه ... وروت یاج نریگب ؛ ننوت یمن ایند لِک

...♫♪● نکن هیرگ یروج نیا هخآ؛ هریم یم نایدآ

...♫♪● نکن هیرگ ادخ وروت هخآ؛ هریگ یم ملد نم

مشب بآ نم راذن و نک ایرد ُو

تبلق و نک کاپ ●♪♫...ُو نکن هیرگ ... تاکشا

اه ظفاحم زا یکی مداد یم شوگ ور گنها و مدروخ یم ور ما هوهق هک روط نیمه

دش. دراو و دیبوک ور قاتا رد هزاجا ویب نانز سفن سفن

-آ...اقآ...

. مدش دنلب و متفرگ ور یلدنص هتسد

؟ هدش یربخ -

: تفگ هشکب یا هدرمش هدرمش یاه سفن درک یم یعس هک روط نیمه

. دیایب ملا بند طقف -

درک. تکرح و مدش نیشام راوس و مداتفا هار شلا بند

میدوب هار وت تعاس هس دودح دوب هدرک توکس و تفگ یمن یچیه مدیسرپ یچره
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: تفگ و درک فقوت لگنج هی تمس میریم لا مش تمس میراد مدیمهف و

دیش. هدایپ -

یا هبلک هی دوب دنلب یاه تخرد شمه مداتفا هار شهارمه و مدش هدایپ نیشام زا

... دیعس ندید واب مدز هبلک هب یا هقت مدید یم لگنج طسو ور

مبل... یور یلا متسد متفرگ رارق و

.! مدش شوهیب

هب مرانک هک ایرد ندید .اب متسب مکحم ور ماه مشچ ندوب هتسب یلدنص هب ونم مدش رادیب یتقو

... دیخرچ مرس رود ایند دوب هدش هتسب یلدنص

! ایادخ

ارچ؟ ؟اما هدوب دیعس ریصقت شمه

دز. لز مهب دیراب یم یگنتلد شاه مشچ زا هک روط نیمه و ضغب اب ایرد

زا هک یدیعس ... تفر جیگ مرس دموا درد هب مبلق شاه مشچ یوت کشا ندید اب

مهب ور یمکحم نیا هب هبرض دیاب ارچ متشاد نانیمطا شهب رتشیب ممتشادن ردارب

؟ هنزب

دوب. هدنوم نوشور دنب ...در دیزرل ملد ایرد تخل یاهوزاب و تسد ندید اب

یم مهب نوماه مشچ اماب اما هنزب فرح هنوتن هک دوب هدز بسچ شنهد یور

! میمه قشاع ردقج میدنومهف

***

" ایرد "

منزب دایرف و منک شلغب مکحم متشاد تسود دیشک رپ تدم نیا یگنتلد شندید اب

اما... مگب شهب هک متشاد یدایز تصرف بقلا مراد شتسود ردقچ مگب و

دش. یم عنام یتنعل رورغ نیا رابره اما
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! مدوب شیشحو هاگن گنتلد ردقچ

دز. یم فک نومارب شاه تسد هکاب مدید ور یدرف یکیرات قمع وت

رتشیب منک قحلم نوتهب مر هگید درف هی راذب نمه رانک نونجم و یلیل اباب... لویا -

. هرذگب شوخ

بوکخیم بجعت زا دوب هتسب شاپ و تسد راد خرچ یلدنص یور هک دیمح ندروآ اب

. مدش

اب دمویم مکیدزن هک نانچمه دیعس ؟ هریگب ور یلجت دیمح هنوتب ؟هک تشاد تردق ردق نیا دیعس ینعی

دوب. هتخود مشچ مهب یزیه

. دیشک مکحم ور بسچ و دموا مکیدزن

یا هرخسم نحل واب تفر ورف مه رد شاهوربا دیعس مدرک یفیفخ نهلا درد زا هک

: تفگ

؟ تفرگ تدرد مزیزع یخوا -

. مدوب هتخود مشچ شهب ترفن اب نانچمه نم و

هنک!... صلا اهخ دنب نیا زا ور شدوخ ات درک یم لا قت شاواس

دز: دایرف و

. یضوع نزن تسد شهب -

درک. تکرح شاواس فرط دزوهب یدنخزوپ دیعس

منزن ای منزب تسد هگید انلا هتشذگ راک زا راک مدرک ومدوخ راک هکنم ؟ منزن تسد -

... هنکیمن یقرف

داد: همادا و تخود مشچ نم هب

؟ هنکیم -
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ساسحا منهد یوت ور نوخ یروش هک مدنک ور ما هدش کشخ یابل تسوپ صرح زا

. مدرک

؟ یاوخ یم یچ ؟ دیعس یاوخ یم یچ :وت شاواس

: تفگ و درک زارد دیمح فرط ور شتسد دیعس

...! هنود یم تردپ -

شلا ت هنک ندیدرد هب عورش و هرب دیمح تمس تساوخ یم هک یلا حرد شاواس

هب تشحو اب دیمح هک دز یدایرف نانچ شاواس هش! صلا خ یتنعل یاه دنب نیا زا هک درک یم ور شدوخ
. تخود مشچ شرسپ

! مدرکن تراپ هکیت مدوخ ات نزب فرح نکب نوج ؟د ینود یم ویچ -

. تفر یم هار قاتا یوت دوب شتسد هک یا هحلسا اب نانز ههقهق دیعس

طبض! هساو هد یم نوج یا! هنحص -هچ

دز: بل و تخادنا هنوخ یاه رانک هشوگ رسو یلا هباب یهاگن و

یزاب بوخ دینک یعس سپ هنوتیگدنز یاه هنحص نیرخآ هش یم طبض هراد هتبلا -

! مربب تذل و منیبب ور هنحص نیا سلا نایلا س هرارق دینک

دب!... یهاگ هبوخ نماب یهاگ شراتفر ! هضیرم دیعس متشاد نیقی هگید

! هگید هزیچ یهاگ هگیم زیچ هی یهاگ

یگدنز و تفرگ مزا ور نم ردام و ردپ یلجت دیمح یزور نیچمه هی یوت اقیقد -

هک دوب هدیمهف نم هردپ هکنیا رس یچ؟ رس ینود یم درک ناسکی کاخ وراب نم

اراک نیا اب دوب یماظن ممردپ دوب هتفگ مه مردام وهب هیضوع هراکتیانج هی دیمح

و دموا تردپ یزور نیچمه هی یوت اقیقد و هنک تیاکش شزا تساوخ دوب فلا خم

ماه. مشچ یولج مه نوا تشک ومردپ

داد: همادا دیمح هب ور دیعس
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...؟احلا یلقسف : یتفگ و یدیشک تسد مرس یور یدموا نوشیتشک یتقو هتدای -

. هشکیم یهابت هب وتیگدنز یلقسف نیچمه

: تفگ یم بل ریز دنوخرچ یم نومتمس ور هحلسا هک روط نیمه

! بشما دوش یبش -هچ

درک! یم تیذا ور نم رتشیب یگتفشا نیا و مدز لز شاواس ی هتفشا یاه مشچ هب

شردپ هب ور مورآ یلیخ بجعت لا مک رد دوب هتخود مشچ شردپ هب ترفن اب شاواس

؟ هتقح گرم هک ینکیم لوبقتفگ

. تفرگ دیمح یور هب ور ور هحلسا دیعس فرح نیا نتفگ اب

؟ منزب : دیعس

قفوم مراد مدرک یم ساسحا و منک زاب ور متسد رود دنب هک مدوب شلا ردت نم

... مشیم

زا دش ترپ نیمز یور شا هحلسا و دیبسچ ور دیمح ی هقی دیعس بجعت لا مکرد

تصرف زا هک ندوب هدش ریگرد مهاب مدوب هدرک قرع بارطضا و سرتسا تدش

: متفگ دایرف واب متشادرب ور هحلسا و مدرک هدافتسا

. دینک شمومت هههههسب -

تمس ور متسد هک مدوب برطضم و یبصع یردق هب دوبن راکهدب نوششوگ یلو

و... مدرب هشام

... دیمح هب هلولگ دروخرب و هلولگ یادص ندینش اب

دوب. هدز لز نم هب مه دیعس و مدز لز شاواس هب

... مفساتم : متفگ شاواس هب ور

و مدرک ورخیلا ماه هدقع مامت ... متسب رابگر هب ور دیمح مداتفا مردام دای یتقو
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هنک! تکرح هنوتن هک مدز دیعس یاپ هب مه هلولگ اتود

! دنومن شارب یسفن هک مه دیمح و دوب دایز دیعس یریر نوخ

هب وور متفرگ ور شاواس تسد و مدرک زاب وراه دنب و متفر شاواس تمس عیرس

: متفگ درک یم هآونهلا درد زا هدنزاب مدآ هی لثم هک دیعس

! یدب نوج ماوت ات نک هاگن وتردام وردپ لتاق ردقنیا نیشب -

وزا تفرگ مکحم ور متسد هک متشادرب سبیج زا ور رد دیلک و متفر دیعس تمس

. مراد تتسود نم... ایرد : تفگ یتخس وهب تسب ور شکلپ مکحم درد

. مدرک ادج شتسد زا ور متسد

؟ هنیا تنتشاد تسود ناه؟ ؟ هنتشاد تسود نیا ! ترس وت هروخب تنتشاد تسود -

... یتفرگ ونم یگدنز هیامرس نیرتگرزب یتفرگ ونم ی هنورتخد یایند وت

! هشب وحم قفا وت هرب دیاب نتشاد تسود سپ هنتشاد تسود نیا هگا

دز: بل یتخس هب

! هسرب شاواس مراذ یمن مسرن تهب م...ن -هگا

هب طقف مدرک یم یعس و تخوسن شلا هبح ملد یا هرذ یتح ... لطاب یخلا یهز

. مشاب مدوخ رکف

. منکن شدوبان نم ارچ درک دوبان ور نم نوا

و زابلد طیحم هی ناکم نوا زا نوریب مدرک کرت وراجنوا و متفرگ ور شاواس تسد

مدرک لغب ور شاواس مکحم دوب هدرک ندیراب هب عورش مورآ مه نوراب و دوب زبسرس

درک. همزمز مشوگ رانک مورآ و درک هقلح مرود ور شییوق یاه تسد مه نوا و

دوب! دیعب وت زا یرگیشحو یوخ نیا -

قه قه اب دشیم رتشیب هقیقد هب مد ماه کشا شزیر تدش و مدرک شلغب مکحم

: متفگ
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...! ضغب مسا هب یزیچ هی هدرک ریگ مولگ وت یزیچ هی راگنا -

: تفگ و درب ورف مه رد ور شاهوربا بجعت واب درک ادج شلعب زاور نم شاواس

. ایشیم هفخ مرایب شرد وضغب نیا نک زاب وتنهد نک... ااااع ووووک -

میدرک یم اشامت ور تعیبط و میتسشن گنس یور دش. ماه بل نومهم یدنخبل و مدز شولهپ هب مکحم

ندینش هکاب میدز یم فرح و

و دمویم نومتمس ناگنل گنل و یتخس هب هک دیعس ندید ردو شارخ شوگ یادص

. میدش دنلب گنس یور زا عیرس دوب شتسد هحلسا

همه زا هک مینک رارف میدرک یعس و میدییود مه اب متفرگ ور شاواس تسد مکحم

! ندرک نوم هرصاحم فرط

. مدوب هتفرگ متشم وت ور شسابل مکحم و متفرگ رگنس شاواس تشپ

دیشک یم هزوز درد زا گرگ هی لثم دیعس

! هرایب مک تساوخ یمن مه زونه اما

دز: دایرف شاواس

...؟ دینک رت بل ؟ ردقچ -

: تفگ دشو هتخیمآ مهرد دیعس ههقهق و درد و دنخزوپ

و نت ابلا خرن ؟هکاب ناوت جنرطش یاه هرهم لثم همه یدرک رکف ؟ ننک رت -بل

ناخ شاواس نزن واپ تسد درمان ...هن ندرم ریش نم یاه هرهم ؟ هزرلب نوشندب

! هتنایاپ طخ

هی وهب مدیشک رانک ور شاواس عیرس و مدیشک یدنلب غیج هلولگ یادص ندینش اب

درک. تباصا نم ریت...هب و مداد شله فرط

دیعس هب ور دایرف دزواب وناز مرانک شاواس دمویمن ابلا مسفن مداتفا نیمز یور
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: تفگ

. شیتشک یضوع -

دش... نوخ هب هتشغآ متسد مامت و مدیشک ما هنیس هسفق هب یتسد

شتسد و مدز لز دوب هدش نوگرگرد و نوغاد شا هرهچ هک شاواس هب یلا حیب اب

؟ شاواس .س... متفرگ مکحم ور

شدوخ تروص رسو هب مکحم هک مدید یم ور دیعس و تشاذگ مرس ریز ور شتسد

دوب. هنووید اًعقاو نوا دز یم یلیس

وزا تفرگ ششوغآ وت ور نم مکحم و تشاذگ ما ینوشیپ یور یا هسوب شاواس

دز. دایرف لد هت

ادخ. -

دش... بابک شارب ملد

محور دشو هتسب ماه مشچ و مدیشک یم ور مرخآ یاه سفن نوا شوغا وت متشاد

. دیشک رپ

***

! مدرک یم شیاریو ور هیک لتاق نامر و مدوب هتسشن جند هفاک هی یوت یلدنص یور

یلک تسشن مور هب وور دیشک بقع ور یلدنص عقوم یب هک یصخش ندید هکاب

. مدرک بجعت

مشچ ... مدوب هدرک قلخ نم هک یتیصخش دوب شاواس هیبش ردقچ نوا ...؟ نوا

هس نیتسآ یکشم سابل نومه نیا ... شندیشوپ سابل زرط ... شتروص مرف ... شاه

دوب. زاب یاه همکد اب بر

؟ دیتسه هیک لتاق نامر هدنسیون هداز یروشاع مناخ امش دیشخبب -
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دوب. شاواس اًنیع ... شندز فرح نحل یتح

امش؟ -

درک. رت ور شبل دزو یدنخبل

نم؟ نومهم ؟ دیراد لیم هوهق -

: تفگ دزو ادص ور نوسراگ . مداد نوکت تیاضر یانعم هب یرس و مدز یدنخبل باوج رد مه نم

! نیریش هوهق وهی خلت ی هوهق -هی

؟ یزیچ نینچ هشیم هگم نم! یادخ

نم! هیلا یخ یایند یوت نم... هشاواس

؟ هشیم هگم ؟ هشاب مور هب ور انلا

مدرک یم شواک شتروص یوت هناروسج مه نم و درب ورف مه رد ور شاه تشگنا

: متفگ هیناث دنچ زا دعب و

؟ دیتسه یک امش ؟ دیتفگن -

دز. یدنخزوپ و تخادنا نییاپ ور شرس

دش. یم یعادت منهذ یوت مورآ مدوب هتشون هک ییاه تراپ کت کت

درک. جک ور شتروص و دروآ ورابلا شرس مورآ

؟ دیسانشیمن ور نم ... ینعی -

دوب. هدموا دنب بجعت و تریح همه نیا زا منوبز دوبن یندرک رواب

؟ شاواس س... -س...

داد. نوکت یرس

! دیراکهدب نم هب امش یلو ... ممدوخ -

؟ مراکهدب شهب ؟ دوب شدوخ
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! مشیمن هجوتم -

ثعاب وت یدرک قلخ ور ایرد و نم وت یا هدنسیون ؟وت مسرب ایرد هب یتشاذن -ارچ

؟ شیتفرگ مزا ارچ ؟ هریمب یدرک یراک ارچ دایب دوجو هب نومنیب قشع همه نیا یدش

ردق نیا یتساوخیم هگا ؟ یتفرگ مزا ور نوا هش نم ملا تساوخ یم ایرد هک یا هظحل اًقیقد ارچ

رطاخب دوب! نم هیگدنز ایرد ؟ یدرک نومقلخ ارچ لًا صا یدب نومباذا

! متشذگ یچ همه زا نوا

: تفگ دزو لز ماه مشچ هب همادا رد هک مدوب کوش یوت زونه

ور یدرد هچ نم ینود ؟یم یدز نم هب یا همطل هچ ایرد نتشک اب ینود -یم

؟ ینک یم کرد لًا صا ؟ مدرک لمحت

... منکن شکرد متسنوت یم روطچ تخوس شارب ملد

هنک! بیرخت رو نم یزوسلد سح متشاذ یم دیابن

نوج زا نوا هشب وگلا هی هگید یاه تیصخش یارب هنوت یم ایرد نیبب شاواس -

تباث نوممه هب نوا یلو دیدیسرن مهب هتسرد هدب تاجن وروت هک تشذگ شدوخ

. هیروجچ یعقاو قشع هی هک درک

. تشاذگ شبل یور ور شا هراشا تشگنا

بوخ ؟ ینک تحیصن ینیشب یاوخ یم هرابود وگن یچیه ! مونشن ... سیه -

هگم یدب نوشباذا یدلب طقف ینک تیذا ور تاه تیصخش یدلب طقف ! تمسانشیم

بوخ شنایاپ هک تسه نامر یلک ؟ مسرب ایرد هب نم ینک یراک دش یم مک تزا یچ

ناج؟ هدنسیون یسیونب دب ورام تخب دیاب ارچ ! هدوب

. هربب لا وس ریز ور متیصخش تساوخ یم نوچ تفگ هنعط اب یلیخ ور ناج هدنسیون

نم، یارب مه دوب توافتم تیصخش هی ایرد نکن یقلق دب یشحو هربب ... شاواس -
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و باذج و خوش رتخد هی ننوخ یم ور نامر هک یدارفا نوا یارب مه وت، یارب مه

! روسج و واکجنک

نوا دیشک رجز یلیخ نوا تشاد هانگ نوا ، مدرم یم نم یتشاذ یم لقادح شاک -

؟ منک راکیچ یتنعل یایند نیا یوت نوا نودب نم درک....احلا لمحت ور یدایز درد

هنز: یم مادص هراد یکی مدرک ساسحا ...؟ موناخ : تفگ نوسراگ هک مگب یزیچ متساوخ

. میدنبب ور هفاک دیاب دیش. رادیب ؟ مامش اب موناخ -

؟ نراد ییایند هی نوشدوخ یارب مهاه تیصخش ینعی ؟ دوب باوخ هی شمه ینعی

نایاپ
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هیک لتاق 

هداز یروشاع انایرآ 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters



« نامر عجرم ناگدنسیون «هفاک

ویم دیتسه هدنسیون وای دیتسه ابام یراکمه هب لیام هک یتروصرد

و هتخاس لیابوم رازفا مرن ردقبلا ناتیاه رعش اهو نامر هک دیهاوخ

سامت وابام هدرک هعجارم ام تیاس بو هب دیناوت یم دنوش رشتنم

. دیریگب

نادرادراگن ، یفجن نیسح : تیریدم

http://forum.cafewriters.xyz/: نمجنا 

http://cafewriters.xyz/: تیاسبو 

http://instagram.com/cafewriters_xyz/: مارگاتسنیا 


