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 پارت ابتدایی رمان میباشد.  100این فایل تنها شامل 

 رمان نیم تاج

 نویسنده: مونــسا.ه
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 ...قدم اول را برداشتم

 ...میخواستم گریه کنم،فریاد بزنم

 !اما انگار اشک هایم همراه با صدایم  درون هنجره ام خشک شده بود

 !حصار دستبند فلزی دور مچ های ظریفم انگار هر لحظه تنگ تر و رسد تر یم شد

 ...قدم دوم را برداشتم

 !.پاهایم میلرزید

 ...ستم برملب گزیدم...نیم خوا

 ...نباید یم رفتم

دستی به گرمای افتاب مرداد ماه از پشت روی کمرم نشست؛ به جلو هلم داده و 

 :بی رحمانه گفت

 !رسی    ع تر_

ن گرفتم و این پایان  من بود؟  رسم را پایی 

 !باد رسدی که وزید ،چادر سفید روی رسم را به نریم روی شانه هایم انداخت 

بی زیرپاهایم با ضجه های زن و ناله های مردی صدای جی  جی  پله های چو

 !ترکیب شده بود
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 !رسبلند کردم و این دیگر اخرش بود

 !طناب دار با ریتم منظیم مقابل چشم هایم چرخید و به یکباره ایستاد

ن  به ارایم پلک زدم و درست وسط ان حلقه طناب یک جفت چشم خشمگی 

 ...نگاهم یم کرد

 !و چراغ اتاقم روشن شد با جیغ بلندی از خواب پریدم

 :حاج بابا با صورت ترسیده و نگران وارد اتاق شد و گفت

 ...غنچه بابا_

 !انگار هنوز باورم نیم شد

 خواب بود؟

بان قلبم روی هزار بود و هر تپشش انگار داشت سینه ام را از جا یم کند   .ضن

 :حاج بابا به رسعت کنارم روی تخت نشست و رسم را دراغوش کشید

ن _  !ی نیست باباجان...همش خواب بودچی 

ن لحظه وارد اتاق شد و گفت  :مامان بهار همی 

 چی شده؟_

 :حاج بابا دست باال گرفت و گفت

ی نیست خانم...خواب بد دیده_ ن  ...چی 

 :مامان با غم نگاهم کرد و گفت

 دوباره کابوس!؟_

هن حاج بابا را از پشت  توی مشت های کوچکم گرفتم  با دست های یخ زده ام پی 

 ...و رس تکان دادم

 . مامان به حاج بابا اشاره کرد و حاج بابا به ارایم از کنارم بلند شد
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 ...کنارم نشست و دستش البه الی موهام کشید 

س...سیع کن بخ_  !وابی من اینجام...نیی

منده بودم  !از اینکه تمام یک هفته اخی  بدخوابشان کرده بودم رسر

 ...رسم را روی بالشت گذاشتم و رستکان دادم

بان باال رفته قلبم به حالت نرمال برگشت  .با چند نفس عمیق باالخره ضن

مامان که فکر میکرد خوابم برده بلند شد وبا تن صدای پاییتن حاج بابا را مخاطب 

 :قرار داد

...کابوساش..عادی نیست_ یمش دکیی  باشه بیی
 !شاید بهیی

د و حس میکردم او هم موافقه ن  نمی 
 !حاج بابا حرفن

 !اما من میدونستم هیچیم نیست

 ...گه گایه از این خواب های بی رسو ته میدیدم

 !...این هم مثل همانها...فقط چند روزه که بیش از حد تکرار شده

 .رو باز کردم و نگاهم سقف رو هدف گرفت با بسته شدن درب اتاق چشمام

 !چقدر حس ها واقیع بود

 ...درد ها

 ...حتی سوزش قلبم

 !دستم رو روی قلبم گذاشتم و انگار داغ دیده بود

 !هنوز میسوخت

 .روی تخت نشستم و پتو را با دست کنار زدم

فتم و ذهنم را ارام میکردم  ...باید راه می 
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ن تخت افتاده  ...بود را برداشتم و روی شونه هام انداختم شال بلندم که پایی 

 .بی صدا مسی  حال رویط کرده ودرب خونه رو باز کردم

 ...وارد ایوان شدم

هوای رسد شب رو به ریه هام کشیدم و با پوشیدن دمپابی های پالستییک زرشیک 

 ...ام به سمت حوض کاشر وسط حیاط رفتم

 ...انگار من تنها کیس نبودم که خواب نداشت

 !مایه کوچولو های توی حوض هم بیدار بودن

ه به ماه منعکس شده  روی سطح اب، دستم رو  روش  لبه حوض نشستم و خی 

 ...کشیدم  و رسماش رو به تک تک سلول های داغ شده ام رسوندم

ون کشیدم و روی صورتم گذاشتم  .ارام تر که شدم،دستامو از اب بی 

 خدایا اخه قربونت برم من،این خوابا چیه!؟_

* 

گلدان رو یکبار چرخاندم و با اطمینان از عدم وجود برگ های خشک روی طاقچه 

 ...چوبی گذاشتمش

تاب خوشحال لبخند با صدای زنگوله های باالی در رس بلند کردم و ازدیدن مه

 ...زدم

ن یک اینجاس_  !ببی 

 !خانم وکیل

 :مهتاب نگاهش رو یک دور توی مغازه چرخاند و گفت

 !حرف نزن غنچه_

 ...حاج بابات برام تعریف کرد.تو یه هفته اس کابوس میبیتن 
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دم ن  .حس میکنم تقصی  منه...نباید راجب پرونده دریا باهات حرف می 

 :چشم گرد کرده و گفتم

 تو دیونه؟چی می_
ی
 یک

 .من خوبم...حاج بابا و مامان شلوغش کردن

 :دروغ که حناق نیست...ادامه میدم

 !راستش یه فیلم ترسناک دیدم فکر کنم به روحیه ام نساخته_

ن گذاشت و گفت  :مهتاب با حرص لب گزید و کیفش رو روی می 

 !!یخورماین دروغ مزخرفو تحویل حاج بابات بده شاید باور کرد.من گول تورو نم_

ن به مهتاب  !نگاهم رو دزدیدم و چقدر سخت شده دروغ گفیی

ن باشه  ..حداقل عوض کردن بحث شاید بهیی از دروغ گفیی

 گشنه ات نیست؟_

ن باز شده صبح که از جلوش رد شدم محیطش چشممو  یه چلو کبابی این پایی 

 !گرفت

ه ای بهم کرد و من خوب میدونستم معتن این نگاه یعتن خر خ  !!ودبی نگاه خی 

 .لبخند زدم و تمام دندونام رو براش به نمایش گذاشتم

 ...پس بریم_

ون اومدیم  ...دستش رو کشید و از مغازه بی 

با دو چرخش کلید د،رشیشه ایش رو قفل کردم و به سمت کبابی حرکت کردم که 

 :مهتاب بازوم رو کشید

...مگه عزرائیل دنبالت کرده؟_  یواش دخیی

 :لب گزیدم و گفت
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 !نتو مار بگزه یه دور از جون تو دهنت باشهزبو _

ن های دایره ای  نشستیم  . پس از چند دقیقه رسیدیم و روی ییک از می 

 .گرفتممنوی کاغذی را به سمت مهتاب  

چه سفیدی کنارمون ایستاد  گارسون که دخیی جوابن بود با قدم های موزون و دفیی

مانه سالم کرد  .و محیی

 ...مهتاب بدون نگاه کردن به منو جوجه سفارش داد و من هم کوبیده

ن نیامده بود انگشتان کشیده و  ن دخیی ،مهتاب که  از موضع اش پایی  با رفیی

 :تظریفش را در هم گره زده و گف

 ...نمیدونم توی کابوسات تاثی  داره یانه اما میخوام بدوبن _

م و نذارم ادامه بده که دست باال اورد و ادامه داد ن حرفش بیی  :خواستم بی 

 ...دریا ازاد شد...مشخص شد بی گناهه و مجید میخواسته بهش تجاوز کنه_

 . دیگه هیچ کدوم از پرونده هامو برات تعریف نمیکنم غنچه

 :و زمزمه کردمخندیدم 

خداروشکر که ازاد شد ویل باور کن کابوسای من ربیط به پرونده دریا نداره...من _

 ...توی کابوسام فقط

 :با مکث طوالبن ام مهتاب رس تکان داد و گفت

؟تو کابوسات چیه؟_  فقط چی

ی یادم نیم امد جز ن  ...هرچی فکر کردم چی 

 ! یه جفت چشم...عجیبه_

ن لحظه سفارشمون از راه رسیدبا تاسف رسی برام تکان   .داد  و همی 

* 
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با قدم های موزون و ارام وارد کوچه شدم و کوله ام رو روی دوشم جابه جا کردم 

ن لحظه با دیدن توپ زرد والیبال که مستقیما به سمت صورتم یم امد  که همی 

 . شوکه شدم

به ای به زیرش زدم و جهت حرک تش را به رسعت پنجه هایم را باال گرفته و ضن

 .معکوس کردم

ن شدند که توپ به صورتم  پرس بچه هابی که مقابلم ایستاده بودند وقتی مطمی 

 !نخورده نفس راحتی کشیدند و با اخم به دخیی جوابن که بینشان بود نگاه کردند

 !...از دیدن فرزانه تعجب کردم و ابروهایم ناخوداگاه باال پرید

 ! به سمتم دوید لبخند دندان نمابی نثار بچه ها  کرد و 

 :زیر لب و تند تند گفت

ش...باز کن درو که اوضاع خیته کیل _ قربونت برم که یه خط درمیون رس وقت می 

 !امتیاز دادم به تیم حریفشون االن قورتم میدن

 ! از هول و والبی که به اندامش افتاده بود خنده ام گرفت

ون کشیدم و گفتم  :کلیدم رو از جیبم بی 

 گشنته نه؟_

 :چشم گرد کرد و درحایل که دست روی شکمش میکشید گفت

 از کجا فهمیدی؟_

 :پیس ارایم نثارش کردم و گفتم

 !!از رو خوردن سالمت بچه پرو_

 :اخم درهم کشید و گفت

م تو باید پیش قدم میشدی تو سالم کردن  نخود مغز_  !!من سه ماه از تو بزرگیی

 : دستم رو مشت کرده و جلوی دهانم گرفتم
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 ! ییل پروبی به خداخ_

ی زیر سوزن چرخ خیایط یکم شعور به خودت وصله  البه الی پارچه هابی که مییی

 ! کن

 :رسی به نشانه تاسف تکان دادم و گفتم

 از این ورا؟ _

ی ی نمیگی   ! یه هفته ای میشه خیی

بن  ن  !رسنمی 

ن موهای کوتاهش کشید و گفت  :شال رو از رسش برداشت و دستی بی 

 ...تهران نبودم _

از داشتیم  ...یه شو لباس توی شی 

ن که برگشتم دوخت لباسای موسسه بهشتو توی اولویت گذاشتم یکم طول  همی 

 !کشید ویل ارزشو داشت

 :گفتم  لبخندی زدم و 

 !کتابای منم اماده اس_

 .منتظر خیی تو بودم،اخر هفته حرکت میکنم

 .مسی  حیاط را یط کرده و وارد خانه شدیم

 :همانطور که کفش هایم را در یم اوردم گفتم

 .م  ام  ان،من اومدم.فرزانه ام باهامه_

ن مامان با لبخند دلنشیتن به سمتمون اومد و فرزانه از دیدن مامان در کت دام

 :شکالبی که دوخت خودش بود سوت بلند باالبی زد و گفت

ه کیه ؟عروس امشب؟_  اووووف غنچه،این دخیی
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 .مامان به قهقهه خندید ومن سخاوتمندانه نیشگوبن از پهلوی فرزانه گرفتم

 !یه کاری میکتن از گوشای حاج بابام دود بلند شه_

 . پشت چشیم برایم نازک کرد و مشغول روبوش با مامان شد

ون امده و مثل همیشه رسد و خشک  ن لحظه غزل خواهر بزرگم از اتاقش بی  همی 

 .با فرزانه سالم و احوال پرش کرد

 !هیچ وقت نفهمیدم چرا انقدر نسبت به من و دوستانم رسد است

ن شال روی  ن کرد و با انداخیی فرزانه که خوب اخالق غزل را میشناخت قصد رفیی

 :وگفتموهایش رو به من لبخند   زد 

 . پس فردا لباسا رو برات میارم_

 :غزل دست به کمر زد و گفت

ید!؟_  هنوز برای اون بچه یتیما لباس و کتاب مییی

 !تو این زمونه و این گروبن اینکارا رسما مسخره اس

ن دارید  که داره بده نه شما که یه درامد متوسِط رو به پایی 
 !بزارید اوبن

 !مامان از خجالت لب گزید و فرزانه تای ابروبی باال انداخت و پوزخند زد

غزل جان نمیخوام روز به این مهیم دل چرکینت کنم امیدوارم از حرفام ناراحت _

 !نیسر 

تو مسخره اس ، پرستار شدن توام از دید من مزخرفه!چون  اگه کارای ما از دید 

 !اندازه رس مورچه دلسوزی توی وجودت نیست

 :قدیم به غزل که حاال رسخ ده بود نزدیک شد و ادامه داد

نگران درامدمون هم نباش اونقدری هست که اخر ماه دستمون جلوی کیس  _

 !دراز نشه

به سنگیتن بود  ! ضن
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 ...یم بود و طاقت زور شنیدن نداشت و هم غزلهم برای فرزانه که یت

منظور حرف فرزانه واضحا غزل بود که حقوق ماهانه اش ظرف ده روز تمام 

 !میشد و اخر ماه لنگ میماند

ن و عصبابن حاج بابا از  قبل از اینکه غزل دوباره دهان باز کند صدای خشمگی 

 ...حیاط بلند شد

 !به سمت حیاط دویدیم به یکباره همه به همدیگر نگاه کردیم و 

ی باعث شده حاج بابا اینطور فریاد بکشد؟ ن  یعتن چه چی 

قبل از اینکه از درب عبور کنم بازوم کشیده شد و صدای پر حرص غزل رو کنار 

 :گوشم شنیدم

ارم کنار غنچه خانوم!فکر کردی نمیدونم تو به اون دوستت  _ ن برای تو خوبشو می 

 گفتی من اخر ماه کم میارم؟

 !!وز بچه ایهه!هن

 !رهام کرد و وارد حیاط شد

 !مات و مبهوت ماندم

 من؟

ی نگفته بودم،فرزانه چندین بار با چشم های خودش دیده و با  ن من به فرزانه چی 

 !گوش هایش شنیده بود

 . با قدم هابی نامنظم وارد حیاط شدم و بادیدن صحنه مقابلم مات میمانم

 !دست حاج بابا باال رفت وبی تردید روی صورت غزل فرود آمد

به صورتش را به سمت چپ کج کرد و نگاهش با نگاه ترسیده و ناباورم  شدت ضن

 !تالفی کرد
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دیدم و کاش دلیلش راهم نفرت و خشم را به خوبی در چشم هایش می

 !...میدانستم

ن دندان های بهم کلید شده اش غرید  :حاج بابا از بی 

مو به یه اوباش خیابوبن نمیدم_  ! من دخیی

حرف حاج بابا مانند پتک روی رس غزل کوبیده شد و نگاه ناباور و گریانش رو به 

 :سمت حاج بابا چرخاند که با دم عمشقی ادامه داد

 اینو توی گوشت _
ی
 !فرو کن غزل!نمیتوبن انقدر راحت به منو و مادرت دروغ بیک

ی به من معرفن کردی فقط یه ادم   فرشید نظی 
اون پرسی که با دروغ به اسم دکیی

 ! کالش و عوضیه

 ...اون عاشقمه حاج بابا !چه فرفی میکنه چه کاره اس_

 چه کاره اس؟؟_

از ظهرا با موتورش خیابونا یه بیکار که از جیب بابای بازنشسته اش میخوره و بعد 

 !رو وجب میکنه

تو با این ادم توی خیابون اشنا شدی و حاال میخوای باهاش زیر یه سقف 

 بری؟منطقیه؟

؟چی برات کم گذاشتم که  م نکردی تو چشمای من نگاه کردی و دروغ گفتی تو رسر

 این شده دستمزدم؟

 :قطره اشیک از چشم غزل چکید و گفت

 ! م مهم نیستهیچ کدوم از اینا برا_

 :حاج بابا رسی به نشانه تاسف تکان داد و گفت

پس حتما اینم برات مهم نیست که امروز به دو نفر دیگه ام مثل تو شماره _

ن   !داده!هوم؟بیا خودت ببی 
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ون کشید و به سینه  همه توی شوک بودیم که حاج بابا عکس هابی از جیبش بی 

 .غزل کوبید

 !م شده غزل تی  کشیدشقیقه هایم از دیدن زانو های خ

حاج بابا با اخیم که از روی ناراحتی و عصبانیت بود از کنار غزل گذشت و قبل از 

 :اینکه وارد خانه شود گفت

 !شغل ادما ، اونارو نمیسازه غزلم ذاتشون اونا رو میسازه_

 ! تو دست ادیم رو بگی  که هیچی نداره حتی هزار تومن

ه ای که قراره برات و باهات بسازه تالش میکنه ویل دروغ نمیگه و حاضن برای ایند

 !،به والی عیل نه نمیگم

 

ن آسان نیم لرزید"  ...قلب من این چنی 

 "...عشقت اما به غم هایش نیم ارزید

 

 

 

 °•ج   هان•°

 

 ...صدای جیغ و التماس جانا در فریاد پر از خشم من گم شد 

ف...کثافتای خدانشناس_  !ع  وضیای بی رسر

 ...دابی تورو خدا کمکم کن...آخ_

 که مرد نقاب دار به سینه اش زد دیوانه شدم
ی
 ...با چنیک

 ...گلدان کریستال را از کنارم بلند کرده و محکم روی صفحه تلویزیون کوبیدم
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 !مهیار بازوهایم را بزور گرفت و سیع کرد مهارم کنه اما بی فایده بود

ن را شکسته بودم...حتی دل کوچک جانایم را  !همه چی 

 من امانت دار خوبی نبودم،حاال چطور میتوانستم به تصویرم در آینه نگاه کنم؟

د و محکم نگهم داشته بود ن  :مهیار نفس نفس می 

 !.داش میکنیمپیداش میکنیم داداشم ...پی_

 :نگاهم یخ بست رس بلند کردم و گفتم

ن که زنگ زدن بهشون بگو معامله قبوله_  ...همی 

 !مواد لعنتیشونو از مرز رد میکنم

 ...مهیار ناباور دهان باز کرد که دستم را به معنای سکوت روی لب هایم گذاشتم

ی های متع دد جانا توی من به اندازه کافن این یکماه زجر کشیده بودم...از بسیی

 !بیمارستان های مختلف کشور تا این فیلم های عذاب اور

 !بس بود

 !دیدن زجر کشیدن عزیزم بس بود

 :با دیدن مامان که دستش رو روی قلبش گذاشت زمزمه کردم

 مهرابی رو خیی کن_
 ...دکیی

ن جز جانا نمیتوانست ارامم کند  !از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم،هیچ چی 

ن را به اسمان بدوزم اینکار را میکنم تا برگرددشده ز   !می 

م  ن ب باز کردم و بی توجه به برخوردش به دیوار به سمت می 
درب اتاقم رو با ضن

 .رفتم

تمام اسناد و مدارک برای جابه جابی محصوالت را امضا کردم و با امدن مهیار به 

  :اتاق گفتم
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 ...همه رو اماده کن_

 !از مرز ایران رد شده باشهاین جنسا باید تا دوشنبه 

 :مهیار برگه هارا برداشت و گفت

 ...بزار با حسام صحبت کنم اون_

 :فریاد زدم

 !هیچ کس مهیار_

 !هیشیک به خاطر خودخوایه من وارد این ماجرا نمیشه

 !حتی حسام

 ...فقط میخوام جانا برگرده

 فقط کاری که ازت میخوامو انجام بده

 ...یست اما من هم چاره ای نداشتممعلوم بود از تصمیمم راضن ن

 .نیم توانستم رس نجات جانا ریسک کنم

 .باید برمیگشت...برمیگشت و دوباره صدای قهقهه اش فضای عمارت را پر میکرد

 .صدای همراه مهیار بلند شد و چشم بسته میدانستم کیست

 : گوشر را از دستش کشیدم و جواب دادم

 ...قبوله...همه اسناد و امضا کردم_

 ...صدای منحوس خنده اش درگوشم پیچیده شد

 !میدونستم...میدونستم_

 !باور کنید اقای جواهری اصال انگار بهم الهام شده بود قبول میکنید

  :یدمبا خشم غر 
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ببند دهن کثیفتو...همه کاراتونو میکنم ویل فقط کافیه یه تار مو از رس جانا کم _

 ...بشه

ن حرفم پرید و با خنده گفت  :بی 

 !میدونم...مارو میکیسر _

  :پوزخندی زدم و گفتم

 !پس هنوز منو نشناختی که بدوبن _

ن نیستم!یه تار مو از رس خانواده ام کم شه کاری میک نم برای مردن من مرِد ادم کشیی

م !حتی اگه رسش بمی   !التماس کتن

  :معلوم بود از لحن جدی و عاری از احساسم ترسیده اما با سیاست جواب داد

 . صحیح! به محض رد شدن محموله جانا رو جلوی عمارتتون ول میکنیم_

 !قبل از اینکه جوابی بشنوه تماس را قطع کرد

ست و اشاره گوشه چشم هایم را تلفن مهیار را به سمتش گرفتم و با انگشت ش

دم  ...فرسر

 . از سکوت مهیار ممنون بودم 

 !به اندازه کافن امروز پر بودم،انقدری که نمیتوانستم رسزنش یا نصیحت بشنوم

ون  دم و ان را از جیبم بی  با صدای تلفن همراهم انگشتانم را محکم کف دستم فرسر

 . کشیدم

 ...حسام بود

و تماس را وصل کردم،قبل از اینکه حرفن بزنم خودش  نیم نگایه به مهیار انداختم

ن بار در دلم به هوشش افرین گفتم وع کرد و برای صدمی   :رسر

م نمیخواستی به _ با توجه به اینکه ده دقیقه از تماست با کابو گذاشته نتیجه میگی 

 !من زنگ بزبن 
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  :با دیدن سکوتم با لحن محکیم ادامه داد

ین پرونده چقدر اهمیت داره اما جون خواهرزاده من طرف توام جهان،میدونم ا_

 .ات و ارامش تو برام مهم تره...بزار کمکت کنم

 

 

 

 "غنچ ه"

 

 :مه کردمزیپ کیفم را کشیدم و روبه حاج بابا زمز 

 ...میتونم هفته دیگه برم حاج بابا االن_

ن حرفم امد و گفت  :حاج بابا بی 

ن باباجان_  ...االن هفتاد تا بچه کوچولو چشم انتظارتو هسیی

غزل باید با خودش کنار بیاد زندگیش با بودن و نبودن تو تا وقتی خودش نخواد 

 .درست نمیشه

 دلت اینجا نمونه

 .ه به مرور زمان چروک شده بود بوسیدمبه سمتش رفتم و دستش را ک

 :با لبخند رس بلند کردم و زمزمه کردم

ن حرفای ارامبخش رو زدید دل مامانو بردیدا_  ! فکر کنم همی 

 :دستش را بلند کرد و پشت گردنم زد

  پدر سوخته_

 :با خنده ساکم را به دستم داد و گفت
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 !برو سه روز این خونه از دستت نفس راحت بکشه_

 :یم را اویزان کرده و زمزمه کردملب ها

ه ها_  !حاج بابا دلت میاد؟ من برم روح خونه ام می 

 :قبل از اینکه حاج بابا حرفن بزنه مامان رس رسید و گفت

 !تو که هنوز اینجابی _

 :به حاج بابا نگاه کردم و گفتم

 خداییش کدوم جوب بود؟_

 .دندحاج بابا و مامان خندیدند و دستم را به سمت حیاط کشی

 ...بیا برو بچه_

  مامان مثل هربار سیتن حاوی کاسه آب و قران را بدست  گرفت و کنار در ایستاد

ن دندانش برداشت و تند تند گفت  :چادر سفید و رسمه ایش را از بی 

احت کن دیر _ مامان جان با رسعت نریا!هرجا خسته شدی کنار جاده وایسا اسیی

 !رسیدن بهیی از تصادفه

 :تمخندیدم و گف

 .چشم چشم مراقبم شما جمله های اصیل رو داغون نکن_

 :ساکم را روی صندیل عقب گذاشتم گفتم

 !نگران نباشید تا چشم رو هم بزارید برگشتم بیخ ریشتون_

د  !هیچ کس نمیدانست این سفر چطور قرار است لبخند را از تک تکمان بگی 

 . مامان پشت چشیم برام نازک کرد و خندید

  :حاج بابا با مهربابن شانه مامان را در اغوش کشید و گفت
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 !خدا به همراهت باباجان_

 .دستی برای هردویشان تکان داده و روی صندیل راننده جای گرفتم

 .ن با خواباندن ترمز دستی چشمیک به مامان زده و حرکت کردمهمزما

ن اخالقم به حاج بابا و مامان هم  هیچ وقت از خداحافیطن خوشم نیم امد و همی 

 !رسایت کرد و جمله هایشان به خدا به همراهت ختم میشد

*** 

با بلند شدن صدای قور قور معده ام چشم غره ای برای شکمم رفتم و کنار جاده 

 . ادمایست

ون  ساندوی    چ کتلت و سیب زمیتن که مامان برایم درست کرده بود را از کیفم بی 

 بهش زدم
ی
ن سس روی کتلت ها گاز بزریک  .کشیدم و با ریخیی

 !جای فرزانه خایل عاشق کتلت و نان و ریحان بود

 !هنوز لقمه را خوب نجویده بودم که صدای همراهم درامد

  :با همان دهان پر گفتم

 !و آتیش زدمحتما موت_

ون کشیدم و با دیدن اسم فرزانه با همان دهان پر خندیدم  همراهم رو از جیبم بی 

 :و جواب دادم

 !حالل زاده تر از تو ندیدم_

 :کیم مکث کرد و گفت

  چرا صدات این شکیل میاد؟ پشت رسم با یک غیبت میکردی ؟ _

  :لقمه را جویده نجویده قورت دادم و گفتم

 !م و کتلت جان اختالط میکردم که پریدی وسط عیشمداشتم با معده ا_
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 :صدای جیغش بلند شد و گفت

 تو باز بدون من داری کتلت میخوری؟_

به حق این پارچه هابی که یه هفته اس جلو چشمم داره سوزن میخوره تو گلوت 

ی  !بمونه اسهال بگی 

  :با صدای بلند خندیدم و گاز کوچک دیگری زدم و گفتم

 !سیاه بارون نمیاد فرزانه خانم به دعای گربه_

ه ی _ سم لیاقت نداری که دخیی اصال حیف من که میخواستم حال تورو بیی

 ....بیشعوِر االغه

درب بطری اب را باز کردم و همزمان که فرزانه نفرین هایش را قطاری نثارم میکرد 

  :دو قلپ اب خوردم و گفتم

 کتلت درست میکنم خوب شد؟آقا من غلط کردم برگشتم میام یه قابلمه برات  _

 :کیم مکث کرد و گفت

 !برگشتی هفته ای دو ،نه نه سه بار میای برام کتلت درست میکتن _

  :ابرو هایم باال پرید و گفتم

 دیگه؟چشم سلطان !امر _

 ! کلوچه و کویک هم یادت نره_

  :پروبی نثارش کردم که لحش جدی شد و گفت

؟غزل چطوره؟_  چخیی

 :کیسه لقمه را بستم و گفتم

نه،_ ن ون نمیاد، کم غذا میخوره ،کم حرف می   هنوز تو الک خودشه...از اتاقش بی 

 ...شبا هق هق میکنه
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 ..هنوز به زمان احتیاج داره

 ..بهیی میشه مطمئنم_

 :هایم را به نریم پشت گوشم هدایت کردم و زمزمه وار گفتممو 

 ..امیدوارم_

نم ن   رسیدم بهت زنگ می 

 به بچه ها سالم برسون...بگو زود میام دیدنشون_

 .حتما_

 . تماس را قطع کرده و همراهم را روی صندیل شاگرد گذاشتم

دستم را به سمت ضبط بردم وروشنش کردم با پیچیدن صدای گرم سیاوش 

 . ییسر لبخند زدم و حرکت کردمقم

اینکه صدایش تظاهر نبود را دوست داشتم اینکه کلمه هایش از اعماق دل بود را 

 . دوست داشتم

 !مثل حرف ادم های امروز نبود...دروغ...تظاهر

********** 

با قهقه بلندی روی زانو هایم نشسته و مینا و مینو را در بغلم چالندم که مانند 

 :صدایشان در امد

  خاره خاره_

 :با خنده گفتم

 !جانم؟این ایمان چرا به شماها یاد نمیده درست بگید خاله_

 ... آخه خاره رو کجام بزارم

 :ایمان وارد اتاق بازی شد و دست به سینه به چهارچوب در تکیه داد
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 !! بیخود تقصی  من ننداز_

 !!ارهمن همه چی رو درست بهشون یاد میدم البد صالح میدونن بهت بگن خ

ای متفاوتو دوست داری ن  !شنیدن تو چی 

لبخند لوندی بهش زدم و بالشت صوربی کنارم را محکم به صورت اصالح شده و 

مردانه اش پرتاب کردم که نتوانست به موقع عکس العمل نشان دهد و مستقیم 

 !به صورتش خورد

ن و بهداد و امید هم وارد اتا ق شدن و با مینا و مینو در اغوشم از خنده ریسه رفیی

 !دیدن قیافه مات مونده ایمان خندیدند

 :لپهای هر چهارتایشان را کشیدم و گفتم

؟_ ن  خب...چیا یاد گرفتی 

 :امید با اعتماد به نفس گفت

امون رو مدیریت کنیم_   چطور دوست دخیی

ب بلند کردم،به وضوح صدای رگ های گردنم  چشم هایم گرد شد و رسم را با ضن

 !!رو شنیدم

 !نای   ما_

ایمان که کنار در با چشم های گرد خشک شده بود با صدای من از جا پرید و چند 

 . قدم به عقب برداشت

 :دست هایش را به نشانه بی گنایه مقابلم گرفت و گفت

دم من_ ن ارو بلد بودم که باغچه خودمو بیل می  ن  ! اگه این چی 

از جا بلند شدم و شمشی  پالستییک رو برداشتم ،ایمان که رسما رخنده اش گرفته 

 :بود سمت دیگر اتاق رفت و گفت

 !بسم هللا ،خشم پشه در حبشه !غنچه جان شمشی  چرا_
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 :شمشی  رو روی هوا تکان دادم و گفتم

 ه؟پس از کجا یاد گرفت_

ن برداشت  ... ایمان چرخید و خرس پشیم رو از روی زمی 

 :مانند سیی مقابلش گرفت و گفت

ی نه من_ ی تا جواب بگی  و باید رو به امید بگی   !چه میدونم ،رس شمشی 

 !! کیم مکث کردم و ابروهایم به هم نزدیک شد،راست میگفت

 :با شمشی  به سمت امید چرخیدم

 از کجا یاد گرفتی ؟_

واکنیسر غی  قابل پیش بیتن مانند موشک از جا جهید و به سمت در دوید امید با 

ن تر او را گرفت و روی دوشش انداخت  .اما ایمان تی 

اف نکتن میدمت دست غنچه_  !اعیی

س از خشم تسو شو!بیی  !اون به اندازه من مهربون نیستا شمشی 

 :امید ترسیده گفت

 ...از عمو پیمان _

امونو مدیریت کنیمگفت اشتباه اونو نکنیم و یا یم دوس دخیی  ...د بگی 

م گفت که االن چون ترسونیدنم یاد نمیاد ن  !چندتا چی 

دم و گفتم  :چشم هایم را روی هم فرسر

ن یک گفتم_  !اخر این داداشتو میکشم ایمان ببی 

ایمان و پیمان برادرای دوقلو و نامهسان بودن که تقریبا دوسال پیش منو فرزانه 

 .باهاشون اشنا شدیم



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e2
4

 

ز اول توی پرورشگاه بودن و وقتی هم که بزرگ شدن همینجا مشغول به کار ا

 ...شدن

 بود پیمان حسابی دست شیطان را از پشت قفل و 
ن برعکس ایمان که اروم و  متی 

 . زنجی  کرده بود

 

 

 ~ج هان~

 

شی  اب را باز کردم و نگاهم کشیده شد به اینه مقابلم اما تمام افکارم به یک ماه 

  ...پیش پرواز کرد

 ...شتی که جانا دزدیده شد

 

 °فل  ش بڪ یک ماه قبل°

 

ون کشیدم و اسنادی که مهیار مقابلم  خودکار استیل نقره ای ام را از جیبم بی 

 ...ت را امضا کردمگذاش

ی از سیاوش نیست؟ _  خیی

 :مهیار رسی به نشانه مثبت تکان داد و گفت

چرا اتفاقا خیی داد پارچه هابی که سفارش دادی اماده اس و تا پس فردا برمیگرده _

 ...ایران

ی نیاز داشت براش فراهم کن_ ن  ..خوبه،اگه به چی 
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ار را به وضوح حس همانطور که برگه ها را چک میکردم سنگیتن نگاه مهی

 ...میکردم

س،خودخوری نکن!یه ساعته زل زدی بهم_  !بیی

 :انگار مهرسکوتش را شکستم که رسی    ع پرسید

 !سالشه۲۳سیاوش همش _

دی بهش؟ ن کاری رو سیی   چطور همچی 

 !این پارچه ها تا جابی که من فهمیدم ارزش میلیوبن داره...داری ریسک میکتن 

 :منگاهم را جدی باال اوردم و گفت

 بشه،فقط یه سکوی _
ی
تو وجودش میبینم میتونه در اینده برای خودش تاجر بزریک

 ...پرتاب نیاز داره

!؟_  اگه خراب کنه چی

...مگه همه از اول تاجر به دنیا میان؟بهش اعتماد دارم ، _ خراب نمیکنه،درثابن

 .توی سفره که تجربه آدم زیاد میشه

ه هم میدانستم تنها کیس که دو تقه با صدای در بفرمائید ارایم گفتم وچشم بست

 !با فاصله به در میکوبد فقط جاناس

ابتدا رسش وارد اتاق شد و با دیدن مهیار لبخندش تا گوش هایش کش امد و 

 :گفت

 ع    موووووو_

 :مهیار که روی این کلمه حساس بود در صدم ثانیه رسخ شد و گفت

دوستاشونم شده عموهای کوفت و عمووووو ،بچه های دیگه برای پز دادن به _

ن اونوقت تو فسقل بچه کل دکور جذابیت منو زیر  جوونشونو به اسم صدا میکین

 !عمو گفتنات له میکتن 
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جانا که با چشم های گرد و دهان باز وسط اتاق خشک شده بود با حرکت با مزه 

 : ای اب دهانش زا قورت داد و گفت

 ببخشیدا....یک گفته شما جونید عمو جون؟_

 ....دن صورت وارفته مهیار لبخند روی لبم نشست که از نگاه جانا دور نمانداز دی

وع کرده بود  .رسی    ع اخم کردم و گلویم را صاف کردم اما جانا تازه رسر

نه_ ن ن یک داره لبخند می   !جوووون ببی 

 .جذبه ام را حفظ کردم تای ابروبی برایش باال انداختم

م را دور زد و پشت صندیل ام ایستاد ،دست هایش را دور گردنم حلقه کرد و  ن می 

 :گفت

 ...دابی جونم،جذاب ترینم،خفن ترینم،جیگر_

 .هایم نشاندمشبدون باز کردن دست هایش از گردنم کمرش را گرفتم و روی پا

ن حرفش پریدم و گفتم  :بی 

 زبون نریز گوجه...چی میخوای؟_

،به من نگو گوجه!چند بار بگم؟_  دابی

ه به لپ های رسخش گفتم  :با دو انگشت بیتن اش را گرفتم و خی 

 !خوب شبیه گوجه ای_

 :لب هایش اویزان شد و گفت

م..من قهرم_  !اصال می 

 :دست هایم را دورش محکم گردم و گفتم

 ...خییل خب...قهر نکن!چی میخوای_
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 کارارک ادامه بدی من بی زن دابی _
ن دابی تو اصال ناز کشیدن بلد نیستیا...همی 

 ...میمونم،شب حجله اتم نمیبینمو

 ...ج   انا_

صدای قهقهه مهیار در اتاق پیچید و همانطور گه کیف سامسونتش را میبست 

 :گفت

 !اناعه رسما انرژیتو تخلیه میکنهتنها کیس که میتونه دادتو بلند کنه ج_

ن راه  ی کین من برم کارارو اویک کنم کشتی رسید بندر درگی  کاغذبازیا نشن یهو بارگی 

ن کارخونه  ...بیفیی

 ...فعال

ن مهیار جاناهم از جا پرید و دستم را  ون رفیی رسی برایش تکان دادم با محض بی 

 . کشید

ه بود که میخواهد پدرش را از زورش دربرابر من اندازه یک دخیی بچه چهارسال

ن بلند کند  !زمی 

 :برای خوشحال کردنش بلند شدم و گفتم

؟_ ه منو داری میکیسر  چخیی

 !از االن بگم باهات خاله بازی نمیکنم

 :ریز ریز خندید و گفت

 .نه به خدا ایندفعه میخوام بهم شنا یاد بدی_

 ...بریم استخر پشت باغ

 :خواستم مخالفت کنم که گفت

 ...اماده اس فقط باید بری مایو بپوشر ،بیا دیگه توروخدا توروخدا همه چی _

 !خییل خب...برو مایو بپوش_
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 !جییعن از خوشحایل کشید که گوش هایم صوت کشید

ن راه جل و تر از من به سمت اتاقش پرواز کرد و من هم به سمت پله ها رفتم که بی 

ن شد  ! دوباره مقابلم سیی

 !اینبار شال سفید و مانتوی زیتوبن تنش بود

 : دستم را در جیبم فرو بردم و با جدیت پرسیدم

!؟_  کجا به سالمتی

ا زنگ زد گفت برم دم درکارم داره_  ..مییی

ا دوست جدیدته؟_  مییی

 :رنگ از رخش پرید و گفت

 .اره،یعتن نه...تو کتابخونه اشنا شدیم_

م و میام!قول میدم  ..تا تو لباساتو عوض کتن َجلدی می 

م با رسعت به سمت درب سالن دوید  !قبل از اینکه بتونم جلوش رو بگی 

با مکث کوتایه پله های عمادرت را یط کردم و روی پاگرد ایستادم از پنجره تمام 

 ...م را به حیاط دوختم و جاناقد نگاه

 !تنها بود

ون بکشم و به نگهبان زنگ بزنم که یادم  دست در جیبم فرو بردم تا همراهم را بی 

ن جا گذاشتم  .امد آن را روی می 

ون فرستادم  . کالفه نفسم را بی 

ن راه بند امد  !هنوز کامال نفسم خارج نشده بود که بی 

 . کرد  سمند سیایه با رسعت مقابل جانا ترمز 

 !دو مرد درشت هیکل از آن پیاده شدند و دست جانا را کشیدند
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انگار وجودم را اتش زدند با خشیم که در وجودم زبانه کشید به سمت حیاط 

به ای که مرد به گردن جانا زد بی هوش شد و رسی    ع سوار شدن
 ...دویدم اما با ضن

 !با فریاد نگهبان هارا صدا زدم اما هیچ کس نبود

 !نفر هم نیامدحتی یک 

 ...رسم را تکان دادم و باز هم تمام استخوان هایم تی  کشید

 !خاطرات اون روز تمام وجودم رو میسوزاند

 ...ن محافظامرگ نگهبان ها...تقلتی بود

 !تا جانا برنگرده نمیتونم راحت نفس بکشم

 .همه و همه هم تقصی  منه...بدون شک

 

 ~غنچ  ه~

 از مقابل چشم های معصوم و بی گناه بچه ها که دورم حلقه زده 
ساکم را به سختی

بودند جمع کردم و زیپش را کشیدم...هرچه تالش کردم حواسشان را به عروسک و 

 پ
ی
 !رت کنم تا رفتنم دوباره گرد غم در نگاهشان ننشاند نشدکتاب و مداد رنیک

مینا و مینو مثل بچه گربه رسشان را به شکمم میکشیدن و امید و بهداد به بازو 

 .هایم اویزان میشدند.اما هر چهار تا میدانستد باید بروم

ن  هربار این بی کیس اشان داغونم میکرد و هرچقدر با لبخند وارد میشدم،موقع رفیی

 ...م میگرفتدل

تمام بچه های این پرورشگاه را دوست داشتم ویل این چهارتا...خییل برایم مهم 

 !بودند

 ! حتی بیشیی از مهم
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با صدای تقه در بفرمائید ارایم گفتم و چشم بسته هم میدانستم ایمان و پیمان 

 ! امدند بچه ها را ازم جدا کنند

حواسشان ناشر بودم پیمان  کار هر باره مان بود...هرچقدر من در پرت کردن

 ...مهارت بسیار باالبی داشت !همانطور هم شد

 :با لبخند دست هایش را به هم کوبید و گفت

 اگه گفتید یک اومده؟_

ه شدن...خب  بچه ها که کنجکاو شده بودند بی صدا رس بلند کردند و به پیمان خی 

 !همیشه که بابانوئل با جایزه نیم اید

 :نداخت و گفتپیمان ابروبی باال ا

 نمیخوایید بدونید؟_

  :مینا دست دور شکمم حلقه کرد و گفت

 !نوموخوام...میخوای سلمونو گول بمایل_

و مینا دست های شل شده شان را محکم کردند و ایمان  امید و بهداد و مینو پی 

 !بلند خندید

 !گول زدن بچه هابی که تربیت شده پیمان بودند مسلما سخت بود

 !...ش را هم باید بلد باشداما خب...راه

 :پیمان شانه ای باال انداخت و گفت

 ...باشه...حاال که نمیخوایید ببینیدش میگم بره_

 :مینو رسی    ع گفت

 یک..؟؟_

 :پیمان سینه سیی کرد و گفت
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م...همون که بلده نقاشر صورت بکشه_  !دوست دخیی

ن   :امید و بهداد از دست هایم جدا شدند و گفیی

 ل آینه؟صورت خودمونو مث_

 :پیمان رس تکان داد و گفت

 .مثل اینه! حاال نمیخوایید دیگه...برم بگم بره_

ه شدن  ..مینا و مینو هم رس بلند کردند و به هم خی 

 :افسار بحث را در دست گرفتم و گفتم

 . وای برید لباس خوشگالتونو بپوشید نقاشیتونو بکشه به من نشون بدید_

 :رد و گفتبهداد رسش را روی شانه اش خم ک

 خاره بازم میای؟_

  :اشیک که یم امد در چشمم بنشیند را با چند بار پلک زدن گرفتم و گفتم

ن هفته دیگه با فرزانه میام_  ...همی 

بچه ها هورا کشیدند و من چه میدانستم رسنوشتم به یک هفته نرسیده نامه 

 !عذابم را امضا میکند

اف میکردم نباید توی این اب و هوا به سمت تهران حرکت میکردم  ...باید اعیی

ابرهای سیاه به طرزی اسمان را در اغوش کشیده بودند که حس میکردم ساعت 

 !به جای دو ظهر هفت عرص است

 ! ر های سیاه بدم یم امدهمیشه از اب

 ! همیشه برایم نوید اتفاق های بد داشتند

 !هرچند بارانشان دوست داشتتن بود
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ن شدن ترافیک پوف کالفه ای کشیدم و صدای ضبط را  با بسته شدن راه و سنگی 

 .کم کردم

نگاهم را به سمت راست جاده کشیدم که تابلو چوبی و قدییم را دیدم که در البه 

ها قرار داشت و روی ان نوشته شده بود به سمت روستای دامنه الی درختچه 

 !بهشت

با یک حساب دودوتا چهارتا از ترافیک و احتمال ماندنم تا شب در این جاده شلوغ 

 .راهنما زدم و به سمت جاده خایک حرکت کردم

ماندن در روستا بهیی از ترافیک بود!هرچند دلم برای حاج بابا و مامان پر میکشید 

 ! تی برای اخم های غزل..ح

سال پیش برای طرح های ییک از دوستانم در دانشگاهش به چند روستا رفته بودم 

 !و بی نهایت مهربابن مردمانشان را دوست داشتم

ن های بلند  ن   پرچی  ی هراسان از بی 
هنوز به ورودی روستا نرسیده بودم که دخیی

ون پرید وبا دیدنم خودش را به درب سمت شاگرد ک  !وبیدبی 

با وحشت پایم را روی ترمز کوبیدم جوری که خودم هم به جلو پرت شدم و نفسم 

 ...حبس شد

رسعت زیادی نداشتم اما همان برخورد هم من را ترسانده بود و جرئت رس 

 ...چرخاندن نداشتم

با یک نفس بلند و عمیق رسم را چرخاندم و وقتی کیس را ندیدم به رسعت ترمز 

 ..ربندم را باز کرده و پیاده شدمدستی را کشیده ،کم

ن  ن افتاده بود و با صدای بلند نفس میکشید هی   که روی زمی 
با دیدن دخیی ظریقن

 ...بلندی کشیدم و به سمتش رفتم

 ...هنوز به هوش بود...اما

 !زخم های روی صورت و تونیک خوبن اش نشان میداد حالش هیچ خوب نیست
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 میشنوی؟یه...چه بالبی رست اومده؟صدای منو _

 ...با چشم های نیمه باز نالید

 ...توروخدا...نجاتم بده...دنبالمن!منو میکشن_

 ...جهان

 ...خودشو نمیبخشه

 :تمشانه ظریفش را تکان دادم و گف

 تو...؟جهان کیه؟_
ی
 چی مییک

 ! با حرکت دستم آچن کشید و چشم هایش از درد جمع شد

ن رو باز  دستم را به رسعت عقب کشیدم و بدون تردید درب عقب ماشی 

ی که اهمیت داشت این بود که اورا  ن کردم...برایم مهم نبود چه کیس است تنها چی 

 ...زنده نگه دارم و به بیمارستان برسانم

ر شانه اش انداختم و با وجود ناله های دردناکش کمکش کردم روی دست زی

 .صندیل دراز بکشد

ن خارج شم و به سمت درب جلو برم که با دو مرد سیاه  رس بلند کردم تا از ماشی 

 !پوش رو به رو شدم

ی با سکته فاصله نداشتم ن  !...رستا پا سیاه پوشیده بودن و من چی 

ی میگشتند...شای ن  ...د هم کیسانگار دنبال چی 

 !...حتی شاید این دخیی 

ن هارا جستجو میکردند...  هنوز متوجه من نشده بودند و داخل بوته ها و پرچی 

ن دو صندیل  رد شدم  . درب را بستم و رسی    ع از بی 

ن اوردم  ...همانطور که نگاهم به ان دو مرد بود ترمز دستی را پایی 

ن که استارت زدم نگاه ان دو به سمتم کشیده ش  . دهمی 
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دم  .معطل نکردم و پایم را روی پدال گاز فرسر

ن با شتاب از جا کنده شد اما هنوز فاصله ای باهاشون نگرفته بودم که چرخ  ماشی 

 !های عقبم همزمان با شلیک اسلحه ترکید

ن با همان رسعت که به راه افتاد از حرکت ایستاد   !ماشی 

ب  ...ان میگرفتقلبم انگار منقطه عوض کرده بود و از داخل گلویم ضن

 ...عرق رسدی روی کمرم نشست و همراهم را چنگ زدم اما هیچ انتی نبود

 باید کاری میکردم اما چه کار؟

م چیکار کنم درب سمت من و دخیی همزمان باز شد و  قبل از اینکه تصمیم بگی 

ون کشیده شدیم  ...هردو بی 

 !شد از فشار انگشت هاش روی بازوم اچن گفتم که یک طرف صورتم داغ

ون کشیده بود بلند شد و گفت  را بی 
 :صدای اون ییک که دخیی

 .صورتشو کبود نکن..براش برنامه دارم _

 :زبانم که تا بحال از ترس خفه شده بود را به کار انداخته و گفتم

ن ؟چی از جون این بچه میخوایید عوضیا؟_  شماها یک هستی 

 :مردی که بازویم را گرفته بود پوزخندی زد و گفت

 ...االن میفهیم_

 :نگاهش را به ان ییک مرد کشید وگفت

 !بکشش_

قبل از اینکه بتونم جیغ بکشم اسلحه اش را پشت دخیی گذاشت و روی قلبش 

 !شلیک کرد

 !!...انگار نفسم...صدایم..حتی تمام حروف الفبا را در لحظه فراموش کردم
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 |فصل دوم|

 

...؟  شده حس کتن از یه سکوی بلند داری میفتی اما نتوبن فریاد بزبن

 !انگار رسیدی به بدترین قسمت زندگیت

ن روی یه نقطه؟  شده از ترس چشمات قفل کین

 !االن دقیقا اون نقطه مقابلمه

رو گرفته بود ،وقتی دید تکان نمیخورم رهایم کرد و به دوستش  مردی که بازوم

 !اشاره ای کرد و هر دو فرار کردند،جوری که انگار هیچ وقت نبودند

 حتی قدرت نداشتم فکر کنم چرا!؟

!؟ ن  چرا منو زنده گذاشیی

 !!.صدای خس خس سینه دخیی نشون میداد هنوز نفس میکشه...هنوز زنده اس

 ...یکشیدمثل یک معجزه نفس م 

م  ...دستم رو جلو بردم و روی زخمش نگه داشتم...تا جلوی خون ریزی رو بگی 

ن لب هایش خارج شد و زمزمه کرد  :آچن از بی 

 ...برو...کمک...بیار_

 :رسم را تند تند تکان دادم و گفتم

ارم_ ن  .نه...تنهات نمی 

 !دستم رو گرفت وتمام نگاهش التماس شد
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 چند سالشه!؟از ذهنم گذشت مگه این دخیی  

 :شالش رو روی زخمش گذاشتم و گفتم

 ...نگه دار_

 ...هرچه توان در خودم میشناختم در پاهایم جمع کردم ،بلند شدم و دویدم

ن های متوقف از ترافیک جاده را دوباره دیدم..   انقد که ماشی 

 

 «ج هان»

 

دم  ...گوشه چشم هایم را با انگشت شصت و اشاره ام فرسر

ی نمونده ن  ...چی 

 :سام برگه های مقابلش رو به سمتم گرفت و گفتح

 !...این ادم خییل بهت نزدیکه جهان شک ندارم_

ن   اونابی ک به نظر مهم نیسیی
 !فقط لیست تک به تک کارمنداتو میخوام حتی

ی بگم درب اتاق به رسعت باز شد و ییک از همکارای حسام گفت ن  :قبل از اینکه چی 

 ...جانارو...پیداش کردن!عجله کنید_

انگار تمام دنیا...حتی عقربه های ساعت که تمام مدت صدایشان گوشم را آزار 

 !میداد هم ایستادند

ن شده و با   صدای خش داری که صاحبش دستم بی اختیار مشت شد .نیم خی 

 :راحتی خودم هم نمیشناختم گفتم

 !پیدا شده!؟هنوز که محموله اشون رد نشده_

 :مهیار که فهمیده بود شوکه شده ام ،بازویم را کشید و گفت
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 ...بجنب...وقت برای این سواال هست_

 :رو به فرد جلوی در گفت

 رسوش کجا بریم؟_

 .بلند شد حسام هم کتش را از پشت صندیل چنگ زد و 

ن شدیم و به سمت اخرین طبقه  رسوش با رس به اسانسور اشاره کرد همه وارد کابی 

 . اداره که فقط باند هیل کوپیی بود رفتیم

 :رسوش با دست به هلیکوپیی اماده بلند شدن اشاره کرد و گفت

 ...عجله کنید_

 :بازوشو گرفتم و گفتم

 جانا تهران نیست؟_

 :و گفترسی به نشانه نه تکان داد 

 ...نه...تو بخش اورژانس بیمارستان نزدیکای اصفهانه_

****** 

با فرود هلیکوپیی روی باند بیمارستان هرچهار نفر به سمت بخش اورژانس 

 ...دویدیم

ی ته دلم یم لرزید ن  ...چی 

ی داشت از وجودم کنده میشد ن  ...انگار چی 

 :به سمت پذیرش رفته و به رسعت رو به پرستار گفتم

 ..جانا مهرزادجانا.. _

 :پرستار نگایه به هرچهارنفرمان کرد و گفت

 از نزدیکانش هستید؟_
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 :رسی    ع جواب دادم

 ...دابی اشم_

 :نگاهش رنگ ترحم گرفت و گفت

 !انتهای سالن سمت چپ اتاق چهارده...امیدوارم دیر نرسیده باشید _

ی در دلم فرو ریخت ن ن بهمن انگار چی 
 ...مثل فرو ریخیی

 ...ط به سمت اتافی که پرستار گفت دویدمنفهمیدم چطور فق

بان قلب بلند شد ن که درب اتاق را باز کردم صدای ناقوس وار دستگاه ضن  !همی 

د نمیتواند ناباور نگاهم روی دخیی روی  ن تخت خشک شده بود و دلم نهیب می 

 !جانا باشد 

 ...لب های خون مرده

 ...پوست رنگ پریده

 ...کبودی جای جای صورتش

 !نه...این دخیی نمیتواند جانای من باشد

ی که روزی در آغوشم شیشه شی  را در 
انگار مغزم،نه قلبم هضم نمیکرد دخیی

 !دهانش میگذاشتم این دخیی است

ی که  ...خودم اسمش را انتخاب کردم دخیی

 !نه..این دخیی نمیتواند جانای من باشد

یک قدم به عقب برداشتم که دستی روی شانه ام نشست بدون اینکه برردم 

 .میدانستم مهیار است

 :با خشونت دستش را پس زدم و با تحکم زمزمه کردم

 !...جانا ،نیست_
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غول عملیات احیا شدند اما دکیی و پرستار ها رساسیمه وارد اتاق شدند و مش

 !من..انگار من نبودم

ن بار رسما را حس میکردم...رسمابی که تمام استخوان هایم را میسوزاند  !برای اولی 

نمیدانم چقدر گذشت...وقتی به خودم امدم که مالحفه سفیدی روی صورت 

 ! زخیم و رنگ پریده دخیی کشیده شد

ن بار در تمام عمرم بود که حس کردم زانوانم بدون اجازه من خم شدند و این دوم ی 

 !کمرم خم شد

  :دکیی که درحال خروج از اتاق بود با ترحم دستی روی شانه ام زد و گفت

 ...متاسفم_

  :قبل از اینکه دستش رو برداره مچش رو محکم گرفتم و زمزمه کردم

 ...چجوری پیداش کردید...چرا_

 ...نمیتوانستم بگویم چرا مرد؟چطور قبول میکردم

انگار دکیی منظورم را متوجه شد چرا که دم عمیقی گرفت و با ارامش و صیی جواب 

 :داد

 ...صدمات بدنش زیاد بود_

 !هم داخیل و هم خارچی 

 .چندین ساعت هم خون ریزی داشت

ی که باعث فوتش شد شلیک گلوله ای بود که به  رگ اصیل قلبش خورد   ن اما چی 

 . ن این اتفاق هم دستگی  کردنو مانع پمپاژ خون شد . البته مضنو 

ن دندان های کلید شده ام گفتم  :فکم از خشم و درد قفل شده بود به سختی و ازبی 

 اسمش؟_

...اگه اشتباه نکنم ،غنچه سیاوشر _  !یه دخیی
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  "غنچ  ه"

 

ه دستبند فلزی بود که دور مچم حصار شده بود و زبانم حتی جان تکان  نگاهم خی 

 . خوردن نداشت

لیوان ابی که برایم اورده بودند را حتی لب نزده بودم و انگار قلبم عزادار 

ی که چند دقیقه پیش شنیدم فوت کرد  .بود...عزادار دخیی

ی که برای نجاتش ن  .توانستم کاری بکنم و حاال اسی  خاک شدهدخیی

 .با باز شدن درب اهتن نگاهم از روی دستبند برداشته شد

مردی که لباس نظایم به تن داشت و ستاره های روی دوشش نشان میداد درجه 

 .رسگرد دارد همراه پوشه نارنچی رنگ وارد شد و درست مقابلم نشست

 .چشم هایم میخ دستبند شد بی حرفن با نگاهم دنبالش کردم و دوباره

ون کشید و مقابلم گذاشت  .پرونده را باز کرد و عکیس از ان بی 

با دیدنش اشک درچشمم جمع شدو پلک هایم را محکم بستم.مرد بی احساس 

  :گفت

؟_  چی ازش میدوبن

 :نفس عمیقی کشیدم و با صدای لرزان از بغض زمزمه کردم

 ...جانا_

 ...دیگه_

ن _  ...همی 

؟ با یک کار _  میکتن
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 :نگاهم متعجب باال امد و گفتم

 مهمه!؟_

اخم هایش درهم شد و منتظر نگاهم کرد.نفس عمیقی کشیدم تا بغضم را کیم فرو 

  :بدم.زمزمه کردم

 !با کیس کار نمیکنم...فقط خودمم_

ی نوشت و گفت ن   :با خودکار روی برگه مقابلش چی 

اف کتن توی مجازات_ ...اعیی  ...ت تخفیفوضعیتت رو بدتر نکن دخیی

ن حرفش پریدم و گفتم  :بی 

!؟ _ ؟چه مجازابی افن  چه اعیی

 مگه من چیکار کردم؟

ن برداشت و با نگایه ریزبینانه صورتم را رصد کرد و گفت   :مرد دست از نوشیی

 !قتل_

 

ی مانع نفس  ن لرزی به تنم افتاد و دهانم مثل مایه باز و بسته شد.انگار چی 

 .کشیدنم میشد

مرد به رسعت از جا بلند شد و درب اتاق را باز کرد با صدای بلند شخیص را صدا 

 .زد

به ثانیه نکشیده زبن با فرم نظایم کنارم نشست و لیوان حاوی آب و قند را با 

 .مش در دهانم ریختارا

ی نکرد  .اما حالم تغیی 

 :لیوان را پس زدم و با صدابی که میلرزید گفتم
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من...من..کیس رو نکشتم.خواستم به جانا کمک کنم...اما اون دوتا _

...ماشینم الستیکام..ترکید.جانارو ن  ...نذاشیی

ن مردی صدایم در نطفه خفه شد  .با صدای فریاد خشمگی 

 !ه نقش بازی میکنهبیا کنار حسام...دار  _

؟  این ادا اصوالشو باور میکتن

 .حاال انگار تمام تنم وسط یک کوالک مانده بود

 چطور من شدم قاتل؟

  :مردی که حاال فهمیده بودم اسمش حسامه داد زد

مت بازداشگاه_  !جهان آروم بگی  وگرنه مجبورا بیی

 جهان!؟

 "همان جهابن که جانا گفته بود"خودشو نمیبخشه

ه به مردی شدم که جانا تا اخرین لحظه نگرانش ناخوداگ اه درجایم ایستادم و خی 

 .بود

همزمان با ایستادنم جهان دست از تقال برداشت و دست هایش را باال اورد و روبه 

 :حسام گفت

م_  ! باشه... می 

ط دارم ن اما یه رسر  !صدامم میارم پایی 

طش را بگویید که جهان گفت   :حسام منتظر نگاهش کرد تا رسر

 !بزار باهاش حرف بزنم.فقط پنج دقیقه_

  :اخم های حسام درهم شد و گفت

 !نه_
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 !هرچقدر میخوای داد بزن

 !گاهوسیله های دورتو بشکن !میفرستمت بازداشت

  :جهان یقه حسام را گرفت و گفت

 تو طرف متن یا این قاتل!؟_

ن کشید و گفت ب پایی    :حسام دست های جهان را با ضن

 ...من طرف هیچ کس نیستم،قانون میگه تو نیم_

 !صدای فریاد بلند و خش دار جهان چهارستون بدنم را لرزاند

 !گوربابای اون قانونتون و مصوبه هاش_

  :ون برد و با صدای بلند داد زدحسام رسش را بی  

 !ک  ریم!بیا اینجا ببینم_

رسباز بلند قد و الغری  که یونیفرم کرم و قهوه ای ارتیسر به تن داشت با دو 

ام نظایم  د احین ن خودش را به چهارچوب در رساند و همانطور که نفس نفس می 

 . گذاشت

  :حسام با دست به جهان اشاره کرد و گفت

ش بازداشگاه_  !بیی

 ...صیی کن حسام_

 !با شنیدن صدای آشنابی نفسم بند امد

 مهیار!او اینجا چه میکرد!؟

ن به داخل اتاق بازوی جهان را گرفت و روبه حسام گفت   :بدون نگاه انداخیی

نم_ ن  من باهاش حرف می 

 ...قول میدم دیگه تکرار
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 !لحظه نگاهش بهم افتاد و انگار او هم من را شناخت

  :ناباور گفت

 تو!؟غنچه! _

بازوی درشت جهان که رگ های درهم پیچ خورده اش از عصبانیت باد کرده بود را 

 .رها کرد و بی توجه به نگاه ریز شده حسام به سمتم امد

ن بود که مطمئنش کند من همان غنچه ام که  مقابلم ایستاد و انقدر نگاهش سنگی 

 !او میشناسد

د که خودم را عقب کشیدم  .دست هایش را باال اورد تا شانه ام را بگی 

  :کالفه پوفن کشید و گفت

 !غی  ممکنه_

  :حسام که تا این لحظه سکوت کرده بود گفت

 از کجا میشناسید همدیگرو؟_

  :به من نگاه کرد و گفت مهیار بی قرار 

!؟_  خانوادت میدونن اینجابی

 . رسی به نشانه نقن تکان دادم

 در موهای خوش حالتش کشید و به سمت حسام چرخید
ی
 :چنیک

 !! بدون من حق ندارید ازش بازجوبی کنید_

جهان با شنیدن این جمله انگار اتش گرفت! با گام های بلند خودش را به مهیار 

ن انگشتانش مشت کردرساند و یقه اش ر   .ا بی 

 تو وکیل متن یا مدافع این قاتل؟_

  :مهیار دست های جهان را از یقه اش جدا کرد و گفت
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 !غی  ممکنه غنچه قاتل جانا باشه_

 !دارن بازیمون میدن

  
 
 ...بهم اعتماد ک

ن حرفش امد و گفت   :جهان بی 

 ...فقط یه شانس بهت میدم _

 من یا این؟

 . رد و "این "را کشیدبا دست به من اشاره ک

  :ادامه داد

 !اگه من! که شکایت نامم رو تنظیم کن_

 ...اگه این

 !که فراموش کن دوستی به اسم جهان داشتی 

ونه ای ایستاده بود که انگار میخواست در برابر جهان ازم مهیار حاال به گ

 ...محافظت کنه

  :قدیم به عقب برداشت و با جدیت گفت

 !متاسفم جناب جواهری_

 . من تو این پرونده وکیل شما نیستم

 !جهان نگاه پر نفربی بهم انداخت و از اتاق خارج شد

ی درچهره اش رو به حسام گفت   :مهیار بدون تغیی 

م بعدش میخوام با موکلم خصوض صحبت کنمیه _  .تماس فوری باید بگی 

بیتن به مهیار کرد و گفت ن   :حسام نگاه تی 
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 !جرم موکلت قتله ! نه شکوندن شیشه مردم_

 !میخوای صحبت کتن باید مراحلو یط کتن 

ن فلزی وسط اتاق گذاشت  مهیار با ارامش کیف سامسونت قهوه ای اش را روی می 

 . و ان را باز کرد

ون کشید و مقابلم گذاشت  .برگه ای بی 

  :خودکار استیل نقره ای راهم به سمتم گرفت

 ...امضا کن_

این برگه تمام اختیارات تورو به من واگذار میکنه به عنوان وکیلت بتونم ازت دفاع 

 .کنم

 .چانه ام لرزید و بغض بر گلویم چنگ انداخت

 ...مهیار...دوستت_

ن کوبید    :و گفتخودکار را روی می 

 بی گناهیت ثابت شه با پای _
من دوست بی منطق نمیخوام نگران اون نباش وقتی

 !خودش برمیگرده

م دستش را عقب  دست های دستبند خورده ام را باال اوردم که خودکار را بگی 

  :کشید و گفت

 ...دستاشو باز کنید_

ر اورد و دستبندم زبن که با فرم نظایم کنارم ایستاده بود کلید کوچیک را از جیبش د

 . را باز کرد

 .با تشکر به مهیار نگاه کردم و برگه  را امضا کردم

 ...برای بار هزارم به مهتاب حق دادم

 ...عاشق مردی شده بود که واقعا لیاقت پرستیدن داشت
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 ...مرد بودن به سیبل کلفت و صدای خش دار نیست"

 "مرد بودن یعتن کوه بودن

ن همه از اتاق دوباره ذهنم به سمت جانا کشیده شد  ..با رفیی

...واقعا مرده؟  یعتن

 !چطور من شدم قاتلش؟من که برای نجاتش هرکاری کردم و نشد

دمدست هایم را دو طرف رسم گذاشتم   ...و فرسر

 چه بالبی داره رسم میاد خدا!؟

 

 "مهیار"

ون کشیدم و شماره دفیی را گرفتم   ...تلفن همراهم را بی 

 :بعد از دو بوق صدایش آرام و جدی در گوشم پیچید

 ...بفرمائید _

 ..مهتاب منم_

 :مکث کوتایه کرد و گفت

 ...سالم قربان_

 من نگه قربان؟؟ اخم هایم درهم شد و این دخیی یک یاد میگرفت به

 .بیا به ادرش که بهت میدم _

 پرونده جدید؟_

  :لب هایم را با زبان تر کردم و گفتم

 ...تقریبا_
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ی***توی خیابون  ***خودتو برسون کالنیی

 باشه_

  :با دیدن حسام که با قدم های بلند به سمت اتاق بازجوبی یم رفت رسی    ع گفتم

 ...رسیدی تک بزن رو گوشیم_

  :وابش به سمت حسام دویدم و گفتمبدون شنیدن ج

 ...حسام_

ه نرسیده ایستاد و با اخم های درهم به سمتم چرخید قبل از  دستش به دستگی 

 :اینکه حرفن بزنم پرونده ای که در دست داشت را به سمتم گرفت

 ...بخون...نتیجه پزشیک قانونیه_

 ...پرونده رو ازش گرفتم و بازش کردم

 !...باورم نمیشد

 :رس بلند کردم و گفتم

 ...اثر انگشت غنچه روی اسلحه بوده؟شاید_

ن حرفم پرید و گفت  :حسام بی 

انگشت غنچه شایدی در کار نیست مهیار...مدارک به وضوح میگه فقط اثر _

 ...سیاوشر روی اسلحه بوده

 :گوشه لبم را جویدم و گفتم

 !حتما یه توضیچ برای این اسلحه داره_

  :حسام کیسه ای که حاوی اسلحه بود را باال اورد و گفت

 ! منم میخوام همینو بفهمم_

م توی اتاق بازجوبی تو فقط از اون طرف اینه نگاه میکتن مهیار  !من می 
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 ...ط به من مربوطهاین سواالت فق

 .بزار هر دو به کارمون برسیم 

 ...چرخید و وارد اتاق شد

 !نفسم حبس شد و این پرونده هر لحظه سخت تر میشد

 ...احتمال نجات غنچه در حال کاهش بود

 کردم و درب کناری اتاق بازجوبی را باز کردم
 .پوفن

ن گذاشت و خودش مقابل غنچه روی صندیل  حسام با ارامش پرونده را روی می 

 .فلزی نشست

 

 "غنچه"

 

نگاهم بر انگشتان بهم قفل شده حسام روی پرونده قرمز و چشم های ارام و در 

د ن  نمی 
ن حال پر جذبه اش در رفت و امد بود و او جز سکوت حرفن  !عی 

سم را باال برده و عرق رسد روی پیشابن ام نشانده بود ن هم اسیی   .همی 

 ..م و بی اختیار اشیک از چشم چپم رسازیر شدلب های ترک خورده ام را تر کرد

 نمیخواید حرف بزنید؟_

 ..منتظرم تو تعریف کتن _

 :انگشت هایم را در هم پیچیدم و لب زدم

 همه چی رو گفتم...دوباره بگم؟نویع شکنجه اس؟_

  :دست هایش را به سینه زد و به ارایم به پشتی صندیل تکیه داد

 ...دوباره بگو...واو به واو_
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 .حتما اینجا جهنم و این مرد جالد من بود

 .نفس عمیقی کشیدم و به سختی بغض وحشتناکم را قورت دادم

 ...من_

 ..ستام رس بزنمبرای یک هفته از شهر خارج شدم تا به دو 

 .یه پرورشگاه هست به اسم آسمان...توی اصفهان

فتم اما اینبار نتونست بیاد و من رفتم  .هر ماه با ییک از دوستام می 

یم معموال  ...براشون کتاب و لباس مییی

  :لب هایم را که خشک شده بود برای بار چندم با زبان تر کردم و ادامه دادم

 ...موقع برگشت_

ن   شد.خسته شدم،ماشینو کشیدم سمت جاده ای که به روستای ترافیک سنگی 

سید  .دامنه بهشت می 

 قبال رفته بودی به اون روستا؟_

 :رسم رو به نشانه نقن تکان دادم و زمزمه کردم

ن بار بود اون تابلو رو میدیدم_  .اولی 

هنوز مسافت طوالبن نرفته بودم که جانا با رس و وضع خوبن خودشو وسط راه 

 ...جوری که به بدنه ماشینم برخورد کردانداخت. 

 .پیاده شدم و با دیدن وضعش رسی    ع سوارش کردم

 «نجاتم بده دنبالمن...منو میکشن،جهان خودشو نمیبخشه»مدام زمزمه میکرد

سوارش کردم اما درست قبل از اینکه راه بیفتم دوتا مرد سیاه پوش رو دیدم که 

ن حدس زدم  ی میگشیی ن ن بوته ها دنبال چی   ...جانا باشهبی 
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ن رو روشن کردم و سیع کردم با رسعت ازشون دور بشم اما اسلحه  رسی    ع ماشی 

ن   ...داشیی

ون  به چرخام شلیک کردن. مجبور شدم توقف کنم.نتونستم برم...جانا رو بی 

 !.کشیدن..منم

 ..حرفم را قطع کردم و دست های رسدو لرزانم را روی صورتم کشیدم

 !ودیاد اوری اش هم مانند عذاب ب

پرسیدم چی از جونش میخوان...کشتنش.. .جواب سوالم واضح بود جونشو _

ن   !میخواسیی

 ...اما زنده مونده بود

 ! جانا نفس میکشید...با درد

 ..شالمو روی زخمش گذاشتم و به سمت جاده دویدم

لوی ماشینای زیادی رو گرفتم امابا اون رس و وضعم فکر میکردن دیونه ج

ن رو باال میکشیدن و دستشونو به معتن برو بابا تکون  ام...شیشه های ماشی 

 .میدادن

 ...باالخره یه زن و مرد جوون کمکم کردن

به پلیس و اورژانس خیی دادن و ده دقیقه بیشیی طول نکشید که هلکوپیی اورژانس 

 ...بهمون رسوند خودشو 

 .من تا پشت اتاق عمل با جانا بودم

 .بعدش ییک از همکاراتون برام مقنعه اورد و خواست همراهش به اداره پلیس برم

 !با بد شدن وضع جانا من بازداشت شدم و بعدش...خودتون میدونید

 .من کاری نکردم...من قاتل نیستم

؟_  میدوبن تنها شاهد حرفات خودبی
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ن لرزید و به دهانش دوخته شدنگاهم از روی م  ..ی 

 میخواید بگید دارم دروغ میگم..؟_

ن بود که دلم پیچید  !سکوت کرد...سکوتش به قدری سنگی 

 !حقم نیست...خدایا،حقم نیست

ن چرخید  ..صندلیش رو عقب کشید و با گام های بلند دور می 

 .پرونده رو باز کن..برگه اول رو بخون_

 .ز کردمدست جلو بردم و پرونده را با

 ..با خوندن هر خط نفسم بیش تر میگرفت و قلبم محکم تر میکوبید

 اسلحه ای با اثر انگشت من ! چرخ های ماشینم سالم بود!؟

 چطور ممکنه؟

 :صدای متفکر حسام را درست از پشت رسم شنیدم

گفتی به الستیکای ماشینت شلیک کردن،تیم ما رفت برای بررش...ماشینت _

 !دون هیچ خش و عیتی تماما سالم بود ب

ن تو پیدا شده با اثر انگشت  گفتی به جانا یه مرد شلیک کرده اما اسلحه توی ماشی 

 !تو

ن بر ضد توعه ابی که جامونده رو تعریف کن غنچه !االن همه چی 
ن  !چی 

د زمزمه کردم  :مانند طویط با بغیصن که گلویم را میفرسر

 !من.کاری.نکردم...قاتل نیستم...دروغ نمیگم_

 . حسام بی حرف پرونده را از مقابلم چنگ زد و به سمت درب اتاق حرکت کرد

 :رسی    ع ایستادم و گفتم

 حاال چی میشه؟_
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ه نشست و بدون اینکه  :بچرخد گفت دستش روی دستگی 

 !فعال بازداشتگاه _

 :درب رو باز کرد که رسی    ع پرسیدم_

 فعال؟_

مهیار در چهارچوب در ایستاد و خواست داخل بیاد که حسام جلویش را گرفت و 

  :رو به من گفت

ه_  .اگه بی گناهیت ثابت نشه...باید دادگاه تصمیم بگی 

ن که یک قدم به  د و همی  عقب برداشت کف دستش را روی سینه مهیار فرسر

ون رفت و درب را بست  !خودش هم بی 

 

 "جهان"

 

؟هوش و حواست رس جاشه _ مرد حسابی میفهیم داری چیکار میکتن

؟...تو و مهیار رفیقای ن بزبن ؟میخوای مهیارو زمی   ..لعنتی

ن دندان های بهم قفل شده ام غریدم  :از بی 

 !نصیحت نخواستم فرهاد...یه وکیل کاربلد میخوام _

 : ه ام را باال اوردمانگشت اشار 

 !بهیی از مهیار_

ن موهایش کشید و گفت  :دستی بی 

 !فقط دوتا وکیل خوب رساغ دارم یکیش مهیاره اون ییک پدرش_

 چوبی ام تکیه زدم
ن  : دست در جیبم فرو بردم و به می 
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 !...خوبه_

 :فرهاد مانند اسپند روی اتش دندان سائید و گفت

 !نکن جهان _

 !ون هم نندازمهیار و پدرش رو به ج

ن نمیندازه و این پرونده به نفع تو تموم میشه اما   عمو محراب روتو زمی 
میدوبن

 ...مهیار

ن کوبیدم و حرف فرهاد را قطع کردم  :کف دستم را محکم روی می 

 ! من دیگه رفیقی به اسم مهیار ندارم_

 !انقدر نگو مهیار!اسم اون نا رفیقو جلوی من نیار

 !تمون اونهکیس که گند زده به رفاق

 !اونه که با دیدن یه دخیی رفیقشو فروخت

 !بی منطق شدی جهان!تو عصبانیت تصمیم نگی  _

م نشستم ن  :چرخیدم و پشت می 

 !تا االن با منطق جلو رفتم که جانا رو ندارم_

 ...تلفن را برداشتم و شماره عمو محراب را گرفتم

م نشستم ن  :چرخیدم و پشت می 

 !تا االن با منطق جلو رفتم که جانا رو ندارم_

 !.تلفن را برداشتم و شماره عمو محراب را گرفتم

***** 

 !صدای فریاد مهیار سکوت اتاق را شکست



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e5
5

 

؟چ_ را گوشاتو گرفتی جهان؟چرا حرف منو میفهیم داری چه غلیط میکتن

 نمیفهیم؟

 !غنچه بی گناهه بی گن  اه

سه ،اون آزارش به مورچه ام نمی   !طعمه شده لعنتی

ن در هم قفل کردم و گفتم  :دست هایم را روی می 

 تموم شد؟_

 :از حرکت ایستاد و چشم هایش را ریز کرد

 اصال حرفام برات مهم نیست؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 اید حرفای وکیل قاتل خواهرزاده ام برام مهم باشه؟چرا ب_

  :مهیار ناباور لب زد

ن ادیم نیستی جهان!میخوای انتقام کار نکرده رو از اون _ باورت نمیکنم! تو همچی 

ی؟  بچه بگی 

ن تکیه گاه بدنم کرده و ایستادم  .دست هامو روی می 

بن بیست و چهارسالشه! درضمن... _ ن  !قاتل جاناساون بچه ای که ازش حرف می 

 !یه ذره ام دلم براش نمیسوزه

..دقت کن ی مهیار...هیچی ن بیی  !هرچقدر باال و پایی 

هی  چ چی این اصل رو عوض نمیکنه که اثر انگشت اون به قول تو بچه ،روی 

 !اسلحه بوده

 !ه   چی دروغای اونو عوض نمیکنه

 !هیچی تا وقتی ثابت نشه بیگناهه عوض ،نمیشه مهیار
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ه تا اون موقع ن  !حرف من یه چی 

  !قصاص

 

 "مهیار"

 

 !انگار نمیشناختمش

 !این ادم ظالم شده مقابلم جهان اروم و منطقی سابق نبود

 در موهایم کشیدم و از درب حیاط خارج شدم که مهتاب شتابان از روی 
ی
چنیک

 !جدول سفید و آبی روبه روی خانه بلند شد و به سمتم اومد

 چیشد؟ چی گفت؟باهاش حرف زدی؟_

 :بهایم را با زبان تر کردم و گفتمل

 !اروم باش مهتاب_

 !یکم..کارمون سخت میشه

  : با مکث کوتایه فاصله مان را یط کرد و لبه های کتم را چنگ زد

؟تو که غنچه رو دیدی_ ؟چه سختی
ی
 !...چی مییک

 !اون دووم نمیاره مهیار

ی رد نشده حاال بازداشته کنار اون ه مه ادم خالفکار و اون به عمرش از کنار کالنیی

 ! معتاد

 !!معلوم نیست االن تو چه حالیه

؟  چی میخواد این روابن
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وع کنه از در  بازوهای مهتاب رو محکم گرفتم و قبل از اینکه دوباره مسلسل وار رسر

  :ارامش وارد شدم گفتم

 ...داغ داره مهتاب!االن حرف زدن فایده نداره ! آروم شه دوباره باهاش_

  :جیغ زد

 چی میخواد؟میگم  _

  :بی اراده داد زدم

 !قصاص_

 ! مهتاب مات به دهانم نگاه کرد و اشک درچشم هایش جمع شد

 .عمارت بره که جلوشو گرفتمرسش را به نشانه نقن تکان داد و خواست به سمت 

ی مهتاب_  !هیچ جا نمی 

 ...االن مثل یه دخیی خوب با من میای

 !هیچ جا نمیام نمیام نمیام_

ن انگشتام گرفتم و به سمت خودم کشیدم .تقال  مچ هر دو دستش رو محکم بی 

 :میکرد رهایش کنم که با عصبانیت و صدای بلند صدایش زدم

 !مه    تاب_

 ...لرزید!نمیخواستمبغض کرد،چانه اش 

ه لجباز ...دخیی  !لعنتی

ن چشم هایم حرکت کرد با لحن ارام تری گفتم  :نگاهش که بی 

 !نقشه دارم_

 ...آروم باش!باید بریم پیش بابا
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 "غنچه"

 

گوشه دیوار اتاقک کوچک بازداشتگاه درخودم جمع شدم و زانو هایم را در آغوش 

 ...دم و پلک هایم را بستمگرفتم... رسم را به دیوار پشت رسم تکیه دا

 چقدر بود که اینجا بودم؟

 چند دقیقه ؟چند ساعت؟

ن  د،حاج بابا مهره های تسبیح را بی  مامان حتما نگران شده و مدام شماره ام را میگی 

 !انگشتانش میچرخاند و ابرو هایش درهم است

ی با موهای بنفش افتاد  !با صدای پیس پیس کیس رس چرخاندم و نگاهم به دخیی

 به کنارم نگاه کردم...خایل بود .با من بود؟

ن کشید و کنارم نشست  :خودش را روی زمی 

ن ؟_  تورو واسه چی گرفیی

 :فقط نگاهش کردم که تای ابروی نازک مشیک اش را باال انداخت و گفت

قیافت شبیه گربه های اهیل خونگیه!خوراک سافی شدنیا!هیشیک بهت شک _

؟  نمیکنه!نکنه سافی

ساعت پیش برای کلمه ای نمیچرخید بی اختیار رس به نشانه نقن تکان  زبانم از یک

 . دادم

 !هویم کرد و با انگشت شست چانه اش را خاراند

چن  _
ُ
 !همینجوری نیاوردنت هوا عوض کتن که د

 اسمت چی هست حاال؟زبون داری؟

 :رسی به نشانه اره تکان دادم و لب زدم
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 ..غنچه_

 :گوشه لبش باال رفت و گفت

 !ناناسچه _

 ...منم گیلدام

 : بی اختیار پرسیدم

؟_  چرا اینجابی

  :خندید و گفت

 !آها...پس زبونم داری_

شه خنده هایم خشک شده بود حتی نمیتونستم لبخندش را جواب بدهم !انگار ری

.انگشت هایش را در هم پیچید ورو به جلو کشید که صدای تق تق استخوان های 

 !بیچاره در امد

 :با بیخیایل گفت

 !چکم..پاس نشد _

 !یعتن پویل تو حسابم نبود که پاس بشه

 : خندید و شانه هایش را باال انداخت

!منم از خجالت دک و دهنش طرفم شایک شد اومد جلو محل کارم داد و بیداد _

؟  در اومدم و خالصه که اینجام!تو چی

نگاهم را روی صورتش چرخاندم،چشم و ابروی کشیده ،گونه های برجسته و لب 

ی جذاب ساخته بود...حتی کوچک ترین  و دهان متناسب با صورتش ازش دخیی

 .اراییسر هم روی صورتش نبود

زن های دیگر داخل اتاقک جمع  با سوالش ،هرچند که ارامم پرسید انگار توجه

 .شد
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 :لب هایم را تر کردم و گفتم

 ...قتل_

 ! لبخند روی لب های گالره ماسید و از ان حالت شاد در امد

 !جدی شد و ابروهای خوش حالتش به هم نزدیک شد

 .سکوت کرده بود اما نگاهش همچنان در چشم هایم میچرخید

 :ته بودند بلند شدصدای پر تمسخر زن ها که درست ته اتاق نشس

ای بیتی فیسم ترسید_
 !خدا به داد برسه دیگه باید از دخیی

 !من فکر میکردم ته تهش دزده_

نه جونم!دزد ما بدبختاییم که مانتوهامون مال ننه هامون که دهه چهل _

نه خیاط خصوض داره! معلوم نیس کدوم  ن یپش داد می  میپوشیدن نه ایتن که تی 

 !...بدبختیو کشته

 واس پولش کشتیش؟ حاال _

 !قلبم تی  کشید...اشکم جوشید

دستمو روی سینه ام گذاشتم و قرار بود از این به بعد با این ُمهر داغ روی پیشابن 

 ام رس کنم؟

  :قبل از اینکه صدای نفر بعدی بلند شه گیلدا داد زد

 ِد ببندید چاک دهنتونو بینم!ِور ِور ِور!به شماها چه!؟_

 ه رفتید پا منیی نظر میدید؟مگه مال و آخوندید ک

  :زبن که هیکل گنده ای داشت ایستاد و گفت

؟تنت میخاره!؟_  ؟کیس با تو زر زده که قد قد میکتن
ی
 تو این وسط چی مییک

  :گیلدا  با لبخند ایستاد و با انگشت شستش گوشه لبش را دست کشید و گفت
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 خاروندن بلدی؟ _

 :رسی    ع ایستادم و گفتم

 !گیلدا...نکن_

ه مقابل گیلدا ایستاده بود تخت سینه ام کوبید. انقدر حرکتش ناگهابن بود که زن ک

 !رسم محکم به دیوار خورد

دم ولبم را گزیدمبا دردی که در رسم پیچید چشم هایم را مح  .کم روی هم فرسر

 :صدای وحشت زده گیلدا را شنیدم که به رسعت بازویم را گرفت و گفت

 ! غنچه_

 .صدا های اطرافم گنگ و دنیایم سیاه شد

***** 

 چند دقیقه دیگه به هوش میاد.نگران نباش _

با صدای بسته شدن درب به آرایم پلک زدم و چشم هایم را باز کردم.صدای مهیار 

 :را به خوبی تشخیص دادم

 !نیومده گرد و خاک کردی دخیی _

 ..رس چرخاندم و دیدمش

هن  قهوه  ن های پی  کت خوش دوختش را روی  ییک از پاهایش گذاشته بود و آستی 

 !ای مردانه اش را تا آرنج باال زده بود

؟درد نداری؟_  خوبی

 .دستم را ارام بلند کرده و به سمت رسم بردم...باندی نبود

 :م را کیم جلو کشیدمکه گفتشال

به گیجت کرده و بیهوش شدی! خدارو شکر آسیب جدی ندیدی_  !ضن
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 :رسی تکان دادم که ادامه داد

ی نخوردی؟_ ن  از یک چی 

 ...یادم نیم آمد!نگاهم به ساعت گرد و سفید روی دیوار افتاد

 !اره،دیروز...صبح قبل از حرکتم به تهران

ی از   ن فت،جز آب...اون هم در حد تر بعد از اون...نتوانستم! چی  ن نمی  گلویم پایی 

 !کردن دهانم

 :مهیار نفس عمیقی کشید و بدون اینکه حرفن از من شنیده باشد زمزمه کرد

دم!پاشو ببینم_ ن  ...حدس می 

ن شدم که به رسعت بالشت زیر رسم را باال اورد و به تاج تخت فلزی  کیم نیم خی 

 :تکیه داد

 ...تکیه بده_

ن تخت باال اورد و ظرف غذای اشنابی از ان تکیه دادم که ک یسه سفیدی را از پایی 

ون کشید و روی پام گذاشت.انگشت اشاره اش را باال اورد و مثل پدری که به  بی 

ش اخطار میدهد گفت  :دخیی

 !تا تهشو میخوری!!بی چون و چرا!قاچافی اوردمش_

 :اشک در چشم هایم جمع شد وبا بغض گفت

 میدن!مگه نه؟مامان و حاج بابا فه_

 !این ظرف غذاییه که موقع مدرسه ها مامان برام پر میکرد

 !مهیار با مکث کوتایه رس تکان داد و حاال دیگر واقعا اشتهایم کور شده بود

..من_ ن ؟فکر میکین ن  ...چی گفیی

 :مهیار به رسعت میان حرفم پرید و گفت
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ن _  !نه!اونام میدونن بی گنایه!حتی پشت این در نشسیی

 .درب کنارم اشاره کرد با دست به

تکیه ام را از بالشت کندم و مهیار که فکر میکرد میخواهم به سمت در بروم رسی    ع 

 :گفت

 !نمیتوبن بری غنچه!ممنوعه_

 :رسم را به نشانه نه تکان دادم و با التماس گفتم

ن _ شون مهیار خواهش میکنم نزار منو اینجوری ببی   !نه...نه...!بیی

ن هستنزار حاج بابام بشکنه ،  سنگی 
 ...کلمه قاتل به اندازه کافن

 !. نزار حاج بابام با دیدن من کمرش خم شه..التماست میکنم

 در موهایش کشید و گفت
ی
 :مهیار چنیک

ونشون کنم_ ی بی 
؟غنچه نمیتونم از کالنیی ن تو نبی 

 .بگم دخیی

 :مچ مهیار را چنگ زدم و گفتم

سم میخوره!بگو نمیخوام بگو...بگو غنچه التماس میکنه برید...بگو جونشو ق_

ن برن  !بشکین

د و رس تکان داد اما قبل از اینکه قدیم برداره صدای فریاد  مهیار پلک روی هم فرسر

ون در شنیده شد  .جهان از بی 

 ! جانای من یه بار مرد_

ه  !کاری میکنم اون قاتل هر روز بمی 

 :با وحشت به مهیار نگاه کردم که لب زد

 !یا عیل_
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ن شدم و با دیدن حاج بابا  به رسعت خودش را به در رساند و آن را باز کرد .نیم خی 

که یقه جهان را در مشت هایش گرفته بود بی اهمیت به دردی که دررسم پیچید از 

م بلند شدم وبا کندن سوزن رسم از دستم خودم را به چهارچوب در رساندم جای

 !که رسبازی که مقابلم ایستاده بود اخیم کرد و مانع از عبورم شد

چشم هایم انگار قصد نداشت دل به دلم بدهد و بگذارد تصویر مقابلم را واضح 

 .ببینم

دم که صدای حاج بابا در گوشم پی  :چیدپلک هایم را روی هم فرسر

سه مرد مومن...داغداری درکت میکنم _  من آزارش به مورچه زیرپاشم نمی 
دخیی

م حرف بزبن و پیش داوری کتن   !اما بهت اجازه نمیدم اینطور درباره دخیی

ن نشستم  .با لمس شدن زانو هایم دستم را به چهارچوب گرفته و روی زمی 

 :صدای بغض دار مامان رو به خوبی تشخیص دادم

_ .. ن  .غنچه؟یا حسی 

 : قبل از اینکه بتونم آغوشش رو حس کنم صدای رسگرد نریمان در گوشم پیچید

 ...رسوان فالح ، خانم سیاوشر رو بیی داخل _

 ! بقیه هم بیان اتاق من

 .کیس اینجا نا ایسته

ن که دستی روی بازوم نشست چشم هایم به سختی باز شد و همان لحظه  همی 

د و پوزخند  نگاهم در چشم های مردی قفل شد که ن تنفر به وضوح در آن موج می 

 ...کنار لبش نشان میداد از ضعف من خوشحاله

با ایستادن مهیار مقابلش رشته نگاهمان قطع شد و همان لحظه رسباز هم درب را 

 . بست

** 
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ن با دستت چیکار کردی دخیی خوب_  !ببی 

له شد کیم رسم را چرخاندم و با دیدن خون خشک شده روی دستم معده ام مچا

 . و رسی    ع نگاهم را ازش گرفتم

بعد از شنیدن حرف های حاج بابا و مامان قسم خوردم نگذارم بی گناه محکومم 

 ...کنند

همه مسئولیت دفاع من به دوش مهیار نیست و من هم باید بی گنایه ام را اثبات 

 .کنم

ارم مهر قتل روی پیشابن ام بماند ن  !نمی 

 . وی رسم مرتب کردم ودر جایم نشستمبا باز شدن درب اتاق ،شالم را ر 

رسگرد نریمان با همان اخم که انگار عضو جدانشدبن صورتش بود رو به رسوان  

ون بایستد و سوایل  فالح که تمام مدت بدون حرف کنارم نشسته بود اشاره کرد بی 

 در ذهنم پر رنگ شد که این مرد همیشه انقدر اخم بر چهره دارد؟

  :با بسته شدن درگفت

ی مونده که به من نگفته  _ ن پس فردا میفرستیمت دادرسا...هنوز دیر نیست،چی 

؟  باشر

ه شدم  ن اوردم و به دست هایم خی   «قوی باش غنچه،قوی باش»رسم را پایی 

من قاتل جانا نیستم رسگرد نریمان،نمیدونم چطور و با پاپوش یک دارن منو قاتل _

ابی که تعریف کردم براتون تم
ن امش حقیقت بود ،من هیچ وقت نشون میدن...چی 

 .دروغ نمیگم

اگه تا االن انقدر جدی برخورد نکردم بزارید پای شوکه بودنم از اتفاقابی که پشت 

 . رس هم داشت رسم میومد

من وقتی جانا رو پیدا کردم مشخص بود کیس یا کسابی اونو به دفعات کتک زدن و 

سید  . به سختی تونسته فرار کنه و تا اخرین لحظه مییی



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e6
6

 

مون به بیمارستان بار ها تکرار کرد جهان خودش رو نمیبخشه...وقتی  توی مسی 

 !بفهمه کابو واقعا یک بوده

اخم های حسام بیشیی از قبل در هم گره خورد و صندیل فلزی کنار تخت را 

 .برعکس کرد و روی آن نشست

_ .. .چی یه بار دیگه اون روز رو یادت بیار...از اون سیاه پوشابی که میگفتی

ی که تاحاال بهم نگفته باشر  ن  .یادته؟چی 

 :کیم نگاهش کردم و گفتم

 االن شما...حرفامو باور میکنید؟_

  :با همان اخم های درهم گره خورده اش گفت

 ...ادامه اشو میشنوم_

 :نفس عمیقی کشیدم و ادمه داد

اگه جای دیگه ای میدیدمشون احتمال میدادم با این قد و هیکل بادیگارد یا _

 ...دنساز حرفه ای باشن...بوت های مشیک و گل گرفته پاشون بود وب

با یاد آوری خالکوبی روی مچ دست کیس که اصلحه را روی قلب جانا گذاشته بود 

  :رسی    ع گفتم

 ...اوبن که به جانا شلیک کرد یه خالکوبی روی دستش بودشبیه_

اوبن که به جانا شلیک کرد یه خالکوبی روی دستش بودشبیه یه کلید بود با رس _

 ...یه اسکلت

اخم های حسام باز شد و حاال با تعجب نگاهم میکرد .همراهش را از جیبش 

ون کشید و بعد از چند لحظه عکیس را مق  :ابلم گرفتبی 

 اون طرح...این بود!؟_

 ...با دیدن عکس تمام تنم لرزید و مور مور شد!خودش بود
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ون زد  .رستکان دادم که حسام رسی    ع بلند شد و از اتاق بی 

* 

  "حس  ام"

 

شدن و به خاطر  غی  ممکن بود...این گروه چهارده سال پیش تا آخرین نفر دستگی 

 !نجرایم سنگینشون محکوم به حبس ابد شد

ا تغیی  میکرد...حتی روند پرونده ن  !اما حاال با تایید غنچه خییل چی 

 حال کامال بی احساس بودن که در مواقع 
ن این گروه تعدادی افراد ورزیده و در عی 

ن و  خاص توسط باند های بزرگ ازشون استفاده میشد..وظیفه اشون ق  تل بود،تمی 

 .!بی اثر

ها را روشن مسئول اون پرونده رسهنگ امیدی بود و  ن حتما میتونست خییل چی 

م را از بخش اطالعات به سمت اتاقش تغیی  دادم  .کند...مسی 

 

* 

 

 "جهان"

ن و روبه روی عمارت نشسته بودم...اما از  نمیدانم چند دقیقه بود که داخل ماشی 

ن شده بود  !همان جاهم قفسه سینه ام مثل یک کوه سنگی 

 !انگار این عمارت بوی مرگ میداد

 ...به گوشه اش جانا را میدیدم و صدایش را میشنیدمگوشه 

د و نمیخواست انقدر رسی    ع به عمارت بیایم حتی لحظه ای هم  ن اگر مادرم زنگ نمی 

 .از این منطقه رد نمیشدم
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ن پیاده شدم و به سمت پله ها رفتم  کشیدم واز ماشی 
 پوفن

ی
 .با کالفیک

دین ساله مادرم به محض رسیدن به درب ورودی ثریا ،خدمتکارخصوض و چن

 :درب را برایم باز کرد و گفت

ن _  !خانم توی کتابخونه منتظر شما هسیی

 .رس تکان دادم و بی حرف و نگاه به اطرافم به سمت کتابخانه رفتم

ه درب کشوبی کتابخانه نشست و صدای جانا در گوشم  دستم روی دستگی 

 :پیچید

 کار دارم  _
ی
ی تو کتابخونه از خی  خان دابی من کوتاه نمیاما فکر نکن مییک می 

 !شهربازی میگذرم!باید بیای باهم رنجر سوار شیم

دم و قبل از اینکه ذهنم دوباره محو خاطرات  چشم هایم را محکم روی هم فرسر

 .شود رستکان دادم و درب را کشیدم

د  .مامان با دیدنم تسبیح عقیق سیاهش را در مشت فرسر

ن جهان_  !بشی 

 :ای را به سمتم گرفت بی حرف مقابلش نشستم که برگه

 ...بخون_

 :برگه رو گرفتم و گفتم

 ...زیاد وقت ندارم،بگید موضوع چیه_

 .وقت داشتم اما موندن اینجا داشت بهم فشار میاورد

 .از قصاص بگذر! یه فکر بهیی برای عذاب دادن اون دخیی دارم_

 ! قبل از اینکه چشم هایم از تعجب گرد شود اخم هایم درهم گره خورد

ه شدم  ...چشم ریز کرده و به صورت خونرسد اش خی 
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چه نقشه ای در رسش بود که من به آن نرسیده بودم؟ با کیم مکث سوالم را به 

  :زبان اوردم

 ؟چه فکری _

 :سه برگه منگنه شده بهم را به سمتم گرفت و گفت

 !بخون _

برگه ها را از دستش گرفتم .اما با خواندن همان بند اول اینبار اخم هایم جایشان را 

 !به تعجب داد

ه...چرا  _ ن جهان !اما باعث و بانیش باید هر روز بمی  جون نوه منو یه بار گرفیی

 خودمون اینکارو نکنیم؟

ن خطو    :ط برگه چرخید و لب هایم را تر کرده وزمزمه کردمنگاهم بی 

 خونبس خودش بشه؟ _

 :رس بلند کردم وگفتم

 اگه قبول نکنه؟_

 :پوزخندی رو لب هایش نشست و گفت

 !چاره ای جز قبولش نداره _

******* 

 

 «غ   نچه»

 

 ...چادر رسمه ای که روی شانه هایم افتاده بود را بیشیی دورم پیچیدم

 :ی شانه ام گذاشت و گفتگالره دست رو 
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ی نمیشه نیستم  _ ن ن من زیاد اهل این حرفای کلیشه ای و اینکه دلم روشنه چی  ببی 

 ! چون به دل نیست ،به تقدیرم نیست

 ...رسنوشت که دیگه یه پا دری وریه !رسنوشت خود ماییم ،کارامون ،حرفامون

ن رو جا ننداز  !فقط یادت باشه اونجا هیچ چی 

یل اون یارو سیع کنه گیجت کنه،قبل از حرف زدن با ارامش فکر به احتمال زیاد وک

 کن هول برت نداره ها!آبی خدا این خییل َببِو یعتن یادش میمونه؟

ون از این  لبخند یک طرفه ای به غرغر های زیر لبش زدم و به این فکر کردم اگر بی 

وست اتاق رسد سه درچهار بازداشتگاه میدیدمش و میشناختمش حتما باهاش د

 .میشدم

 !نگاهش را باال اورد و به لبخندم دوخت

 !دارم برات جوک میگم بچه ؟ببند نیشو_

 :لبخندم عریض تر شد که پوفن کشید و گفت

بن گالره نیگاش کن ،همینجوریش _ ن حالیش نیست که ، با یک داری حرف می  نخی 

نه قیافش با بز برابری میکنه ن  ! داره شیش می 

 ! بره دادگاه که دیگه هیچی 

  :بی اختیار خندیدم و با دستم آرام به شانه اش زدم

آخه شدی مثل مامان بزرِگ خدا بیامرز مهتاب ، میای به قول خودت یه چی _

یزی تو گوشم نصیحتم میکتن تهش با بز و ببو یکیم میکتن ! نگران نباش ،اون  می 

 . غنچه افرسده و آروم دو روز پیش خییل وقته خوب شده

اره مهر قاتل رو پیشونیش بمونهمیخواد بیگناهیش ن  ...و ثابت کنه...نمی 

  :گالره نفسش را فوت کرد و گفت

 !ایشاال_
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ن بار بهش دوختم  . با باز شدن درب بازداشتگاه نگاهم را برای پنجمی 

 :رسبازی که در را باز کرده بود کنار ایستاد و رسوان فالح گفت

ون کفش ب_  .پوشناسایم که میخونم بی رس و صدا بیان بی 

 :برگه ای که دستش بود را باال اورد و گفت

، غنچه سیاوشر _  ...مریم کامیاب،سیما برزمیتن

گالره دست را که باالفاصله روی چادرم مشت شد را گرفت اما کلمه ای از دهانش 

 . قدر بابتش ازش ممنون بودمخارج نشد و چ

از ته دل برای آزادی اش دعا کردم و کاش حداقل به اندازه یک آرزو ستاره ای در 

 . آسمانم باشد

ون امدم دستبند فلزی دوباره دور مچم قرار گرفت و چقدر از  ن که از اتاق بی  همی 

 !این فلز گرد و رسد متنفرم

ف کردن چادر یک دست مشیک اش رسوان فالح کنارم قرار گرفت و همزمان با صا

  :گفت

 ...با من بیا_

نگایه به بقیه کردم که بی توجه به من از اداره خارج شدن و سوایل که در ذهنم 

  :روشن شد را رسی    ع به زبان آوردم

م؟_  چرا با بقیه نمی 

ه و توپرش چرخید که حاال مهربان نگاهم میکرد ن  :نگاهم روی صورت سیی

 !...تو با من میابی اونا جرمشون فرق میکنه_

 .آب دهانم را قورت دادم و راهم را به سمتی که اشاره کرد کج کردم

ن کنارش خورده بود ایستاد و درب عقب را باز   که نوار سیی
ی
ن مشیک رنیک مقابل ماشی 

 .کرد
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 :نگایه به آسمان نیمه ابری انداختم و با برفی که زد چشمم را بستم و لب زدم

 خدایا حواست به من هست؟_

***** 

 "مهی  ار"

 

ن را روشن کردم اما درست قبل از اینکه حرکت کنم درب کنارم باز شد و بابا  ماشی 

 . روی صندیل کنارم جای گرفت

ن پاهایش گذاشت و گفت   :با تعجب نگاهش کردم که کیف سامسونتش را پایی 

 !چیه بچه !؟ چند سال من تورو بردم مدرسه یه بار قراره باهم بریم دادگاه_

  :ندی زدم و گفتملبخ

ی نگفتم حاج آقا شما رو تخم چشم مابی _
ن  ! من که چی 

  :کمربندش را بست و گفت

 میدوبن غنچه هیچ شانیس نداره؟ _

 : لب هایم را تر کردم و همان لحظه درب پارکینگ باز شد

 ...من تمام تالشمو میکنم_

 !کافن نیست مهیار...حکمش رو تو ام میدوبن _

 ...کالفه رستکان دادم پوفن کشیدم

تمام این یک هفته گذشته این جمله را از خییل ها شنیدم و جوابم به همگیشان 

 !سکوت بود

 نستم واقعیت است ؟چه میگفتم دربرابر جمله ای که خودم هم میدا
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ن تمام ماده ها دربرابر  هیچ مدریک نبود تا ثابت کنه غنچه بی گناهه...! تمام قوانی 

 !غنچه ایستاده بودند

با وجود سالم بودن چرخ های ماشینش و اثر انگشتش روی اسلحه هم هیچ رایه 

اض در حکم نبود  !برای اعیی

 ...از همه بدتر برگه اظهاراتش بود

 ! وغ گفتهفکر میکردند در 

افاتش با وجود مدارک دروغ خوانده میشد  !تک تک اعیی

حتی با وجود حدس و گمان های حسام درباره گروهشون باز هم نتیجه ای 

 ! نگرفتیم و من درمانده پا به این دادگاه میگذاشتم

 

** 

 

 "غنچه"

 

 ...برو برای انگشت نگاری_

ن رنگ نظایم تک تک انگشتانم را   جوان با فرم سیی
از شصت تا انگشت  دخیی

ن بود زد د و به برگه ای که روز می   ...کوچک روی استامپ فرسر

 ...من...!؟صامت و ساکت ایستادم تا کارش تمام شود

 ...بدون تقال بدون حرف

 . اینبار یک طرف دستبدم را باز کرد و به دست خودش وصل کرد

ف کرد و هر دو با خارج شدن از اداره ون نقره ای با شیشه های مات کنارمان توق

 ...سوار شدیم
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سیدم...!؟  مییی

سیدم  ...آره خییل هم مییی

 ...امامن به خودم قول دادم

 !...قول من قوله

 ...هیچی نمیتونه منو از خانواده ام جدا کنه

 ! حتی یک پاپوش

ن و رس و صدای زیادی یم امد  !اینبار با توقف ون صدای فلش های دوربی 

 چه اتفافی افتاده!؟

ن به دست  ،به با باز شد نگار های دوربی  ن درب اتوماتیک ون سیل عظییم از خیی

 .سمتم هجوم آوردند

...یه سوال_  ...خانم سیاوشر

 خانم سیاوشر مشکل شخیص با جانا جواهری داشتید !؟_

ن زدن جهان جواهری کشتید!؟_  حقیقته که ایشونو بخاطر زمی 

 خدای من...این سواالت از کجا یم آمدند؟

ن ما و  دو رسباز با لباس فرم قهوه ای روشن به سمتمان امدند و فاصله ای بی 

دار ها انداختند ن به دست و فیلمیی نگار های دوربی   !جمعیت زیادخیی

لداری دادم مثل یک حباب ترکیده بود و حاال دست هایم به هرچه به خودم د

 ! وضوح میلرزید

 ...آروم باش غنچه،قوی باش"

ون  ...خدا باهاته...رسبلند از دادگاه میای بی 

مندگیش برای کیس میمونه که به یه بی گناه شک میکنه و اونو متهم  "! رسر
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 پله های دادگاه را باال رفتم و وارد البی 
شلوغ و پر رفت و آمدش  با نفس عمیقی

 ... شدیم

با قدم های بلند به سمت اتاق تشکیل جلسه رفتیم و درست همان لحظه درب 

ون امد  .اتاق باز شد و مهیار بی 

 !با دیدنم نگاهش رسی    ع دستبند را شکار کرد و رو به دخیی اشاره کرد آن را باز کند

  :دخیی رسی تکان داد و گفت

 !نمیتونم بازش کنمتا وقتی روی صندیل نشینه _

 !قانون دادگاهه

 :مهیار نفسش را فوت کرد و گفت

نگارا اذیتت کردن؟_  خیی

  :رسی به نشانه نقن تکان دادم که ادامه داد

 ...خییل خب...بریم داخل! جهان هنوز نیو_

 .قبل از اینکه حرفش تمام شود نگاهش به پشت رسم افتاد و مکث کرد

ی که دیدم دس ن ن چی  تان مشت شده مردی بود که با تمام وجود چرخیدم و اولی 

 !میدانستم چقدر از من متنفر است

 !با قدم هابی محکم و بلند خودش را به ما رساند و درست مقابل من ایستاد

  :نگاهش به من و مخاطبش مهیار شد

!چه حیس داره!؟ _ ن پرونده ای که قراره توش ببازی رو توی دست گرفتی  اولی 

 :میان من و جهان قرار گرفت و گفتمهیار با یک نیم قدم 

ن پرونده _ شاید یه روز وقتی پنبه رو از گوشات در آوردی برات تعریف کردم! داشیی

 !ای که متهمش بی گناهه و هیچ کس باورش نمیکنه چه حیس داره
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نگاه بی حساس و یخ زده جهان همچنان در چشم هایم میچرخید که مردی با 

  :محاسن سفید به سمتمان امد و گفت

 !جلوی در نایستیدآقایون ! برید داخل_

انگشتان دست آزادم را باز و بسته کردم و بدون توجه به دو  مردی که شی  وارانه 

د و تنها صدای نفس هایشان بود که سکوت میانشان را مقابل هم ایستاده بودن

 ..میشکست همراه همان دخیی وارد اتاق شدم

نگاهم یک دور ،دور اتاق سفید رنگ با پرده های ضخیم زرشیک و سکوی بلند 

قهوه ای که احتماال جای رئیس  دادگاه بود چرخاندم و به سمت صندیل های 

 .چوبی ردیف اول رفتیم

ن   من مهیار و جهان همراه مردی با چهره جا افتاده که حدس همزمان با نشسیی

دم وکیل جهان باشد وارد اتاق شدند ن  !می 

مهیار در کنار من و جهان و ان مرد در ردیف کناری ما روی همان صندیل های اول 

 !نشستند

 .دستبندم که باز شد بی اختیار رسم به سمت جهان چرخید

ید الجورد هم مقابل این چشم ها کم یم چشم هایش درست شبیه به جانا بود شا

 !اورد و جانا چقدر برای خاک حیف بود

سیدم   ...نگاه جهان در ثانیه ای به خون نشست و من ازش نمییی

 !دلم برایش میسوخت

 ..چشم هایم را به سمت دیگری سوق دادم

ن لحظه درب گوشه اتاق باز شد  ...که درست همی 

نگار با  ن عکاش وارد اتاق شدند سه مرد ،دو رسباز...یک خیی    !دوربی 

نگاهم با وحشت از روی او به سمت مهیار چرخید که به رسعت واکنش نشان داد 

 :و با اخم های درهم گره خورده گفت
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 ! قبالگفته بودم نمیخواییم هیچ خیی نگاری اینجا بیاد_

نگار که پرس جوان و قد بلندی بود با اعتماد به نفس گفت  :خیی

 ..من اجازه دارم توی این دادگاه_

برام مهم نیست پارتیت چقدر کلفته ،وقتی میگیم نه یعتن اگه بموبن ازت شکایت _

 ! میکنم

 !هش کردیمبا حرفن که جهان زد همه با تعجب نگا

فکر میکردم از رسانه ای شدن این دادگاه خوشحال بشه،بردن ابروی من و پخش 

 ...شدن عکسم توی روزنامه ها

 چرا نذاشت!؟

پرس که از لحن محکم جهان وارفته بود نگایه به قاضن کرد و خواست حرفن بزند 

 :که قاضن به رسعت اشاره ای به در کرد و گفت

ون وقت دادگا_ یدبفرمائید بی   !هو نگی 

ن مخالف حضور شمان  !طرفی 

ون رفت  د و بی  ن را دردستانش فرسر نگار با حرص دوربی   .خیی

 !! دروغ نبود اگر میگفتم نفسم اسوده از سینه ام در امد

***** 

با توجه به کامل نبودن مدارک و درخواست رسگرد نریمان برای بررش برچن  _

 .وکول میگردموارد ،دادگاه بعدی به چهارشنبه مورخ.... م

 !ختم دادگاه

 . جهان با مکث کوتایه از جایش بلند شد

  : با ارامش عجیتی دست در جیبش فرو برد و روی پاشنه به سمتم چرخید
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 ...این تازه اولشه_

گفت و رفت...شاید توقع داشت حرفش چهارچوب تنم را به لرزه بیندازد اما من 

  :بان نماینده دادستان شنیده بودمتماما محو دقایقی پیش بودم و کلمابی که از ز 

با توجه به دالیل موجود ،گزارش مامورین انتظایم،گوایه پزشیک قانوبن ،اقرار به _

ن شکایت ویل دم ،طبق ماده  دروغ متهم و کشف واقعیات در مراحل تحقیق و نی 

ده گناهکار بوده و تقاضای اشد مجازات را  207و  206 قانون مجازات اسالیم نامیی

م برای وی دارماز دا   دگاه محیی

 !دست هایم،پاهایم نه

 ! دلم لرزیده بود

ن مامان که درست پشت رسم نشسته بود و حاج بابام ن فی   !از صدای فی 

 ... آخ حاج بابام

وقتی این کلمات از دهان نماینده دادستان خارج میشد. دستش محکم روی شانه 

س...من هستم...من پش تت ایستادم ! مثل هایم نشست و بی حرف میگفت نیی

 ...تمام روزهابی که بودم

ن قدمم مامان مچ دستم را   کشیدم و از جایم بلند شدم اما قبل از اولی 
دم عمیقی

 . گرفت

 ...نمیخواستم بچرخم ،نمیخواستم چشم های گریونش رو ببینم

م اما اون مایع عذاب اور جمع شده در چشم هایش  حاضن بودم همان لحظه بمی 

 ! را نبینم

مئنم فهمیده بود،من را میشناخت که بدون چرخاندنم ،از پشت بغلم کرد و مط

 .رسم را بوسید
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 "مهیار"

 

ن صحنه ای مقابل چش ن بار از دیدن همچی   . م هایم متاثر شدمبرای اولی 

 . قدم تند کردم و به دنبال جهان دویدم

دیم ،باید جلوی این خریتش را میگرفتم ن  .باید حرف می 

از میان جمعیت داخل البی پیدایش کرده و قبل از اینکه از درب دادگاه خارج شه 

 . بازویش را کشیدم

 . جهان!باید صحبت کنیم_

ن نگاه بهم نگاه خونرسد و ارامش را از روی چشم های م به دستم رساند و با همی 

 . فهماند باید رهایش کنم اما اصال و ابدا قصد رهاکردنش را نداشتم

چشماتو باز کن جهان ،به اندازه تک تک موهای رس منو و خودت ادم دیدی و _

 ! شناختی 

 به نظرت اون دخیی میتونه قاتل باشه؟

یاه توی کارنامه زندگیش تو حتی نمیشناسیش! درباره اش تحقیق کن یه نقطه س

 ...نداره

 ...تو ادم قضاوت رسی    ع نیستی ،نزار چشمات کور بشه جهان

ون کشید و با تر کردن لب هایش گفت   :بازویش را از دستم بی 

 ! درسته نمیشناسمش _

 اونابی که فکر میکردم میشناسم هم هیچ وقت 
نیازی نیست بشناسم وقتی

 !نشناختم

 !مات ماندم

ن بود که زبانم از گفتم کلمه ای نا توان ماند انقدر جمله اش  .سنگی 
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  : روی پاشنه چرخید و پشت به من کرد اما با مکث کوتایه ادامه داد

 !از این پرونده عقب بکش مهیار... به حرفم گوش کن_

  :نزاشتم حرفش را تمام کند و میان حرفش پریدم

 ! باشه...من بد...منو نمیشناش ،اونو نمیشناش_

 ! ینو بدون ،تو خودتو فراموش کردی جهاناما ا

ی شکایت میکتن که نمیتونه بیگناهیشو ثابت کنه ،به جرم دخیی  داری از دخیی

 ...بودن و ضعیف تر از تو بودن ممکنه کم بیاره اما...یه روز حقیقت برمال میشه

 ! مطمئنم اون روز ازت توقع معذرت خوایه نداره...اون ولت میکنه

 ! نمیکنهویل وجدانت ولت 

 

 

 "غنچه"

 . برای بار سوم وارد اتاقک نیمه تاریک و نمور بازداشتگاه شدم

  :همزمان با وارد شدنم گیلدا از جایش بلند شد و گفت

 چیشد؟_

  :رسم را به دو طرف تکان دادم و لب زدم

 .دادگاه بعدی معلوم میشه_

 ...تا اون موقع_

  :لب زیرینم را با زبان تر کرده و لب زدم

 !منتقل میشم زندان_
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  :گیلدا کالفه پوفن کشید و شانه ام را در دست گرفت

ن ببینم چیکار کردید تو دادگاه!؟_  غصه نخور درست میشه .بیا بشی 

  :شه اتاقک نشسته بود با لحن زننده ای گفتزبن که گو 

 ! معلومه دیگه عاقبتش اعدامه _

 ! از حرف ش یک لحظه تنم لرزید و مور مور شدم

 ...اگر حرفم را باورم نکنند !اگر واقعا اخرش

 میبندی اون گاله رو یا با موکتای کف اتاق یکیش کنم نفله!؟ _

ن بار به خودم یک لحظه از لحن چاله میدابن گیدا خنده ام گ رفت و برای چندمی 

  ! گفتم"چقدر این دخیی با این لحن جذاب میشود

 "! ورژن زن شده قیرص

زن از داد گیدا پشت چشیم نازک کرد و چادرش را روی پاهایش دراز شده اش 

 . انداخت

  :گیلدا نگاهم کرد و گفت

 !!خب!؟میگفتی  _

  :لبخندم را پهن تر کردم و گفتم

ی نمیگ_ ن  ! فتممن که چی 

 ! اخیم کرد و به حالت بامزه ای ابرویش را باال انداخت

 ! بلبل شدی قناری !منظورم اینه تعریف کن _

با همان لبخند خالصه اتفاقات دادگاه را برایش تعریف کردم که در فکر فرو رفت و 

  :گفت

،الماش ، یه چی قیمتی میمتی بود_  ! این یارو...فامیلش چی بود !؟ طالبی
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  :گفتمخندید و  

 ! جواهری_

ن ! به نظرم این آرامشش ،اینکه دیگه داد و فریاد نمیکنه خییل عجیبه_  ! ها همی 

 بینم میدوبن ترسناک تر از یه زن کیه !؟

 :رسی به نشانه نقن تکان دادم که ادامه داد

 ! یه تاجر_

یه زن وقتی عصبابن بشه شاید خون جلوی چشماشو گرفته باشه اما همزمان _

ه  ! عقلش مثل ساعت کار میکنه،تمام جوانبشو در نظر میگی 

 ...میدونه چطور احساسشو پنهان کنه

 ! میدونه یک و کجا باید سکوت کنه

به اشو بزنه  !و یک و کجا ضن

 .چطور ادمای اطرافشو تحت تاثی  بزاره و جو متشنج دورشو اروم کنه

  :با مکث کوتایه ادامه داد

 ...اما یه تاجر...یاد گرفته همه اینارو بدونه_

ن حال خطرناک میکنه . اینطور که تو از جهان  این اونو خییل قوی و در عی 

 !جواهری گفتی دقیقا مصداق حرف منه غنچه

 ...صد در صد اون

 :مله اش را قطع کرده و گفتمج

ن سکوت میکنه_  !...یه نقشه ای داره...برای همی 

 ...احساشو پنهان میکنه و

به اس ین ضن ین زمان برای بهیی  !منتظر بهیی
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  :گیلدا تای ابروبی باال انداخت و گفت

 ! دقیقا... و من مطمئنم امروز فردا رساغت میاد_

 کنهیه تاجر کارش معامله اس و اینطور که پیدا
ی
 ! ست...قراره معامله بزریک

  :رسی به نشانه موافقت تکان دادم و لب زدم

 ...اره معامله بزرگیه_

 !گیلدا مکث کوتایه کرد.چندین بار لب باز کرد ویل حرفش را نگفته قورت داد

 :فکرم را به زبان اوردم

!؟_  میخواد زندگیمو معامله کنه...با چی

 :افانه گیلدا لب زدمچشم هایم گرد شد و رو به نگاه موشک

 !خانواده ام_

 ! بعید میدونم تورو با جون اعضای خانواده ات تهدید کنه_

 !اون جون تورو میخواد چون فکر میکنه گناهکاری

 !پس با بیگناها کاری نداره

 .با صدای باز شدن درب اهتن بازداشتگاه نگاهم را از گیلدا گرفته و به در دوختم

 :رسباز رو به من گفت

 ..ووشر بلند شو همراه من بیاسیا_

د و گفت  :گیلدا دستم را فرسر

 ..نگران نباش_

 .رسی تکان دادم و پشت رس رسباز حرکت کردم

 !عجیب بود که اینبار دستبندی به دستم نزدند



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e8
4

 

 . رسباز پشت درب اتاق حسام ایستاد و با دوتقه وارد اتاق شد

ام نظایم محکم و پرصدابی گذاشت و گفت
 :احیی

 .نچه سیاووشر رو اوردمقربان غ_

ون بایست و تا وقتی صدات نکردم به کیس اجازه نده _ بفرستش داخل خودت بی 

 .وارد اتاق شه

دم و وارد اتاق شدم  .چادرم را میان انگشتانم فرسر

ن حسام نشسته  اما همان ابتدای ورودم با دیدن فردی که روی مبل های مقابل می 

 .بود میخکوب شدم

 

 "جه  ان"

 

میدونم زمان خوبی نیومدم برای کارای اداری و حوصله نداری،اگه واجب نبود _

 .نیم اوردمشون

ون رسی برایش تکان دادم و همانطور که خودکار استیلم را از جیب دا خیل کتم بی 

 :میکشیدم  گفتم

 .مشکیل نیست من خوبم_

برگه های رسید را همانطور ایستاده امضا کرده و به دستش دادم که با نگاه رس 

 ! رسی به برگه ها دکمه کتش را باز کرد و روی مبل نشست

 .از حرکاتش که کم و بیش شبیه به من شده بود حض کردم

 با دست به صندیل ام اشاره کرد

ن حرف دارمل _  .طفا بشی 

  :بی حرف نشستم که گفت
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 ...با مهیار حرف زدم_

ی بشنوم_ ن  پس نمیخوام چی 

 :خواستم بلند شوم که با استحکایم که خودم بهش یاد داده بودم گفت

 !میشنوی_

 !یه حرفابی رو باید بشنوی

ن درس توی دنیا اینه...خودتو بشناس!وقتی »یادمه یه روز یه مرد بهم گفت  اولی 

اول « تو بشناش میتوبن دنیای اطرافتو بشناش،میتوبن ادما رو بشناشخود

 ...خودمو شناختم

 ...بعد اونو

با تمام سنگ بودن قلبش با تمام بی رحم بودنش مقابل ادمابی که سیع درفریب 

...ذاتش مثل اب بود ن  !اون و اطرافینش داشیی

 !ادما رو تا وقتی نمیشناخت قضاوت نمیکرد

 !دروغ نمیگفت

 !دروغ نگفتم_

_ 
ی
 !داری به همه دروغ مییک

ی
 ! گفتی جهان!مییک

 !حالت خوب نیست !از بدم بدتری

 خوبم
ی
 !باز مییک

ین رفیقتم از دست دادی  ! در عرض یه هفته نه تنها خواهرزاده اتو بلکه بهیی

دم و لب زدم  :دسته های صندیل را در مشتم فرسر

 !بس کن سیاوش_

 : از جایش بلند شد و گفت
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 ! س میکنمباشه...ب_

ن به خودت دست بردار و بس کن  !اما توام از دروغ گفیی

!گریه کن داد بزن،بشکن  ضفا به جرم مرد بودن مجبور نیستی اشکتو پنهان کتن

 ! ،اتیش بزن

 ...اون خشم لعنتی رو بریز دور

 !...جهان سابق شو

 ...گفت و رفت

 !اتش درونم را روشن کرد و رفت

دم و   .پنجه هایم را البه الی موهایم فرو کردمچشم هایم را روی هم فرسر

نمیتونم سیاوش...نمیتونم جهان سابق باشم وقتی تنها دلیل زندگیمو اون دخیی _

 !گرفته

***** 

ون امد ن لحظه مادر هم از اتاقش بی   :به سمت پله ها رفتم که همی 

 ... داشتم میومدم پیشت_

ون کشیده و گفتم  :دست مشت شده ام را از جیبم بی 

نیم..رسم درد میکنهاال_ ن  !ن مساعد نیستم..بعدا باهم حرف می 

 :از کنارش گذشتم که گفت

برات وقت مالقات گرفتم...بسه وقت تلف کردن!فردا با اون دخیی حرف بزن و _

 !مجبورش کن برگه هارو امضا کنه

 .اخم هایم در هم رفت و روی پاشنه چرخیدم

 چیکار کردی؟_
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 حال خشنم جا خورد !تعلل را به خوبی در نگاهش حس 
ن از لحن رسد و در عی 

 . کردم و بی توجه یک قدم به جلو برداشتم که در مقابل او قدیم به عقب رفت

سانمش تنها قصد داشتم مانع از حرکت مهره هایش شوم  ! نمیخواستم بیی

 !دست را فقط و فقط من باید بازی میکردم و اون دخیی  این

 ! هیچ کس حق دخالت نداشت

این کار رو فقط خودم حل میکنم !از این کار عقب نشیتن کن...همونقدر که تو _

 !اون دخیی رو میخوای منم میخوامش

ن و منتظر خیی من باش!بدون اینکه با من هماهنگ کتن ،قدم برندار  !پس بشی 

ن میکنم اون ، تا اخرین روز عمرش تو این خونه باید و نبای  رو من تعیی 
د اون دخیی

 ! میمونه تا زجر کشیدنش رو به چشم ببینیم

 ! اما فردا نه

ن شه و بدونه جهان  بیشیی از یک روز میخوام تا ترس کامال توی رگ و بی اش عجی 

 ! جواهری ادم حرف و بلوف نیست

*** 

 

 " غنچه"

به زندان میگذشت و توی این مدت تمام فکر و ذکرم چهار روز از منتقل شدنم 

 ! دادگاه بعدی بود

خوشبختانه تنها شانسم هم بند شدن با گیلدا بود و اینکه تنها نبودم کیم آرامم 

 ! میکرد
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چادرم را دور پاهایم پیچیدم و چانه ام را روی زانوانم گذاشتم .کارم شده بود صبح 

ن !هرچند برای غ ون تا شب روی تخت نشسیی ذا و دستشوبی باید از سلول بی 

فتم اما مانند بقیه زندابن ها راحت نبودم  .می 

ن ها را از زندان داشتم و حاال کامال تصورم عوض شده  همیشه تصور بدترین چی 

 . بود

هرکس در زندان برای خودش کاری داشت،ییک بافتتن میبافت ییک لباس میدوخت 

 ! وییک موهارا مرتب میکرد

 ! برایم عجیب بود ویل بعد عادت شدروزهای اول 

پوزخندی روی لبم نشست و رسم را به دیوار تکیه دادم که زینب وارد سلول شد و 

  :گفت

اری _ ن دخیی تو که با کز کردی رو تخت !اینجوری پیش بری همونجا یه تخم می 

 ! جوجه میشه

نگاهم به شکمش کشیده شد و چقدر دلم برایش سوخت...شوهرش یه عوضن 

 و وقتی اونو کشت با شکایت مادرشوهرش به زندان افتاد در حالیکه باردار بودبود 

. 

 زد و گفت
ی
 :با دیدن نگاهم روی شکمش لبخند قشنیک

ون !میخوای دست _  بیاد بی 
نه حس میکنم قراره یه قول بیابوبن ن یه جوری لگد می 

؟  بزبن

  . لب هایم را تر کرده و رستکان دادم

 . ز به سمتم امد و کنارم نشستبا قدم های آرام و کیم با

به کوتاه و کوچک  دستم را با احتیاط روی شکمش گذاشتم که همان لحظه دو ضن

 ! کف دستم خورد

  :با ترس دستم را عقب کشیدم که غش غش خندید و گفت
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س ،داره_  ! سالم علیک میکنه نیی

  :با لبخند دستم را عقب کشیدم که میان راه مچم را گرفت و گفت

 جریان داره غنچه ،میدونم انگ قاتل رو پیشوبن خوردن چه حیس داره و _
ی
زندیک

 بی گنایه رو باور میکنم
ی
 ! اینکه مییک

من داوود رو دوست نداشتم و وقتی کشتمش فکر کردم ارامشم رو به دست میارم 

 !ا شتی نیست که بهش فکر نکنم.اما نگام کن،ام

م  !من یه گوشه نمیشینم و تو خودم فرو نمی 

ن ارزش نداره  تک تک ثانیه هابی که نفست دم و بازدم میشه با ارزشه و هیچ چی 

 محروم کتن 
ی
 !بخاطرش خودتو از زندیک

 . رسم را تکان دادم و با تمام وجود حرفش را قبول داشتم

  :لند میشد دستم را کشید و گفتهمانطور که ازجایش ب

مت یه جابی _  !حاال زود باش !میخوام بیی

  :ابروبی باال انداختم و لب زدم

 کجا!؟_

  :چشم غره ای بهم رفت و گفت

 ! دو تا بند اونور تر_

 . چشم ریز کردم و رسم را تکان داده و باشه ای گفتم

ن بند تازه هدف زینب را فهمیدم  .با نزدیک شدن به دومی 

قصیدحتی   !  گیلدا هم انجا بود و با صدای تق و توق های قاشق ها و قبلمه ها می 

  :زینب دست پشت کمرم گذاشت و گفت

 ! برو وسط ببینم چند مرده حالچی _
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  :رسی به نشانه نه تکان دادم و گفتم

ه_  !!اصال رقصم خوب نیست نرم بهیی

 .  ها شدیمزینب دیگر اضار نکرد و باهم محو رقصیدن و خواندن زندابن 

**** 

 . گوشه لبم را جویدم و قالب را مقابل چشمم گرفتم

  :صدای خندیدن ریز گیلدا را شنیدمو بدون اینکه به سمتش بچرخم گفتم

گیلدا خانم در جریابن که هر رفتی یه برگشتی ام داره هوم؟ به فکر روزی باش که  _

 ...نوبت من بشه و بشینم ریز ریز بهت

!مال_  !قابی داریغنچه سیاووشر

  . رسم را جوری چرخاندم که صدای مهره های گردنم را شنیدم

 : رو به مامور زن که جلوی سلول ایستاده بود زمزمه کردم

  یک؟_

 !جهان جواهری_

 

ن باعث شد قالب از میان انگشتانم رها و روی پاهایم  دستانم به لرز افتاد و همی 

 !بیفتد

  :زینب و گیلدا از جایشان بلند شدن و روبه مامور زن گفتند

!؟_  مطمئتن

ن ،این مدت فقط وکیلش و رسگرد پرونده میومدن _ شاید اسم رو اشتباه گفیی

 !دیدنش

 ..یه بار دیگه چک کنید_
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ن گیلدا و زینب را حس  زن نگاهش  بی 
ن ما سه نفر چرخاند و انگار موج نگرابن را بی 

 :کرد که گفت

سم_  .من اشتباه نیم کنم اما دوباره مییی

 :بیسیم مشیک و کوچیک که دستش بود را باال اورد و گفت

 خانم معصویم مالقات کننده غنچه سیاووشر کیه ؟_

  : بار هر سه شنیدیمصدای زن دیگری با تاخی  در بیسیم پیچید و این

 جهان جواهری_

 چه نسبتی با زندابن داره؟_

 شایک پرونده اس ،اما مجوز داره برای مالقات_

ن اورد و رو به من گفت   :مامور بیسیم را پایی 

 شنیدی؟_

؟  میخوای باهاش مالقات کتن

سنگیتن نگاه گیلدا و زینب را به خوبی حس میکردم اما نگاه من روی بیسیم قفل 

 .دشده بو 

 !میبینمش_

 ! غنچ   ه_

 . چادرم را دورم پیچیدم و از جایم بلند شدم

سم !اگه درخواست مالقاتش رو رد کنم فکر میکنه _ من کاری نکردم که ازش بیی

ن رو چماق کنه رو رس  حق با اون بوده و مسلما میخواد من به مالقاتش نرم تا همی 

 ! من و برچسب ترسو بودن بهم بزنه

 ! ز خودم مطمئنم دلییل برای قایم شدن ازش ندارممن بی گناهم و ا
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 :مامور زن لبخند دلگرم کننده ای زد و گفت

 . پس بریم_

 

 "جه  ان"

 

 . انگشتانم را درهم پیچیدم و نگاهم را به انها دوختم

یه حیس از صبح درونم میجوشید...یه حیس که انگار میگفت اون دخیی مالقات 

 ! میشینه منو رد نمیکنه ! میاد و مقابلم

ییک اش میداد گوشه لبم  با صدای تیک کوتاه درب که نشان از باز شدن قفل الکیی

 .به سمت باال کشیده شد

 .و با دیدنم مکث کوتایه کردبا قدم های ارام وارد اتاقک شد 

د یا دست و پایش را گم کند اما او عادی به سمتم قدم  توقع داشتم رنگش بیی

 . برداشت.صندیل مقابلم را عقب کشید و با جمع کردن چادرش روی آن نشست

ن گذاشت و نگاهش را مستقیم به چشم هایم  مانند من دست هایش را روی می 

 !دوخت

 !جسور

سش بگذارمتنها کلمه ای بود    . که میتوانستم برای حرکات آرام و بدون اسیی

 !انگار سیع داشت تمایم تصوراتم را برهم بزند

ن  دم تا ترس در تک تک سلول هایش عجی  من شش روز دندان روی جگرم فرسر

 ! شود و حاال انگار دستم را خوانده بود

 ...پوزخندی زدم بر تمام افکارم

 هنوز خوابی که برایش دی
 ! ده بودم را نمیدانستاین دخیی
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 !جالبه!چطور میتوبن تو چشمای خانواده کیس که کشتی نگاه کتن _

 :لب هایش را تر کرد و گفت

حرف زدن با کیس که خودشو به خواب زده خییل سخته جناب جواهری ! چه  _

 !فایده ای داره من هزار بار هم بگم من جانا رو نکشتم

 !ا روی زخمم نمک بپاشه بی فایده اسحرفا هابی که امده کردید بهم بزنید ت

سم  !من از بی گنایه خودم مطمئنم و از شما نمییی

ن پرونده را مقابلش گذاشتم ن برداشتم و اولی   . کیف سامسونتم را از کنار می 

 !این جسارت توی صدات نشون میده مهیار این پرونده رو بهت نشون نداده_

 . نگاهش با تردید روی پرونده نشست

 !؟این چیه_

ن قاضن بره  حکم قصاصت بدون شک صادر میشه_  !پرونده ای که اگه روی می 

 .ابروهایش به هم نزدیک شد و ان را باز کرد

تمایم مداریک که برای نابود کردن این اعتماد به نفس و جسارتش الزم داشتم توی 

اون پرونده بود و حاال به وضوح میدیدم دست هایش به لرزه افتاده بود و چشم 

دها ن  !یش روی کلمات دو دو می 

همه اینا دروغه !من بدن جانارو بعد از تی  خوردنش جابه جا نکردم ! کاری _

 ...نکردم که بهش آسیب برسه اینا

حرفش را قطع کرد و سکوت کرد !بهش زمان دادم بفهمه افسار این بازی تماما 

 ! دست منه

د و زمزمه کرد   :چشم هایش را به هم فرسر

 ! علیهاین پرونده ج _

 ! مهر و امضای پزشیک قانوبن اینو نمیگه _
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 چرا تعجب میکنم !؟_

این کار شما تاجراست!سو استفاده از جایگاه و موقعیتتون یه عادت روزانه باید 

ارن تا به  ن باشه!آدمابی مثل شما هرجا که به نفعتون نباشه از پولشون مایه می 

 !خواسته هاشون برسن حتی اگه حقشون نباشه

ن جا گردنش را انقدر فشار میدادم که دیگر دم  عصبابن  بودم و اگر میتوانستم همی 

 !و بازدیم نه بیایید نه برود

  :تای ابروبی باال انداختم و گفتم

 ! محض اطالعت میگم برای این پرونده من حتی یک ریال هم خرج نکردم _

 ! تماما نتیجه کالبد شکافن بدن خواهرزادمه

اما من جهان جواهری ام !کارمو با حیله و دروغ جلو ادمای اطرافتو نمیدونم 

م  ! نمییی

 . نگاه مشکوکش را دوباره روی برگه انداخت وپرونده را بست

ن به سمتم  :هول داد و گفت ان را روی می 

 هدفت از نشون دادن این اسناد به من چیه ؟_

 . خوبه،بحث داره به جابی کشیده میشه که من میخوام

با وجود اسناد و مدارک تو متهم اصیل پرونده ای و بدون شک حکمت قصاصه _

 . .میخوام بهت لطف کنم و از شکایتم بگذرم

 پوزخندی زد و زمزمه کرد

 ! ب جواهریحکایت سالم گرگه جنا _

 و درعوض...!؟

  :پرونده دوم را مقابلش گذاشتم و گفتم

 .اینو امضا کن_
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 ...پرونده رو باز کرد.خط به خط خوند ، اون رو بست و به سمتم گرفت

 !اینبار اخم های من بود که از این واکنش غی  منتظره در هم گره خورد

 !...لبخندی روی لب هاش نشست و کم کم به قهقهه تبدیل شد

ه شدم  .دست هایم مشت شد و با خشم بهش خی 

  :اشک گوشه چشمش را با نوک انگشتانش گرفت و گفت

 واقعا چی پیش خودت فکر کردی !؟ من این برگه هارو امضا میکنم !؟_

ترجیح میدم تا روز دادگاه منتظر بمونم و بی گناهیم ثابت بشه تا اینکه برده حلقه 

این برگه های پوچتو امضا کنم و برای زنده  به گوش تو بشم !من کاری نکردم که

 ! موندن دست و پا بزنم

 . از جایش بلند شد و به سمت درب رفت

ل کنم بلند شدم و داد زدم   :دیگر نمیتوانستم خودم را کنیی

؟__ ئه مییسر  فکر کردی با وجود این همه مدرک تیی

 بیگنایه؟هه!فکر کردی من احمقم؟

ی اش را باال اورد و با انگشت اشاره بهم اشاره چرخید و بهم نزدیک شد . دست ها

 :کرد

 !تو احمق نیستی جهان جواهری !مغروری_

نمیخوای باور کتن من جانا رو نکشتم!میخوای به خودت بقبولوبن تونستی مقرص 

مرگ خواهرزاده ات رو گی  بندازی اما نتونستی .غرورت اجازه نمیده باور کتن 

 !هزاران قدم از مقرص اصیل دوری

 

 "غنچه"
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 . اخرین قدم را برداشتم و فاصله میانمان را پر کردم

 ...میخوای درد مرگ جانا رو با قصاص من کم کتن اما نمیتوبن _

، حتی زجر دادن من دردتو کم نمیکنه  ..هیچی

ن کوبید و به روی صورتم خم شد  .دستش را روی می 

د و هیچ نمیگفت ن  ! صورتش از عصبانیت و خشم رسخ شده بود.نفس نفس می 

رسبازی که پشت رسش ایستاده بود با دیدن جو متشنج بینمان رسی    ع جلو امد و 

سیع کرد جهان را عقب بکشد اما او حتی به اندازه نیم قدم هم از جایش تکان 

 !نخورد

ن چشم ه  : ایش حرکت دادم و یک قدم به عقب برداشتمنگاهم را بی 

 .توی دادگاه همدیگرو میبینیم_

  :چرخیدم و به سمت درب برگشتم که گفت

 ...کوتاه نمیام_

  :در با صدای تییک باز شد لبخند زدم و زمزمه کردم

 !منم همینطور_

***** 

 "جهان"

 

ن لحظه ب ا مهیار چرخیدم و از درب سمت مالقات کننده ها خارج شدم که همی 

 .سینه به سینه شدم

نگاهش روی پرونده های دستم چرخید و بدون مکث یقه کتم را گرفت و به دیوار 

  ! کنار درب کوبید
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رسباز های داخل راهرو خواستند برای جدا کردنمان مداخله کنند که دستم را باال 

 . اوردم و مانع شدم

 چیکار داشتی با غنچه ؟_

 ی کیس که عاشقیسر عجیب نیست ؟انقدر حساسیت روی دخیی عمو _

ی که تو روی رسش اوار شدی عجیب نیست_  ! حساسیت روی دخیی

 .مالقات تو با مجوزی که معلوم نیست چطور بهت دادن عجیبه

  :دست هایش را از یقه ام جدا کردم و گفتم

ابی رو براش روشن کردم و یه راه جلوی پاش گذاشتم_
ن  . فقط یه چی 

 چه رایه!؟_

  :تا پایش کردم و گفتمنگایه به رس 

ش؟_  ظاهرا برای مالقاتش اومدی ،چرا از خودش نمییی

 . قبل از اینکه اجازه حرف زدن بهش بدهم به سمت خروچی زندان رفتم

***** 

انه و پر از نازی متوقفم  به سمت پارکینگ کوچک کنار زندان رفتم که صدای دخیی

 . کرد چرخیدم به سمتش که با دو خودش را بهم رساند

م ؟_  میتونم چند لحظه وقتتونو بگی 

 شما؟_

 ... من غزلم خواهر غنچه_

 

 :نیش خندی زدم و بی توجه درب ماشینم را باز کردم که گفت

 !خواهش میکنم فقط چند دقیقه _
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 .دمبی توجه سوار شدم و استارت ز 

 . وقتی برای خواهش و التماس های بی فایده اش نداشتم

 چند روز پیش مادرش و امروز هم خواهرش

 چطور توقع داشتند از حقم بگذرم؟

وع شده  ...بازی من تازه رسر

**** 

 .اگه انقدر صیی و تمرکز رو دوست داری میتونیم یه دست شطرنج بازی کنیم_

 .تکان داد از افکارم جدا شدم و رسم را برای سیاوش

 ..چی چیه برادر من!نوبتته یه ساعته اون توپ بدبختو گرفتی دستت_

 .نگاهم به توپ افتاد و اون رو به سمت سیاوش پرت کردم

!؟_  کجا به سالمتی

 .رو مودش نیستم_

ه برگه هاتو امضا نکرده_  بزار حدس بزنم،دخیی

 با اخم به سمتش چرخیدم.از کجا میدونست!؟

  :رخاند و گفتتوپ را نوک انگشتش چ

 .خب منم منابع خودمو دارم...درواقع یکیو میشناسم که ییک رو میشناسه_

  حوله ام که روی صندیل چوبی بود را برداشتم 

 !که چی _

 !کارت اشتباهه جهان!کوتاه بیا_

 ! کوتاه اومدنم قصاصه_
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 :درب بطری مشیک رنگش را باز کرد و گفت

اشه و قصاصش کتن بعد قاتل اصیل تو به این فکر کردی اگه واقعا بی گناه ب_

؟و یه عذاب وجدان بزرگ دستشو میندازه دور گردنت!؟  مییسر

 تاحاال دیدی اشتباه کنم !؟_

!؟_  مگه تو اعوذوباهلل خدابی که تا اخر عمرت اشتباه نکتن

  :کالفه حوله را روی گردنم کشیدم و گفتم

 !انقدر با من بحث نکن سیاوش_

ون  با صدای زنگ موبایلم دست در جیب کوچک ساک ورزشر ام کردم ان را بی 

 . کشیدم

با دیدن شماره ناشناس با تردید تماس را وصل کردم و گوشر را کنار گوشم 

 :گذاشتم

ط داره_  !کاری میکنم که غنچه پیشنهادتو قبول کنه ،اما یه رسر

!؟_  تو یک هستی

  غزل_

 . گوشر را از گوشم فاصله دادم و روی اسپیکر گذاشتم

ش که درحال باز کردن بند های کفشش بود صاف نشست و رس تکان داد که سیاو 

 :غزل دوباره گفت

 !ظهر میخواستم ازت خواهش کنم از قصاص نگذری ویل تو بی توجه رفتی _

بعد از حرف زدن با وکیل غنچه  و فهمیدن نقشه ات بیشیی مصمم شدم کمکت 

 ! کنم

یخواست از قصاص نگذرم یا نقشه این دخیی یا واقعا از خواهرش متنفر بود که م

 ! ای برای نجات خواهرش داشت
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من به کمک تو احتیاج ندارم ،اما کنجکاوم چرا میخوای از قصاص نگذرم و  _

 !خواهرت خونبس شه

 «خواهرشه!؟»چشم های سیاوش گرد شد و لب زد

 

 :رسی به نشانه مثبت تکان دادم که غزل با مکث طوالبن جواب داد

ن باش ما تو یه جبهه ایم _  !منم دالیل خودم رو دارم اما مطمی 

م قسم  شاید االن پیش خودت فکرکتن میخوام غنچه رو نجات بدم ویل حاضن

 !نداره بخورم که اون هیچ ارزشر برام

نم و متقاعدش میکنم خواسته اتو قبول کنه اما در عوض منم  ن باهاش حرف می 

ی از تو میخوام ن  ! چی 

****** 

 "غنچه"

 

 من که هنوز توی شوکم !مرتیکه یابو زده به رسش حتما_

  :زینب حرف گیلدا را تایید کرد و گفت

نگاه کتن تو اینکه زده به رسش شیک نیست ویل باید نیمه دیگه این لیوانو _

 ...غنچه

  :گیلدا رسی    ع جبهه گرفت و گفت

 قبول کنه ؟ بینم رست جابی خورده!؟_
ی
 تو !؟مییک

ی
 چی مییک

 :زینب نگاه عاقل اندرسفیهانه ای به گیلدا کرد و رو به من ادامه داد

ی!؟_ ی بمی   به فرض تا روز دادگاه وکیلت نتونست بی گناهیتو ثابت کنه ،حاضن
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 !زینب_

!جواب بده غنچهزینب و کوفت انق_ ن حرف من نیی  ...در بی 

 چه بالبی رسشون 
ن اما قبلش به خانواده ات فکر کن ،اگه تورو بی گناه قصاص کین

ن دور گردنت طناب دار بندازن!؟باز اگه خونبس  ن تماشا کین میاد ؟چجوری بشیین

 .بیسر میدونن زنده ای...تو خونه اشونم نه زیر اسمون خدا نفس میکیسر 

ای زینب کیم قانع شده بود دست روی شانه ام گذاشت و گیلدا که با حرف ه

 :زمزمه کرد

حاال ایشاال که وکیلت بتونه پوز این مرتیکه رو به خاک بماله...غنچه چرا حرف  _

!؟ بن ن  نمی 

 :دست هایش را تا روی مچم کشید و با وحشت گفت

 چرا انقدر رسدی!فشارت افتاده!؟_

ز ذهنم هل میدادم و حاال زینب همه را افتادن!؟نه فشارم از حقایقی که به زور ا

 ...یکجا در آغوشم ریخت سقوط کرده بود

  :زینب با مهربابن دستم را گرفت و گفت

  گیلدا پاشو برو آب قند بیار_

 .با بلند شدن گیلدا همزمان سه زن چاق و هیکیل وارد سلول شدند

ه اش کوبیدو گیلدا خواست از کنارشان عبور کند که ییک از انها محکم تخت سین

 .او را به عقب هل داد

  :گیلدا با صدابی که حاال از عصبانیت چاله میدابن و بلند شده بود گفت

 !ِد چته تو!؟بکش کنار بینم_

  :زبن که وسط ایستاده بود با نیش خند گفت

 غنچه کدومتونه!؟_



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
0

2
 

 .اخم هایم جمع شد و با همان بدن رسد و لرزان ایستادم

قصودشان را بفهمیم زبن که نزدیک گیلدا ایستاده بود قبل از انکه بتوانیم م

ن افتاد  . دستمال سفیدی روی دهانش گذاشت و او بیهوش روی زمی 

زینب با وحشت جییعن کشید و گیلدا را صدا زد !خواست به سمتش برود که مانع 

 .شدم ومانند سیی مقابلش ایستادم

  :رو به اون سه نفر گفتم 

؟_ ن  چی میخوایی 

  :اد گفتزینب با فری

 ! میدم پدرتونو دربیارن اشغاال_

  :زبن که وسط ایستاده بود با نگایه به رستاپای زینب گفت

  !به فکر توله ات باش و دهنتو ببند نخودچی  _

  :زینب بدون ترس داد زد

 نگهبانااااا ،نگهباناااااا_

جه چرخیدم و با دست جلوی دهانش را گرفتم که دوتا از زن ها جلو امدن و بی تو 

ن نشاندند  !به تقال های زینب محکم دست و دهانش را گرفتند و روی زمی 

 :زن سوم به سمتم امد و کشیده محکیم روی صورتم زد و گفت

ن بچه من خرده برده ای باهات ندارم و فقط کاری که بهم گفتنو انجام میدم_  !ببی 

که   اون برگه هارو امضا کردی که هیچ ،نکردی این سلول میشه آخرین جابی 

 ! میبیتن 

ون کشیدم و باوجود ضعف بدنم محکم گفتم   :بازویم را از دستش بی 

 شماهارو اون جواهری عوضن فرستاده اره!؟_
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  :زن با انگشت روی قفسه سینه ام کوبید و گفت

به نفع همس که برگه هارو امضا کتن ! در ضمن زرنگ بازی دربیاری و شکایتمو  _

 !حاال خود دابن کتن ییک بدتر از منو میفرسته ،

 !اشاره ای به دوستانش کرد و از سلول خارج شدند

 ...میلرزیدم ،ازخشم

 . از مردی که فکر میکردم حیله گر و پست نیست عصبابن بودم

 چطور تونست برای وادار کردنم برای امضائ خواسته اش آدم اجی  کند ؟

 . به سمت گیلدا رفتم

ی بلندش کردم  . بازویش را گرفتم و بزور از روی موکت های خاکسیی

 .به سمت تخت خودم بردمش و با کمک زینب او را روی تشک گذاشتیم

 :زینب دستانم را گرفت و گفت

م به نگهبانا میگم حسابشونو برسن جای انگشتاش روی صورتت مون_ ده ،می 

س برو به وکیلت زنگ بزن تا  ...،توام نیی

 !نه_

  :شوکه ساکت شد و با چشم های گرد شده گفت

 چی گفتی االن؟چرا نه!؟_

 ...شنیدی که چی گفت_

ون کشیدم  و گفتم ن انگشتانش بی    :دست هایم را از بی 

ی نگو_ ن  ...توام به کیس چی 

ی تا دادگاه نموندهخودم حلش میکنم چ ن  ...ی 

*****  
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 "جهان"

 

 کاری که اون میخوادو نمیکتن نه!؟_

  :خودکار را میان انگشتانم چرخاندم و گفتم

 دارم فکر میکنم سیاوش دو دقیقه میتوبن ساکت باشر و رژه نری!؟_

  :دوباره چرخید و مقابلم روی مبل نشست و گفت

 ...تی نهچه فکری مرد حسابی !؟همون لحظه باید میگف_

 !ادم اینکارا نیستی جهان،منطقی باش

 ! بخش منطق من خییل وقته سوخته انقدر زور نزن_

 .پس میخوای قبول کتن _

 . دست هایم را داخل موهایم بردم و تا گردنم کشیدم

 ! اگه با این حرف زدنات راه دیگه ای به ذهنم نرسه نه_

اردم بهش بدم ! به نظر قبول میکنم اون دوست پرسشو استخدام کنم و دو میلی

 !که ارزششو داره

  :سیاوش شوکه رسجایش ایستاد و گفت

 ! رسما شده مسخره بازی_

 خونبس خودش بشه بعد باید یه پول هنگفت بدی به خواهره تا 
ی
ه مییک به دخیی

ه رو راضن کنه تازه دوست پرسش صاحب کار شه  ! دخیی

 ! حالم داره بهم میخوره

  :با صدای تق تق پاشنه های کفش آشنابی دست روی بیتن ام گذاشتم و گفتم

نیم_ ن ن جا تموم کن !بعد باهم حرف می   . مادرم داره میاد این بحثو همی 
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  :گفتبا دیدن مادرم که وارد رختکن شد ایستادم و سیاوش با اخم های درهم  

 ...من دیگه باید برم ،با اجازه_

  .مادرم بدون تعارف رس تکان داد و تا خارج شدن کامل سیاوش منتظر ماند

  :با بسته شدن درب رو به من گفت

 ...پس فردا دادگاهه_

 . رس تکان دادم و هودی مشیک ام را تن کردم و کالهش را روی رسم کشیدم

  میدونم_

 ! رده برگه هارومیدوبن و اون دخیی امضا نک_

  میکنه_

 ! من سیاوش یا مهیار نیستم رستو باال بگی  و جوابای کوتاه به من نده_

ه در چشم هایش گفتم  : ایستادم و خی 

ن باش_ ن فردا هم امضا میکنه مطمی   امضا میکنه همی 

  امیدوارم_

ن نگهبان به  ن راه مش حسی  ون امدم و به سمت عمارت رفتم که بی  از سالن بی 

 :مد و گفتسمتم ا

ن _  . اقا ،مهیار خان اومدن شمارو ببیین

 : ایستادم و لب تر کردم

 داخله ؟_

ن ایشونو  .....نه اقا پشت در حیاطن مادرتون گفیی

 :فک سائیدم وبا عصبانیت گفتم



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
0

6
 

مهم نیست مادرم چی گفته هیچ وقت مهیار رو پشت در نگه نمیداری مش _

ن هیچ وقت ،شد؟  حسی 

ن اب دهانش را قورت  . داد و با چشم اقابی به سمت درب حیاط دوید مش حسی 

 ...هر اتفافی هم میخواد بیفته مهیار هنوز عزیزه

 . ارد حیاط شد و به سمتم امدکمیی از یک دقیقه مهیاربا قدم های بلند و منظم و 

کالفه بود ،این را نه از چهره اش که از کتش که مثل همیشه به جای اینکه روی 

ساعدش باشد در مشت گرفته بود فهمیدم .من او را حتی بهیی از خودش 

 ! میشناختم

  :مقابلم ایستاد و رسد گفت

 . باید حرف بزنیم_

  :رس تکان دادم و گفتم

 ...بریم داخل_

  زاحمت نمیشمم _

 تیکه یم انداخت!؟

  :کاله را از روی رسم عقب کشیدم و با نگایه به رستاپایش لب زدم

 . مزاحم شو بیا باال_

لبخندی که یم امد روی لبش بشیند را با دعوت ابرو هایش به اخم مهار کرد و 

 . باهم از پله های عمارت باال رفتیم

  :به سمت پذیرابی رفتم و گفتم

 وه !؟چای یا قه_

 ...هیچ کدوم_
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  :با دست به مبل های استیل اشاره کردم و گفتم

 ...از مقدمه و نصیحتا و گله هات بگذریم_

 بر رس اصل مطلب ،چی میخوای!؟

  :نشست و کتش را روی دسته مبل گذاشت و گفت

 ...نه مقدمه چیتن اماده کردم نه دیگه نصیحت دارم نه گله_

 .اومدم خواهش کنم

  :با ترسر گفتم اخمم جمع شد و 

 !مهیار_

  :انگشتانش را داخل موهایش کشید و گفت

ا قلبشو جواب کردن_  .پدر غنچه سکته کرده جهان ،دکیی

 ...انصاف داشته باش

   رضایت بده بزار پدرشو ببینه. تو میدوبن لحظه اخر عزیزتو ندیدن چه حیس داره

 برای رسیدنم به خواسته ام باز شد
ی
 !جرقه ای در ذهنم زده شد و انگار پل بزریک

 !بی رحمانه بود...شاید

 !نه شاید هم نه ، قطعا بی رحمانه بود

 و بی رحیم بود 
ین بی انصافن

سو استفاده از این حرف و این وضعیت مسلما بزرگیی

 .  م نکرده بودمکه در تمام سال های عمر 

هزار راه و روش در ذهنم برای رام کردن و تسلیم آن دخیی داشتم جز این راه که 

ین بود  ...انگار بهیی

 :با سکوبی که بینمان کیم طوالبن شد مهیار زمزمه کرد

 ...جهان _



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
0

8
 

درسته ...جانا رفته،ویل من تا اخرین لحظه ای که مقرصش پیدا بشه پای این 

 ...ا فقط برای غنچهپرونده هستم نه ضف

 ! به خاطر تک تک عمو گفتنای جانا که هنوز تو گوشم زنگ میخوره

 یادته چقدر شجاع بود؟

سید ،دلشم براشون میسوخت ی بود که نه تنها از سوسک نمییی  !تنها دخیی

ی نداره که سیاهه که  ح میداد اون بیچاره تقصی  بعد ،یک ساعت میومد برات رسر

 .اونطور خلقش کرده هفت ،هشتا پا داره...خدا 

ی که دلش برای چندش ترین موجود دنیا هم میسوخت  ن دخیی فکر میکتن همچی 

االن اگه بود آخرین لحظابی که غنچه میتونست کنار پدرش باشه رو ازش میگرفت 

 ؟

کیم به جلو خم شدم و آرنج هایم را روی زانوانم گذاشتم .باید جوابی میدادم که 

 ! یش از این زنده کند نه از من نا امید شودنه مهیار خاطرات جانا را ب

 .بهم زمان بده...فردا بهت خیی میدم_

 . با دیدن سکوت مهیار رس بلند کردم که با چهره متعجبش مواجه شدم

  :رس تکان دادم و گفتم

 چیه!؟_

د. رسی به تاسف تکان دادم و از  ن  نمی 
همانطور بی حرکت نگاهم میکرد و حرفن

 . جایم بلند شدم

ته نه نگفتم و این برای او که همیشه یک جواب قطیع از من میگرفت جای درس

امیدواری داشت اما قطعا کاری که میخواستم انجام بدهم تمام امید  و غرور بافی 

 . مانده آن دخیی را میگرفت
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 "غنچه"

 

 ...وقتش شده بود

یه جابی خونده بودم  هر داستابن یک پایان زیبا دارد ،اگر تو خوشحال نیستی این 

 .پایات داستان نیست

 .من خوشحال نیستم اما پایانم درست مقابلم است

یک گره بزرگ که نام وحشتناک طناب دار را یدک میکشد و حاال با وزیدن باد 

 ! درحال تاب خوردن است

  س باورم نکرد؟چرا هیچ ک

 ..هیچ کس اون روز کنار من و جانا نبود باشه

 خداهم نبود!؟

 اون چرا صدامو نشنید !؟

ی شد که پشت به من  با صدای جیغ بلندی رس چرخاندم و چشم هایم قفل دخیی

د ن  .ایستاده بود و زار می 

  ...با قدم های آرام جلو رفتم

 .م و او را چرخاندمدست های دستبند خورده ام را روی شانه اش گذاشت

 .نفسم بند امد و انگار برای چند ثانیه قلبم وظیفه اش را فراموش کرد

 !با کشیده شدم موهایم اینبار من جیغ زدم و صدای بلند گلوله در گوشم پیچید

 . با وحشت به جانا نگاه کردم که درست از وسط سینه اش خون میچکید
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ز چنگال کیس که موهایم را محکم بدنم از وحشت لرزید و سیع کردم خودم را ا

 . گرفته آزاد شوم اما اجازه نداد

 :جانا زمزمه کرد

  جهان...خودشو نمیبخشه_

ن که او را در آغوش گرفتم به هزاران گرده خاکسیی تبدیل  خودم را آزاد کردم و همی 

  . شد

 ...غنچه...غنچه...بیدار شو_

 . با تکان های دستی از خواب پریدم

ه شدم و گفتمبا وحشت به گی  :لدا خی 

 ...جانا_

  :پلک هایش را روی هم فرسر د و گفت

 .کابوس میدیدی عزیزم...نفس عمیق بکش_

  :رسعت انها را پس زدم و گفتمدست هایم را میان دستانش گرفت که به 

 ...جانا رو زد_

هیچ کدام از حرکات و حرف هایم دست خودم نبود.انگار تمام عضالتم را برای 

 .ساعت ها داخل یک فریزر منجمد کرده بودند

گیلدا که دید حریفم نیم شود و نیم تواند آرامم کند بازوهایم را به جلو کشید و 

 .محکم در آغوشش نگهم داشت

 وم بگی  غنچه نفس عمیق بکش و گوش کن...غنچه گوشت با منه؟آر _

 ...جانا چهارده روز پیش مرد

 چهارده روز!؟
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چهارده روز از اون ماجرا گذشته؟ چهارده روزه من حاج بابا و مامان نرگسو بغل 

 نکردم؟

 ...نمیدانم چقدر گذشت

م سلویل هایم با ارام شدن نفس هایم ازم فاصله گرفت و حاال میدیدم که مابقی ه

ه شدند  ...به من خی 

با عذر خوایه کوتایه رسم را زیر انداختم که ییک از زن ها که مدت طوالبن اینجا 

  :بود گفت

ه دخیی _  ...ایشاال که خی 

 .بعد هم با عالمت دستش خواست هر کس مشغول کار خودش شود

  :گیلدا دستی روی رسم کشید و گفت

ه یکم_ ان شه منو باش خیال میکردم بهیی  بخوابی شب بیدار موندات جیی
 ...بیشیی

 .کاش همون موقع که بیدار شدم صدات میکردم

 :موهایم را پشت گوشم هدایت کردم و با نیم نگایه به دور و برم زمزمه کردم

 زینب کجاست!؟_

 :کنارم روی تخت جابه جا شد و گفت

 .یکم درد داشت...بردنش پیش پزشک زندان_

 :رس تکان دادم که ادامه داد لب هایم را تر کرده و 

 نیگا کن توروخدا از ترس عرق کردی...داشتی جانا رو میدیدی!؟_

 :رس تکان دادم و گفتم

 ...خییل واقیع بود_

  :گیلدا تلخندی زد و گفت
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 ...پاشو برو حمام امروز نوبت توعه_

 که مسئول زندان داده بود را به 
ی
خم شد و از انتهای تخت حوله قهوه ای رنیک

 . تم گرفتسم

*** 

 "جهان"

 

 .کارت شناسابی و تلفن همراهم را به نگهبان تحویل دادم و وارد راهرو شدم

  :رو به ییک از دو مسئول اسمم را گفتم و که برگه ای را به سمتم گرفت و گفت

منتظر  23این برگه رو امضا کنید و انگشت بزنید انتهای راهرو سمت چپ اتاق _

 .ع بدنباشید تا به زندابن اطال 

 رس تکان دادم و با مهر و امضای پای برگه به سمت اتاق مورد نظر حرکت کردم

ن لحظه زبن  رسبازی که جلوی در ایستاده بود درب را باز کرد و کنار ایستاد که همی 

  :که برگه ها را برایش امضا کرده بودم گفت

یف بیارید لطفا_  .آقای جواهری...ترسر

 :دم و دوباره مسی  امده را برگشتم که گفتنگاهم را در اتاق خایل چرخان

  .متاسفانه نمیتونید زندابن رو ببینید_

 :ساعت مچی ام را باال اوردم و گفتم

 ...اما االن تایم مالقاته_

 :زن انگشتانش را در هم پیچید و گفت

ن _ راستش انگار داخل حمام زندان بهش حمله شده و دارن منتقلش میکین

 .بیمارستان
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 :با تعجب و خشیم که نمیتوانستم پنهان کنم گفتم

 چی گفتید!؟_

!؟ ن  اینجا چجور زندانیه که انقدر بی در و پیکره که زندانیا به هم حمله میکین

 :تاد و گفتزن طلبکارانه ایس

ن _  ...لطفا صداتونو بیارید پایی 

ن کوبیدم که رنگش از ترس پرید  .برگه ای که به دستم داده بود را روی می 

 :انگشت اشاره ام را به سمتش گرفتم و بی توجه گفتم

بالبی رس اون دخیی اومده باشه کل این تشکیالتو روی رس مسئوالش خراب _

 ! میکنم

 ...به رئیستم بگو

 . را بلند و به رسعت برداشتم و همزمان شماره مهیار را گرفتمقدم هایم 

ی  بگویم گفت ن  :به رسعت وصل شد و قبل از انکه من چی 

 کار تو بوده!؟_

 :با خشیم که حاال داخل تک تک رگ هایم در جریان بود داد زدم

 ... من اومده بودم مالقاتش که شنیدم چیشده_

 حاالزنده اس!؟

  :مهیار کالفه گفت

ن داره منتقل میشه بیمارستاننم_   **** یدونم...فقط بهم گفیی

یه...من هنوز به مادرش نگفتم  .جهان پدرش تو همون بیمارستان بسیی

ون کشیدم و گفتم  :سوی    چ را از جیبم بی 
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 .فعال خیی نده_

!؟_  برای چی

 .یه بارم شده به حرفم گوش کن_

 ...جهان_

ن حرفش پریدم و گفتم   :بی 

نیم_ ن  .بعدا حرف می 

کیفم را روی صندیل شاگرد انداختم و به رسعت استارت زدم. حتما حاال برای 

تشکیالبی که دستور مرگ جانارا داده بودند مهره سوخته شده بود و میخواستند 

 !حذفش کنند

 !جز این نمیتوانست باشد

*** 

  :مستقیم به سمت پذیرش رفتم و گفتم

 ...غنچه سیاووشر از زندان منتقل شده اینجا_

 :ی که پشت سیستم نشسته بود به رسعت اسمش را تایپ کرد و گفتپرس 

 ...طبقه سوم مراقبت های ویژه_

 .رسی به تاسف تکان دادم و با تشکر کوتایه به سمت آسانسور رفتم

 . کمیی از ده دقیقه پشت درب های بسته مراقب های ویژه بودم

ون امدن ییک از پرستار ها جلوی راهش را گرفتم و گ  :فتمبا بی 

 عذر میخوام غنچه سیاووشر هنوز داخله!؟_

 :نگایه به رستاپایم کرد و گفت

 وکیلش هستید!؟_
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 .لب تر کردم و رس تکان دادم  مسلما با وجود تیپ رسیم ام بهم شک نمیکرد

 :رس تکان داد وگفت

 . همراهم بیایید داخل لطفا_

 . با احتیاط رس چرخاندم و به اطراف نگاه کردم

عجیب بود که هیچ رسبازی برای اون دخیی جلوی درب نایستاده بود . به رسعت 

 :گفتم

 پس رسباز زندان کجاست!؟_

 :رد و گفتپرستار پرونده طوش و فلزی که دستش بود را باز ک

موکلتون بیهوش بود وقتی اوردنش...رسبازش نمیتونست داخل بیاد و ازش  _

ون منتظر باشه  . خواستیم بی 

ون اومدم تا صداش کنم که شما اومدید ن که به هوش اومد ،بی   .همی 

با اخم رس تکان دادم و حتما پوست تک تکشان را میکندم. پس اون رسبار کدوم 

 حت وارد بخش شدم!؟گوری بود که من انقدر را

 :به انتهای بخش که رسیدیم پرده آبی را کنار زد و گفت

 .چند لحظه منتظر باشید تا پزشک رو صدا کنم_

یدش  .یکم ضعیفه... زیاد به حرف نگی 

ن پرستار نگاهم به اون دخیی افتاد.نسبت به چند روز قبل که  رس تکان دادم و با رفیی

ش زخم بود و چسب کوچیک هم روی دیدمش رنگ پریده تر شده بود.گوشه لب

 .پیشابن اش چسبانده بودند

 ...دلم یک ذره هم برایش نسوخت

 . به ارایم پلک هایش لرزید و چشم باز کرد
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سد یا حتی  ند،مییی ن نمیدونستم از دیدنم چه واکنیسر نشان خواهد داد.جیغ می 

 .زبانش بند یم آید و هیچ نمیگوید .در هرحال باید دیدبن باشد

ن   .افکار بودم که نگاهش از روی سقف سفید چرخید و روی من ایستاد در همی 

برای بار هزارم فهمیدم معدالتم با وجود اخالق و شیوه خاص بازی این دخیی 

 .حسابی بهم خواهد خورد

 :بدون هیچ ترش با صدابی خش دار گفت

اتو اومدی تموم کتن یا از دیدنم تو این وضعیت لذت ب_ ی؟کار نیمه تموم زورگی   یی

  :چشم هایم را ریز کرده و گفتم

ام!؟_  زورگی 

ه شد و گفت  :بدون حرف بهم خی 

 .ممنون که ثابت کردی همه حرف هات درباره خودت بلوف بود_

با همان صدای خش دار حرفن که چند روز پیش در اتاق مالقات بهش زدم را تکرار 

 : کرد

م"  "!من کارمو با دروغ و حیله پیش نمییی

 !تو هیچ تفاوبی با یه روباه نداری فقط فرقتون توی ظاهرتونه

 قدیم به جلو برداشتم و پرده را کشیدم
ی
 .با برافروختیک

 .خودم را به تخت رساندم و روی صورتش خم شدم

ن کار دستت م_  ! یده بچه جوناین زبون تند و تی 

ن از دستت خالص بشن نداشتم  . من هیچ ارتبایط با اون کسابی که میخواسیی

شاید باید به این فکر کتن که اون سازمابن که براش کار میکردی دیگه احتیاچی بهت 

ت خالص بشه  !نداره و میخواسته از رسر
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 :چشم هایش راجسورانه به چشمانم دوخت و گفت

 های خونبیس رو امضا کنم ؟یک جز تو میخواد من برگه _

 ...کوچه عیل چپ خییل وقته بن بست شده

 : با تعجب زمزمه کردم

؟برگه ها_  !چی

ن چراغ در ذهنم پلک بستم و دندان روی دندان سائیدم  ...با روشن شدن اولی 

 !بهش گفته بودم دخالت نکنه

 !یادت اومد نه_

  :نگاه رسییع از گوشه چشم بهش انداختم و گفتم

 !نفرستادم اما االن میدونم یک فرستاده من اونا _

 :رسفه خش داری کرد و گفت

؟_  چرا اینجابی

 :لب تر کردم و روی تک صندیل کنار تخت نشستم

 درباره پیشنهادم فکر کردی؟_

ی نبود که ارزش فکر کردن داشته باشه_ ن  !چی 

 .ابروهایم نا خوداگاه باال رفت و رستکان دادم

  کتن   اما االن دیگه باید بهش فکر _

 ...بایدی وجود نداره..من منتظر روز دادگاه میمونم تا_

بی گناهیت دیگه ثابت نمیشه،مراحل کارت به جابی رسیده که حتی مهیار هم _

 .میدونه اخر خطه و ازم خواهش کرد بگذرم
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ن باش معجزه ای درکار نیست  !کمیی از بیست و چهارساعت به دادگاه مونده مطمی 

 .ای این بود که چشمتو باز کنماگه تا اینجا اومدم بر 

 ...پدرت

 .اخرین باری که خیی سکته کیس را داده بودم یک بود!؟من حتی اینکار را بلد نبودم

 : با صدای نگران اون دخیی به خودم امدم

 پدرم..؟_

 پدرم چی شده؟

 :انگشت شستم را به نریم گوشه لبم کشیدم و گفتم

 ...سکته کرده_

یه ن بخش بسیی  االن هم توی همی 

ن نبود نفس میکشد یا نه !انگار خشک شده بود.ثابت و بی دم و بازدیم  مطمی 

 .نگاهش روی دهانم مانده بود

 :دستم را مقابل صورتش تکان دادم که رعشه ای بر تنش افتاد و با ناباوری گفت

_ 
ی
 ...نه!داری دروغ مییک

آرنج هایم را روی زانوانم گذاشتم و انگشتانم را در هم قفل کردم و کیم به جلو 

 . خم شدم

 .نیومدم تا اینجا که دروغ بگم_

 ...باید ببینمش_

خواست از جایش بلند شود که صدای دستبندی که یک سمتش به دست 

 .دخودش و سمت دیگر به میله کوتاه تخت وصل بود درآم

 .حتی من هم تازه متوجه اش شده بودم
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حاال به وضوح چانه اش میلرزید .چندین بار دستش را کشید اما مسلما دستبند 

 !محکم تر از ییک دو زور او بود

ن لحظه پرستاری پرده را کنار زد و همراه  خواستم پیشنهادم را برایش بگویم که همی 

 .دمردی که ظاهرا پزشک معالج بود به سمتمان امدن

ون  با دیدن دخیی لبخند زد و درحایل که چراغ قوه بارییک از جیبش روپوشش بی 

 :میکشید گفت

 ...خب_

 حالت چطوره!؟

 .دخیی با بغض رستکان داد

 :دکیی رو به من که کنارش ایستاده بودم گفت

 ...اجازه بدید لطفا_

  . کنار ایستادم

 :چراغ قوه را روشن کرد و گفت

 .کن  لطفا انگشتم رو دنبال_

 :انگشتش را به چپ و راست حرکت داد و گفت

 درد داری!؟_

 :دخیی رسی به نشانه نقن تکان داد. که دکیی ادامه داد

تو چشمات اشک جمع شده دخیی ،برای اینکه نشون بدی قوی هستی نیاز _

 ...نیست درد بکیسر 

به ای که به شقیقه ات خورده خییل حساس بوده و از نظر من باید امشب  ضن

ه رو راست باشر اینج  .ا بموبن و تحت نظر باشر پس اگه درد داری بهیی

 :با فکر به دادگاه فردا گفتم
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 !امکانش هست تا فردا مرخص بشه ؟چون یه دادگاه مهم داره_

ی داخلش یادداشت کرد و گفتدکیی پرونده فلزی را از پرستا ن  :ر گرفت و چی 

 .اره حتما ،فقط امشب باید همینجا بمونه_

 :رو به دخیی گفت

ی احتیاج داشتی به _ ن متاسفم برای اون دستبند نمیتونم کاری کنم اما اگه به چی 

 .خانم رستیم بگو تا کمکت کنه

 :پرستار رسی برایم تکان داد و گفت

 .کلیدا دست منه_

 . و اوهویم گفتم رس تکان دادم

 :دکیی راهش را برگشت تا برود که میان راه با تردید برگشت و گفت

یه..از اقوامت هست!؟_  یه آقابی با فامییل شبیه به تو اینجا بسیی

 :دخیی مالفه را با دست سالمش چنگ زد و گفت

سم_  ...اسمش رو میتونم بیی

 :دکیی رس تکان داد و گفت

عیل سی_  .اووشر اگه اشتباه نکنم امی 

د و لب زد  :دخیی محکم پلک هایش را روی هم فرسر

 ...حاج بابام_

 .دکیی نگاه محزوبن به من و دخیی انداخت و رفت

ل کردن رسم گفت  :پرستار با کنیی

ی احتیاج داشتی فقط کافیه این دکمه رو بزبن تا بیام.باشه؟_ ن  هر چی 
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 .بعد هم بدون اینکه جوابی از دخیی بشنود رفت

 . تخت خایل ان سمت سالن به روی دخیی چرخاندمنگاهم را از 

بدنش به وضوح میلرزید و هر چند ثانیه انگشتش را زیر چشم های مرطوبش 

 . میکشید

 !نمیخواست جلوی من گریه کند...کامال واضح بود حتی حضورم عذابش میدهد

 .اما من نمیتوانستم اینبار دست خایل برگردم

 میتونم کاری کنم پدرت رو ببیتن _

 با شوک رس بلند کرد. ادامه دادم

 ...مادرت هم همینطور_

 :لرزش دست هایش را با مشت کردن آن ها متوقف کرد و گفت

 ا کنم!؟درعوض میخوای برگه هاتو امض_

ون کشیدم و گفتم  :خودکار استیلم را از جیب داخل کتم بی 

ارم.مجبورت نمیکنم_ ن  .این انتخاب رو به عهده تو می 

ن دادگاه هست رو برات قبال توضیح دادم  ایط پرونده ای که فردا روی می  من رسر

 ....هیچ راه فراری نیست

ج شنبه اعدام اگه فردا پات به دادگاه برسه و حکمت صادر شه سپیده دم پن

.یعتن نه دیگه مادرت رو میبتن نه  ...مییسر

 :با مکث کوتایه جمله ام را کامل کردم

 .حاج بابات رو_

ایط جوره دیگه ای میشه ...رسر  .اما اگه این برگه هارو امضا کتن

 خودکار را روی برگه ها گذاشتم و به سمتش گرفتم
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 :برگه ها را از دستم گرفت و گفت

و پرستار کار تو نیست!؟از کجا باور کنم هم_  ه اینکارا،این دکیی

 :با ارامش رسی تکان دادم و گفتم

 !باشه_

 .سپس بدون حرف دیگری چرخیدم و او را ترک کردم

 

 "غنچه"

 

 .از حرکتش مات ماندم

ی که من را قانع کند رفت ن ن کلمه ای ،حتی چی 
 .بدون گفیی

 .وی رو صورتم کشیدمبرگه ها را همانطور روی پاهایم گذاشتم و دست آزادم را ر 

 .دلم میخواست با صدای بلند گریه کنم

حاج بابا خییل وقت بود که مشکل قلتی ازارش میداد و حاال حتما بخاطر من 

 ...اینطور شده...شاید هم نشده و جهان فقط مشکل قلتی اش را فهمیده

 که به حاج بابا و مامان تحمیل شده بود تقصی  من بود
  .تمام اتفافی

 . این اتفاقات یک کابوس بود کاش همه

 . از همان هابی که یکهو بیدار میشدم و حاج بابا و مامان نرگس رو باالرسم میدیدم

 ام میکند حتما حاج 
ی
ن بازی کثیقن با زندیک اگه میدونستم یک روز رسنوشت چنی 

بابا را بیشیی بغل میکردم.مامان را بیشیی میبوسیدم،حتی غزل را که نمیدانستم چرا 

 ...م ندارددوست
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قطره اشیک رسکشانه قبل از اینکه بتوانم با انگشتانم مهارش کنم روی گونه ام 

 .لغزید و تا چانه ام رس خورد

ن لحظه دستی روی پرده جمع شده نشست و جهان مقابلم ایستاد  .همی 

 ...اینم مدرک برای اثبات حرفم_

قطره اشیک رسکشانه قبل از اینکه بتوانم با انگشتانم مهارش کنم روی گونه ام 

 .لغزید و تا چانه ام رس خورد

ن لحظه دستی روی پرده مقابل تخت نشست و جهان مقابلم ایستاد  .همی 

 ...اینم مدرک برای اثبات حرفم_

تلفن همراهش را مقابلم گرفت و با دیدن چهره غرق در خواب حاج بابا نفس در 

 .سینه ام حبس شد

دستگاه های تنفیس وسیم های مختلقن به بدنش وصل بود و کاش همان لحظه 

 .میمردم

ن صحنه ای را ببیند و روحش نسوزد؟ ی میتوانست چنی   کدام دخیی

 .شیدمدستم را روی دهانم گذاشتم و جیغ خفیقن ک

 :جهان دستش را مماس پایم روی تخت گذاشت و گفت

ی...قبل از اینکه متوجه بشن من وکیلت نیستم_  .باید رسی    ع تصمیم بگی 

 رسی    ع!؟

ن تصمییم!؟  برای همچی 

 ام را زیر و رو میکرد؟
ی
 تصمییم که تمام زندیک

بان قلبم تمرکز کردم  ...چشم بستم و روی ضن

 باید چیکار کنم؟
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 ...تو بگو

 ...شزودبا_

 ...باشه_

 ...جهان با تردید نگاهم کرد

ن اون کلمه مور مور شد  .تمام بدنم از دوباره گفیی

 .باشه...قبول میکنم_

انگار رویش آب رسد ریختند و خیالش راحت شد که نفس مبحوس مانده اش را 

 .فوت کرد

 :برگه ها و خودکار را به سمتم گرفت و گفت

ه،اما ا_  .مضا و نوشته همیشه میمونهحرف آدما پرواز میکنه و می 

 ...حق با او بود

ن قرارداد آن را امضا کردم  ...خودکار را در دستم گرفتم و بدون خواندن میی

من یکبار این برگه هارا خوانده بودم.اگر این اخرین لحظاتم بود پس نمیخواستم 

 ...ان را از دست بدهم

 حرف های چند روز پیش زینب در گوشم زنگ خورد

 چه بالبی رسشون  "
ن قبلش به خانواده ات فکر کن ،اگه تورو بی گناه قصاص کین

ن دور گردنت طناب دار بندازن!؟باز اگه خونبس  ن تماشا کین میاد ؟چجوری بشیین

 " . میدونن زنده ای...تو خونه اشونم نه زیر اسمون خدا نفس میکیسر بیسر 

 :درب خودکار را بستم و زمزمه کردم

 ...حاال توبت توعه_

ن برگه ها از دستم رس تکان داد و گفت  :بدون گرفیی
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 .برمیگردم  _

هنوز چند لحظه از رفتنش نگذشته بود که همراه با همان پرستار برگشت .پرستار 

س گفتخم شد و  د  :ستبندم را باز کرد و با اسیی

برای من دردرس درست نکنید کمیی از یک رب  ع باید برگردیم وگرنه رسپرستارمون _

 .پوستمو میکنه

 .جهان رس تکان داد و صندیل چرخدار را به سمت تخت آورد

م  _  ...وقتی برگشتی برگه هارو ازت میگی 

 .قسمت بخش خارج شدیم با کمک پرستار روی صندیل نشستم و به رسعت از آن

با قدم های رسی    ع به سمت راهروی دیگری رفت و پشت درب اتافی ایستاد با دو 

ن کشید ه را گرفت و به سمت پایی   .تقه دستگی 

انگار تمام این مدت فراموش کرده بودم نفس کشیدن چگونه است .چگونه دم 

م چگونه بازدم!؟  بگی 

 .م را گرفته بود و فشار میدادهیجان و ترس تمام مدت با دو دست دور گردن

ن کنار تخت اشک در چشم هایم  با باز شدن درب و دیدن مامان روی مبل های سیی

ن خورد   جوشید و بی اجازه از روی گونه ام لی 

 چند روز بود که او را ندیده بود؟

 انگار چند سال گذشته بود...یک انقدر موهایش سفید شد؟

ر مانده بود که حاال حتی با شنیدن دو تقه ای که انگار تمام مدت کنار حاج بابا بیدا

 .به در خورد از خواب بیدار نشد

 :پرستار به آرایم گفت

 میخوای بیدارش کنم؟_

 :رسی    ع رسی به نشانه نقن تکان دادم ولب زدم
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 ...نه_

 . با دست چرخ های صندیل را به سمت تخت حاج بابا هدایت کردم

 :دوباره کنار گوشم خم شد وگفت 

ون ده دقیقه دیگه برمیگردممی  _  .م بی 

 .بی حرف رسم را تکان دادم

 .با بسته شدن آرام درب اتاق پلک های حاج بابا لرزید.اما انها را باز نکرد

ش را با سینه پر درد و سنگینم میان دست های لرزانم گرفتم و به لب هایم دست

 .نزدیک کردم

 .جای جای دستش را بوسیدم و نفس کشیدم

 :بغضم را قورت دادم و لب زدم

 همه این دردابی که میکیسر منم_
 ...منو ببخش حاج بابا،باعث و بابن

 ...بخاطر من افتادی روی تخت بیمارستان

 ...همه سیم و دستگاه به رگات وصلهبخاطر من این 

 !غنچه_

 .با صدای متعجب مامان رس چرخاندم و نگاه خیسم در چشم هایش قفل شد

دست حاج بابا را ارام روی تخت برگرداندم و صندیل ام را به سمت مامان 

 . چرخاندم

 .انگار هنوز وجودم در اتاق را باور نکرده بود

 :دستش را روی بازویم گذاشت و گفت مقابلش که ایستادم چانه اش لرزید و 

 چطوری؟_

 .دست هایش را گرفت و مثل دست حاج بابا بوسه باران کردم
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 .به خودش آمد و صورتم را با دست هایش قاب گرفت

 چه بالبی رست اومده دورت بگردم؟_

 چیکارت کردن؟

 .انگشتم را روی بیتن ام گذاشتم و به حاج بابا اشاره کردم

ی نیست برای م_ ن ن چی   ...عاینه اومدم اینجا همی 

 !به من دروغ نگو_

 گوشه لبت زخمیه روی پیشونیتم که چسبه...جون به لبم نکن دخیی 

 چه بالبی رست اومده؟یک اینکارو باهات کرده؟ 

؟ کار جواهریه؟  چطور اینجابی

دم  ...لبم را زیر حصار دندان هایم گذاشتم و فرسر

ا نمیدانم باید به مامان بگم چیکار کردم باید چیکار میکردم را اصال نمیدانم...واقع

 ! یا نه

ی به تمام شدن ده دقیقه ام نمانده ن  .اما چی 

اشکم چکید و درویعن که جهان تحویل پرستار ها داد را با پنهان کردن چشم هایم 

 :به مامان گفتم

 ...مهیار کاری کرد بیام ببینمتون_

 .خواهش میکنم به کیس نگو براش مشکل پیش میاد

ن خوردماین ز   . خما هم...تقصی  خودمه..توی حمام زندان رسم گیج رفت لی 

 ...نگران نباش االن خوبم

 .االن که تو و حاج بابا رو دیدم خوبم
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ی بگوید که صدای خش دار و ضعیف حاج بابا در   مامان خواست ن دوباره چی 

 :گوشم پیچید

 ..غنچه؟_
ُ
 غ

 .چانه ام ام لرزید و شوکه به سمتش رسچرخاندم

چشم هایش بی جان و خسته به من دوخته شده بود و انگشتانش را از روی تخت 

 .بلند کرده و به سمتم گرفته بود

 :مامان با شوک گفت

عیل؟_  امی 

 .را به رسعت چرخاندم و به سمت تخت رفتم صندیل ام

 :دست لرزانش را میان دست هایم گرفتم و زمزمه کردم

 جاِن غنچه...؟_

 جان دلم...؟

 :مامان با صدای خفه ای گفت

و بیارم_ ...باید دکیی  ...دکیی

قبل از اینکه بتوانم مانع اش شوم با شتاب به سمت درب رفت و از اتاق خارج 

 .شد

 !ان اخرین عیادت من بوداین، ناقوس پای

 :دست حاج بابا را بوسیدم و گفتم

 ...حاج بابا ،باید برم ویل قبلش ازت میخوام حاللم کتن _

برای اینکه اینطور آشفته ات کردم که کارت به بیمارستان بکشه،برای تک تک 

 ... آرزوهابی که برام داشتی و به باد دادم،حاج بابا التماست میکنم حالل کن
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 :انگار از حرف هایم شوکه شده بود فشار خفیقن به دستم داد و گفت حاج بابا 

...؟چرا انقدر پریشوبن ؟_  دخیی
ی
 چی مییک

 چی به رست اومده؟چطور اومدی اینجا؟

 :میان حرفش پریدم و گفتم

 ...مامان برات میگه اما قبلش بگو که_

  ...زودباش ،زودباش ،باید بریم_

 !...بینتت کارمون ساخته اسدکیی بهرایم داره میاد... اینجا ب

 :با شنیدن صدای پرستار دلم آشوب شد و رو به حاج بابا التماس وار گفتم

؟_  حاللم میکتن حاچی

 :حاج بابا با چشم هابی که طرح اشک گرفته بود لب زد

 چیکار کردی بابا؟_

 ...بغضم ترک برداشت و شکست

 ! فهمیده بود...بی شک فهمیده بود

 ...اشک هایم از زجه های بی امان و سوزناک قلبم رسچشمه گرفته بود

نمیتوانستم در برابر دردش مقاومت کنم...به روی گونه ام لغزید و راهش را تا 

 .چانه ام پیش برد

ه ما بدهد صندیل چرخدارم را عقب پرستار قبل از اینکه مهلت حرف دیگر را ب

 .کشید . اما حاج بابا دستم را محکم تر گرفت و نگذاشت ازش جدا شوم

 :پرستار ملتمسانه گفت

تونم هست_ ر دخیی  .توروخدا ولش کنید...االن تو دردرس میفتیم ،به ضن

ن و عمیقی به چشم هایم انداخت و زمزمه کرد  :حاج بابا نگاه غمگی 
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 ...حالل_

ه؟ اینجا چه_  خیی

بان قلبم به هزار رسید و نفسم حبس شد   .با شنیدن صدای آشنابی ضن

 .حاج بابا دستم را رها کرد و به سمت صدا چرخیدیم

 :مهتاب با دیدنم جا خورد و گفت

 تو...؟_

 :انگار حدس هابی زد که به رسعت لب گزید و با حرص گفت

 !خدایا_

 ...بیایید ببینم

ون برد و ب  : ا دست اشاره کردجلو برویمرسش را از اتاق بی 

 ...عجله کنید برید تا کیس نیومده_

پرستار با شتاب به سمت در رفت اما قبل از اینکه از اتاق خارج شویم رو به حاج 

 :بابا چرخیدم و گفتم

 ...خییل برام عزیزید حاج بابا یادت نره_

 :مهتاب دست روی شانه ام گذاشت و گفت

 ...برو_

 

 "جهان"

 

 .نگاهم به ته راهروبی بود که اون دخیی با پرستار رفته بود
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نگایه دوباره به ساعت مچی ام انداختم و کالفه پوفن کشیدم که صدای زنگ 

 .موبایلم بلند شد

ون کشیدمدس  .ت در جیب شلوارم فرو بردم و ان را بی 

 :با دیدن اسم مهیار دوباره نگایه به راهروی خایل کردم و تماس را باز کردم

 ...بله_

دم.انگار یه شاهد داریم _ ن  .با بازپرس پرونده حرف می 

 :چشم هایم گرد شد و گفتم

؟چه شاهدی؟_  چی

ش اون محدوده نزدیکه یه روستا بوده ،ظاهرا یه _ مرد وقتی داشته از باغ دخیی پی 

ن اندازه میدونم که  برمیگشته غنچه و جانا رو میبینه...اطالعات زیادی ندارم . همی 

 .قراره فردا بیاد دادگاه

 :اب دهانم را قورت دادم و پشتم را به دیوار رسد بیمارستان تکیه زدم

 االن کجاست؟_

 ...تو راه تهراِن  _

 االن یادش افتاده بیاد ؟این مدت کدوم گوری بوده که _

 .یک لحظه از تمام خشیم که در صدایم زنگ خورد خودم هم متعجب شدم

 :مهیار با مکث گفت

ن کاری که کرده اطالع به دهیاری _ مریض بوده...اما به محض رسپا شدن اولی 

 و فهمیدن قضیه رسی    ع به من اطالع دادن
ی
 ...روستا بوده و اونام با هماهنیک

 انگشتا
ی
 : نم را البه الی موهایم کشیدمبا کالفیک

 میتونم قبل از دادگاه باهاش صحبت کنم؟_
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 ...نه_

 ...مهیار_

متاسفم جهان حتی منم اجازه مالقات باهاشو ندارم.فعال باید قطع کنم اومدم _

 ...بیمارستان به غنچه خیی بدم...یه لحظه گوشر 

د ن ن شنیدم که انگار با کیس حرف می   :صدایش را با تن پایی 

 چه سیاووشر تو کدوم بخشه؟غن_

 : صدای اشنای پرس پذیرش در گوشم پیچید

 ..مراقبت های ویژه طبقه سوم...وکیلشون هم پیششونن_

 وکیلش؟_

دم که مهیار با خشم گفت  :چشم هایم را محکم به هم فرسر

 جهان!؟_

؟  االن دقیقا کجابی

ن لحظه پرستار به همراه  چشم هایم را باز کرده و روی پاشنه پا چرخیدم که همی 

 .اون دخیی وارد راهرو شدند

 :لب هایم را تر کردم و زمزمه کردم

 !...روبه روی غنچه_

ن دیگری که بود نمیدانم  . از تعجب،شوک،یا هرچی 

مهیار سکوت کرده بود ،سکوبی که پر از حرف بود و احتماال نمیدانست کدام را به 

 .زبان بیاورد

رو به پرستار رس تکان دادم و با دست اشاره کردم صیی کند همزمان با صدای ارام 

 :تری به مهیار گفتم
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 مگه نمیخواستی پدرشو ببینه؟ _

 .خب موقعیتشو فراهم کردم االن هم دید

وندو دقیقه د  ...یگه ام از بخش میام بی 

ی بفهمه ن  نزار رسبازه چی 

 .تماس را بدون حرف دیگری قطع کردم و به سمت دخیی رفتم

 :قبل از انکه حرفن بزنم برگه ها را به سمتم گرفت وبا صدای گرفته ای گفت

 . نوبت منه که به قولم عمل کنم_

 :برگه هارا از دستش گرفتم و گفتم

 .ه...یه شاهد داریمباید فردا بریم دادگا_

 :چشم هایش گرد شد و گفت

 ش ..شاهد؟_

؟  شاهد چی

 :موبایلم را داخل شلوارم فرو بردم و گفتم

 .نمیدونم...هیچی معلوم نیست_

 .تا وقتی حرفای اون شاهد رو نشنوم از این برگه ها استفاده نمیکنم

؟اگه حق با مهی  ...ار باشهدرسته گناهکار رو میخواستم ،اما اگه بیگناه باشه چی

 ...اگه اون شاهد همه تصوراتمو نابود کنه

 .حتی تصورش هم ترسناک بود

 ...برق امیدی که در چشم های درشتش روشن شد کیم دو دلم کرد

 باید درباره ان شاهد تحقیق میکردم...اگر هویتش جعیل بود چه؟
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 "غنچه"

 

 !هزاران سوال در ذهنم چرخ میخورد و خودم به دیواِر بی جوابی 

 ...فردا قرار بود چه اتفافی بیفتد؟نمیدانستم

 ...ان شاهد که بود؟ نمیدانستم

 ...چه خواهد گفت؟نمیدانستم

ن جهان ،باالفاصله مهیار امد   .با رفیی

گوبی او هم از حضور جهان جواهری باخیی بود که بدون مقدمه پرسید"چی ازت 

 "خواست؟

 :و من بدون بلند کردن رسم به آرایم گفتم

...کاری کرد پدرمو ببینم_  .هیچی

نتونستم...نتونستم بتی که از دوستش ساخته بود را ویران کنم وقتی نفس آسوده 

ون داد و روی صندیل همراه نشست  .اش را بی 

ن مهیار نگذشته بود که مهتاب درحایل که به اطراف  هنوز چند دقیقه از نشسیی

نگاه میکرد به سمت تختم آمد مهیار پشت به او نشسته بود و از سمتی که مهتاب 

ن که به من رسید گفت   :یم آمد دیدی به مهیار نداشت همی 

ون اومدی؟اون وکیله چلفت_  ...تو چجوری از بخش بی 

ه از جمله نیمه تموم اش ابروهایش باال رفته بود ادامه حرفش را با دیدن مهیار ک

 .قورت داد و با صدای آرایم سالم کرد

  :لبخندم را خوردم و گفتم
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 ...ممنون مهتاب جان منم خوبم_

  :اخیم بهم کرد و رو به مهیار گفت

 نمیدونستم اینجابی _

  :مهیار با دم عمیقی از جایش بلند شد و گفت

 میدونستی نمیومدی میدونم...اگه_

  مثل کل این یه هفته گذشته

  :مهتاب با حفظ همان اخم ظریف چشم هایش را به رسمم دوخت و گفت

 ...من_

 ...بهونه نیار_

ن بود که چشم بسته هم میشد حدس زد اتفافی میانشان  جو میانشان انقدر سنگی 

 بوده افتاده و با توجه به خلق و خوبی که از مهتاب میشناسم احتماال دع
ی
وای بزریک

 !و حتما موضوعش من بودم

  :لب هایم را تر کردم گفتم

 ...مهتاب_

 .با نگاهش بهم فهماند که نمیخواهد دخالت کنم

  :کنارم روی تخت نشست و با دست آرام چانه ام را گرفت و گفت

 یک این بالرو رست اورده؟_

  :شانه باال انداختم اما مهیار گفت

ن کاری   _  .که میکنم ازشون شکایت میکنمچک میکنم، اولی 

  :مهتاب با توپ پر غرید

 !به جای شکایت از اونا اول باید از دوستت شکایت کتن _
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ن خورد و با دو قدم دست مهتاب را گرفتم اما مانند  مایه از میان انگشت هایم لی 

 مقابل مهیار قرار گرفت

 ...وضع و حال غنچه کامال تقصی  اون آدم و کینه بی خودشه !دوسِت نامردِ _

 !مهتاب_

ن مهیار حرف مهتاب نیمه تمام ماند   . با صدای محکم و خشمگی 

 اش به دلم برای مهیار میسوخت که حاال میان دو نفر از عزیز ترین آ
ی
دم های زندیک

 ! خاطر من گی  کرده بود و چاره ای جز سکوت در مقابل هردو نداشت

  :مهتاب با دلخوری کیفش را چنگ زد و گفت

دم نجاتش بدی_  !اشتباه من میدوبن چی بود؟ کیس که مثل خواهرمه به تو سیی

 .... اما معلومه تو یک رو میخوای نجات بدی

 بزند اما مهتاب بی معتیل خم شد با   نگاه مهیار مات شد و دهان باز 
کرد حرفن

 . بوسیدن گونه ام و زمزمه کردن "متاسفم" برگشت وبه رسعت رفت

نمیدانستم دخالت در بحث میانشان درست است یا نه اما حاال که پای من هم به 

 .این دعواها باز شده بود باید کاری میکردم

جا ایستاده بود و به موزائیک نگاهم را به سمت مهیار چرخاندم که هنوز همان 

 .های زیر پایش نگاه میکرد

 :صدایش زدم ،با مکث رس بلند کرد و گفت

؟_ ی گفتی ن  چی 

یت منم _ ن مهتاب و جهان گی  کردی و گره اصیل این درگی   ...میدونم بی 

 ...غنچه قضیه اصال_

 .میدونم مهیار،خواهش میکنم بزار حرف بزنم_

 برام جای خایل غ
ی
 . زلو پر کردمهتاب از بچیک
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 . همیشه وظیفه خودش میدونست اگه کیس اذیتم میکنه رو خودش ادب کنه

ایط جوری شده که نمیتونه هیچ کاری کنه و دست و پاش بسته اس...اون   حاال رسر

ن میخوام تنهاش نذاری، با  ایط عصبانیه برای همی  از تو نه ، از خودش و این رسر

عصبابن میشه به همون رسعت هم  خودشو فکر و خیاالش...به همون رسعتی که

پشیمون میشه...خودش خییل خوب میدونه تو به خاطر پرونده من دوستیت با 

 ...جهان هم تحت تاثی  قرار گرفته

  :مهیار با نگاه عمیقی به چشم هایم رس تکان داد و گفت

.باید _ فکر کنم تاثی  مهتاب باعث شده انقدر بیشیی از سنت بفهیم و درک کتن

 .خار کنهبهت افت

ی که قبول کرده خونبس خودش بشه؟  واقعا؟باید افتخار کنه؟به دخیی

 

 "جهان"

 

ن لحظه  ن پیاده شدم همی  ه در از ماشی  ترمز دستی را کشیدم و با کشیدن دستگی 

ن سیاوش هم پشت رس   .م وارد حیاط شدماشی 

  :درست کنار ماشینم پارک کرد و گفت

 رفته بودی زندان؟ _

 . فقط رستکان دادم

  :برگه هابی که خواسته بودم به سمتم گرفت و گفت 

کت دنبالت میگشت_ ه صبح اومده بود رسر  !خواهر دخیی

  :اخم هایم درهم شد و گفتم

؟_  چی بهش گفتی



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
3

8
 

  :نیشش باز شد و گفت

...نگهبانا _  .زحمت کشیدن راه خروچی رو نشونش دادنهیچی

 .رستکان دادم وسوی    چ را در جیبم فرو بردم

 .خوبه..چون دیگه نیازی بهش نیست_

سیاوش لحظه ای مکث کرد و نگاهش روی کیفم کشیده شد.میدونستم باهوش 

 ...تر از اونه که بخوام براش توضیح بدم

 چیکار کردی؟_

  .ش گرفتمکیفم را باز کردمو برگه ها را به سمت

  . بدون مکث برگه هارا از دستم کشید وبا دیدن امضا ها چشم هایش گرد شد

 ...چطوری...اینا_

 ....من یه تاجرم سیاوش...میدونم یک و کجا از چه موقعیتی استفاده کنم_

ی  !تو ام کم کم یاد میگی 

 .یک لحظه تمام صورتش رسخ شد جوری که تعجب کردم

 یه دخیی تج_
ی
 ارت نیست !شاید باید کیس یم بود تا اینو بهت یاد بدهبازی با زندیک

! 

  :برگه هارا به سمتم گرفت و گفت

 مهیار میدونه اینطور بهش خنجر زدی؟ _

  :دندان هایم را روی هم سائیدم و گفتم

ون میاد باش_  !سیاوش!مراقب حرفابی که از دهنت بی 

  :رسش را باال گرفت و گفت 
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!از االن دارم ته این ماجرا رو من مراقب حرفام هستم ،اما _ تو مراقب کارات نیستی

 ...میبینم... تو ادم انتقام نیستی 

 ...خودتم میدوبن اما انتقام جوری کورت کرده که

ن انداختم و یقه اش را میان  ل صدایم را از دست دادم برگه هارا روی زمی  کنیی

  :انگشتانم مشت کردم و گفتم

؟ ه              ان!؟_  که چی

 میخوای از حقم بگذرم؟

ی که با دستام بزرگش کردم ببندم؟  چشمامو روی مرگ دخیی

فراموش کنم با اعتماد بی جای من به آدمای دور و برم افتاد تو دست یه مشت 

ِ حیوون ؟
 عوضن

 ...اره

 !برای تو و مهیار راحته حرف زدن درباره اشاره خب ،

  !چون جای من نیستید

 !چون جای خالیشو توی دقیقه به دقیقه روزاتون حس نمیکنید

 ...چون

 !من تنها جهابن ام که جاناشو با دستای خودش خاک کرده

 !فقط همتون ازم انتظار دارید که درکتون کنم

 .ر شدیقه اش را به عقب هل دادم که دو قدم ازم دو 

ن  اشیک که در چشم هایش جمع شده بود را نمیدانستم پای چه چی 

 ...بگذارم...خودم،،خودش،جانا،اون دخیی 

 .هر دو دستم را داخل موهایم کشیدم و تا گردنم ادامه دادم
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ن کیف و برگه ها با صدابی که حاال به خاطر فریاد هایم دو رگه  خم شدم با برداشیی

  :و خش دار شده بود گفتم

 حرفای اون شاهد رو نشنوم این برگه ها رو اجرابی نمیکنم !نگرانش ت _
ا وقتی

 .نباش

 .به سمت پله ها رفتم و اینبار سیاوش حرفن نزد

ی روی رسش آوار شده بودم ،چه میگفت؟  مثل یک زلزله چند ریشیی

قبل از اینکه تقه ای به درب بزنم از هم باز شد و همزمان صدای کشیده شدن 

ن سیاوش هم بلند شدالستیک های م  .اشی 

 . حتی رس نچرخاندم تا با نگاه هم بدرقه اش کنم

ی نداشت و فقط نگران من بود  .میدانستم خودش برمیگردد...هرچند تقصی 

ن که رس بلند کردم با فخر السلطان چشم تو چشم شدم  . همی 

  :دست به سینه زد و گفت

!؟مهیار و سیاووش...میخوام ببینم بازم سنگشونو به  _  سینه یم زبن

 چرا همه آدمای دور وبرم میخوان امروز انقدر بهم فشار بیارند؟

 . با یک قدم وارد شدم و درب را پشت رسم بستم

  گفته بودم خودم کاری میکنم که به خواسته هامون تن بده ! گفتم یا نگفتم؟_

 ...چرا رسخود آدم فرستادید زندان تا

  !کردیمن کاری رو کردم که تو هیچ وقت نمی_

 ! اون فقط به یه اهرم فشار نیاز داره تا برگه هارو امضا کنه

  :شقیقه هایم تی  کشید و گفتم

 !از االن میگم برای اب  د _
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ن میکنم"  رو من تعیی 
 !باید"و "نباید" اون دخیی

و از  ن و اسمون بشنوم کاری جز کار من شده اونوقت اون دخیی اگه ببینم یا از زمی 

 !ی تماشا میکتن توی یه قفس شیشه ا

ن چون جالد این دخیی فقط منم  اگه میخوای زجر کشیدنشو ببیتن ردیف اول بشی 

! 

  :فخر السلطان قدیم به عقب برداشت و گفت

 !پس امضا کرده_

م را به سمت اتا  مسی 
ق مطالعه کج کردم.اما میان راه با حرفش بدون حرفن

 ایستادم

 !من سکوت نمیکنم جهان_

ی که نوه منو کشته اصال  ! در مقابل دخیی

شو کف دستت گذاشتم ن مسی  ن بود،برای همی   ! قرارمون هم از اول همی 

 !اگه جانا خواهرزاده تو بود هر چند ناتتن 

 ! نوه من بود

 ! از گوشت و خونم

ن با  ...ر نیش زد !؟ حسابش از دستم در رفته بودبرای چند هزارمی 

ن  ر پره های بیتن ام از خشم باز و بسته میشدند و قفسه سینه ام از حجم اکسی 

 ...دریافتی برای رسیدن به ارامش پر و خایل

بدون اینکه برگردم رسم را کج کردم و جوری که نیم رخم به سمتش باشد زمزمه 

 :کردم

 ! من بود درسته !جانا خواهرزاده ناتتن _

ان اونو به تو نداد که از گوشت و خون و استخونش بودی فخر السلطان  ! اما جی 
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اون موقع که باید یه مادر دلسوز میبودی نبودی...حکایت بعد نوش دارو از مرگ 

؟  سهرابی

قرمز شدن صورتش را بدون اینکه حتی مستقیم نگاهش کنم هم حس 

 .ممیکردم.پوزخندی زدم و به راهم ادامه داد

ایم نمیکردم اما گایه اوقات  با اینکه مادر تتن ام نبود هیچ وقت بهش بی احیی

 ...خودش از عمد میانمان دیوار میکشید و باعث این رفتار هایم

 ....باید همه میفهمیدند

 !اگر دادگاه فردا بی گنایه ان دخیی را اثبات نمیکرد ،فقط و فقط مال من بود

 

 " غنچه"

 

گاه متهم ایستاده بودم و تنها امیدم مردی بود که باید به جایگاه برای باردوم در جای

 ...یم آمد

 ...آرزو میکردم ان دو مرد را دیده باشد

س درهم پیچیدم و رس چرخاندم   . دست هایم را با اسیی

ن شده بودم با  نگاهم به جهان خورد که با اخم و جدیتی که این مدت مطمی 

ن شده چشم به درب گوشه   .اتاق دوخته بود تا ان شاهد را بیاورندوجودش عجی 

دم که باالخره  ن با دندان به جان پوست لبم افتادم و در دل فقط خدا را صدا می 

 .قاضن آن مرد را صدا زد و خواست در جایگاه شاهد بایستد

 .با باز شدن درب توسط رسبازی که کنار دیوار ایستاده بود نفس همه حبس شد

  . با دیدنش یک لحظه تمام بدنم مور مور شد

مرد با اضطراب نگاهش را در اتاق چرخاند و روی من ماند  .پی 
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اگر او من را دیده بود من هرگز اورا ندیده بودم و واقعا نمیدانستم باید چه 

 . احساش به او میداشتم

 ...ا دید،جانا را دیدمن ر 

 اما قدیم برای کمک برنداشت!؟

 .چشم هایم از این فکر لحظه ای گر گرفت اما با یک دم عمیق آن را مهار کردم

 .بفرمائید در جایگاه شاهد_

  .با صدای قاضن قدم هایش جان گرفت و به سمت جایگاه رفت

  :قاضن برگه ای که زیر دستش بود را امضا کرد و گفت

 .عرفن کنخودتو م_

 عباس فراهابن _

  : مردی که قرآن روی دست هایش بود به سمتش رفت قاضن اشاره کرد

بن _ ن  !قسم بخور حرفن جز حقیقت نمی 

  :مرد لب هایش را با زبان تر کرد و دست روی جلد گذاشت و گفت

 ...قسم میخورم_

ن بیاورد .سپس ادامه داد   :قاضن اشاره کرد دست پایی 

 .جزئیات تعریف کن اون روز چی دیدی؟با _

 :مرد رسش را به سمت من چرخاند و گفت

و دیدم _  ...مثل هر روز داشتم برای ناهار برمیگشتم خانه ،این دخیی

 ...همینطور نگاهم به صورتش بود که ادامه دهد

برای شنیدن آن داستان که بار ها برای همه تکرار کردم  و کیس باور نکرد بال بال 

دم ن  .می 



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
4

4
 

 ...ان یک نفر دیگر هم بشنوممیخواستم از زب

ن بار در این هفته های شوم فهمیدم آسمانم حتی یک ستاره  اما...برای چندمی 

 !کوچک هم ندارد

 .یه دخیی دیگه باهاش بود_

و فشار میداد  !صورتش رسخ بود انگار داشت گلوی اون دخیی

 !ییک از چشم هایم از شدت تعجب نبض گرفت و دهانم باز ماند

 چه میگفت؟

ده شد و بی هدف لب هایم باز و بسته شدچاد
 ...رم میان انگشتانم فرسر

  :مهیار بالفاصله از جایش بلند شد و گفت

اض دارم جناب قاضن _  ...اعیی

ن بیتن نگاهش را از شاهد گرفت و به مهیار  قاضن چشم هایش را ریز کرد و با تی 

 :دوخت

 ...وارده _

 به سمت جایگاه قاضن 
ی
  : رفت و گفتمهیار با پرونده آبی رنیک

شاهد داره به وضوح دروغ میگه ...گزارش پزشیک قانوبن ضیحا نشون میده که _

 نداشته و مستقیما به خاطر بریده 
ی
مقتول روی گردنش هیچ کبودی و اثر خفیک

یان اصیل قلب فوت شده  ...شدن رسر

  :اینبار پدر مهیار درجایگاه وکیل مدافع جهان از جایش بلند شد و گفت

اض دارم جناب قاضن من هم ا_  ...عیی

  :مهیار با مکث به سمت پدرش چرخید.قاضن با دست اشاره کرد

 ...وارده_
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اض وکیل خانم سیاووشر شیک نیست اما درست توی همون پرونده این _ توی اعیی

ن باعث  ب گلوله جابه جا شده و همی  نکته هم ذکر شده که مقتول بعد از ضن

یان اصیل ش ن خونریزی از رسر  .دهشدت گرفیی

 ...صدای هیچ کس را نمیشنیدم

  .بغض بدی به گلویم چنگ انداخته بود

 .بغض که نه ،انگار طناب کنقن دار بود و قصد داشت نفسم را تنگ کند

بی اختیار رسچرخاندم سمت مردی که امروز حتما برگه اسارتم را به اجرا در یم 

 .آورد

ن بود  ...صورتش رسخ و رسش پایی 

ه شدانگار سنگیتن نگاهم ر   .ا حس کرد که رس بلند کرد و بهم خی 

 ...چشم هایش غرق خون بود

 .من حرف این نگاه را به خوبی میشناختم

  !نفرت،درد،درد

 .ید و به رسعت رو برگرداندماشکم بی اختیار چک

  . نمیخواستم مقابلش ضعیف جلوه کنم

 ...من بی گناه بودم

شاید هیچ کس داخل این اتاق باور نمیکرد،شاید فردا یا حتی امروز رس تییی روزنامه 

 . ها میشدم و برچسب قاتل بودن روی پیشابن ام میچسبید

 ...اما من

 !میدانستم بی گناهم

  :اهد چرخید و گفتقاضن دوباره رو به ش
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؟_  چرا دروغ گفتی

مرد پرید و گفت   :رنگ از روی پی 

 !من دروغ نگفتم_

 ...مطمئنم داشت فشارش میداد.هر چند فاصله ام زیاد بود اما قسم میخورم که

 !قسم دروغ نخور_

 و 
ی
گزارش پزشیک قانوبن جلو چشم همه هست ،اون وقت تو بلند بلند دروغ مییک

 قسم میخوری؟

ون تا تکلیفشو معلوم کنمرسوان عز  ش بی   . یزی بیی

 . شاهد بعدی رو بفرست

 .با تعجب رس بلند کردم

 شاهد بعدی!؟

 .دست هایم به وضوح میلرزید

 چرا مهیار نگفت دو شاهد به دادگاه یم آید ؟

روی صندیل چوبی کیم جابه جا شدم که مهیار با لبخند دلگرم کننده برگشت و 

 .کنارم نشست

 !یکتن کیا قراره بیانحتی فکرشم نم _

  :مهتاب کیم از روی صندیل عقب خودش را جلو کشید و گفت

ه مهیار!؟_  اینجا چه خیی

ن بار باز شد  بزند درب برای دومی 
 . قبل از اینکه مهیار حرفن

 !چشم هایم از دیدن پیمان و ایمان گرد شد

 !هیچ وقت انقدر آن دو را مصمم و جدی ندیده بودم
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مرد دست روی قرآن  با اشاره قاضن هردو  به سمت جایگاه شاهد رفتند و مثل پی 

گذاشتند و گفتند من چرا در پرورشگاهشان بودم و حتی برای اثبات حرفشان فیلم 

ن های مدار بسته را آورده بودند و به دادگاه تحویل دادند   .های دوربی 

ده شدن شانه چپم رس چرخاندم و نگاهم در چشم های فرزانه قفل شد   .با فرسر

  :چشمیک زد و گفت

 !گفته بودم که_

 ...لبخند روی لب هایم آمد

یاد روزی افتادم که با پا درمیابن ییک از آشنایانش در آگایه درست قبل از انکه به 

 !زندان منتقل بشوم توانست با حضور رسگرد نریمان باهام مالقات کنه

ارم توی دادگاه رو رست آ»دست هایم را محکم گرفت و گفت  ن وار بشن ! هر نمی 

 «. جور شده مدرک پیدا میکنم

  . پیدا کرد و حاال تمام توجه ام به دهان قاضن دوخته شده بود

  :اما در کمال تعجب گفت

اینکه خانم سیاووشر تمام مدت توی موسسه شما بوده دلیل محکیم برای بی _

  . گنایه ایشون نیست

  :مهیار میان حرف های قاضن بلند شد و گفت

ن مدار بسته محل کار موکلم و دوربیتن که نزدیک به خونه اش قربان _ من دوربی 

  .بوده رو هم براتون آوردم

اگه بررش بشه متوجه میشد تمام یک مایه که جانا گم شده بود هیچ ارتبایط با 

 ...شکنجه جانا

 ! جناب وکیل_

  بر فرض هم که ایشون در شکنحه اون مرحوم نداشته باشه
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  . ضوح خانم سیاووشر هستنداما علت فوت به و 

 با بی رحیم ایستاد
  :سکوت در سالن حکم فرما شد و قاضن

 ...حکم_

 

 

 «انجه»

 

ن یم کنم_  .حکم وی را قصاص تعیی 

 ...ختم دادگاه

 . باصدای جیغ مادر ان دخیی رسم را به سمت راست چرخاندم

د ،اما نگاه مهیار به  ن مهتاب او را محکم در آغوشش فشار یم داد و با مهیار حرف می 

 .من بود

 !به سکوتم...به لبخندی که روی لبم نقش نیم بست

 .دخیی نگاه کردمچشم از او گرفتم و به آن 

 .چادرش را در مشت گرفته بود و پلک هایش را بهم فشار یم داد

 بی گنایه اش را اثبات نکرده 
ن یم دانست یم خواهم چکار کنم و حاال که هیچ چی 

 !باید مال من باشد

  :خم شدم در گوش عمو محراب زمزمه وار گفتم

ید...قصاص نیم خوام_  .شکایتم رو پس بگی 

  :عجب نگاهم کرد و گفتعمو محراب با ت

؟_  مطمئتن
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 . رستکان دادم و از جایم بلند شدم

ه شده بود روی پاشنه چرخیدم و  به   که حاال به من خی 
با نگاه دیگری به دخیی

 .سمت درب سالن حرکت کردم

 به حرکت دربیایند
ی
 !حاال نوبت مهره های من بود که روی صفحه زندیک

*** 

 !جهان_

 !جه   ان

 .متش چرخیدمایستادم و به س

 :با صوربی رسخ دست به زانو گرفت. نفس نفس زنان گفت 

!نفسم گرفت_  !یکم آروم راه برو مرد حسابی

  :تای ابروبی باال انداختم و زمزمه کردم

 چی کار داری؟ _

  :با دم عمیقی صاف ایستاد و گفت

 !شکایتتو پس گرفتی _

 چرا؟

  :دستهایم را در جیبم فرو بردم وگفتم

 ! آرومم نیم کنهچون قصاص _

 .اگه سوال دیگه ای نداری باید جابی برم ،عجله دارم

  :مهیار با تردید گفت

 !جهان خییل آرویم_
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 !که چی _

 ! نشونه خوبی نیست_

 ! ارامشت در برابر کیس که ازش متنفری اصال نشونه خوبی نیست

ن ازش صدها برابر بدتر...اونم االن  ...گذشیی

 .خوب من را میشناخت

  :یم کج کردم و گفتمرسم را ک

 ...تو که خوب من رو یم شناش !باهوشم هستی _

 .حدس بزن

  :لب تر کرد و گفت

 ...برای االن...نمیدونم_

  :نگاهم را در صورت جدی اش چرخاندم و زمزمه کردم

ین تصمیم بودیکم صیی ک_  .تن میفهیم.اما بدون این بهیی

 .چرخیدم و به سمت ماشینم حرکت کردم

** 

وبم را میان انگشتانم چرخاندم و صداهابی که فکر نمیکردم دوباره به 
لیوان مرسر

  :رساغم بیایند در ذهنم جان گرفت

نه» ن ن یک داره لبخند می   «!ببی 

 «ون ببینم آتیشتوخدای اخم و خشم شدی دابی جان! یه بازدم بده بی  »

 «به من نگو گوجه»

 «تو اصال ناز کشیدن بلد نیستیا»
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ه...تو میای؟» ن ،جلسه اولیا دارم...چی   «دابی

 «ویل من توپ فوتبال میخوام،باربی دوست ندارم»

 «!بگو ،دا...دابی »

مو به تو میسپارم»  «...جهان دخیی

 ... با فریاد بلندی لیوان را محکم سمت دیگر اتاق پرت کردم

 ...هزاران تکه شد

 !درست مثل قلب من

تکه هابی که هرگز به هم نمیچسبید!اگر میچسبید هم مثل اول نمیشد !شفاف..بی 

 ...خط و خش

  :درب اتاق با دو تقه از هم باز شد

 ...آقا_

  :با صدای خش داری بدون اینکه به سمتش بچرخم غریدم

ون_  !برو بی 

بهم نزدیک میشد را به خوبی  درب اتاق بسته شد اما صدای قدم هابی که

 .میشنیدم

 . درست پشت رسم ایستاد

ن که آن را مقابلم گرفت گفت   :صدای پر شدن لیوان را شنیدم و همی 

 ...میدوبن ادما تو مورد تو دو دسته ان_

ن چون دنبال ارامشن نن و خودشونو خایل میکین ن  ! اونابی که فریاد می 

ی ن و تو خودشون می 
زن چون غرورشون قبول نمیکنه دیگه اونابی که سکوت میکین

 !آرامیسر وجود داره
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وبی که جرعه جرعه قورت 
حتی خودشونم میدونن توی سیگاری که میکشن یا مرسر

 ...میدن هم ارامیسر نیست اما

ن لیوان به سمتش چ  . رخیدمبدون گرفیی

  :لیوان را کیم باال اورد و گفت

وزیت_  ! به سالمتی پی 

ی؟  به هدفت رسیدی،چرا جشن نمیگی 

 از کجا فهمیدی؟_

وب نیست اما اینبار ان را  لیوان را به لب هایش نزدیک کرد میدانستم اهل مرسر

 .یک رسه باال رفت

ن گذاشت و گفت   :در سکوت نگاهش کردم  لیوان را روی می 

 شناسم که ییک رو میشناسه...سوالم جواب نداشت؟ییک رو می_

ن بودم ان فرد سیاوش نیست  ! نمیدانستم یک، اما مطمی 

  :بی توجه به سوالش گفتم

د و پیشوند عمو بهش نمیداد_ ن  !تو تنها کیس بودی که به اسم صدا می 

  :اخم هایش جمع شد و گفت

ن دیگه به نافم میبست ! باالخره تو که همیشه _ همبازی خاله بازیش چون یه چی 

 !نبودی

  :نگاهم روی صورتش چرخید و گفتم

ه از فردا توی این خونه میمونه،درست جلوی چشمام_  .به هدفم رسیدم...دخیی

م   .انتقام تک تک دردابی که کشیدم ازش میگی 

 ...اما
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 !خوشحالت نمیکنه _

ه شدم  .سینه ام سوخت اما پشت بهش چرخیدم واز پنجره به استخر خایل خی 

 !ساکت شو_

 ...جهان...از قبل از تولد جانا میشناسمت_

ا رو تجربه کردیم ن  .باهم خییل چی 

وزی،غم،شادی  ...شکست،پی 

 نه، درک میکنم . باالخره غروره سن نمیشناسه
ی
 ! بخوای بیک

،سیاوش و مهیا رو خفه کتن  ،منو خفه کتن  . شاید صدای وجدانتو خفه کتن

ی  جلوی مارو بگی 
 .اما نمیتوبن

 .ور و کر نیستیم میخواییم کمکت کنیمما ک

 !پس با چشمای خودتون میبینید_

 !وقتی اون دخیی اومد با چشمای خودتون میبینید که خوب میشم

 مثل قبل میشم...کمک نیاز ندارم

  :لبخند زد و گفت

 .اینم نویع نه گفتنه که گفتم درک میکنم_

 !درهر حال من همیشه هستم اگه یه هم صحبت خواستی 

  :مت درب اتاق رفت که صدایش زدمبه س

 ...فرهاد_

 .ایستاد و با مکث روی پاشنه چرخید

؟_  میشه بموبن
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 . گوشه لبش باال امد و دکمه کتش را باز کرد و ان را در آورد

 

 

 

 

 |فصل سوم|

 

 "غنچه"

 

زیپ ساک دستی ام را کشیده و چادر سفید و رسمه ای را روی رسم جابه جا کردم 

 .و به سمت گیلدا چرخیدم

 ...اخم هایش در هم بود و سکوتش کر کننده

ت   بزند...داد وفریاد ،یا حتی باد کردن غی 
حداقل از او انتظار یم رفت حرفن

انه اش ،اما سکوت ن  ! هدخیی

 .ساکم را مقابل سلول مان گذاشته و کنارش روی تختش نشستم

 نمیخوای حرف بزبن ؟_

  :نگاهش همچنان به نقطه فرضن روی دیوار مقابلش بود.ادامه دادم

 ...گیلدا...دلم برات تنگ میشه_

 .بغضم را قورت داده و اجازه دادم اشک هایم بر روی گونه هایم بلغزند

یقا کجاست ببینه بی گناهاش اینطور پرت یم شن تو دارم فکر میکنم خدا دق _

ن   و گناهکاراش پادشایه یم کین
ی
 !باتالق بردیک

 عجیب نیست ؟
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این همه میگن خدا هوای بنده هاشو داره اونوقت هیشیک هوای  نفس کشیدن 

 ! نداره

  :دست روی شانه اش گذاشته و گفتم

 .خودتو اینطور اذیت نکن...من امید دارم_

 ...اهیم ثابت یم شهیه روز بی گن

 ...دیر و زود داره

 ...سوخت و سوزم داره

 !اما امروز چاره ای نداره

  : با اخم به سمتم چرخید

 ...به وهللا پوست اون الماش رو یم کنم اگه _

قبل از انکه حرفش را تمام کند اورا در آغوش کشیدم و محکم به سینه ام 

دمش  . فرسر

،دو دقیقه آروم بگ_  ! ی  غر نزنبسه دیگه دخیی

 ...درضمن الماش نه جواهری

 !بره به جهنم_

 ...دلم برات تنگ یم شه غنچه

 !برای اینجا بودنت نه،آرزوم آزادیته...اما نه اینطوری

 !نه پیش ادیم که تورو برای خایل کردن حرصش یم خواد

 ...هرچند خدا قصد برآورده کردن ارزوهامو نداره،حداقل نه امروز

  :نشاندم و لب زدمبوسه ای روی رسش 

 ...منم_
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من هم آرزوهای زیادی داشتم،آرزوهای زیادی کرده بودم اما همیشه که 

 ...آرزوهایمان برآورده نیم شود

ی که یم خواهیم را نیم توانیم در دست داشته باشیم ن  .همیشه آن چی 

 ...همیشه که نیم توانیم بلند پرواز کنیم

 ...همیشه که باران نیم بارد

 ...یم خندیمهمیشه که ن

*** 

 .کیسه وسایل شخیص ام را که هنگام آمدن به زندان ازم گرفته بودند را باز کردم

 ...تلفن همراهم،گردنبدم،ساعتم،کیف پولم

ه شدم  .همراهم را روشن کرده و به صفحه اش خی 

 .ساعت ده و ش و پنج دقیقه صبح بود

 ؟یعتن کیس برای آزادی ام پشت این درب آهتن ایستاده بود 

 ...این برگه رو امضا کن _

 .نگاهم روی کاغذی که مقابلم گذاشت کشیده شد و آن را امضا کردم

  :نگایه به برگه انداخت و گفت

 ...یم توبن بری_

  :با دست به رسبازی که کنار درب آهتن ایستاده بود اشاره کرد . گفت

 ...باز کن...آزاده_

 آزاد؟

 ...چه کلمه غریتی 
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 .زاد شده باشم اما زندابن دیگر انتظارم را یم کشیدمن شاید از زندان آ

همزمان با باز شدن درب نگاهم به مهیار افتاد که همراه مهتاب به سمند نقره ای 

 . رنگش تکیه داده بودند

با دیدنشان در کنار هم لبخند کوچیک روی لب هایم نقش بست و به سمتشان 

 . قدم برداشتم

ن لحظه با ترمز ماشیتن د   !رست مقابل پاهایم نفس در سینه ام حبس شداما همی 

چشم هایم با تردید روی شیشه های دودی لکسوس مشیک رنگ قفل شد  که 

 .درب سمت راننده باز شد

 جهان!؟_

 !مهیار بود که با تعجب صدایش زد اما نگاه او فقط روی من بود

 .برای تسویه حساب امده بود

 .حاال نوبت من بود

در مقابل چشم های گرد شده مهیار و مهتاب درب سمت راننده را باز کرده و بر 

 .روی صندیل چرم کرم رنگ نشستم

ن دویدند اما من رس  ن انداختم تا مهیار و مهتاب با شتاب به سمت ماشی  م را پایی 

 . نبینم

 ....چشم های پر تاسف مهیار و نا امید مهتاب را

ی و پر رعدی انتظارم را یم کشید اما من آماده بودم  .یم دانستم روزهای خاکسیی

 ...اینطور نیم ماند

 ...بر یم گشتم

 ...قوی تر از حال و با دست های پر

 .حتی اگر آسمان برایم ستاره ای نداشته باشد
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 "جهان"

 

با حرکت مهیار به سمتم ذره ای در جایم حرکت نکرده و دست هایم را داخل 

ن تکیه دادم  .جیب هایم فرو برده و به بدنه ماشی 

 .با نزدیک شدن مهتاب به درب شاگرد قفل مرکزی  را فعال کردم

  :مهیار با عصبانیت یقه ام را در مشت گرفت و گفت

 داری چه غلیط یم کن   ی جهان؟_

 اری چیکار یم کن   ی؟د

  :با ارامش دست هایش را از یقه ام جدا کردم و گفتم

ی که مال منه رو یم برم _ ن  .دارم چی 

د که صدای مهتاب بلند شد ن   :چشم هایش رسخ شده بود و نفس نفس می 

  تو مگه دیوونه ای مرتیکه؟_

 مگه شکایتتو پس نگرفتی ؟هان؟

  چی میخوای از جونش؟

  :ت غنچه چرخاند و بلند تر گفتچشم هایش را به سم

 ! پیاده شو ببینم _

ن برداشت و گفت   :به سمتم خی 

 ...باز کن این در لعنتی رو_

 ! باز کن میگم
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دست در جیب کتم فرو برده و کتی برگه اسنادی که غنچه امضا کرده بود را به 

 . سمت مهیار گرفتم

 ...تو مرد قانوبن مهیار_

 !رمیاریمطمئنم از این کاغذا خوب رسد

د و به رسعت خط به خط را زیر لب یم  ن نگاه مهیار روی نوشته های کاغذ دو دو می 

 .خواند

ن افتاد و گفت   :به صفحه آخر که رسید برگه ها از دستش بر روی زمی 

؟_ ن از قصاص گذشتی ن آروم بودی...برای همی   برای همی 

 !کاری که یم خواستی شد

ن افتاده را برداشت و مهتاب با قدم های بلند به سمتمان آمد  و برگه های روی زمی 

  :گفت

 اینا چیه؟_

 ...چرا امضای غنچه

 .حرفش با خواندن کلمات روی کاغذ نصفه ماند

 ..با بهت رسش را بلند و به مهیار نگاه کرد...بعد غنچه و در نهایت من

؟_  تو جچور جونوری هستی

  :با انگشت سبابه ام گوشه لبم کشیده و گفتم

_ 
ی
 ...اگه زنده بودنش برات مهم باشه اینو نباید بیک

با چشم هابی که حاال رگه های رسخ گرفته بود با خشم برگه ها را به سینه ام کوبید 

  :و غرید

!باید برات کف بزنم؟داری یم _  بری سالخیش کتن



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
6

0
 

 . نگاهم را بدون توجه به سوالش به سمت مهیار چرخاندم که سکوت کرده بود

یم دانست آخر این بازی من از حقم نخواهم گذشت  و سکوتم دلیل بر گذشتم 

 .نیست

ن بار بود انقدر او را عاجز یم دیدم.دم  سنگیتن نگاهم باعث شد رس بلند کند.اولی 

  :گرفت و با صدای آرایم گفتعمیقی  

 تا یِک ؟_

ن را باز یم کردم زمزمه وار گفتم  :قدیم به عقب برداشته و درحالیکه درب ماشی 

 ...ابد_

ن گذاشتم که گفت  :یک پایم را داخل ماشی 

 ...پشیمون یم شر _

ن زده و گفتم به کوچیک به سقف ماشی    :مکث کردم با انگشتانم ضن

 ... زمان مشخص میکنه _

 . ندیل نشسته  و درب را بستم که مهیار تقه ای به شیشه زدروی ص

ن انداخته بود انگشتم را روی دکمه گذاشته و  با نیم نگایه به غنچه که رسش را پایی 

ن کشیدم  .شیشه را پایی 

  :مهیار با جدیت گفت

 ...میخوام با غنچه حرف بزنم_

  :منگاهم را روی صورتش چرخاندم و بدون نگاه کردن به غنچه گفت

؟_  میخوای حرف بزبن

 ...نه_

  :مهیار مات ماند.خواست حرفن بزند که زودتر گفتم
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 ...کار دارم مهیار_

 ...یه روز دیگه بیا عمارت

  :با مکث کوتایه ادامه داد

 !تنها_

دم و از هردو  دور شدم  .پا روی پدال گاز فرسر

 ...را چنگ زداز داخل آینه دیدم که مهتاب روی زانو هایش افتاد و مهیارموهایش 

دند؟ ن  چه داشت این دخیی که انقدر برایش بال بال می 

  اخم هایم درهم شد و به خودم ترسر زدم

 «و نخور جهانجز قاتل بودن هیچی نداره گول ظاهرش»

 . با صدای زنگ تلفن همراهم دستم را داخل جیب کتم فرو برده و آن را درآوردم

 .با دیدن اسم سیاوش ان را وصل کرده و کنار گوشم گذاشتم

، ییک از بارا توی بندر توقیف شده_  .جهان الزمه بری دفیی

  :دندان سائیده و گفتم

 کدوم بار؟ چرا؟ _

م گمرک  باری که از روسیه میومده _ ،دلیل توقیفشو هنوز نیم دونم دارم می 

 ...بررش کنم ویل مدارکش توی اتاق توئه

 . کیس نیست که برام فکس کنه

تنها کیس که اجازه ورود به اتاقم را داشت سیاوش بود و با نبود او عمال هیچ کس 

ش پیدا کند  . نیم توانست به مدارک دسیی

  :با مکث کوتایه گفتم

 ...ستم براتخییل خب میفر _
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 ...زنگ یم زنم با رشید هماهنگ یم کنم اونجا  معتل نیسر  

 .باشه ای گفت و تماس را قطع کرد

*** 

ن را خاموش کردم کت شدم و ماشی   . وارد پارکینگ رسر

 .تمام طول راه نه نگاهش کرده بودم نه حرفن زده بودم

 :نیم نگایه به سمتش انداخته و گفتم

 ...فتم بزار صندیل عقبپیاده شو و دنبالم بیا،کی_ 

 .با تردید کاری که گفتم را انجام داد

زودتر از او پیاده شده و به سمت اسانسور حرکت کردم با شنیدن بسته شدن  

دم ش را فعال کرده و دکمه آسانسور را فرسر ن دزدگی   .درب ماشی 

 .فهمیدم کنارم ایستاد و دست هایش را در هم پیچید

ن فاصله هم به خوبی حس میکردم نیازی به نگاه مستقیم  ترسش را از همی 

 :نبود.نیم دانم چرا بی اختیار برایش توضیح دادم

م فکس کنم بعد یم ریم عمارت و تو اونجا یم موبن _  !چند تا مدرک باید از دفیی

 .بعد از پایان حرفم از خودم عصبابن شدم

دم با باز شدن درب اسانسور جلو تر از او وارد شده و دکمه بیست و هفتم  .را فرسر

نگاهم  از درب اینه ای اسانسور به او افتاد که آرام میله فلزی اخر اتاقک را گرفت 

 . و چشم هایش را بست

ن گرفتم.حاال سوال اینجا  کیم چشم هایم را ریز کرده و حرکاتش را زیر ذره بی 

 بود...از من یم ترسید یا اتاقک اسانسور؟

ی که به ذهنم رسید گوشه لبم  ن دست هایم را داخل جیب شلوارم فرو برده و با چی 

 .به سمت باال کشیده شد
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 ...یم دانستم چطور بفهمم

کت حرکت با رسیدن به طبقه مورد نظر باز هم جلو تر از او به سم ت درب رسر

ون آورده و روی حسگر کنار درب گذاشتم  . کردم و دست چپم را از جیبم بی 

با باز شدنش به سمت اتاقم رفته و همزمان بدون اینکه به سمتش بچرخم زمزمه 

  :کردم

ن تو سالن_  ...بشی 

******* 

 "غنچه"

  

ون  روی مبل های طوش رنگ وسط سالن نشسته و نفس حبس شده ام را بی 

 .فرستادم

ن روی نزدیک ترین مبل ،کار  حتی اگه او هم نیم گفت دلم نیم خواست جز نشسیی

 ...دیگری انجام دهم یا به سمت پنجره ها بروم

د فاصله ای با سکته نداشتم  وقتی دکمه بیست و هفتم را فرسر

درحایل که اسانسور به تدری    ج باال یم رفت بیشیی احساس خالء یم کردم. شیشه 

 .نسور هم بیشیی به ترسم دامن یم زدای بودن اسا

کت جواهری چرخاندم و تک تک اتفاقات یک  نگاهم را دور سالن گرد و مجهز رسر

 .ساعت پیش برایم زنده شد

 کل وجودم را 
ی
مندیک از یاد آوری صورت عصبابن مهتاب و صورت ناراحت مهیار رسر

 ...در بر گرفت

ه سالن رفته و لیوان با خشک شدن گلویم به سمت آب رسد کن مخزن دار گوش

دم  .پالستییک را از قفسه کنارش برداشته و دکمه آبی رنگش را فرسر
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 .همان لحظه از درب اصیل سالن دو مرد سیاه پوش و نقاب دار وارد شدند

انگار تمام توجهشان به اتاق جهان بود که نیم نگایه به دور سالن نینداخته و 

 .مستقیم وارد اتاقش شدند

 که برای جانا افتاد بدنم لرزید و بی اختیار به سمت اتاق از تصور تکرار ا
تفافی

 .دویدم

 ...نیم گزارم

 !اینبار دیگر نه

 .هنوز به درب اتاق نرسیده بودم که صدای شلیک بلند شد

 . نفسم بند امد

 . انگار ان گلوله درست درون قلب من فرود آمده بود

 ...فشارم درحال سقوط بود

 .زانو هایم میلرزیدو چشم هایم میسوخت.جرات پلک زدن نداشتم

 .به پشت درب رسیده و بی مکث آن را باز کردم

یگر قرار گرفته همه در مقابل جهان ایستاده بودند و اسلحه هایشان به روی یکد

 ...بود

 .نگاهم روی بازوی جهان قفل شد

 !بدون مکث خون یم آمد ،اما در چهره اش دردی نیم دیدم

همزمان باز حرکتم به داخل اتاق ییک از مرد ها اسلحه اش را به سمت من گرفت و 

  :غرید

 ...موجود مزاحم_

  :رس اسلحه اش را به سمت جهان خم کرد و گفت
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 !ی    عگمشو اونور...رس _

 .نگاه گرد شده ام روی اسلحه مانده بود

 .انگار تمام اتفاقات ان روز برایم زنده شده بود

 !همان ارامش قبل از طوفان همان صدا

  :اشک در چشم هایم جمع شد و گفتم

،صدات_  ...تو،هموبن هستی که جانا رو کشتی

 ...نگاهم روی مچ دستش ثابت ماند

 !همان خالکوبی 

  :و گفت با شتاب به سمتم آمد 

 مگه نمیگم گمشو اون ور؟_

بازویم را محکم گرفت و به سمت جهان هلم داد.بی اختیار خودم را به سمتش 

 .کشیده و کتش را چنگ زدم

 ...حاال بده من اون برگه هارو_

 جهان تنها صدابی بود که سکوت اتاق را یم شکست
ن  .صدای نفس های خشمگی 

  ...هم کابو اون برگه هارو تو خواب ببینید هم شما _

  :مردی که من را به سمت جهان هل داده بود گفت

یکم بیشیی فکرکن جواهری بزرگ،یهو دیدی ییک دیگه از عزیزاتو دوباره از دست _

 ...دادی

  :جهان پوزخندی زد و گفت

ی برای از دست _ ن اگه درستو درست یم خوندی هیچ وقت آدیم رو که هیچ چی 

 !...دادن نداره تهدید نیم کردی
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ن هل داد و به هردو شلیک کرد  ...با فشار دستش روی کمرم من را به زیر می 

 .سپس به رسعت خودش هم کنارم روی زانو به حالت نیمه نشسته شد

 . س جیغ بلندی کشیدم که دست جهان روی دهانم نشستاز تر 

 : صدای فریاد ییک از مرد ها بلند شد و گفت 

 ...تقاص این کارتو پس میدی جواهری_

 ...قسم میخورم

 .نیم دانم چرا انگار صدای پای یک نفر امد که دور شد

 :جهان با مکث کوتایه درجایش ایستاد و گفت

ون_  ...بیا بی 

ون امدم و با با تردید و رسی    چوبی بی 
ن ن شده بود از زیر می  که حاال حسابی سنگی 

 ..ترس نگاهم را در اتاق چرخاندم

اما بادیدن صحنه مقابلم هر چه در معده ام داشتم و نداشتم به سمت دهانم 

 .هجوم اورد

جهان جوری شلیک کرده بود که گلوله از کنار شقیقه مردی رد شده بود که گفته 

 !بودم قاتل جاناس

ن افتاده بود و تکان نیم خورد  . مرد بی هوش روی زمی 

احتماال همدستش هم فکر یم کرده او مرده که گفت تقاص این کار را پس میدی و 

 ! رفت

 . دستم را جلوی دهانم گذاشتم و چند قدم به عقب رفتم

اما جهان بدون هیچ احساش اسلحه اش را پشت کمرش گذاشت و به سمت مرد 

 .رفت

ه شدنقاب مشیک  . رنگش را باال کشید و دقیق به چهره اش خی 
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 میشناسیش؟_

 :با صدابی که انگارمال من نبود لب زدم

 ...نه_

 :پوزخندی زد و گفت

 ...دروغ نگو _

 ...میخواستم فریاد بزنم من دروغ نمیگم

 ! هیچ وقت دروغ نمیگم

 اما مگر میفهمید؟

ن نشستم  ...زانو هایم خم شد و روی زمی 

 برای تو مثل آب در هاونگ کوبیدنه مگه نه؟هر حرف من _

ون کشید  از جایش بلند شد و بدون توجه به حرفم تلفن همراهش را از جیبش بی 

 .،شماره ای  گرفت و ان را کنار گوشش گذاشت

کتم _  ...حسام...دونفر مسلح اومدن رسر

 ...آره خوبم

  :نیم نگایه به من انداخت و دوباره چرخید و ادامه داد

 .ون زخیم شده...بیهوشه ،اون ییک ام فرار کردیکیش _

 ...اره...باشه

 !بفرست

بدون خداحافیطن تماس را قطع کرده و سوی    چ ماشینش را به سمتم گرفت و 

  :گفت

ن _  ...بلند شو برو توی ماشی 
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 ...نیم خوام وقتی حسام میاد اینجا باشر 

ده و از جایم بلند شدم.سوایل که همان  دستم را بر روی رسامیک های کف فرسر

  :لحظه در مغزم روشن شد را به زبان آوردم

ن نمیخوای باشم؟_  فکر میکتن من گفتم این آدما بیان؟برای همی 

 .و مستقیم در چشم هایم نشستنگاهش از روی مرد باال امد 

  :گفت

 !به وقتش همه چی مشخص میشه !به وقتش _

 ..بجنب

 .سوی    چ را تکان داد و با چشم ابرو بهش اشاره کرد

 چه فایده داشت بحث با کیس که خودش را به خواب زده بود ؟

به فاصله یک قدیم اش که رسیدم سوئیچ را از میان انگشتانش گرفته و به سمت 

 رفتمدرب اتاق 

 ...خودم را که نیم توانستم گول برنم

از اینکه اتفافی برای این مرد نیفتاده بود آرامش داشتم و حتی این حرفش هم 

 .ناراحتم نکرد

کت که خارج شدم نگاهم به درب اهتن مقابلم خورد  .از درب رسر

 . عمرا سوار ان آسانسور کوفتی نیم شدم

ی بی جان است چشم غره ای برایش با وجود آنکه یم دانستم تنها یک قویط فلز 

 .رفته و به سمت پله  های اضطراری رفتم

ترجیح یم دادم این بیست و چند طبقه شیشه ای را با پله هایط کنم تا ان قویط 

 .شیشه ای

د ن  !حداقل پله ها ارتفاع را فریاد نمی 
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 جه   ان

 

ن را روشن ک ن افتاده بود لپتاپ روی می  رده و پشتش بی توجه به مردی که روی زمی 

 .نشستم

ن وارد شوند ن ها را چک یم کردم و میفهمیدم چطور توانسیی  .باید دوربی 

کت شدم ن شماره نگهبابن وارد سایت رسر ن را برداشته و با گرفیی  . تلفن روی می 

  :با پیچیدن صدای نگهبان در گوشم گفتم

کت؟ _  امروز کیس برای نظافت یا کار دیگه ای نخواست بیاد توی رسر

کت بود با تعجب گفترحمابن     :که چندین سال بود نگهبان رسر

ی شده؟_ ن  نه آقا چی 

 :زبانم را رو لب پایینم کشیده و گفتم

 ...چند دقیقه دیگه پلیس میاد در و باز کن راهنماییشون کن بیان باال_

ی شده؟_ ن  چشم آقا...میخوایید رجتی رو بفرستم پیشتون؟باال چی 

ز شد و به رسعت با گفتم یک نه تماس را قطع با دیدن آسانسور خایل اخم هایم با

 .کردم

؟  کجا بود این دخیی

ن داخل پارکینگ را باز کردم  .اخم هایم در هم جمع شد و دوربی 

 ...انجاهم نبود

 یعتن کجا...؟
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ن های پله های  ن نفسم را فوت کرده و دوربی  با یاد آوری حرکاتش داخل کابی 

 .اضطراری را باز کردم

ی مانند برق از ذهنم گذشتبا دیدنش نفس راحتی  ن  ... کشیدم و چی 

 !پله های اضطراری دو تا درب خروچی داشت

ک  ! ت باز میشدییک به سمت داخل ساختمان و دیگری درست پشت ساختمان رسر

 حتما اون درب لعنتی رو باز کردن...اما چطور آژیرش را خفه کرده بودند؟

 . پوف کالفه ای کشیدم و دوباره شماره نگهبابن را گرفتم تا بررش کنند

 

**** 

 

 الزمه بیام آگایه ؟ _

ن اشاره کرد و رو به ییک از همکاراش که مشغول عکس  حسام با دست به زمی 

  :برداری بود گفت

 کارتون تموم شد؟_

 :پرس رس تکان داد و با نگایه به دوربینش گفت

 ... تمومه_

ن اثر انگشت روی درب بود گفت   :پرسی هم که در حال برداشیی

 ...منم کارم تمومه_

  :حسام رس تکان داد و گفت

 .خییل خب برید...گزارشش رو برام بفرستید_

کت خارج شدندهر دو رستکان دادند و همراه اکیپ کوچکشان از در   .ب رسر
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  :حسام اینبار کامال به سمتم چرخید و گفت

کت تو اسلحه کیسر شده و ییک زخیم _  ! الزمه چون توی رسر

 ...درضمن با غنچه میای اداره

  :اخم هایم در هم شد و خواستم حرفن بزنم که گفت

سیدم گفتم که درجریان باشر _  .ازت سوال نیی

 .چک کردم قبل از اینکه بیام باال دوربینا رو 

 ....فقط باید یه رسی توضیحات بده تا ضمیمه پرونده بشه

  :پوزخندی زد و ادامه داد

 !نگران نباش... طعمه اتو از زیر دندونت در نمیارم_

  :قبل از اینکه بچرخه بازویش را گرفته و گفتم

 یک گفته طعمه اس؟_

ن را از میان نیم نگایه به دستم که بازویش را گرفته بودم انداخت به نریم ا

ون کشیدو یک قدم فاصله میانمان را پر کرد  .انگشتانم بی 

 ...جهان_

 .من باید استعفا بدم اگه نتونم آدمای دورم رو بشناسم

 ...د نمیتوبن زیر دندونات نگهش داری جهانتا اب_

 !پس سیع نکن

 !اگه امروز کار داری فردا بیا

 ...اما بی غنچه نمیابی 

ون رفت  .چرخید و بدون انکه منتظر جوابم بماند از درب اتاق بی 
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ن نداشتم و تا حدودی حدس هایش درست بود  .هرچند حرفن برای گفیی

****** 

 .مستقیم به طرفش کشیده شد  با باز شدن درب اسانسور نگاهم 

 . رسش را به پشتی صندیل تکیه داده و چشم هایش را بسته بود

ن را دور زدم و روی صندیل راننده، کنارش نشستم  .ماشی 

 . پلک هایش را باز کرد و به سمتم چرخید

بدون حرف سوئیچ را میان انگشت شست و اشاره اش معلق کرد و به سمتم 

 .گرفت

 . تش چرخانده و ان را از دستش گرفتمنگاهم را روی صور 

با جساربی که ان روز در اتاق مالقات از او دیده بودم نگاهش را مستقیم به چشم 

  :هایم دوخت و گفت

 زنده میمونه؟_

  :پوزخند صدا داری زده و گفتم

؟ _  خییل نگرانیسر

 ...کیس که باید نگران باشه من نیستم_

دم شانه باال انداخته و گفتمکلید را چرخاندم و همانطور که استار  ن   :ت می 

 ...من نگران نیستم _

  :غنچه اما کوتاه نیامد و با مکث کوتایه گفت

ا عوض میشه _ ن اف کنه خییل چی   ! اگه زنده بمونه و اعیی

 ...اون کیس بود که اون روز به جانا شلیک کرد
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خشم و حرصم اصال دست خودم نبود وقتی دستم را بلند کرده و یک سمت 

 .رتش کوبیدمصو 

 ...انگار خون در رگ هایم یخ بست

  :انگشت اشاره ام را رو به چشم های ناباورش  باال اورده و با خشم گفتم

 بار آخرت بود که اسم جانا رو به زبونت اوردی!فهمیدی؟_

 !یادت نره چه جایگایه داری

 

 غن    چه

 

ن با ناباوری به مردی نگاه یم کردم که صورتش هر لحظه رسخ تر  یم شد  و دومی 

 .سییل عمرم را نا جوانمردانه به صورتم کوفته بود

 ! میدانستم سکوت دربرابرش ظلم به خودم است

 ! اگر سکوت کنم خودش را محق میداند و باز هم کارش را تکرار یم کند

ن را به حرکت دربیاورد که زمزمه  نگاه رسخ اش را از صورتم گرفت و خواست ماشی 

  :کردم

 !...جایگاه_

ن آورده و گفتم   :دستم را از روی صورتم پایی 

 من تو چه جایگایه هستم؟_

فکر میکتن حاال با امضای اون مدارک و سفته  ها من شدم غالم حلقه به گوش و 

 تو مالک؟

 هرچی گفتی بگم چشم و هرچی زدی خفه شم؟
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 !اینو توی گوشت فرو کن جهان جواهری

 ! شاید اسی  دستت باشم

حاالها بی گناهیمو ثابت کنم اما الل نیم شم ! نه مقابل داد و  شاید نتونم حاال 

 !فریادت نه دست هرزت

اموش نکنم ؛پشت رس نفس نفس یم زدم و برای انکه هیچ کدام از حرف ها را فر 

 .هم و قطاری تحویلش میدادم

 .فشار آرواره هایش را کامال حس یم کردم

ه بود ی که به طعمه اش نگاه یم کرد به صورتم خی   .مثل شی 

برخالف تصورم که فکر یم کردم ماننده اتشفشان فوران کرده و بر روی رسم آوار 

 ...یم شود، سکوت کرد

 ...اکسکوبی که هم عجیب بود هم ترسن

ن را به حرکت در اورد  .با مکث کوتایه ماشی 

******* 

ن برگه رو امضا کن _  ...پایی 

 .برگه ای که حسام به سمتم گرفت را امضا کرده و به دستانش دادم

ن مقابلش گذاشت و رو به جهان گفت  :ان را الی پرونده  شیشه ای روی می 

تی سیستم امنیتی اش درب اضطراری رو بچه ها چک کردن ،به زور باز نشده ح _

 .هم خراب نشده

 ...حدس من هنوز رس جاشه جهان

 .توی دستگاهت جاسوس داری

ش پیدا کنه و انقدر  جاسوش که انقدر نزدیک هست که بتونه به این موارد دسیی

 !دور که بهش شک نکتن 
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  : اخم های جهان درهم شد و رس تکان داد

 ...هرکاری الزمه انجام بده_

  :من انداخت و گفتنیم نگایه به  

 یم تونیم بریم؟ _

  :حسام با قفل کردن انگشتانش در هم رو به من با ارامش گفت 

ون منتظر بمونید؟_  خانم سیاووشر میشه چند لحظه بی 

 . رس تکان داده وبا خداحافیطن کوتایه از جایم بلند شدم و به سمت درب رفتم

ن که از اتاق خارج شدم  .همی 

ه تلفن همراهم ر    . ا داخل کیف کوله ام حس کردم درب را پشت رسم بستموییی

ون کشیدم اما با دیدن اسم حاج بابا با تردید به  باالفاصله دست برده و آن را بی 

بان قلبم به هزار رسید ه شدم و ضن  .اطراف خی 

 . حتما تا االن خیی آزادی ام به گوشش رسیده بود

 ...نیم دانستم چکار کنم

ن رنگ را  با قدم های نا متوازن روی صندیل های داخل راهرو نشسته و دکمه سیی

دم  .فرسر

 .نفسم با صدای لرزان حاج بابا حبس شد

 چیکار کردی غنچه !؟_

 بزنم اما هیچ آوابی ا
ز میان لب هایم خارج لب گزیدم و دهانم را باز کردم تا حرفن

 .نشد

  چه یم گفتم؟

 چه داشتم که بگویم؟
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 ...غنچه بابا_

  :بی اختیار با بغیصن که گلویم را دو دستی فشار یم داد گفتم

 ...جانم حاج بابا_

 .ببخش...ببخش که قدرت نداشتم برای نجاتت_

 ...ببخش باباجان...وضع تو تقصی  منه

 ...ای بغض حاج بابادست هایم حاال به وضوح میلرزید از صد

 ...حاج بابا نکن...تورو مرگ غنچه اینطوری نگو _

 .قول میدم ، قول میدم بی گناهیمو ثابت کنم

 .قسم یم خورم

 ...اینطوری نکن با خودت،اگه دوستم داری نکن

ن خورد و بر روی رسامیک های زیر  با قطع شدن تماس گوشر ازمیان انگشتانم لی 

 .پایم افتاد

 .م را مقابل دهانم گرفتم و بغضم بی صدا ترکیددست های لرزان

 و مهربابن اش برایم میگفت؟
ی
 کجا بود خدابی که حاج بابا این همه سال از بزریک

 کجا بود بغض اش را ببیند؟

 کجا رفته بود؟

 این درد ها تاوان کدام گناه بود؟

ن یک جفت کفش مردانه مشیک مقابلم بغضم را خفه  پلک زدم و با قرار گرفیی

 .دمکر 

ن تلفن همراهم به همراه یک دستمال سفید بر روی پایم گفت  :با گذاشیی

 ...بلندشو بریم_
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******** 

 

ن کنار هم نشسته بودیم  .نیم ساعتی بود که در ماشی 

 یم کرد 
ی
 .جهان درسکوت رانندیک

ن  ی که دران قدم برداشته بودم من را به کجا یم کشاند و چه چی  نمیدانستم مسی 

 .م بودهابی در انتظار 

ن نبودم ن مطمی   ...از هیچ چی 

ن بودم ن مطمی   ...اما از یک چی 

 که این مرد متوجه بی گنایه من نشود از این مسی  خارج نمیشوم
  .تا وقتی

بان تند شده قلبم را ساکت کردم ن مقابل درب آهتن و بلندی ضن  .با توقف ماشی 

وع شد غنچه  ی در قلبم فریاد زد بازی رسر ن  ...چی 

با تک بوق کوتایه که برای مرد داخل اتاقک نگهبابن زد جاده کوتاه سنگ فرش 

 یط کرده و مقابل عمارت بزرگ و سفید رنگ ایستاد
ی
 .شده را به اهستیک

وجود بادیگارد های داخل حیاط  و دیوار های بلندش بیشیی به یک عماربی که با 

 ! قلعه شباهت داشت

ن کمربندش را باز کرد و باالخره قفل سکوتش را شکست  .با خاموش کردن ماشی 

 ...دنبالم بیا_

ه درب را میان انگشتانم گرفته و  با دم و بازدم عمیقی دست جلو برده و دستگی 

 .کشیدم

ی همزمان با پیاده ش ن ن عطر خوش ریحان و پونه مشامم را پر کرد ، چی  دنم از ماشی 

 .که اصال انتظارش را نداشتم
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ن و زیبای مقابل عمارت چرخاندم  . چشمانم را در حیاط سیی

ی به نام جانا را یم دیدم   ...انگار هر گوشه اش دخیی

ی که باید قاتل اصیل اش پیدا یم شد  ...دخیی

ن هدفم برای قبول پبشنهاد جهان زنده ماندن بود؛ اما هدف  درست است اولی 

 ... دومم مسلما از حاال به بعد دراولویت قرار داشت

 .من برای برد به این عمارت آمده بودم نه باخت

ن ایستاده بودم به سمت پله های  جهان بدون توجه به من که همچنان کنار ماشی 

  . مرمر جلوی عمارت رفت

ابه جا کرده و با نیم نگایه به بادیگارد ها که دسته های ساکم را میان انگشتانم ج

 .حتی رسشان را به سمتم نچرخاندند پشت رس جهان حرکت کردم

باالخره با رسیدن به درب اصیل ایستاد و به من نگاه کرد که به اندازه دو قدم از او 

 .فاصله داشتم

 لحظه  درب چوبی ورودی روی  
ن د در تعجب بودم که همی  ن لوال از اینکه در نمی 

 .چرخید و باز شد

ام رس تکان داد و از جلوی  زبن که برای استقبال امده بود؛رو به جهان با احیی

  .چهارچوب کنار رفت

  :با آرامش گفت

ن _  .خوش اومدید آقا،خانم در پذیرابی منتظرتون هسیی

 خانم؟

نه؟ ن  خانم کیه؟این چرا انقدر ادبی حرف می 

 .و قدم برداشتجهان رس تکان داد و بدون کلمه ای به جل

 :کیم جلوی درب عمارت مکث کرده و با خود زمزمه کردم
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س_  ...نیی

ن قدمم در پیش ورودی عمارت صدای رسد و محکم زبن در گوشم زنگ  با اولی 

  :خورد

 آوردیش؟_

 . قدم هایم سست شد و در جایم ایستادم

 .از رسمای صدایش به خوبی بی بردم چقدر از من و وجودم متنفر است

 زبن که درب را برایمان باز کرده بود آن را بست و بی توجه به من به سمت متقابال 

فت حرکت کرد  .پله هابی که به سمت طبقه زیرین می 

خانه باشد ن   !حدس یم زدم انجا آشیی

 با لشکر بادیگاردهایش که در حیاط ایستاده بودند باید 
ی
ن عمارت بزریک چنی 

 !خدمتکار های زیادی هم داشته باشد

  :ان را شنیدم که رسدتر از ان زن جواب دادصدای جه

 ...آره_

 پس کجاست؟_

 ...نیم خواستم در ذهنش یک قاتل ترسو باشم. نه تنها او بلکه هیچ کس

 !هرچند مهر قاتل خییل وقت پیش بر پیشابن ام چسبیده

با قدم های بلند و محکم به سمت جابی که صدا از سو یم امد حرکت کرده و وارد 

 .سالن شدم

دون چرخاندن نگاهم مستقیم به سمت جهان و جابی که ایستاده بود حرکت ب

 .کردم

در فاصله زیادی از جهان ایستاده و رو به زبن که پشت به من بر روی صندیل 

  :گهواره ای رو به پنجره تمام قد نشسته بود گفتم
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 سالم_

یش بلند با مکتی کوتاه کتاب بازی که میان دستانش بود را خصمانه بست و از جا

 . شد

ی به رس تا پایم انداخت و گفت ن  :با پوزخند روی لبش نگاه تمسخر امی 

  !خوبه...زبونتم درازه_

 ..اما من به سالم تو نیاز ندارم

رو به زن خدمتکاری که اماده ی اطاعت دستوراتش کنار صندیل ایستاده بود 

  :گفت

 ...اتاقشو بهش نشون بده ثریا_

 .م به سمتم برداشتثریا "چشم"ی گفت و دو قد 

  :با لحتن خشک گفت

 ...با من بیا _

بر روی پاشنه پا چرخیدم تا همرایه اش کنم که صدای جهان باعث شد در جایم 

  :میخکوب شوم

 ...گوشیت پیش من میمونه_

 

 

 ادامه این رمان رو میتونید داخل کانال تلگرام نویسنده مطالعه کنید. 
 

https://telegram.me/joinchat/AAAAAFcqNLrTRasxI3PgwA 

T.me/mooniha 

 

 

https://telegram.me/joinchat/AAAAAFcqNLrTRasxI3PgwA
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 باشد. می 150الی  100پارتاین فایل تنها شامل 

 رمان نیم تاج

 نویسنده: مونــسا.ه
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  کار چه بود؟  نیاز ا هدفش

 قلعه قطع کند؟ نیخواست ارتباطم را با خارج از ا یم

 ...فکر کرده بود ی   به همه چ پس

 .رددا یادیز  یو نقشه ها ستین نیدانستم تنها ا یم

 !ممکن گذاشته بود ش   نیدرست تر  یلحظه دست رو  نیروز و ا نیدر ا اما 

 .شدم هی  رخش خ میبه ن یو با نگاه رسد دهیچرخ

 !مقدمه است ...باشه نیا

 . ستادمیقدم رسانده و کنارش ا کیمان را به  فاصله

را کف دستش  تا مطابق خواسته اش گوش   د یکش  ونی  ب بشیرا از داخل ج دستش

 . بگذارم

نگاه  میبه چشم ها میطولش دادم  تا نگاهش را به سمتم چرخاند و مستق انقدر 

 . کرد

را به خودش جلب  در صورتش توجه هرشخیص ی   از هر چ شی  یب شیچشم ها آب  

 .کرد  یم
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دند یدستانش از او حساب م ر یاز ز  یلینگاه رسد و خشن خ نیبا ا د یشا ، اما من  ی 

 . دمجزو آنها نبو 

 ...ترسم از او نیم د یفهم یم د یبا

 . و در دستش گذاشتم دهیکش  ونی  فرو برده و همراهم را ب بمیدر ج دست

فرو برده و لب  بشیرا در ج گوش    میجدا کردن رشته نگاهش از چشم ها بدون

  :زد

 !یبر  توب  یحاال م_

 !کنم  وقت فراموش نیم چیمن امروز رو ه یبمونه جهان جواهر  ادتی خوب

 . و از سالن خارج شدم دمیچرخ

  :که گفت  دمیزن را شن یصدا اما 

 !جهان نیآفر _

 .است رفتم ا یبودم اسمش ثر  دهیکه فهم  یو به سمت خدمتکار  دمیکش  ق  یعم دم

 :شد اشاره کردو گفت یم نیر یبه طبقه ز  که منتیه  ب  به پله ها دنمید با 

 ...برو_

 رفت؟ او جلوتر یم د ینبا مگر 

 .دیاز کنارش رد شدم که ساکم را از دستم کش د یترد با 
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  :جمع شد و گفتم میها اخم

 ؟کن    یم کار یچ_

  :باال انداخت و گفت یا شانه

 ...یندار  از یساک و محتواش ن نیبه ا گهید _

دم یرا محکم بر رو  میو پلک ها دهیهم سائ یرا به رو  میها دندان   . هم فش 

 !...دیبزنم که نبا را گاز گرفتم مبادا حرف   زبانم

اض   مطمئنا   .از سمت من بودند تا بر رسم آوار شوند منتظر اعی 

 .خواستند شد که آنها یم یم یی   چ د ینبا 

 کارها به کجا برسند؟  نیخواستند با ا یم

  :کرد و گفت  میبه رستاپا نگایه ا یثر 

 !امروز یکار دار   کیل  فتی؟راه ب یسادیوا چ   یبرا_

 «...صبور باش غنچه صبور باش»لب با خودم تکرار کردم  ر یز 

 .کردم  یط و پله ها را به آرایم دمیچرخ

خانه یم نیزدم ا که حدس یم  همانطور   . شد طبقه شامل آشی  

 .بود که فقط دو نفر در آنجا بودند بیعج اما 

 . دیپله رس هردو به سمت من چرخ نیبه آخر  دنیرس با 
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گرد خشم   شناختند که انقدر حضورم متعجبشان نکرد ،حن   همه من را یم انگار 

 .دید شانیدر چشم ها شد یهم م

مهم  شانیبرا یی   دانستند و مطمئنا حرفم پش برعکس زندان همه جرمم را یم نجا یا

  .نبود

  :از کنارم رد شد و گفت ا یثر 

 ! اتاقت ته راهرو سمت راسته_

 ...امیتا ب برو 

پشت عمارت  اطیرو به ح یا شهیکه همراه ساکم به سمت درب ش  ا یرا از ثر  نگاهم

هم سن و  با یتقر  یگر یمسن و د یکیبه ان دو نفر که  نگایه میرفت گرفته و با ن یم

گفته بود دستم را   ا یکه ثر   به اتاف   دنیه و با رسسال من بود به سمت راهرو رفت

 . شکل گذاشته و با چرخاندنش آن را باز کردم یا رهیدا هی  دستگ یرو 

 . را دور اتاق چرخاندم نگاهم

 ...کمد چوب    کیتخت و  کینبود جز  یادیز  ی   چ

 .اتاق به سمت پنجره رفته و آن را باز کردم یتوجه به رسما بدون

 . دوباره مشامم را پر کرد و پونه حانیر  یبو 

 باغچه بود؟ نیا یعطر کجا نیا منشا 

؟ببند اون پنجره رو _ ته دخی    !زدم خیچخی 
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 .کرده و پنجره را بستم  ا یثر  یغو یج غیج ی" نثار صدایلب" لوس نی   ر یز 

 به گردنش داد که او را ب   نثارم کرد و تاب   یکه چشم غره ا  دمیسمتش چرخ به

 .نکرد مرغاب   کیشباهت به 

  :رفت گفت را به داخل اتاق برداشت و همانطور که به سمت کمد یم شیها قدم

از زندان باخودت  یص  یچه مر  ستیساکتو سوزوندم...معلوم ن یتو  یلباسا _

 !آورده باش  

  :توجه به صورت رسخ من باز کرد و گفت کمد را ب    درب

  کمد هست  یهم تو  ی   حمام...حوله تم یی  االن م_

وع یم ی   از هم کارت  !به بعد بپوش   نیاز ا د یفرمم با نیشه...ا امروز رس 

بندازم  ار یلباساتم درب نیبه خانمم برسم. ا د یباش من کل روز وقت ندارم،با عی    رس 

 !دور

  فرم طوش لباس
 

 یو رو  دهیکه به سمتم گرفته بود را با حرص از دستش کش  رنیک

  : دمیغر  دمی   تخت انداختم و همان طور که نفس نفس م

 !ونی  برو ب_

در  هی  را به صفر رسانده و خ انمانیبزند که فاصله م باز شد تا حرف   ا یثر  دهان

  :دمیم غر نشده ا ن  یب شیاش از حرکت پ دهیصورت ترس
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 لیگم دل  نیم یی   اگه چ ستم،یاز االن تو گوشت فرو کن چون من ادم تکرار ن نو یا _

 ! کن    رو خایل استتیر  ی،گذاشتم خوب عقده ها ستیبر الل بودنم ن

تو و اون  فیمغز کث یاون ساک نبود بلکه تو  یتو  کوفت ومرض    چیه اوال 

 ...زبون نفهمه یاییباال 

 ...پس فاز برندار سن  یمن ن سیتو رئ دوما 

انجام بدم رو  د یکه با  ب  ات کارا ف  هیتا لباسامو عوض کنم ،طبق وظ ونی  ب برو 

 
 

 ...بیک

  :زده و گفتم یگرد شده اش پوزخند  یو مقابل چشم ها دمیپاشنه چرخ یرو 

 ...راسن  _

 ؟یخروج از اتاقمو که بلد راه

 . رس تکان دادم نگاه کرده و سوایل شیبه چشم ها میمستق

بزرگ شده  یبودم قسم بخورم اگه ژن اژدها داشت  حتما از پس پره ها حاض  

 !زد یم ونی  اش آتش ب ن  یب

  :چشم و ابرو درب اتاق را نشان دادم و گفتم با 

  !یزودباش ،تمام روز وقت ندار _

 !به "خانمت" برش د یبا
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 ن  یبودم که همنش لدا یزبان دراز گ ونیدار را احتماال مد شیتند و ن یجواب ها نیا

  .ام اثر کرده بود اش بدجور در رگ و ب  

 ب   نکهیگفی   نداشت و از ا  یبرا حرف   گر ید ا یکلمه ام گو   نیبا آخر  ا یثر 
 رس  با دخی 

به سنگ خورده بود که  سکوت کرد و همانطور  شی  ت حساب   ستیطرف ن زباب  

به  شیکه پا  ی   به سمت درب رفت و هم د یکوب  ی   را به زم شیکه با حرص پاها

 .دیآن را محکم بهم کوب د یاز اتاق رس ونی  ب

  :لب زمزمه کردم ر ینشست و ز  میلب ها یرو  یا انهیموز  لبخند 

 !...واال_

 .دیتخت انداخته بودم ماس یکه رو   یفرم خدمتکار  دنیام با د خنده

 ...دیسف شبند یپ کیسه رب  ع  به همراه  ی   آست یخاکسی   کیتون

 . بند را بلند کرده و باچندش نگاهش کردم شیپ

 .در ذهنم جان گرفت لدا یلحظه صورت گ ی   هم

 ا یهان ثر و در د د ی   شک  آن را با لبخند تا م داد ب   به او یم ا یرا ثر  شبند یپ نیا اگر 

 .کرد  فرو یم

 :مانتوام رفت و با خود زمزمه کردم یبه سمت دکمه ها دستم

 ...راند اول یبرا میبر   _

** 
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 .و خودم را برانداز کردم ستادهیا نهیدرهم مقابل آ یاخم ها با 

 .دیرس یم میزانو ها یوجب باال کیکامال اندازه ام بود و قدش تا   کیتون

انداخته و به سمت درب اتاق  میموها یام را رو  شال مشیک شبند یبسی   پ بدون

 .رفتم

 .شدم نهیبه س نهیس ا یهنوز ان را کامل باز نکرده بودم که با ثر  

 :زد و گفت یپوزخند دنمید با 

ت ا یچه عجب اول_  !حض 

که داخل راهرو بود   یدیسف نگاهش کردم که با دست به سطل و ب   یخونشد با 

 :اشاره کرد وگفت

 !ایم ببردار و دنبال_

 .به گردنش داد و جلوتر از من حرکت کرد یقر 

پشت رسش  و سطل خایل را در کاسه رس چرخانده و با برداشی   ب   میها چشم

 .رفتم

 یطبقه با انها رو به رو شده بودم ؛حاال رو  نیورودم به ا یکه ابتدا  یخدمتکار  دو 

 .بودند یچهارنفره نشسته و مشغول پاک کردن سی    ی   م

  :باال انداخت و گفت ب  ابرو یتا ا یثر 

 . مادر آقا جهان شهیمن پرستار خانمم که م_
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  :که مسن تر بود اشاره کرد و گفت  دست به زب   با 

 ...عمارته یرباب خانم مسئول غذاها_

من بود حرکت داد و  یهم سن و سال ها با یکه تقر   یرا به سمت دخی   دستش

  :گفت

 ...آقاس خانم و  یساره هم مسئول سفره و لباسا _

 نگایه مین چکدامیکردند که من قاتل جانا هستم چرا که ه  آنها هم فکر یم مطمئنا 

 .هم به سمتم ننداختند

 رو روشن نکنه من یم ی   زمان همه چ» را تر کرده و در دل زمزمه کردم میها لب

 «...کنم

  :کردم  زمزمه

 ...خب_

ر که به سمت طبقه و همانطو  دهیپاشنه پا چرخ یرو  شیبا جمع کردن لب ها ا یثر 

  :رفت گفت باال یم

 ...ایب_

به  ا یتوجه پشت رس ثر  کردم؛ اما ب    خودم حس یم یآن دو را رو  چشیم ر یز  نگاه

  . سمت پله ها رفتم

  :که زمزمه وار گفت  دمیارام ساره را شن یصدا
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 ...که  اد ینم افشیبه ق_

 یم یدرباره ام چه فکر  دمیکمرنگ شد و نفهم  شیشدن فاصله ام صدا شی  یب با 

 .کنند

  :و گفت ستاد یکنار پله ها  ا  یورود شیبه طبقه باال در همان پ دنیبا رس ا یثر 

شه طبقه باال هم  و اتاق خانم یم ،بار،کتابخونهب  رایمن،پذیطبقه شامل نش نیا_

 کیمهمان،اتاق آقا و اتاق کارشون و....خانم کوچ یو اتاقا منیشامل نش

 امرزهیخداب

 ...هنگام به زبان اوردن اسم جانا چقدر درهم شد ا یکه ثر   دمیفهم

 . بود ز یعز  یلیاو هم خ یبرا مطمئنا 

  :دوباره حرکت کرد و گفت 

  ...یی  گ  ،جارو،خاکنظافت کل عمارت با تِو...ب  _

 ...وقته قفل کرده یلیکه آقا درشو خ  کیجز اتاق خانم کوچ به

 .گفتم  یتکان داده و "باشه" ا رس 

* 

 !مهمان جدا توقع شش اتاق را نداشتم یگفت اتاق ها  ا یثر  وقن  

 !کسانی یخانه ما بود.با دکور ها ب  رایکه هر کدام به اندازه پذ  ب  ها اتاق
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 .رفتم ی،به سمت اتاق بعد دمیکشیکه دست بر کمرم م  همانطور 

 .متوجه قفل بودنش شدم دمیکش  یی   را به سمت پا هی  که دستگ  ی   هم 

 ...بود ی   هم پس

 ...جانا اتاق

  :و زمزمه کردم دمیاش کش درب چوب   یرو  ار یاخت را ب   دستم

 ...لمس اون حجم از خاک رسد یبرا ی...زود بودرفن   کاش نیم_

را پس زده و از ته دل خواستم  د یگونه ام لغز   یبر رو  که با رسکش    کوچیک  اشک

 .خانواده اش در عذاب نباشد یاعضا ناراحن   یباشد و برا خوب   یجا

 .دمیکش  یی   را به سمت پا هی  اش رفته و دستگ ب  سمت اتاق روبه رو به

 . اق جهان باشدزدم ات وجود دکور متفاوتش حدس یم با 

بلند و  یو آباژور ها یقهوه ا یهمرنگش،پرده ها و رو تخن   هی  ت آب   یها وار ید

  ...در دو طرف پنجره د یسف

قد  میقد و ن یکرد وجود گلدان ها  را گرد یم یا نندهیکه چشم هر ب  یی   چ ی   اول اما 

 . بود که چهارگوشه  اتاق و تخت بزرگ دو نفره قرار داشت

رفتم که کج شده و  و سطل را همان جا کنار درب گذاشته و به سمت گلداب   ب  

 .بود ختهیپارکت ها ر  یخاکش بر رو 

 .دمیرا دست کش شیرا صاف کرده و برگ ها گلدانش
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 .شناختمیرا م اهیگ  نیا خوب

 شیکه برگه ها  یبار  نیام داشتم و آخر  گلدان ها را داخل کتابفروش    ی   از هم یکی

 .قبل از سفرم بود دمیرس

  با 
 

لب  یامد بر رو  که یم  را لمس کرده و لبخند کوچیک فشیلط یبرگ ها دلتنیک

 .رفت ی   با باز شدن درب داخل اتاق از ب ند یبنش میها

به کمر بسته بود با باال تنه برهنه در چهارچوب  یدیکه حوله سف  درحایل جهان

  .ستادیا

 ...متوجه من نشده بود هنوز 

 .بود و انگار در فکر فرو رفته بود شیمشغول خشک کردن موها حوله کوچیک با 

  به
 

بلند شدم تا قبل از انکه توجه اش را جلب کنم از اتاق  میپنجه ها یرو  اهستیک

 .در نگاه گنگ و اخم آلودش گره خورد میخارج شوم که رس بلند کرد و چشم ها

 .دوختم میپا ر یز  یقهوه ا یدهانم را قورت داده و نگاهم را به پارکت ها آب

  :به حرف آمده و گفتم عی    شدنش رس  کیحس نزد با 

 ...اومده بودم...اتاقتونو_

  :ام جهت حرفم را عوض کرده و گفتم به دو قدیم دنشیرس با 

 ...امیبعدا م_
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قدم را بردارم مچ دست  ی   اما درست قبل از انکه اول دمیسمت درب اتاق چرخ به

 . بزرگش شد یپنجه ها ی  راستم اس

 یبرا یدیجد ینکردم تا آتو  نزده و حرکن   بودم اما حرف   دهیوجود آنکه ترس با 

 . ستش ندهمآزارم به د

تمام  قیدم عم کیکه با   کردمیبه خود حس م کیاش را از پشت آنقدر نزد فاصله

  . دیچیدر مشامم پ شیشامپو  یعطر خوش بو 

  :زمزمه کردم آرایم یهم فشار داده و با صدا یرا رو  میها پلک

 ...دستمو ول کن_

 .و درب اتاق را بست د یرا به سمت عقب کش دستم

 ؟کن    ی   اتاق رو تم یومدیمگه ن_

 ...ات برس فهیبه وظ پس

  :انداخته و گفتم ر یرا به ز  نگاهم

 ...و امیم یدیلباس پوش وقن  _

  :لحن ممکن گفت نیو با رسد تر  د یحرفم پر  انیم

 ...االن ی   هم_

گردنش   یحوله را از رو  یدوختم با پوزخند شیرا بلند کرده و در چشم ها نگاهم

 . کنار تخت رفت  برداشت و به سمت اتاق لباس
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توجه به حرفش  و به سمت درب رفتم تا ب   دهیهم سائ یرا به رو  میها دندان

 !باز نشد دمیکش  یی   را پا هی  بروم و بعدا برگردم اما هر چقدر که دستگ

 ...گفتم که به کارت برس _

از کمد  یکی یرا که دستش بود باال کوچیک  د یکه با پوزخند کل  دمیسمتش چرخ به

 .لباس گذاشت یها

 را برداشت !؟ د یمتوجه نشدم درب را قفل کرد و کل چطور 

 .دمیهمان لحظه که مشغول ،گرفی   نگاهم از بدن برهنه اش بودم نفهم حتما 

 که یم  از فشار حرض میدرهم شد و دست ها انهیناش حواش ب   نیاز ا میها اخم

 .خوردم مشت شد

را از  د یبه حضورم در اتاق حوله سف تیکه بدون اهم  کردمیهمان طور نگاهش م 

 .دور کمرش باز کرد

 .دمیکوب  وار یو مشتم را به د دهیپاشنه پا چرخ یبه رسعت رو  یخفه ا غیج با 

 . بودم تمام صورتم رسخ شده مطمی   

 .کرد  از مواقع دستم را رو یم یلیصورت و گونه ها خ نیا 

 .اعتنا باشم ب   شیکردم نسبت به کارها و رس و صداها  سیع

 شیکوچک و لپتاپ رو   ی   رفته و با برداشت دستمال به سمت م لمیسمت وسا به

  . کنم  ی   رفتم تا آن را تم
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 نیخاطر بود که اتاق کارا نیهم به ا نیاحتماال انبود و  ی   م یبر رو  یادیز  لیوسا

 .مرد از اتاق خوابش جدا بود

آنها در  بود که به ارایم ی   م یمشهور بر  رو  ار یبس یها سندهیچند کتاب از نو  تنها 

 .گذاشتم  ی   م ر یقفسه ز 

بود مقصودش از قفل کردن  یکه کنار لپتاپ نقره ا  قاب عکس کوچیک دنید با 

 ...دمیدرب را فهم

  ندیعکس بب نیخواست عکس العملم را نسبت به ا یم جهان

 .برده و قاب عکس را برداشتم شیو دستم را پ دهیکش  ق  یعم نفس

 .جانا مکث کردم یچشم ها یبر رو  کیم

 ...شاد بود چقدر 

 ...نجاتش انجام دهم یبرا یشی  یکار ب  اهیتوانستم آن روز شوم و س یم کاش

 شیرسجا اطیو با احت دهیب عکس کشقا شهیش یدستمال را رو  آرایم به

 .برگرداندم

 میو درجا دهیجهان را درست از پشت رسم شن یعقب گرد کنم که صدا خواستم

 :شدم خکوبیم

صفر تا  ،از باش   دهیپرورشش زحمت کش یکه برا  یی   چ زه؟یعز  یلیبرات خ چ   _

 ...صدش تالش تو باشه
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جمع  منظورش کیم دنیکه از نفهم  ب  و با اخم ها دمیمکث به سمتش چرخ با 

 ...شده بود رس تکان دادم

کار را   نیا عی    . انقدر رس د یام کوب نهیرا به س یرا کمی  کرد و روزنامه ا نمانیب فاصله

 .افتاد مانیپاها ر یو ز  می  نتوانستم آن را بگ کرد که حن  

 هی  انداخته و خ یی   نشده اش رسم را پا ن  یشبیو پ حرکت ناگهاب   نیتعجب از ا با 

ش زانوها ی  یشدم که ت یروزنامه ا   .را به لرزش انداخت میخی 

  .شدم هی  بزرگ و قرمز روزنامه خ ی  یزد به ت که دو دو یم  ب  چشم ها با 

 .کابوس بود  کیکه مانند   یی  یت

 د؟یهم کابوس د یدار یشود در ب مگر یم اما 

 ...بودم دهیشد آن را ند ماه یم کیاز  شی  یبود که ب عکش یبر رو  نگاهم

 . انگار الفبا را فراموش کرده بودم شوکه بودم که حن   آنقدر 

 .دمیفهمیا نمآنهار  خورد اما معن   نوشته ها چرخ یم یمدام  بر رو  میها چشم

 .قابل فهم شد میام انگار تازه نوشته ها برا دهیتار شدن د با 

 "انقالب در آتش سوخت ابانیغنچه در خ کتابفروش  "

 ...برداشی   روزنامه یرفت برا نیم شیپ میها دست

 .خورد ی   جهان زانوانم به زم یترک برداشی   دلم درست در مقابل پاها یصدا با 
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 ...گرده  ی   زم گنیکه م  نجاستیا _

 .شدم هی  خ شیرس بلند کرده و به چشم ها سمینگاه خ با 

 . نشسته شد و صورتش را به موازات صورتم نگه داشت مهیزانو ن یرو  بر 

  :ادمه داد یصورتم چرخاند و به رسد یدور ،بر رو  کیرا  شیها چشم

هم  یا گهید ی   چ ر یخواستم تو رو عذاب بدم ،اما انگار دست تقد من فقط یم_

 .ت کنار گذاشته بودبرا

 ...ازم گرفن   نمو یزتر یعز 

 .رو ازت گرفت یکه براش تالش کرده بود  یا مغازه

دستانش صاف  یبر رو  باال انداخت و با جابه جا کردن کت مشیک ب  ابرو یتا

  :رفت  با پوزخند گفت و همانطور که به سمت درب یم ستاد یا

 ...یروزنامه رو نگه دار  توب  یم_

 ...کنار تختت  یبزار  دلت خواست قاب کن   حن   د یشا

 .بلند شدم میبسته شدن درب اتاق به خودم آمده و از جا یصدا با 

 . و وارد راهرو شدم دهیکش  یی   را به سمت پا هی  دستگ

  . رفت بلند و با آرامش به سمت پله ها یم ب  با قدم ها جهان
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صورتم را پاک کردم و با دو خودم را به او رساندم و  یرو  یکف دستانم اشک ها  با 

 . سد راهش شدم

 .را به عرض بدن باز کردم تا مانع عبورش شوم میدست ها 

  :انداخت و گفت میدر صورتش نگاهش را به دست ها ییی  تغ بدون

 ...حرفتو بزن_

  :انداختم و گفتم یی   را پا میها دست

 کار تو بود؟ _

 . جمع شد شیها اخم

 . آورد که باعث شد از رس راهش کنار بروم میبه بازو  یپشت دست فشار  با 

  :گفت  محکیم یرا به سمتم کج کرد و باصدا رسش

 ...قبال هم بهت گفته بودم_

 .برم و دروغ جلو نیم لهیکارمو با ح  من

 ! زدم کار منه کردم و داد یم  کار من بود تو چشمات نگاه یم  اگه

 ...کردم  قرمز بسنده نیم ی  یت هیروزنامه ساده و  هیکار من بود فقط به   اگه

 ...تا ذره ذره سوختنشو تماشا کن   شوندمتیاون مغازه م یجلو 

 .اووش  یغنچه س ستمیپا افتاده ن شیو پ کیکوچ  یکارا  نیا یبنده  من
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را  شیتوانستم جواب حرف ها نیم آورد که حن   فشار یم یجور  میبه گلو  بغض

 .بدهم

 .بود دهیکش  بیکه دلم را به صل  ب  ها حرف

 . خارج نشد میلب ها انیاز م ب  آوا چیبزنم اما ه باز کردم تا حرف   دهان

 .ستادیداده و مقابلم ا یی  را از پله ها تغ شی  جهان مس ی   ح ی   هم در 

 .نکنم یکار   شهینم لیسوخی   مغازت کار من نبود دل نکهیا _

 ...ب  نجایا ی   هم یبرا قا یکه نرفته تو دق  ادتی

 .نمیبب تو یبه چشم نابود نکهیا یبرا

 ! هیکه ابد  قصاض یبرا یبا طناب دارو پس زد قصاص

 .دم ام کنم به تو جواب پس نیم یاگه کار  پس

 .وقت فراموش نکن چیه نو یا

 ! ادیاتاق مالقات بهت گفتم کوتاه نم یام که اون روز تو  همون جهاب   من

  !الف جهانم اما حاال ب   همون
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 |فصل چهارم|

 

 .گذشت  بودم یم دهیکه جهان را در عمارت د  یبار  نیروز از آخر  سه

به بندر رفت تا  یفور  با تماش د یکه مانند پتک بر رسم کوب  ب  از آن حرف ها بعد 

 . کند  که دچار مشکل شده بود را بررش  یبار 

 .گشت  غذا ، جهان امروز بر یم یفخر السلطان برا یها توجه به امر و نیه با 

دار از فخر  شین یحرف ها دنیو شنسه روز کارم نظافت بود  نیا تمام

 ...السلطان

 حالم را بهم یم آن سطل و ب   دنید وجود آنکه فقط سه روز گذشته بود ،حن   با 

 .زد

 میاز جا یمی   یلیم آنکه جهان برگشته حن   الیبه خ فونیآ یبلند شدن صدا با 

 . تکان نخوردم

را در آرامش کنار  پنجره  قهیکارم تمام شده و فرصت کرده بودم چند دق  تازه

نگاه کنم که وسوسه قدم زدن در آن با وجود آن لشکر از  ایطیو به ح ستمیبا

 .ها محال بود گارد یباد

 ...افتاد ار یدادم که چشمم به مه هیتک شهیرا به ش رسم

 .آمد به سمت عمارت یم رستاپا مشیک پیمنظم و آرام با ت یقدم ها با 
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به سمت درب  چراغاب   م نقش بست و با چشماب  لب یبر رو  یلبخند ار یاخت ب  

  .بود ستادهیاستقبال در چهارچوبش ا یبرا ا یرفتم که ثر  یورود

  :کرد و گفت  اخیم دنمیبا د ا یثر 

 !نستایوا نجا یبرو رس کارت ا_

 ...آقاس مهمون

 !ستیدرکار ن ب  فعال که آقا_

 !من با غنچه کار دارم نه جهان ا یثر  برو 

که در قلبم در حال خاموش شدن بود شعله   یدینور ام ار یمه یصدا دنیشن با 

 .دیکش

 . باز شد به لبخندآرایم میها لب

 . دیچرخ میلباس ها یکردم اما او در سکوت نگاهش بر رو   سالیم

 ...جهان گفته نارو یا_

 !اریمه_

 . جمع شد شیها اخم

 ؟یچرا قبول کرد_

  :را تر کرد و گفتم میها لب
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 ...داخل ا یب_

 .مینشست یا وزهی  ف یمبل ها یرفته و بر رو  ب  رایسمت پذبه به  باهم

خانه یساعت فخر السلطان خواب بود و خدمتکار ها مشغول جمع آور  نیا  .آشی  

 ان سوال در رسم چرخ یمرا در هم گره زده و سکوت کردم هرچند هزار  انگشتانم

 .را نداشتم دنشانیخورد و قصد پرس

وقت دوسم نداشت پر  چیکه ه  حاج بابا ،مامان نرگس و غزیل یهنوز دلم برا من

 !شد و دلتنگم ظلم یم چارهیبه دل ب دمیپرس و اگر یم د یکش  یم

ش یی   چ یخواینم_  ؟بی 

 . تکان دادم به نشانه نق   یوسط رس  چوب   ی   جدا کردن نگاهم از م بدون

 ..نجایا اد یب خواستی،م د یکه فهم  ی   مامانت هم _

ب باال امد ،جور  کی رسم  .دمیشن گردنم را به خوب    یمهره ها یکه صدا  یض 

  :و گفت د یبه گردنش کش دسن  

  ...حاج بابات نذاشت_

 ....داد قسمش

ده ودرحایل یرا محکم به رو  میها چشم  قهیشق یکه کف دستم را بر رو   هم فش 

دمیم میها   :لب زدم فش 
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 ...ادامه نده_

 ؟ب  نجایغنچه...چرا ا_

 ...رو ثابت کنم میگناه  ب   نکهیا یبرا_

  :درهم شد و گفت ار یمه یها اخم

 ...تونسن   بدون خونبس شدن هم یم_

  :و گفتم دهیحرفم پر  انیم

 با مرگم؟_

  :مبل خم شد و گفت یبر رو  کیم

 ...کشت  جهان تورو نیم_

 .کرد  یم نکارو یجهان ا، کن    اشتباه یم_

 .ستادمیرسم را به سمتش چرخانده و ا یا بهیمرد غر  یصدا دنیشن با 

 . بود ستادهیسالن ا یورود شیدرست در پ ن  یعج پیآرامش و ت با 

که در دست   یقهوه ا یعصا یانداخته و نگاهم بر رو  شیبه لباس ها یعیرس  نگاه

 .راستش بود ثابت ماند

 فرهاد؟_

 ...دمیچرخ ار یتعجب به سمت مه با 
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 .شناخت مرد را یم نیاو ا ظاهرا 

مطمی   به  آرام و نگایه یبودم اسمش فرهاد است با قدم ها دهیکه فهم  یمرد

  :سمتمان آمد و گفت

 .نمتونیبیم هیبار  ی   اول نیاما ا دمیشن مختلق   یاز ادما فتونو یتعر  _

   نگاه
 

ام خم کرده و دستش  یبهش انداختم که رس  گنیک  یرا برابه نشانه احی 

دن دست مه  .دراز کرد ار یفش 

که از نبود جهان استفاده کرده و به عمارتش اومده تا   ستمیکه فقط من ن  نمیبیم _

 ...نهیغنچه رو بب

ده و کنار هم بر رو  گر یکدیدست  مردانه  .مبل نشستند یرا فش 

  :دیپرس ار ینشستم که مه یمبل کنار  یرو  د یترد با 

 ...کنمیاما تورو فکر نم شناسهیباشه که غنچه منو م نیکنم فرقمون ا  فکر یم_

  :با لبخند رس تکان داده و گفت فرهاد 

 ...مینیب یم گرو یهمدکه   هیبار  ی   اول نیو ا شناسهیدرسته، غنچه منو نم_

  :و گفت د ی،خند شیعصا یچرخاند و با شکار نگاه کنجکاوم بر رو  رس 

 !هیعالقه شخص هیکنم   حملش نیم خاض لیبا دل_

 کردمیم که سیع  ب  که مطمی   بودم رسخ شده نگاهم را گرفته و با صدا  صورب   با 

  :باشد گفتم یعاد
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 د؟یشناسیچطور منو م_

  :داده و گفت هیمبل تک با ارامش به پشن   

باور برسم که تو  نیبه ا شهیهام باعث م دهینداشتم اما شن یمن باهات برخورد _

 ...گنایه  ب  

 ؟یدیشن چ   ها؟از یک دهیشن_

سم د یپرس ار یبود که مه سوایل نیا  ...درست قبل از انکه من بی 

  :گفت  با لحن مطمئن   فرهاد 

  ... زندان و یبانا،مسئول غذا،زندان ار یعمو محراب پدر مه کمیاز جهان ،حسام،_

  :متعجبم دوخت و ادامه داد یدر چشم ها میرا مستق نگاهش

 ...سالم رسوند لدا یگ  راسن  _

 ...قفل کرده بودم رسما 

 شناخت؟یرا از کجا م لدا یگ  او 

  :زبان چرخانده و گفتم باالخره

_ 
 

 د؟یشناسیرو از کجا م لدا ی..گیک

 د؟یشما بود طلبکارش

  :مبل گذاشته و گفت دسن   یبا لبخند دستش را بر رو  فرهاد 
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 د؟یبود که به ذهنت رس یا نهیگز   ی   اول نیواقعا ا _

 :جمع شد و گفتم میها اخم

 !دینکن یبا من باز _

  :باال انداخت و گفت ب  ابرو یتا

 !رو ندارم مطمی   باش یکار   ی   وجه قصد همچ چیبه ه_

 !فرستادم زندان مراقبت باشه نیمرو  لدا یکنم گ  یخواستم باهات باز  یم اگه

 ؟یکرد  کار یتو چ_

  :خم شده و گفت ار یبه سمت مه کیم  فرهاد 

 ...میباهم تنها صحبت کن د یبا _

  :به من ادامه داد رو 

ه تو  نیم ن  یحد بدون...ازطرف من به تو آس ی   اما تو فعال در هم_  یرسه و بهی 

 !اعتماد نکن   یا گهیکس د  هیعمارت جز به جهان  نیا

 یفخر السلطان به رسعت از رو  یتق تق کفش ها و عصا یبلند شدن صدا با 

 .ستادمیمبل بلند شده و ا

 .نداشتم بشیشوکه کننده و عج یحرف ها یبرا جواب   شوکه بودم که حن   انقدر 

  ی   م یسبد رو  یخم شد و از رو  الیخ ب   فرهاد 
 

  نارنیک
 

  :برداشت و گفت سی   رنیک
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بفکر  د یداره! جهان با اد یعمارت فعال موش ز  نیا میکن  و صحبت یم امیدوباره م_

 !باشه

  :فخر السلطان از پشت رسم بلند شد یکردم که صدا  تعجب نگاهش یم با 

 !؟ونیعمارت شده کاروانشا آقا_

  فرهاد 
 

  :گفت  گرفت و بالحن خاض  ار یبه سمت مه دو پر نارنیک

 !دونم اما مهمانشا که هست کاروانشا رو نیم _

مهار  م،یدندان ها انیرا با گرفتنشان م ند یبنش میلب ها یامد بر رو  که یم  یلبخند

 . به وضوح پوزخند زد ار یکردم اما مه

عمارت مهمان است و  نیبودم فخرالسلطان در ا دهیفهم ا یثر  یحرف ها ی   ب از 

هفته  کی نینا معلوم ا یلیخانه بماند اما به دال  نیهفته در ا کیقرار بوده فقط 

 .دهیاست که طول کش شی  یماه ب کی

  :گفت  یبا حرص مشهود فخرالسلطان

 ؟کن    چطور جرات یم_

 ...صاحب خونه ام من

  :باال انداخت و گفت ب  ابرو یتا شیبا چرخاندن عصا فرهاد 

 ! کنمیخواهش م _

 .دیمن صاحب خونه ام رو کنار بزار  شهیکل  نیا
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 ! هیعمارت مال ک نیشش دنگ ا دوننیم همه

را تنگ کرده و انگشت اشاره اش را به سمت فخر السطان گرفته و  شیها چشم

  :گفت

 ...راسن  _

 د؟یرو استخدام کرد گوشش یک  ر یز  دونهیم جهان

بود و  دهیشد که حاال رنگش به وضوح پر  دهیه صورت فخرالسلطان کشب نگاهم

 .دیلرز  درهم گره خرده اش یم یانگشت ها انیعصا در م

 یصورتش خم شد صدا یکه بر رو   ی   دو قدم خودش را به فرهاد رساند و هم با 

  :جهان بلند شد

ه ا_  !؟نجا یچه خی 

 یرو  هیکه نگاهش بدون توجه به بق  دمیو به سمتش چرخ دهیپر  میترس در جا با 

 .شد خیمن م

 میرو  انیتوجه به اطراف که نگاهش ب    دمیو به سمتش چرخ دهیپر  میترس در جا با 

 .شد خیم

و پرجذبه بود که ناخوداگاه تمام بدنم مور مور شده و به  یآنقدر جد صورتش

 .را نشانه گرفت ی   زم میرسعت چشم ها

 :شد شیباعث بلند شدن صدا قطع ارتباط چشیم ی   هم انگار 
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  ...جواب منو بده یکیدم؟یپرس چ   د یدینشن_

  :بلند شد و گفت شیبا لبخند از جا فرهاد 

  !ساده بود ...سالم و احوال پرشهی، ستین یی   چ_

 . شوم تیفدا یپر از نامه ها شهیهم مثل

 . به سمت جهان قدم برداشت چشمک نامحسوش با 

حرکتش و صورت مات مانده فخر السلطان لبخند زدم که از  نیاز ا ار یاخت ب  

 .درهم شد شی  یب شیجهان دور نماند و اخم ها ی   بی   ت یچشم ها

  :و کتش گفت فیو با برداشی   ک اد ستیهم متقابال ا ار یمه

 ..فقط اومده بودم با غنچه_

و  د یپر  ار یحرف مه انیشلوار م بیاز ج شیاز دست ها یکیآوردن  ونی  با ب جهان

  :گفت

 .میحرف بزن د یباال با ا یب_

  :السلطان که تا به حال ساکت بود گفت فخر 

 ! رفتار کی    د یچطور با یبد اد یبه دوستات  دوارمیام_

  :گفت  فتی  که به سمت پله ها م  در حایل جهان
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ام هر کس دست خودشه ،اگه حس یم_ ایم ب   کن    احی  به رفتارت نگاه  یدید احی 

 ! کن

 ! حرف جهان گرد شد نیاز ا میها چشم

 ...و مات کرد شیفخر السلطان را ک عمال 

  ست؟یاو مادرش ن مگر 

خانه بازگردم که نگاه با    آنها خواستم به آشی  
و بر  د یفخر السلطان چرخ باال رفی 

 .من افتاد یرو 

 اد یمرا به  تینها حالتش ب   نیشده بود و ا قیعم شیرسخ و نفس ها صورتش

 ...انداخت یم ب  ایاسپان یگاوها

 ...را فراخواند ا یشدم که داد زد و ثر  هی  ترس به صورتش خ بدون

 .کند سخت نبود  قرار است تمام حرصش را بر رسم خایل نکهیا حدس

 چطور؟ اما 

 

 جه  ان

  یخوایم_
 

کت ها استخدام  یعده رو تو  هیفخر السلطان داره  دونسن  یم بیک رس 

 کنه؟یم

  :داده و گفتم رستکان
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  کنه  که داره یم  ب  از کارا یکیتازه  نیا_

 ...کاره اس  چیپرونده کابو ه یکه اون تو   نیکه مشخصه ا  یی   چ اما 

  :با تعجب گفت ار یمه

 فخر السلطانم با اونا باشه؟ یکردیتو فکر م_

  :و رستکان دادم دهیکش  ی   م یانگشتانم رو  با 

 ...بهم حق بده ار یمه کنهیاعتمادم رو جلب نم یی   وقته چ یلیخ_

  :شد و گفتم دهیبه سمت فرهاد کش نگاهم

 ؟ن  یغنچه رو بب یاومده بود_

  :گفت  شینشست و با چرخاندن عصا شیلب ها یرو  آرایم لبخند 

 ...آره_

اف کنم کنجکاو شدم دخی   د یبا  !نمیکه خونبس خودش شده رو بب  یاعی 

 ی  که رفتنش با خودته برگشتنش با خدا دل ش  هرحال پا گذاشی   تو قفش به

 !خوادیم

 !ن  یبب ا یقلعه جواهر  یماده رو تو  ی  ش هی بیعجا از 

  :باال گرفته و گفتم را کیم رسم

 ؟یدیرس جهینت نیو به ا یباهاش حرف زد قهیچند دق_
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  :بلند شد و گفت شیجا از 

 !ساده سالم و احوال پرش هیدر حد _

 ...کنم  ی  تفس توانستمیم حرفش را به خوب   نیا

 .دادینم پس نم خواستیخودش نم تا 

  :کتش فرو برد و گفت  بیدر ج دست

 بود؟ مشکلت تو گمرک چ  _

 شد؟ حل

ده و گفتم یرو  د ییرا به نشانه تا میها پلک   :هم فش 

وگرنه  د یطول کش شیمراحل قانون کمیاز جنسا نبود از کارگرا بود حل شد...  _

 .گشتمیهمون روز برم

 :مقدمه گفت تکان داد و ب   یرس 

 نکن تیغنچه رو اذ _

 ی   به جلو خم شدم .سابقه نداشت فرهاد در چن درهم قفل شده و کیم انگشتانم

 .وارد شود یمسئله ا

  :رستکان دادم 

 باشه !؟ ی  خ_
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  :باالتر از حد معمول گرفته و گفت را کیم رسش

 ...بود حتینص هیفقط  نی،ا فهیم زود یم یلیخ_

رش به چشم تو نره هی  من نم بیتو ج سودش  ...اما مراقب باش ض 

 ...شکنجه اش کن   یخوا یم اگه

  :و گفتم دهیحرفش پر  انیم کالفه

 د؟یراجع به من فکر کرد خوام شکنجه اش کنم چ   نیم_

  :باال انداخت و گفت ب  ابرو ار یمه

 ؟ میهم بکن یکه ما فکر   یدیم حیمگه توض_

  :داده و گفتم هیام تک پشت صندیل به

 ...اونم به وقتش_

**** 

  :که به درب اتاق خورد رس بلند کرده و گفتم  یدو تقه ا با 

 .دیبفرمائ_

جلو امده و  چند قدیم داد یگوش را آزار م  شیکه تق تق پاشنه ها  ب  با کفش ها ا یثر 

  :گفت

 .شام آماده است،خانم منتظر شما هسی   _
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چشم  یرا از رو  نکمیماه انداخته و همانطور که ع نیآخرم را بر آمار کارکرد ا نگاه

  :گفتم  داشتمیبرم میها

 ...امیم_

را از باال تا  میانداخته ودست ها ی   م یرا بر رو  نکیبسته شدن درب اتاق ،ع با 

 .دمیصورتم کش یی   پا

 .حالم گذاشت نیشد بر ا نیم اسیم چیه

 
 

 کالفیک
 

 ...،خشم،نفرت،خستیک

 .را تنگ کرده بود میبود ، هوا هرچه

 .بلند شدم میو از جا دهیکش  میموها یرا البه ال میها پنجه

 .مکث کرده و به سمت پنجره رفتم بلند رعد و برق کیم یصدا با 

 جانا در گوشم زنگ خورد یصدا

 "بارون؟ ر یز  میبر  یایم ب  دا"

 "...شبه ،بعدشمش  یم سیخ"

 ...شهیخاک بارون خورده محو م ی، بو  شهی،شب تموم م اد یبارون بند م"

 "؟یکدوم لذت بی    چیاز ه یخوا نیم

 .تکان دادن محکم رسم از خاطره آن روز جدا شدم با 
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و همراهش به  اوردهیوسوسه کننده جانا دوام ن یهم در مقابل اضار ها آخر 

 ...رفتم اطیح

 !.رسماخورد تیکرد و در نها  سیرا خ مانیکه هردو   البته

  :آسمان نگاهم را به سمتش کشاند و زمزمه کردم برق

 .برم کدوم لذت نیم  چیاز ه گهید_

** 

 

 .نشستم شیرفته و بر رو  ی   ام در راس م سمت صندیل به

 !سالن نبود یکجا  چیاما ه نمیبب ی   کنار م  ب  رایپذ یبودم غنچه را برا منتظر 

  :امد که با اشاره دست مانعش شده و گفتم کمیبا ظرف سوپ نزد ا یثر 

 ...خواد نیم_

 .ادیغنچه ب بگو 

 :مکث گفت با کیم ا یثر 

 ...دمیهست من انجام م یقربان کار _

 :مخالفت کنم که فخرالسلطان گفت خواستم

 .بگو کارتو انجام بده ا یکه بهش دادم ،به ثر   هیا فهیاون مشغول وظ_
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 . شدم هی  جمع شد و مشکوکانه به آن دو خ میها اخم

 .ختیسوپ را در ظرفم ر  ا یآوردم و ثر  یی   را پا دستم

چند  د یکه با  خاندنش داخل ظرف حرف  اشتها نداشتم با برداشی   قاشقم و چر  اد یز 

  :را به زبان آوردم دمی   م شیروز پ

اکت  دوب   یم _  ؟چ   عن  یرس 

 ...حرفم را بلند و رسا زدم تا قشنگ به گوشش برسد نیا

  :گفت  یبلند کرد به رسد رس 

 ......رک و راست بگو حرفتوی   مقدمه نچ_

  :درهم شد و گفتم میها اخم

 !کن    سو استفاده یم یاخالقم دار  نیدر تعجبم چرا از ا رکم ، ویل شهیمن هم_

 ...به هدف خورده می  داد ت شدن صورتش نشان یم رسخ

اض کند ادامه دادم قبل   :از آنکه اعی 

  یکرد  ی  چرا آدم اج_
 

  ؟یزد شیبا من آت و اون مغازه رو بدون هماهنیک

کت منو دستکار  یآدما چرا   یستادیا هیاس یتو  یجور  کن    و فکر یم کن    یم یرس 

 ؟سن  ین د یکه قابل د

 ...؟اچ  ی یاحمق فرض کرد منو 
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  :و گفت د یکوب  ی   م یرا محکم بر رو  دستش

انداخی    ی  گ  یلحن حرف زدنت رو دوست ندارم جهان ،فراموش نکن برا نیا _

ه افر   !قاتل ، م  ن بودم که کمکت کردم تهیاون دخی 

  :را باال انداخته و گفتم میها ابرو 

 !...نهیپس ا_

 ؟بکن   یهر کار  توب   ، حاال یم شنهاد یبه خاطر اون برگه ها و پ یکرد  فکر 

کت مال منه؟ یکرد  فراموش  هشتاد و هفت درصد سهام اون رس 

 !م...دقت کنقد هر 

 !من باشه د ییبا تا د یبا یاونجا بردار  یخوا که یم  قدیم هر 

 !باش یدار یکه برم  ب  که هفت درصد سهام رو داره مراقب قدما  عنوان کش به

 !ستین یاز "دفعه بعد" خی   گهیبعد د دفعه

 ! اخراجن یکه با صالح خودت اورد  ب  تک تک آدما فرداهم

* 

خانه را پا منتیه یها پله  ...رفتم یی   به اشی  

خانه بود و با ناراحن   شهیهم برعکس  شهیش ی   م یو اخم رو  فقط رباب در آشی  

 .دیکش  چهار نفره را دستمال یم یا
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 .نشد میمتوجه قدم ها مشغول بود که حن   یلیفکرش خ انگار 

 ن  یزدم که با ترس ه شیصدا دمیاش درست پشت رسش که رس چند قدیم به

  .شت شستش را داخل دهان برده و رس باال انداختو انگ د یکش

 د؟یچرا اومد نجا یآقاجان شما ا_

 ...اومدن خدمتتون ساره یم ا ی ا یثر  د یزد یم صدا 

 به غنچه نکرد ؟ یاشاره ا چرا 

  :دمیباال انداخته ومشکوکانه پرس رس 

 غنچه کجاست؟_

 .دیو  لب گز  د یرا دزد نگاهش

 !کنندیافتاده و از من پنهان م شد...مطمئنا اتفاف   لیتبد ی   قیبه  شکم

سم؟ د یسوالو دوبار با هیزودباش رباب! _  بی 

  :ناراحتش باال امد و گفت نگاه

 ...باشه اما خوام فضویل آقا ،بخدا نیم_

 به نظر...انگار ب   نیا
 !گناهه طفیل  دخی 

غنچه  گره خورد و خونم به جوش امد...همش سه چهار روز است که  میها اخم

 .. آمده
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  زد؟ حرف را یم نیشناخت چطور ا که او را نیم  رباب

 !رباب را خام کرده ب  چطور و با چه حرف ها ستین معلوم

ایم خواستم به رباب ب   از خشم قفل شده بود و همزمان نیم فکم کنم با تش    احی 

  :گفتم

 !رب  اب_

 کجاست؟  گفتم

  :گفت  آرایم یانداخت و با صدا یی   پا رس 

نش تو ح_  !و ببندنش به درخت اطیخانم دستور دادن بی 

 ...شک کردم میگوش ها  به

م رباب به سمت پنجره ح نگاه  .شد دهیکش  اطیمبهوتم از صورت پر رس 

 دیبار  شالق وار یم باران

ده و درحایل یرا بر رو  میکه در انتظار جرقه باشد چشم ها  باروب   مانند   هم فش 

ب گرفته بودم گفتم ی   م یکه با نوک انگشتانم بر رو    :ض 

 ؟از یک_

 اطه؟یح یتو  یک  از 

 :لب زد دهیترس رباب
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 ...اتاقتون د یو آقا فرهاد رفت ار یشما با آقا مه از وقن  _

ب رس بلند کردم با   .ض 

 زد !؟ از چه حرف یم او 

 !! گذشت  یم ار یبه هفت ساعت از رفی   فرهاد و مه کینزد

شد رفتم  باز یم اطیکه به سمت ح  محکم و بلند به سمت درب پشن   یقدم ها با 

  :که رباب از پشت رسم با هول و وال گفت

 .دیش یم سیبارون خ نی...با اارمیپالتوتونو ب د یآقا...صی  کن_

 .توجه به رباب وارد باغ شده و پا تند کردم ب  

دانست غنچه در چه  رسد خدا یم یهوا نیبا وجود هفت ساعت ماندن در ا 

 ! مانده ن  یوضع

 د؟یفهم نیم خواستم ! چرا کش او را زنده یم من

  :کردم و با خود زمزمه وار گفتم  یقرچه ا دندان

 ! آه فخر السلطان آه _

 !...ادیرسش ب ب  به حالت اگه بال یوا 

جمع  را کیم میراه رفی   چشم ها یکه مجبور بودم برا  د یوز  یم با چنان قدرب   باد 

 . کنم
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 !دمشیدور در باغ چرخاندم تا باالخره د کیرا  نگاهم

 !...به انبار کیباغ و نزد یانتها

 !خم شده بود یی   از دو طرف به پشت درخت بسته و رسش به پا شیها دست

  .بود دهیو به بدنش چسب سیخ که به تن داشت حساب    کیم  یها لباس

 !هم دور گردنش افتاده بود دمید شیموها یکه قبال بر رو   شال مشیک 

 !هم شک داشتم دنشیبه نفس کش حرکت بود که حن   ب   یقدر  به

 دمیرس کشینزد

 .چانه اش گذاشتم ر یدستم را ز  د یو با ترد ستادهیا شیبه رو  رو 

 .رسش را بلند کردم آرایم به

 آمد رنگ بنظر یم و ب   د یاز حد سف شیب صورتش

 ...اما هنوز به هوش بود 

  را باز کرد شیچشم ها یال

 :زمزمه کرد یخش دار  یاش انداخت و با صدا شاب  یبه پ ن  یچ مکث کوتایه با 

 ؟ یبر  حاال لذت یم _

 !یی  گ  انتقام یم یدار  باالخره

 ...یلذت بی   د یبا
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  :حرکت چشم به ساختمان اشاره کرد و گفت با 

هیلطف اش ب دنید کیاز نزد_  ! هوم؟ شی 

و فکر کرده تمام مدت  دهیکورتر شد ،حتما مرا کنار پنجره د  میاخم ها انیم گره

 کردم  یم شیتماشا

شاخ و برگ ها  انیحرکت او از م همه درخت حضور ب   نیکه با وجود ا  درحایل 

 !بود ممکنی  غ

  نثارش کردم ق  لب احم ر یز 

 .شدم شیچانه اش مشغول باز کردن گره مچ ها ر یبرداشی   دستم از ز  با 

 :گفت  یخش دار  یصدا با 

 ...ادیباز نکن هنوز مونده تا بارون بند ب_

  دست آزادم را دور گردنش حلقه کردم یپنجه  باحرص

ده و غر     :دمیان را فش 

 ! ببند دهنتو_

  :زمزمه کرد یبغض دار  ینم دارش را بست و با صدا یها چشم

 !؟ نجا یا یاوردیمنو ن ی   هم یمگه برا_

 .مچش باز و زانوانش خم شد یگره از رو   شیبا بسته شدن پلک ها همزمان
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را لمس کند کمرش را محکم گرفته و او را به خودم  ی   زم شیقبل از آنکه زانو  اما 

 ...چسباندم

  . ستادمیدستانم را تنگ تر کرده و صاف ا حلقه

 آرام و نا منظمش نشان از ب   یام افتاده  و نفس ها نهیقفسه س یبر رو  رسش

 .هوش شدنش داشت

بدن داغ و لرزانش گرفته و  ر یدستش ، دستانم را ز  گر یباز کردن گره از مچ د بدون

 .حرکت بلندش کردم کیبا 

  :زد اد یدرونم فر  یی   چ

 ؟کن    قاتل جانا رو بغل یم_

  .شد دهیکش  سشیجمع شد و نگاهم به صورت رسخ و خ میها اخم

 ! خوام فقط چون زنده اشو یم_

بان قلبش ا نیذاشتم تا آخر  یم وگرنه  !بمونه زونیآو  مهیبارون ن نیا ر یو ز  نجا یض 

 . بلند به سمت عمارت رفتم یکردنش با قدم ها  دار یب یبرا تالش   بدون

دستش را  بود ،به رسعت درب را باز کرد و با نگراب   ستادهیکه پشت پنجره ا  رباب

 : و گفت د یبر گونه اش کوب

 ! خدا مرگم بده_

 !دیخور  االن رسما یم آقا 
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بود  ختهیر  میچشم ها یکه بر رو   ب  رسم را به چپ و راست تکان دادم و موها کیم

 :کرد را کنار زدم  صورت غنچه چکه یم یو آب باران از انها بر رو 

 اتاقش کجاست؟_

  :تعجب گفت با 

 ...ته راهرو سمت_

 !!جه   ان_

 !دیکش  ق  یخف غیو ج دهیبلند فخرالسلطان حرف در دهان رباب ماس یصدا با 

باالتر از  . رسم را کیم دمیشن پله ها یم یرا بر رو  شیپا یچرخاندن رسم صدا بدون

  :حد معمول گرفته و گفتم

 هوم!؟ یی  حساب پس بگ یاومد_

 !گفی     یدارم برا اد ی!چون منم حرف ز  امیتا ب بمون

  . متوقف شد شیقدم ها یصدا

 !ستیبه نفعش ن میدانست حرف ها یم خوب

 !نگرفت یهشدار داده بودم و جد بهش

 :زده و رو به رباب گفتم یپوزخند

 است؟ر  ا یچپ _
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که نگاهش به پشت رسم بود،   به عقب برداشت و درحایل قدیم دهیترس کیم

 :زمزمه کرد

 ...راست_

رسد  به اتاق مرتب اما کیم نگایه میبلند به سمت اتاقش رفته و با ن یقدم ها با 

 . تشک گذاشتم یبدنش را بر رو 

کنم   شیرها نطور یو از ذهنم گذشت اگر ا د یتنش چرخ یدور بر رو  کی نگاهم

 !حتما رسما خواهد خورد

 ...بلند رباب را صدا زدم یبدنش با صدا یبر رو  یی   انداخی   چ بدون

  :دوان خودش را به چهارچوب اتاق رساند و گفت دوان

 جانم آقا؟_

 :کردم گفتم  که شال را از دور گردن غنچه باز یم  همانطور 

 ! حوله بده به من هی_

به سمتم  و کوچیک د یبه سمت کمد کوچک گوشه اتاق رفته و با حوله سف د یترد با 

  .آمد

صورت  یانگشتان دستش که به سمتم دراز شده بودگرفتم وبر رو  انیرا از م حوله

 . دمیو گردن غنچه کش

  !یبر  توب  یم_
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  :گفتم  دمیاز رباب نشن ب  اصد وقن  

 ؟یدینشن_

م گفت    :دست پاچه و با رس 

 ! من بهش برسم د یبزار  ویل د یآقا...توروخدا منو ببخش_

را تنگ کرده و  میچشم ها زد کیم یم که مطمئنا به رسچ    و با صورب   رسچرخانده

  :گفتم

 دم؟ینشن_

  :انداخت و گفت ر یرس به ز  

 ! !گناهه آقاد یدخی   نیشما نامحرم ا_

 !بر تمام وجود من بود یحرف رباب تلنگر  نیا انگار 

شد  و حوله درون دست  یم یی   باال و پا غنچه که به آرایم نهیبه قفسه س نگاهم

 ...دیچرخ میها

 کردم؟  چکار یم داشتم

  :و حوله رابه سمت رباب گرفته و گفتم دهیکش  میموها انیدست آزادم را م کالفه

 !و عوض کن ار یهمه لباساشو درب_

 ...یزنگ بزن دکی  علو  بعدم
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 .و رسدرگم از اتاق خارج شده و درب را پشت رسم بستم گنگ

 :زد بیو به خود نه ستادمیا به درب چوب   هی  خ همانجا 

 ؟یکرد  چکار یم داشن   واقعا 

 !جهان خوامیم حیازت توض_

  زدم یطلبکار و بلند فخر السلطان پوزخند یصدا دنیشن با 

 .دمیکش  میلب ها یزبانم را بر رو  

 گرفت!؟  را یم شیپ دست

 :لب زدم یخش دار  یصدا با 

 بدم؟ حیتوض د یمن با_

 :را باال گرفت و با تحکم درجوابم گفت رسش

کت و مال و  نیحساب ا_  ! منالت جداست دخی  از سهام رس 

  !! دخی  مال جفتمونه نیا

 ..که جانا بود  همونطور 

 ش؟یدیکش  نجا یچوبه دار ا یاز پا چ   یبرا یفراموش کرد نکنه

 !!یجانا رو فراموش کرد انگار 

 .ستادمیبه سمتش رفته و مقابلش ا ی   حال خشمگ ی   آرام و در ع ب  قدم ها با 
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  :و گفتم می  صورتش خم کردم تا کامال مقابلش قرار بگ یرا بر رو  صورتم

  !کنم  رو فراموش نیم یی   من چ _

 !کن    تو انگار اخطارهامو زود فراموش یم اما 

جز کار من شده اونوقت  یو اسمون بشنوم ؛کار  ی   از زم ا ی نمیبودم اگه بب گفته

و از تو   ؟ ادتهی! کن    تماشا یم یا شهیقفس ش هی یاون دخی 

دخی   نیچون جالد ا ی   اول بش فیرد ن  یبب دنشو یزجر کش یخوا ه یماگ گفتم

  نه؟ ا ی ادت   هیفقط منم ! 

  :باال انداخت و گفت ب  ابرو

 عذابش داد؟ یسه روز انجام داد نیا یکه تو   ب  از کارا یکیکدوم _

از دست  دهیاز خدمه چندبار درد کش اومده و شده جزب   ونی  از زندان ب وقن   از 

 توئه به ظاهر جالد؟

 !یجواهر  د یم   ن بهت بگم پش جمش بزار 

 !بار کی

که تو حسابشو از من پس   آشغال و فکستن   یبه خاطر اون مغازه پر از کتابا اونم

 !یی  گ  یم

 !نجاسیکه ا  دناسیعذاب کش ی   هم یدخی  برا اون

 ! دنیهر روز عذاب کش یبرا
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 ؟یهر روز بشور وبساب کنه عذابش بد نکهیگرفتنش و ا  دهیبا ناد یخوا یم

 براش مهمه؟ یکرد  فکر 

  :نقش بست و گفتم میلب ها یبر رو  یصدادار  پوزخند 

 برام مهمه که براش مهم باشه؟ یفکر کرد_

 !فخر السلطان دوب   نیم چ  یه تو 

به بعد اون دخی  فقط و فقط  نیبدم ،از ا حیکه برات توض  ستیام هم ن یلیدل 

 ! کنه  من کار یم یبرا

 ...من با اونه ،لباسام ،اتاقم ،غذام یتمام کارا تیمسئول

 !یمنو به باد بد یبچگانه نقشه ها یو با کارا لمسش کن   یندار  حق

 !! چمیبپ رو دورش یا شهیقفسه ش نیا خواسن   خودت

 ...بمونه چون اگه فراموش کن   ادتی نو یا

 :ادامه دادم با مکث کوتایه د یکه از رخسارش پر   رنگ

انجام بده  تونهیم ب  چه کارا د یپش جمش بدوب   کنم دوست داشته باش    فکر نیم_

 نه؟

** 
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 بیکه عج  ب  پوست دستم چشم ها یبر رو  یی   حس فرو رفی   سوزن ت با 

 .باز کردم را به سخن   سوختیم

 !تا رس حد مرگ کتکم زده بود بدنم کوفته بود و انگار کش تمام

گرفته ام خودم   یبزنم که صدا خشک شده ام را از هم باز کرده تا حرف   یها لب

 .را هم شوکه کرد

شد که انگار از بدو  بسته و قطع یم یجور  میخوردم صدا وقت که رسما یم هر 

 ! تولد قدرت تکلم نداشتم

سوزن کوچک رسم  یکه کنارم نشسته و مشغول چسب زدن بر رو   یمرد یصدا با 

 : دستم بود رسم را به سمتش چرخاندم یبر رو 

احت کن   د یهفته با هیدستتو تکون نده ، حداقل  اد یز _ تا درد عضالتت کامال  اسی 

بتم گفتم برات بگ ی   از ب  .رس ساعت مضف کن نی  بره...قرص و رس 

 .شدم که درب اتاق از هم باز شد ی   خ میتشک تخت ن یبر رو  سخن   به

 .که افتاد شدم  تازه متوجه اتفاقاب   دنشید با 

  ...مرا باز کرد و او 

 .شدنم بود هوشیبخاطر ب ایهیآن س احتماال 

 .قدم گذاشی   به داخل اتاق، درب را پشت رسش بست با 
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رو به مرد  بیداخل ج شیکتش را عقب برده و با فرو کردن دست ها  یها لبه

 :که کنارم نشسته بود گفت  مسن  

 ؟یذار یدکی  چند لحظه تنهامون م _

 :بلند شد و مودبانه گفت شیبه رسعت از جا دکی  

 ...حتما_

 .را رها کرده و بدون مکث اتاق را ترک کرد لشیوسا

 .دادم هیعقب رفته و به تاج تخت تک شده بودم کیم ی   خ میکه ن  همانطور 

 ..در چهره رسدش جلو آمد ییی  تغ بدون

 ...صورتم خم شد  یداده و بر رو  هیدستش را به تاج تخت تک 

دانستم تالشم با وجود حنجره گرفته  حرف زدن نکردم چون خوب یم یبرا تالش  

 !است دهیفا ب  

وجب به وجب صورتم را از نظر گذراند و با پوزخند تمسخر  شیچشم ها آب  

  :گفت  یی   آم

  !یشانس آورد _

 ! شد بتیعمارت نص نیا یبود که تو  شانش نیآخر  نیا اما 

 نهیا تیهفته ، اما واقع هیهم حساب باز نکن اون گفت  یرو حرف دکی  علو  اد یز 

احت کن   توب  یکه تو فقط امشب م  ! منم فتیفردا تک تک وظا ،از اسی 
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 !من دارتمیمن باشم،خواب و ب د یو شبت با صبح

 :و مارکش را باال اورد و گفت اهیس مچ   ساعت

  !اتاقم باش   یتو  د یهشت صبح ب ا_

 ...کنار تخت رفت  عسیل یبر رو  ناخوداگاه به ساعت کوچک چوب   نگاهم

 .عت تا هشت صبح مانده بودشش سا فقط

 رسم؟ بدن کوفته یم نیا با 

زده و دستش را از تاج تخت  ینگاهم به ساعت را شکار کرده بود که پوزخند انگار 

 .مردانه اش را گرفتم اهنی  پ ی   دست جلو برده و آست ار یاخت جدا کرد.  ب  

  :زمزمه کردم یخش دار  یتشک جابه جا شده و با صدا یبر رو  سخن   به

 ...ممنون _

 .وضوح جا خورد به

را  رسگرداب   شیداشت صورتش را رسد نشان دهد چشم ها چقدر هم سیع هر 

 .زد یم اد یفر 

 !غ  رور

سد موقع و ب   تشکر ب   نیا لیگذاشت دل  غرورش نیم قا یدق  !نفرت را بی 

 ...م،درستیما در جنگ بود یهردو 
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 . هدف ها تماما متفاوت بود اما 

 ...شیشناخته شدنم برا یمن برامن و  ینابود یبرا او 

 .بود یدست اول باز  نیا

 ...قصد باخت نداشتم من

 .و به سمت درب رفت دهیکش  ونی  انگشتان کم جانم ب انیرا از م نشیاست

 :زمزمه کرد هی  دستگ دنیکش  یی   پا با 

 !فراموش نکن هشت _

 ...نقش بست میلب ها یبر رو  لبخند کم جاب   ناخوداگاه

 !بود بیو غر  بیفکر عج کیاز  که ناش    یلبخند

 "...توانستیمرد نم نیا"

 انهیباز شدن دوباره درب اتاق و آمدن رباب لبخندم را همراه با  آن فکر موز  با 

 . و تاب گرفت چیش پابروان که کیم  د یجمع کردم هرچند انگار د

 .نفره نشست کیتشک  یآرام به سمتم آمد و کنارم بر رو  یقدم ها با 

بار هم، هم صحبت نشده  کیآمده بودم  یکه به قلعه جواهر   یهفته ا کی تمام

 .میبود

 !در حد سالم حن  
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 : گفت  یپماد دنیکش  ونی  کوچک لباس فرمش فرو برده و با ب  بیدر ج دست

 ...جلو ار یمچ دستاتو ب_

دور مچم  یرا باال اوردم که تازه نگاهم به زخم ها میحرف دست ها تعجب و ب   با 

  .افتاد

 . ام در برابر نگهبان ها بود دهیفا ب   یتقال ها جهیکه نت  ب  ها زخم

 یانگشت اشاره و سپس بر رو  یرنگش را ابتدا بر رو  پماد را باز کرد و ماده ب   درب

 .دیمچ رسخم کش

 د یما انقدر از حرکتش متعجب بودم که سوزشش را آنقدرها که باسوخت ا یم کیم

 .کردم  حس نیم

 :توقف حرکت انگشتش مچم را چرخاند و گفت بدون

 ......فقطستین یآقا آدم بد_

 ...عزاداره_

  ...دستش با حرفم متوقف شد و نگاهش باال امد حرکت

 ...میو در چشم ها میمستق

 .رنگ و بو پوشاند م با آن ماده ب  را ه گرمیرستکان داد و مچ د اهسته

ه بخواب  _
 ...یدار  شیدر پ یسخت تر  ی...از فردا روزابهی 
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 ...نشست میلب ها یبر رو  کوچیک  لبخند 

 !...رسد پنهان کرده بودند شان را پشت نقاب   قلعه مهرباب   نیا اهایل

 :بلند شود گفتم شیاز آنکه از جا قبل

 ...ممنونم_

 !کرد  اخم

  .نمی   چقدر احمقم که خونشد لبخند م کرد یفکر م نیبه ا حتما 

 :گفت  کوتاه

  بخواب_

اتاق را  یرا با لبخند به دو طرف تکان دادم و او هم به سبک جهان جواهر  رسم

 !...ترک کرد

 ! توانند بد باشند قلعه نیم نیا یکدام از آدم ها  چیه دمیرس باور یم نیبه ا د یبا

 ... جز فخر السلطان البته

 

********** 

 

 . بلند شد شیدرب زدم صدا یکه با دو انگشت اشاره و وسط بر رو   تقه آرایم با 
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ده و با پا انیرا م فیو ظر  یفلز  هی  دستگ  بردنش درب را باز کردم یی   انگشتانم فش 

. 

 .به خواب داشتند یدیشد لیم میکوفته و چشم ها  بدنم

 .تعادل شوم ب   برعلت شده بود کیم د یهم مز  یدکی  علو  یداروها 

 :گفت  یپا گذاشتنم به اتاقش به رسد با 

 ...جلو ا یدرو ببند و ب_

 .نوک انگشتانم درب را پشت رسم هل داده و بستم با 

  پیبه ت یعینگاه رس  با 
 

کتش را   دمیفهم اش به خوب   خانیک که امروز قصد رفی   به رس 

 .ندارد

کند ،اما   ستیرا ل شاتشیتا فرما ستادمیرا در هم قفل کرده و منتظر ا میها دست

 .نشسته و لبتابش را باز کرد شی   در سکوت پشت م

 ...شد دهیت کشبه ساع نگاهم

 گرفت؟  یم افهیبه موقع آمده بودم پس چرا ق درست

 زد؟ حرف نیم خواست وقن   چه یم یرا برا من

 ...ساعت کیساعت...  میرب  ع گذشت...ن کی

کجا   چیو نگاهم را دور تا دور خود و اتاقش چرخاندم به ه ستادهیا هرچقدر 

 . دمینرس



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e5
8

 

شده و با  مانیسکوت بزنم اما پش نیدر برابر ا بار دهان باز کرده تا حرف   نیچند

 ...را در نطفه خفه کردم میصدا ق  یدم و بازدم عم

م م ز  ادهیز  صی  م ز  ادهی،صی   ...ادهی،صی 

 ! امروز نه دمیشا البته

 !رفت یم جیگ  و رسم کیم د یلرز  یم میکه زانو ها  یامروز 

 

 .بلند شد و به سمت من آمد شیصبح بود که از جا ازدهیرب  ع به  کی ساعت

 !!...االخرهب

 !!درب را باز کرده و از اتاق خارج شد یدر کمال ناباور  اما 

 !خورد خونم را یم خون

 د؟یرس کارها به کجا یم  نیا با 

که خواستم پشت رسش حرکت کنم درب را   ی   را با زبان تر کرده و هم میها لب

 ! قفل کرد گر یبست و از سمت د

کرده و کف دست   یی   بار باال و پا نیرا چند هی  دهان باز مانده از تعجب دستگ با 

 .دمیصفحه درب کوب یرا بر رو  گرمید

 داد !؟ یم کارش چه معن    نیا
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 ! خواست یم یزد نه کار  یم گرفت ، نه حرف    یم دهیرا ناد من

ده و نفس پر حرصم را از  یرا بر رو  میاز ذهنم پلک ها یرد شدن فکر  با  هم فش 

 ...بود نیبا فوت خارج کردم، حتما هدفش ا میداخل شش ها

 ...او یاتاق و منتظر ماندنم برا نیکردن من در ا  حبس

 ! وحش   مردک

 .نشستم شیرفته و بر رو  شی   حرص به سمت مبل تک نفره و کوچک مقابل م با 

 !خواهد، باشد یم نطور یکه ا  حاال 

 ...مانم یم

 

 .را داخل قفل چرخاند د یسه ساعت بعد کل درست

و شاداب پشت عمارت گرفته و به سمتش  ی   وسوسه انگ اطیرا از ح نگاهم

 .دمیچرخ

 !از آن کالفه شی  یشده بودم...ب خسته

 :به من به سمت کمدش حرکت کرد و گفت نگایه مین بدون

 !اریبرو قهوه ب _

 ( م سلطانچش)
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خانه حرکت  بدون به زبان اوردن حرف دلم ، از اتاق خارج شده و به سمت اشی  

 .کردم

 خواست من را حرص بدهد ؟ کارها یم  نیا با 

 ...موفق بود یتا حدود خب

 کردم؟  قهوه را چه یم نیا حاال 

  بخواهد ؟ یقهوه چا یشد به جا یم چه

 !شدیم افتیعمارت  نیکه هر ساعت به وفور در ا  یی   چ

 یلب خودش و هفت نسل قبلش را با دعا ر یسمت پله ها رفته و همانطور که ز  به

  .چشمم به رباب افتاد دادمیقرار م تیمورد لطف و عنا ی  خ

دل هر  شیعطر و بو  مزه خورشت اش بود که به طرز وحشتنایک دنیچش درحال

 .انداخت را به قار و قور یم یجنبده ا

 .باال انداخت و رس تکان داد ب  ابرو یصورت درهم رفته ام تا دنید با 

 ؟یتا االن کجا بود_

  :جمع شد و با جمع کردن لبم زمزمه وار گفتم میها اخم

 ! اتاقش ،درو روم قفل کرده بود یتو  _

را با چرخاندن رسش در جهت  ند یبنش شیلب ها یامد بر رو  که یم  یلبخند

  .مخالف پنهان کرد
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 .داره خب خنده اره

 !!دهیاز حد بع شیکرده ب  لیمرد گنده وتحص کیکار از   نیا 

  :خم شده و گفتم یی   به پا میها لب

 رباب جون؟ د یقهوه و قهوه جوش رو بهم بگ یجا شهیم_

 :با تعجب رسش را به سمتم چرخانده و گفت رباب

 ؟یچ  _

 :تکرار کردم اطیاحت با 

 !قهوه...قهوه جوش_

  :و گفت دهیباال پر  ابروانش

  قهوه بی  _
 ؟یبراش بی   یخوا خودت یم ا ی؟یآقا جهان خودشون گفی 

  :و گفتم جدا کرده وهیاز خوشه داخل سبد م یانگور  حبه

 ...خودش خواست_

 .،مشکوکانه رس بلند کردم مکث کوتایه با 

 د؟یپرس یم چرا 

 :دمیشانه کج کرده و پرس یرا بر رو  رسم

 د؟یدیچطور؟ چرا پرس_
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 :گفت  شیتوجه اش جلب شد و با باال انداخی   شانه ها میصدا دنیبا شن 

 !گهی...حتما هوس کرده دچ  یه_

و ظرف قهوه  ها رفته و با خارج کردن قهوه جوش مش نتیاز کاب یکیسمت  به

 :گفت

 نتیقهوه ام کاب یو فنجونا ن  یبگو بهت بدم. س هم خواسن   یا گهید ی   چ ا یب_

  ...کنارته

گرفته   اد یکه از مامان   یرفته و با فشار به مغزم قهوه ا لیبه سمت وسا دو دیل با 

 .بودم را درست کردم

 .شدم هی  خ شیکرده و با لذت به کف رو   نجان خایلاش را داخل ف عیما اطیاحت با 

 ...کوالک یم  یراه افتاده! خاله دار  یقهوه ا یاوف اوف.... چه بو _

 انیمن و قهوه جوش م دنیبا د د ی   حرف ها را با آب و تاب م نیکه داشت ا  ساره

 .کج کرد  ب  را به سمت اتاق رختشو شی  انگشتانم حرفش قطع شد و مس

دوباره مشغول خورشتش شده و  شد که بدون حرف   دهیبه سمت رباب کش نگاهم

 .کرد  اضافه یم هیبه آن ادو 

  ! ستیعمارت از سنگ ن نیا حرفم هستم...قلب اهایل یهنوز پا من

 !ایساره و ثر  حن  
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به سمت رباب خم شده و  کیم  ی   هم یخورد برا دانستم قهوه اش را با چه یم نیم

 :گفتم

 ره؟خو  بدون شکر یم _

 :رستکان داد و گفت رباب

 ...آره_

 انیرا م لیاست ن  یس یآب کنار فنجان قهوه ،دسته ها مربیع وانیگذاشی   ل  با 

ده و به سمت پله ها رفتم  . انگشتانم فش 

 یکرده و دو تقه بر رو   تیدستم هدا کیرا به  ن  یبه درب اتاق جهان س دنیرس با 

 .دمیکوب  صفحه درب چوب  

 ...ایب_

 .دمیکش  یی   را به سمت پا هی  نثارش کرده و دستگ ن  یترب ب  

کرد   برگه را با دقت مطالعه یم یو تعداد ستادهیبه من و رو به پنجره ا پشت

 :ستادمیبه دست ا ن  یگذاشته و س  ی   م یفنجان قهوه را بر رو 

 د؟یندار  یامر  گهید_

 :گفت  مکث کوتایه با 

 ! سایچرا...برو کنار در و وا_

  :که گفت را انجام دادم که گفت  یدندان گرفته و کار  انیرا م نمیر یلب ز  
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 !اریب یخورم ،برش دار برو چا قهوه نیم_

  :بلند گفتم یبا صدا ار یاخت گرد شد و ب    میها چشم

 ؟یچ   _

 !شد شیاز گوشه چشم به سمتم انداخته و دوباره مشغول برگه ها کوتایه  نگاه

 .دمیبر گردنم کش را پر حرص فوت کرده و دسن   نفسم

 ! درک به

 !.خورم خودم یم سن  یقهوه ن نیا قیال 

 :گذاشتم که گفت  ن  یرا برداشته و در س فنجان

 ...صی  کن_

  . ستادهیلم اکه با چند قدم مقاب  دمیپاشنه چرخ یوبر رو  ستادهیا کالفه

  :پارکت گفت یرا برداشته و با کج کردنش بر رو  فنجان

 ! کن  شی   کثافتو تم  نیو ا ار یام با خودت ب ب  _

 !بکشم غیکارش بر رسش ج  نیا یخودم را گرفتم  مبادا برا یجلو  یلیخ

 شیزد و دوباره مشغول برگه ها یخند شیکبود شده بودم که ن  حساب   مطمئنا 

 شد

  . دو برابر شده بود ن  یس یدسته ها انگشتانم بر  فشار 
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خانه پا تند   قبل از انکه افسار زبانم را از دست بدهم اتاق را ترک و به سمت اشی  

 .کردم

  :با تعجب گفت رباب

 ؟چقدر زود برگشن  _

  :لرزان از خشم گفتم ب  گذاشته و با دست ها  ی   م یرا رو  ن  یس

 ...خواد یم ب  چا _

 . نگفت یی   رباب باال رفت و چ یابرو  یتا

به سمت پله ها  کیکمر بار   یها وانیدر ل یچا خی   یو دستمال و ر  برداشی   ب   با 

 .روانه شدم

 .وارد اتاق شدم شیصدا دنیبه درب زده و با شن یبار دوم تقه ا یبرا

  . رنگش گذاشتم ، کنار لبتاب مشیک ی   م یرا بر رو  یچا وانیل

 نعلبیک یکه به عقب برداشتم انگشت اشاره اش را بر رو   قدیم ی   با دوم همزمان

  : گذاشت و آن را چرخاند  یبلور 

 ه؟یچ نیا_

ده و با دم و بازدم عم یرا بر رو  میپلک ها  را تر کرده و  میلب ها ق  یهم فش 

  :گفتم

 !ب  چ ا_
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 قندش کو؟_

  :مشت کرده و گفتم لیاست ن  یرا به دور س انگشتانم

  آوردم؟ یم د ی.پس چرا باد یخور  گفی   قند نیم _

 . به سمتم قدم برداشت دهیمحکم و کش یبلند شد و با قدم ها شیجا از 

 آب   یو چشم ها براق مشیک یموها نیا وجود اب د یلحظه در ذهنم چرخ کی

 !است هیشب اهیخونشد چقدر به جگوار س

 ...با شکارش را داد یکه قصد باز   یجگوار 

به عقب رفی   و  یدیشد لیبودم و م دهیترس بشیحرکات عج نیوجود آنکه  از ا با 

 شیچشم ها و چشم در آب   ستادهیا میفرار از اتاقش داشتم رسسختانه در جا حن  

 . دوختم

 .ستادیو پشت رسم ا دهیچرخ دورم

شال  گوش و گردنم  یاز رو  شیکه نفس ها  یخم شده و جور  کیم  مکث طوالب   با 

  : سوزاند گفت را یم

 ه؟یبق ا ی... یتو مال من _

 !گرد شد و نفسم قطع  میها چشم

 گفت؟  چ  ه

ل کردم که به سمتش نچرخم یلیخ  ...خودم را کنی 
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  :داد ادامه

خودت تکرار کن تا  یبرا رلبیهر لحظه ز  نو یا یی  گ  تو فقط از من دستور یم_

 !...ملکه ذهنت بشه

برداشته  ی   م یرا از رو  یچا وانیرا باال اورده و ل ن  یهمان پشت بدون لمسم س از 

  . گذاشت  ن  یس یرو 

 .اریحاال برو آب ب _

دانستم چطور خارج شوم که  بود نیم دهیچیوار به دورم پ چکیکه پ  یحصار  از 

 .دیرا باز کرده و عقب کش شیدست ها

 .کن  ی   رو تم یکه زد  یقبلش گند_ 

  . اش نشست که به خودم آمدم صندیل یرفت و بر رو  شی   سمت م به

لب زمزمه  ر یرفت...با حرص ز  ی   از ب شیپ هیچند ثان بیعج یتعجب و جادو  آن

  :کردم

 ...هیکه خودت زد  یگند_

  :دن رسش گفتبلند کر  بدون

 بلند بگو یدار  نکن ، حرف   ز یو  ز یلب و  ر یز  _

بزنم اما با  شیو به رسم زد حرفم را بلند و در چشم ها دهیچرخ آب   میتصم کی با 

خودتو  یومدیزد)مگه ن بیراستش مغزم نه یباز کردن دهانم و باال رفی   ابرو 
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لب  دنیشده و با برچ مانیخرس گنده نشو( پش نیا یبچه باز  ؟قاب   ثابت کن  

  :گفتم  میها

 ...به شما نگفتم یی   چ _

مانه بود مگر نه؟انشاهلل که باشد یبه تو چه ا نیا  محی 

آن  ی  آبگ پارکت رفته و با دستمال سی    ینزد به سمت آثار قهوه بر رو  حرف   وقن  

 . کردم  ی   را تم

 !! چارهیآن قهوه ب فی... حاقتیل شعوِر ب   ب   مردک

 

که مواظب بودم حرصم را   و با لحن   ستادهیصاف ا ن  یبرداشی   سطل و س با 

  :نشان ندهد گفتم

  د؟یکن  یم لیآبتون رو چطور م_

 ؟ آب معدب   ا یباشه  لوله کش   آب

  داغ ؟ ا ی رسد 

 ساده؟ ا ی خی با 

  :قوس گرفت اما با اخم گفت کیم  شیها لب

 ...،رسد و ساده معدب   _
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  نقش بست و رستکان دادم میلب ها یبر رو  مزحیک لبخند 

 

که تا به   حالن   نیدرب اتاقش داشتم آن را به آرام تر  دنیبه کوب د یشد لیم نکهیا با 

خانه شدم بار رایه ی   سوم یسن بسته بودم ،بسته و برا نیا   . آشی  

  . باره ام متعجب رس تکان داددو  دنیبا د رباب

 بازم؟_

  :گفتم  ق  یگذاشته و با نفس عم  ی   م یرا بر رو  ن  یس

 !...گرفته  شیباز _

  :گفتم  قیرا چندبار باز و بسته کردم و با چند نفس عم انگشتانم

 خ    واد،آب حاال آب یم _

را در  شیبرداشته و زمزمه وار ادا یگرد و بلند  وانیسمت آب چکان رفته و ل به

  :آوردم

_  ِ
لب تکرار کن  ر یهر لحظه ز  یی  گ  دستور یم اقتیل ب   تو فقط از منه وحش 

 ! ملکه ذهنت بشه

  :بروم رباب دستم را گرفت و گفت خچالیاز ان که به سمت  قبل

  ...قرصاتو بخور سا یوا_
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رفته  کروفر یما یکشاندم و با نشاندنم به سمت سبد کوچک باال  سمت صندیل به

 . به سمتم آمد داشی   ظرف  و با بر 

  نیچند دنید با 
 

  .باز شد شمین ار یاخت ب   قرص رنیک

  :اخم کرد و گفت رباب

 ...بخور_

  :همان لبخند بزرگ لب زدم با 

  . چشم_

  . دونه آنها را داخل دهانم گذاشته و با آب قورت دادم دونه

  :را دوباره پر کرد و گفت وانمیل

 ...کنهیکم آب نخور قرص تو معده رسوب م_

 ...مامان نرگسم است هیمادرانه اش چقدر شب مهرباب  

  .دمیرا گرفته و نوش وانیحرف ل جمع شد و ب   لبخندم

 .گونه اش تشکر کردم  دنیشده و با بوس خم

شده دوباره به سمت پله ها  نینفر   ن  یس یو گذاشتنش بر رو  وانیپرکردن ل با 

  :رفتم که رباب گفت

 ...هی   ت یلیآقا خ یلب حرف نزن،گوشا ر یز _
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 .جمع شد و به راهم ادامه دادم میها اخم

 !بود ی   هم ت قیحقا دنیدر شن کاش

________ 

 

بخواهد که در کمال  یدیجد ی   گذاشته و منتظر بودم چ  ی   م یرا بر رو  وانیل

 .کرد  کینزد شیرا برداشته و به لب ها وانیل شگرف  

 .چشمانم شور بود ا ینثارش کردم که گو  دل چه عجن   در 

ان  یرا لمس کند با پوزخند صدادار  وانیل یا شهیش وارهید شیاز آنکه لب ها قبل

  :گذاشته و گفت  ی   م یرا بر رو 

 ...خواد قاتل آب خوردنم کفاره یم یهرزه  هیاز دست _

 ! زنگ زد کبارهیبه  میها گوش

  گفت؟  یم چه

  :کردم که گفت  رخ خونشدش نگاه یم میو مبهوت به ن مات

 کشتنت نکرده؟  یبرا اقدایم کابو که تا االن حن    یبرا یکرد  یم کار یچ_

 ..خش برنداشن   هی حن  

 ...که زنده نگهت داشته  یز یبراش عز  یلیخ حتما 
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باال بردن چانه اش  شو یلب ها دنیرا رصد کرده و با جلو کش میاز رس تاپا نگاهش

  :ادامه داد

  ! سی   ین غمی  یباالخره همه که بچه پ_

 ... یمعشوقه اش بود د یشا

مشغول  ونی  ب یزد از خونه حاج بابات یم تیکه به بهانه اون مغازه دِرپ  ب  روزا 

 ...به دیه سیرسو 

قبل از انکه جمله اش  د،یتمام تنم را به اتش کش کبارهیکه به   ن  یحرص و عصبان با 

 یتمام آب داخلش را بر رو  وان،یبرده و با برداشی   ل شیرا تمام کند، دست پ

  .کردم  صورتش خایل

  :گفتم  د یلرز یم که از خشم  ب  صدا با 

 ! خوب گوشاتو باز کن شازده _

که تو ذهن   ق  یهر اراج می  که خفه خون بگ  ستمین یکیدستت  ر یز  یبا آدما من

 ! ادیو صدام درن یچرخه بهم نسبت بد یم ضتیمر 

  اگه
 

با  توب   مال توعه و هر طور دلت بخواد یم ا یتو گوشت خوندن  کل دن از بچیک

 ... دادن اد یبرعکسشو به من  دور و برت رفتار کن   یادما

وقت خورد نکنم چون کارما امروز نه  چیدورمو ه یآدما تیدادن شخص اد ی  بهم

 !گوشم  ر یز  نهی   م یا دهیروز ، بد کش هیفردا نه 
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 ...ستمیمثل تو و امثال تو ن من

 ...کن    ی   توه تمیبه شخص یندار  حق

 ...... درسته خونبسمتمی  االن اس درسته

 ...ا توعه ! نه چون قاتلمنه چون حق ب اما 

  ؟یشنو یمجب   ورم! م چون

 ! ستیبا تو ن حق

و اون  شهیروز جاهامون عوض م هی... چرخهیمدار تو نم یرو  ا یدن ویل تمی  اس االن

 ...ش  یم مونیروز بدجور پش

ب از جا طوالب   سکوتش گردنم   یبلند شد و دستانش بر رو  شینشد که با ض 

  .حلقه شد

 ...بلند به سمتم آمد یقدم ها با 

  .دمیاتاقش چسب یانتها وار یکه به د  آنقدر 

 .کردیرفت و آمد م نهیاز س شیرسخ و پرصدا نفس ها صورتش

  :و گفت د یصورتم چرخ یبر رو  نگاهش

 ...حاال خوب گوش کن کوچولو یحرفاتو زد_

 ...گهید ی   ... نه چدست من   ر یآدم ز  قا ی... دقتو 
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 من دم از پایک یکنم پس برا  بشکن خورد یم هی؛کل وجودتو با  چیکه ه  تتیشخص

 ! نزن تیو شخص

 ...عمارب   نیمن و ا ی  و فردا نداره تو تا ابد اس االن

 شهیمنو تو عوض نم یو آسمون جاهاشونو عوض کی   جا ی   بچرخه ،زم ا یدن ا یدن

! 

 هیبه گفتم بگو چشم...چون من فقط   یچون و چرا هر کار  دهنتو ببند و ب   پس

 . شمینم راض   دهیکش

 یم شی  یو ب شی  یآورد فشار انگشتانش به دور گردنم ب که بر زبان یم  یهر کلمه ا با 

 ...شد

 نیم گر ید میبلند تر گوش ها شیو صدا  د یکلمات رس  نیبه آخر  که وقن    یطور 

  . و انگار آب در ان جمع شده بود د یشن

 ...کردم  ام احساس یم ن  یرا از داخل ب یعیما حرکت

دم یزده ام را بر رو  خی انگشتان  . دستانش گذاشته و با ته مانده زورم آن ها را فش 

 .کرد  میرها ارهکبیو به  د یمرطوبم چرخ یدر چشم ها نگاهش

 .را به عقب برداشت شیشد و قدم ها هی  خ شیصورتم به دست ها یاز رو  ناباور 

شد را  که از آن خارج یم  و خوب   دهیام کش ن  یب ر یحسم را به ز  ب   انگشتان

 ...گرفتم
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  :وار گفت زمزمه

 ...زنده بموب   د یبا گنایه  ب   کن    ِمن بعد زبونتو غالف کن اگه فکر یم _

 مگه نه؟ 

از جانب من به سمت درب اتاق رفته و به رسعت از اتاق  ب  صدا دنیشن بدون

 .خارج شد

تقه  کیضعف، دستانش را به دور قلبم حلقه کرده بود با  نیکه به خاطر ا  بغیص  

 ...باالخره شکست

 .آمد از دستم بر نیم یکار   چیآرام کردنش ه یو من برا شکست

ده و با  میها دست   : دمینال یخش دار  یصدا را به دو طرف گردنم فش 

 ...زارم بشه ...نیمیخوا شه که تو یم نیم اوب   چ  یه_

 

____ 

 

 ...گذشت  آن روز یم یهفته از ماجرا کی

 ...زد کرد نه حرف یم  نگاه یم یگر یکداممان نه به د  چیکه ه  یروز  هفت

 .میجن و بسم هللا شده بود همچون



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e7
6

 

کت؛ به اتاقش یم صبح و خاک  ی   را تم لشیه و وسارفت ها بعد از رفتنش به رس 

 .کردم  یم یی  گ

 .کرد  یم زانیرا اتو زده و در کمد آو  شیها لباس

بدون در زدن  ستیآن که در اتاقش ن الیبه خ گر ید یهم مثل روز ها امروز 

 .شدم نهیبه س نهیبرده و هل دادم اما با او س یی   را به سمت پا هی  دستگ

به عقب بردارم که با  بود ، خواستم قدیم دنشیکه از شوک د  مکث کوتایه با 

  . دستش به پشت کمرم مانع شد دنیچیپ

 نیآخر  یآور  اد یوقت تجربه نکرده بودم گر گرفت و با  چیکه ه  یکینزد نیاز ا تنم

  :در هم گره خورد که گفت میصحبتمان همزمان اخم ها

 ؟یدکمه بدوز  یبلد_

؛  د یچرخ شیباال امده و در چشم ها شیلب ها یاخم و تعجب نگاهم از رو  با 

  . آنقدر کالفه و خسته بود که نا خوداگاه رسم را به نشانه مثبت تکان دادم

 . گرفته بودم  اد یها را  ی   چ یلیدانشگاهش خ یلطف فرزانه و پروژه ها به

  .و با گرفی   مچ دستم وارد اتاق شده و درب را بست د یکش  ق  یعم نفس

  .را از دور دستم جدا کرده و به سمت تخت رفت شیها دست

  .تشک برداشته و به سمتم گرفت یبود را از رو  دهیکه به نخ کش  سوزب  

 .شد کنده  شیکیبستم دکمه هارو..  داشتم یم_
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را به سمتم  ب  دور طال را همزمان باز کرد و دکمه مشیک گرشیدست د مشتش

  .گرفت

  :انگشتانش گرفته و با ارامش گفتم انیو دکمه را از م سوزن

 ...یطور  نی...اد یار یشه لباستون رو درب یم_

 ...بدوز...عجله دارم ینطور یهم_

  . را گره زدم شیسوزن را باال اورده و انتها مکث کوتایه با 

 ...جمع شد شیها اخم

از داخل مهار  میرا با گاز گرفی   لپ ها ند یبنش میلب ها یآمد بر رو  که یم  یلبخند

  . کردم

دکمه ساده کرده و  کیآنکه خودش بارها بدون گره زدن تالش به دوخی    حدس

 ...سخت نبود اما خب دهیکارش را فهم  بیحاال ع

  .بود یجهان جواهر  او 

 . ستیدکمه ساده را بلد ن کیگفت دوخی     وقت نیم چیه مطمئنا 

که کنده   ینقطه ا یقدم کوچک ،کم کرده و دکمه را بر رو  کیرا با  نمانیب فاصله

  . شده بود گذاشتم

 ...اش نهیوسط قفسه س درست
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 گر ید یبه دکمه ها گره مشخص نباشد. نگایه  یزدم تا جا ر یسوزن را از ز  ی   اول

بدر  کرده و حرکات سوزن را   .کردم  یدرون چهار سوراخ مجاور هم، ض 

 !...، اما جدا نشد دمیو ان را کش دهیچیمحکم شدن دکمه انگشتم را دور نخ پ با 

جدا کردن نخ سمج  یبرا یی   چ چیشدم اما ه هی  و به اطراف خ دهیلبم را گز  گوشه

  .نبود

  تموم نشد؟_

 . بلند شدم میپنجه ها یدهانم را قورت داده و رو  اب

  .نکرد کارم شوکه شده اما حرکن    نیکه از ا  دمیفهم

 .که باالخره پاره شد  دمیگرفته و کش  میدندان ها انیرا م نخ

کردم نگاه رسکشم به   یم که سیع  گذاشته و درحایل  ی   زم یرا بر رو  میها پاشنه

  :لب زدم آرایم یبا صدا افتد یپهن ومردانه اش ن نهیس

 ...تمومه_

  .دیعقب کش یگر یحرف د و ب   د یمردانه اش کش هنی  به پ دسن  

 ...سامسونتش را برداشت فیو ک کت

شده و در سکوت از کنارم  مانیپش ا یبزند اما گو  بار دهان باز کرد حرف   نیچند

فرستاده و به سمت تخت بهم  ونی  گذشت .با بسته شدن درب اتاق نفسم را ب

  . اش رفتم ختهیر 
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 !با خودش و من مشخص نبود فشیهم تکل و وحش   بیمرد عج نیا

 اد یبدون داد و فر  نطور یروز هم ا کیشد و بررسم آوار ،  روز پادشاه جهنم  یم کی

 !رفت کرد و یم  یم میرها پراب   کهیو ت

 

***** 

 

خانه نشسته و م صندیل یرو  بر  مرطوب  را خشک و درون  یها وهیداخل آشی  

  .فخر السلطان از طبقه باال بلند شد اد یداد و فر  یکه صدا  ختمیر  سبد یم

تعجب به رباب جون نگاه کردم که او هم حاال توجه اش جلب شده بود و با  با 

 ز یآو  یگرد شده نگاهم کرده ،دستمال زرد درون دستانش را بر رو   یچشم ها

  :انداخته و گفت وار ید یکوچک رو 

 !سابقه اس ب   ادا یداد و فر  نیشده؟ ا چ  _

 ساره است؟ هیگر   یصدا نی...انیا

آرام  شیهر چند رباب جون به خاطر پا میحرکت به سمت پله ها رفت کیبا  هردو 

  .کرد  تر از من حرکت یم

 صورت اشک یم یساره که بر پهنا یفخر السلطان بازو  میدیطبقه باال که رس به

 . افتاد یکیرسام ی   زم یرا رها کرد و او بر رو  ختیر 
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  : گفت  میزد به ما که از شدت اضطراب نفس نفس یم رو 

 ! دیار یو انگشی  منو ب د ی،با زبون خوش بر  دمیفقط االن به تک تکتون مهلت م _

  :کردم که رباب به حرف آمد  دهان باز مانده از تعجب نگاهش یم با 

تون رو گم کرد_   د؟یخانم جان شما انگشی 

  :زد و گفت یالسلطان پوزخند فخر 

 ! گم شده ؟ نه_

 ! شده دهیدزد

 ! نبود می   م یکه برگشتم رو   ی   و هم سیرسو  رفتم

  :دلخور گفت رباب

 چیه میکن  آقا کار یم یده ساله برااز  شی  یما ب اد یخانم جان خدا رو خوش نم_

 ! خونه نیا لیوسا یوقت دستمون کج نشده رو 

  :باال انداخته و گفت ب  السلطان ابرو فخر 

  برداشته؟ پس کجاست ؟ یک_

  ؟ی   بر نداشت د یکن  برنداشته تو و ساره ام که ادعا یم شناسمیرو م ا یثر 

 ...که پر از حرف بود  سالن را گرفت سکوب   ن  یسنگ سکوت

 ...شد که به من ختم یم  ب  از حرف ها پر 
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  نیکه قرار بود نقش اول ا  من   
 

 .کنم  یرا باز  تئاتر ساختیک

تازه  نیزدم ا باغ بست حدس یم یکه من را ظالمانه به درخت  انتها  یان روز  از 

 . باشد شیمهره ها یحرکت ها ی   اول

 هی  خ باال اورده و  بدون ترس به زب   یمرمر  یها کیرسام یمطمئنم را از رو  نگاه

 بود که سکوت سالن را یم ب  تنها صدا شیتق تق پاشنه ها یشدم که صدا

 . شکست

 .کردیبود که با اضطراب نگاهم م دهیفخر السلطان را فهم یانگار رباب هم باز  حاال 

نکرده بودم که  یشدم ، کار  هی  پر نفرتش خ یو محکم در چشم ها میمستق

منده و رس به ز   ! بمانم ر یرس 

 :غرور و پوزخند رسش را باالتر از حد ممکن گرفت و گفت با 

 ...ارشیبرو ب_

 :را تر کرده و گفتم میلب ها مکث کوتایه با 

تون رو برنداشتم...هرچند خودتون هم یم_   . دیدون من انگشی 

  :شانه گفت یکرده وبا خم کردن رسش بر رو   ز یرا ر  شیها چشم

  یخوا یم_
 

  گم؟یمن دروغ م بیک

 .دیکردم که دستش را باال اورد و محکم بر گونه ام کوب  سکوت نگاهش یم در 

 ! سن  ینعمارت ،تو خانم خونه  نیا یتو _
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 ی   با من حرف م وقن   پس
 !یدیو فقط جواب م ینداز یم یی   رستو و پا ب 

به اش به سمت راست کج شده بود صاف کرده و  رسم را که به خاطر شدت ض 

  :بزنم که به پشت رسم نگاه کرده و گفت خواستم حرف  

  ...شی  بگ_

 ن روز من را ب  رو به رو شدم که آ تعجب به پشت رسم نگاه کرده و با دو نگهباب   با 

  .بردند اطیو به ح دهیکش  ی   زم یرحمانه بر رو 

از انها هردو  یکیجابه جا کنم  سمتم حجوم آورده و قبل از آنکه بتوانم قدیم به

 . را گرفت میبازوها

  :دمیغر  کردمیکه تقال م  حرص خودم را تکان داده و در حایل با 

 ...ولم کن_

را مورد خطاب قرار  ا یاز ابروانش ثر  یکیزده و با باال بردن  یپوزخند فخرالسلطان

  :داده و گفت

 ...برو اتاقشو بگرد_

  :بود هم اشاره کرد و گفت ستادهیکه کنارم ا  یگر ینگهبان د به

و بگرد نیتوام ا_  !...دخی 

کرد مو بر   رصد یم یی   و هوس آلود آن مرد که تمام تنم را از باال تا پا فینگاه کث از 

  :شد و گفتم خیم ستن



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e8
3

 

 ...کنم  یم اهیروزگارتو س دست بهم بزب  _

 ...شد و کمیتوجه با اشاره فخرالسلطان نزد او ب   اما 

را به سمت شانه  شیشده و دست ها کمیتوجه با اشاره فخرالسلطان نزد او ب   اما 

  :اورد. که رباب گفت میها

 ...من بگردمش د یخانم...بزار _

  :گفت  یی   و با لحن تمسخر آم د یالسلطان به سمتش چرخ فخر 

خونه کار ندار  یتو تو _  ؟یسادیوا نجا یکه ا  یآشی  

  :نگاهم کرد و گفت با دودیل رباب

 ...دخی   نیخانم جان ، ا_

  :زد اد یفر  تیالسلطان با عصبان فخر 

ع تو و امثال تو  نیدخالت نکن ! انقدر به د ستیکه بهت مربوط ن  یتو کار  _ و رس 

 !مادرم شده عاقبتم ادگار یشدن  دهیگوش دادم که دزد

 ...نمیرس کارت بب برگرد 

  :به نگهبان ادامه داد یی   و با نگاه ت د یچرخ

 !باش عی    توام رس _
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زدم که دست  فس یمبر دور گردنم افتاده و نفس ن اب  یپ یبخاطر تقالها شالم

 .و از رسم جرا کرد د یکش  میرا همراه با موها پسمیجلو آورد و کل

 ...آخ_

از  شی  یان مرد تا ب یدست ها یبود برا یحرف فخر السلطان مجوز  ی   هم انگار 

 !تن من را فتح کند بی؛فراز و نش ب  گشی   به دنبال انگشی  کذا

 

که از خودم   یع  یج نیام بلند تر  نهیبه سمت قفسه س شیشدن دست ها کینزد با 

 . دمیرساغ داشتم را کش

 .سالن قطع شد یشدن درب ورود دهیاز کوب دهینکش هیکه به ثان  یع  یج

من و  انیبا خشم نگاهشان م یگر یبا تعجب و د یکیجهان و فرهاد که  دنید با 

  . دلم گرم شد د یچرخ خانه یم نگهبان و اهایل

رسخ و رگ  کرد اما فرهاد با صورب    باور نیم د ید را که مقابل یم یی   انگار چ جهان

 د ینگهبان مقابلم کوب نهیتخت س شیورم کرده جلو آمده و با باال اوردن عصا ب  ها

 :دیو غر 

 !گمشو عقب_

فرهاد  کرده و با نگاه طوفاب    میرا گرفته بود هم به رسعت رها میکه بازوها  نگهباب  

 ...دیعقب کش
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 یو به کتش چنگ زدم که صدا دمیپشت فرهاد خز  د یلرز یکه از خشم م  بدب   با 

 :جهان بلند شد

 د؟یکرد  یم چه غلیط د یداشت_

جهان شکسته  ی   خشمگ اد یفر  ی   تمام سالن را گرفت با دوم کبارهیکه به   سکوب  

  : شد

 د؟رب   اب؟یمگه کر شد_

  :گفت  آرایم ی   و با ه د یپر  شیجهان درجا اد یفر  نیبا ا رباب

 ...آقا جان ،انگشی  خانم گم شده...بعد...بعدش_

شد و انگشت اشاره اش را به نشانه سکوت مقابل رباب  ز یجهان ر  یها چشم

  .شد هی  گرفت سپس با دقت به صورت فخرالسلطان خ

 ...میباهم حرف زده بود_

  :گفت  یالسلطان با غرور و لجباز  فخر 

ه قاتل ،انگشی  خانوادگ نیا _  ...دهیرو دزد میدخی 

من  لیوسا یدستش کج بشه رو  نکهیاما ا میتورو بکنه حرف زد یکارا  نکهیا درباره

ت خود ا یو بزار به کارم برسم  ستیکنار با  ا ینباف!  سمونینه !پس آسمون ،رر 

  !کن  داشیپ

  :گفتم  د یلرز یکه م  ب  صدا با 
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 ! ستمیمن...دزد ن_

  :زد و گفت یپوزخند

 ؟لباسات در اومد چ   ا ی لیوسا یانگشی  از ال ؟اگهسن  ین_

  :بزنم که جهان گفت و خواستم حرف   دهیرا به هم سائ میها دندان

 !!هیکاف_

رشته در چند  نیشد و نگاهمان قفل شد . اما ا دهیناخوداگاه به سمتش چرخ رسم

  :پاره شد و گفت هیثان

 ...اتاق من یبرو تو _

  :رو به رباب و ساره ادامه داد سپس

  .تا برگردم د یکن  ب  رایاز فرهاد پذ_

  :بلند به سمت فخر السلطان رفته و گفت یقدم ها به

 .دییایدنبالم ب_

گوشه   که  رو به دو نگهباب   شیپاشنه پاها یبر رو  دنیو با چرخ ستاد یراه ا انیم

  :بودند گفت ستادهیا ر یسالن ، رس به ز 

 !دیی  نم یگور   چیجفتتون رو معلوم نکردم ه فیتا تکل اطیح یتو  د یگمش_

 .دیلحنش آنقدر محکم و رسد بود که ناخوداگاه پشتم لرز  
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خانه فرهاد به سمتم چرخ ا یرفی   رباب ، ساره و ثر  با   ونی  و با ب دهیبه سمت آشی  

  :گفت  بشیاز داخل ج یدیدستمال سف دنیکش

 حالت خوبه؟_

 یو گنگم را به دستمال دوخته و رستکان دادم ، که ان را جلو اورده و بر رو  جیگ  نگاه

 .گذاشت  نمیر یلب ز 

 ...شدم هیمتوجه درد آن ناح تازه

که جهان و فخر السلطان از سالن خارج شوند از   آنکه بفهمم ،تمام مدب   بدون 

 .دادم فشار یم میلب ها یرا بر رو  میدندان ها تیزور خشم و عصبان

  :لب تشکر کردم که گفت ر یانگشتانش گرفته و ز  انیرا از م دستمال

 ....پس آروم باشستیدونه کار تو ن جهان یم _

  :و گفتم تکان داده به نشانه نق   یرس 

ئه کنه !  نیتونه منو تو ا نیم ی   چ چیقاتلم پس ه هیکنه من   اون فکر یم_  هیمورد تی 

 !دزدم باشه هی د یقاتل شا

  :باال انداخت و گفت ب  ابرو یتا

 !کن    اشتباه یم _

دادگاه  نیا یتو ،تو  نمیهم یکرده برا  ی   تو دندون ت دنیدر  یمطمئنه اون زن برا اون

ئه شده ا ه تورو م نکهیا یبه جا ینبود ،اگهیتی  دیفخرالسلطان رو بی   !ی 
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  :شده بودم که گفت هی  خ شیسکوت به چشم ها در 

ه بر  گهید_  ...باال یبهی 

  .رفت ب  رایدادم که جلوتر از من به سمت پذ رستکان

 .... خورد ی   ل یی   دلم چ ته

ئه یم در دادگاه قبیل کاش  ...شدم هم تی 

 ...اش بود که جهان قاض    دادگایه ی   هم مثل

****** 

 ...دانم چقدر گذشت نیم

وسط دو مبل دوخته  مربیع ی   اتاق گذاشته بودم نگاهم به م نیکه پا در ا  مدب   تمام

 .دیکش  شد اما افکارم به هزاران شاخه پر یم و جابه جا نیم

حاج  ،گایه دمیساختنش دوسال تمام زحمت کش یمغازه سوخته ام که برا گایه

منده  یم میکه برا  ب  و مامان نرگس که بخاطر غصه هابابا  خوردند با تمام وجود رس 

 ...اشان بودم

 ...فرزانه و مهتاب ،گایه ار یمه گایه

 ...غزل گایه  حن  

  نیتر  ممکنی  غ دنشانیکه حاال د  یا خانواده
 

 !ام شده بود ،ممکن زندیک
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 یشتم براگ  داشتم به عقب برگردم اما اگر هزار بار هم به عقب بریم دوست

ئه ام کار   ...از دستانم ساخته نبود ینجات جانا و تی 

 ...ندهیبه عقب برگردانم اما آ ا یتوانستم پاک  بود که گذشته را نیم نیا قتیحق

 !شناخت بود اگر جهان من را یم میدر مشت ها مسلما 

با باز شدن درب اتاق و وارد شدن جهان از افکار درهم و گره خورده ام  جداشده و  

 .ستادمیا

صورتم ،با انگشت به عقب هل داد و آن  یرا بدون جدا کردن نگاهش از رو  درب

  . را بست

  :فرو برده و گفت بشیرا داخل ج شیها دست

 ...ی   بش_

 . نشست صندیل یحرکت کرده و بر رو  شی   بلند به سمت م یبا قدم ها سپس

  :شدم که گفت هی  نشسته و بهش خ د یترد با 

 ؟اون انگشی  رو تو برداشن   _

  :ده و رستکان دادمفرستا ونی  مبحوس شده ام را ب نفس

_ 
 

 ؟یبشنو  چ   داره دوست داشته باش   بستیک

  :جمع شد و گفت شیها اخم
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 !قتیحق_

  :رو به جلو خم شده و گفتم کیم

و برنداشتم_  ! من...اون انگشی 

را بر  شیتنگ شد و مانند من به جلو خم شد . همزمان دست ها شیها چشم

  . درهم گره زد ی   م یرو 

 . بزند دو تقه محکم به درب اتاق خورد قبل از آنکه حرف   اما 

  :گفت  ب  رسا یبدون برداشی   نگاهش از من با صدا جهان

 ...تو ا یب_

 .دیلوال چرخ یاز هم باز شد و بر رو  اتاق با مکث کوتایه درب

  . دوخته شده بود وارد اتاق شد ی   که به زم  ب  رسخ و چشم ها ن  یبا ب ساره

 ؟یکرد  داشیپ_

و انگشی  بزرگ و  ستاد یا ی   تکان داد و با چند قدم مقابل مسوال جهان ساره رس  با 

  . گذاشت  ی   م یرا بر رو  یپر جواهر 

  :دیتعجب نگاهش کردم که جهان دوباره پرس با 

  کجا بود؟_

  :به من انداخته و لب زد نگایه مین ساره
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 ...اتاق غنچه_

  :دیبزنم که جهان مانع شد و دوباره پرس باز کردم حرف   دهان

 اتاق؟ یکجا_

 ...گلدون کنار تخت _

  :داده و گفت هیاش تک به صندیل جهان

میبر  توب  یم_  ...بی   ،انگشی 

  :و گفتم ستادهیبا برداشی   انگشی  به سمت درب رفت که ا ساره

  :و گفتم دهی...رو به جهان چرخسا یوا_

 کنم؟  میرو قا یا لهیوس ونی  خونه برم ب نیاز ا تونمینم من برنداشتم ،چرا وقن  _

  :و رو به ساره گفت ستاد یچپش ا یبا خاراندن گوشه ابرو  جهان

 .که گفتمو انجام بده  یکار _

  :گفت  یبلند یبه سمت ساره برم که با صدا خواستم

 ! بمون رسجات_

 :که ادامه داد  ستادمیا میجا در 

 !کارم هنوز با تو تموم نشده_

 .از اتاق خارج شد تیاما در نها د یدر نگاهم چرخ ینگاهش با دلسوز  ساره
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 .ستادمیو رخ به رخ جهان ا دهیبسته شدن درب چرخ با 

 ...شد کیاعصاب خورد کن بهم نزد به قدم، با ارامش   قدم

 یهم ستادنیسکوت ترسناک و نگاه رسدش مانع از ثابت ا نیا
 

شد  ام یم شیک

بار به عقب  ی   اول یداشت را برا که به سمت بریم  ب  که تک تک قدم ها  ی،طور 

 .برداشتم

خم  کنار درب خوردم. ناخوداگاه کیم  فیعقب رفتم تا به گلدان بلند و ظر  آنقدر 

تلو تلو خوردن نگه دارم که جهان با شده و دستم را به سمتش دراز کردم تا ان را از 

به ا  !به گلدان زد وبا ثابت کردنش همزمان مچم را محکم گرفت ینوک کفش ض 

 .گرد شد و کمر صاف کردم  میها چشم

 حبس شده بودم و انگار هر لحظه اتاق کوچک  و کوچکی  یم وار یاو و د انیم حاال 

 .شد

 اتاق تو بود؟ یچرا انگشی  تو _

ده و لب زدم وار یبه د شی  یرا ب خودم   :فش 

س د یبا_  !!من د،نهیاز مادرتون بی 

  . بند انگشت بود کیحاال کمی  از  نمانیب فاصله

  :گفت  یبم و خش دار  یکرد و با صدا  اخیم

سمیخودش ،االن ،دارم از تو م یجا هرکش _  ! ی 
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  :و گفتم دهیرا بهم سائ میدندان ها  

تهمت  نیو با ا د یراه منو خفت کن بچه گانه راه و ب   یبا بهانه ها د ییخوا اگه یم_

 ...بهم دست د ینگهباناتونو مجبور کن د،یکن  می  ها تحق

 .کنم  تی  تحق ا یخوام خفت  من نیم_

پوست برنز گردنش باال برده و  یجمله اش مات ماندم و نگاهم را از رو  دنیشن با 

 .شدم هی  خ شیدر چشم ها

 !نمتو م یجهنم برا نیاول و آخر ا_

 رفته؟ ادتی

 !کس جز من حق نداره بهت دست بزنه و دستور بده  چیه پس

 !تو منم یجهنم برا نیاول و آخر ا_

 رفته؟ ادتی

 !بهت دستور بده ا یکس جز من حق نداره بهت دست بزنه   چیه پس

آورده و کنار رسم جک زده و ادامه  ونی  اش ب بیرا از داخل ج شیاز دست ها یکی

  :داد

 یم هیآسمون به حالشون گر  ی، مرغا نی  منو بگ یام که امروز خواسی   جا ب  اونا_

 !کنه

 : دهانم را قورت داده و گفتم آب
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 ...من_

 !سیه_

 .دیقفل شد و حرف در دهانم ماس شیدر چشم ها نگاهم

 ...اما دمیترس

 ...نه

 ! غنچه سیه

 !اصال

 ! ستیاز تو ن تیحما نکارشیا

 ه؟یچ پس

 !خواد خودش فقط اول و آخر باشه خودش گفت...یم گهی...معلومه دنیا

 ...اس اما انگار خودخواهانه

 ! نه نه نه

 ! کن غنچه  بس

 ! ستین چ  یه

 ...چ  یه
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تمام  یبکشم و اون فشار از رو  ق  یانگار تازه توانستم نفس عم دنشیعقب کش با 

 .وجودم برداشته شد

  :صورتم بود و لب زد یهمچنان بر رو  نگاهش

 ...برو اتاقت_

  شد؟ دانم چرا ،چ   نیم

 ...را فراموش کرده بودم میدانم تمام حرف ها یم فقط

حرف از اتاق خارج  و ب   دهیکه به عقب برداشت باالفاصله چرخ  قدیم ی   دوم با 

 .شدم

**** 

 .شدم دار یبلند آسمان قرمبه از خواب ب یصدا با 

 . تخت نشستم یو بر رو  دهیکش  ق  یعم نفس

 .دیبار  شد و باران با شدت یم قطع نیم صدا 

  . و به سمت پنجره رفتم دهیکش  میموها انیم دسن  

فوت کردم که بخار  شهیش یداده و نفسم را بر رو  هیتک شهیام را به ش شاب  یپ

 . نقش بست شهیش یبر رو  یدیسف

 .ستمیدر باغ باعث شد صاف با ا یی   بخار محو نشده بود که حرکت چ هنوز 
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بخار کرده  شهیش یباعث شد دستم را بر رو  اهیآن موجود کوچک و س حرکت

 .بکشم

  :گرد شده و لب زدم  میها چشم

 !...من یخدا_

 .دمیو به سمت کمد رفته و با برداشی   مانتو و شالم به سمت درب اتاق د ار یاخت ب  

را که گوشه کمد تا شده بود  یدیبرگشته و حوله کوچک و سف با مکث کوتایه اما 

  .برداشتم

خانه رفته و با باز کردن درب رو به باغ رسما و خ با  شدن  سیعجله به سمت آشی  

 .حس کردم هیرا در صدم ثان

 .دمیکوچک دو   اهیتوجه به سمت آن س ب   اما 

 

 "جهان"

 ...کردم  را باور نیم دمید که یم  یی   چ

 کرد؟  باران چه یم ر یدخی  با ان رس و وضع ز  نیا

 .کردم  کینزد شهیرسم را به ش کیم  دنیبهی  د یجمع شده و برا میها اخم

 ...و کوچک درون دستانش بود د یحوله سف دمید که یم  یی   تنها چ اما 
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  باغ خاموش بود؟ یپشت باغ کجا بودند؟چرا چراغ ها یها نگهبان

 !!... نه

 !شد نیم نطور یا

توجه به روشن و  کارم انداخته و ب    ی   م یدستانم را بر رو  انیخشم اوراق م با 

 .خاموش شدن صفحه تلفن همراهم به سمت درب اتاق رفتم

است یی   پا دمیفهم یم د یبا  ! چه خی 

خانه حرکت کرده وبا رس یبه سمت پله ها میمستق  که   ب  به راهروها دنیآشی  

  .  را به سمت اتاق غنچه کج کردم می  مختص به خدمه بود مس

من و آن  دار یب یداد همه خواب اند و تنها آدم ها رسد عمارت نشان یم سکوت

 !میدخی  بود

 .مکث کردم درب اتاقش کیم یباز بودن ال دنید با 

و خواستم آن را  دهیممکن به پشت درب اتاقش رس یصدا نیبا کمی   تیدر نها اما 

 :دمیرا شن شیکامل باز کنم که صدا

 ...یشد سیچقدر خ_

 !ال رفتباز شده و با تعجب به با میها اخم

 زد؟ حرف یم چه کش با 

 ...؟دمیپا به عمارت گذاشته بود و من نفهم کش  عن  ی
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 ...برات نلرز می  بم_

ام به شدت باال و  نهیداغ شده و قفسه س تیاز رس خشم و عصبان میها نفس

  . فتی  م یی   پا

گذاشته و درب را به جلو   هی  دستگ یبه انفجارم نمانده بود که دستم را بر رو  یی   چ

 !ستادمیهل دادم؛ اما همانجا ا

 .خشک شده بودم شی  یگفتم، ب  نبود اگر یم دروغ

گربه   د یو رو به تخت نشسته و با حوله سف یپارکت قهوه ا یبه من رو  پشت

 .کرد  را خشک یم و کوچیک اهیس

 . کند  کرد لرزشش را کم  یم و سیع د یکش  رس و تنش یم یحوله را بر رو  اطیاحت با 

 .آمد به ذهنم نیم یی   بزنم اما چ را تر کرده و خواستم حرف   میها لب

به سمتم  دهیو ترس د یکفشم به گوشش رس  یبه عقب برداشتم اما صدا قدیم

 .دیچرخ

که آن بچه گربه   ستاد یا یاز هم فاصله گرفته وجور  شیبهت و تعجب لب ها با 

 !.نشود دهید

ناخوادگاه باال رفت...چقدر  میابرو  یکردنش تا  و یم و یم یبلند شدن صدا با 

 .بدشانس بود

 :را بفهمم که زمزمه کرد نکارشیا لیکردم تا دل  در سکوت نگاهش یم همانطور 
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 ...بارون_

  :کرد و کالفه ادامه داد  مکث

 ....هوا رسده_

 !خواستم بفهمم هم نیم د ی...شادمشیفهم نیم

 .صورتش چرخاندم یکرده و بر رو   ز یرا ر  میها چشم

ان کرده و آنقدر جلو رفتم تا کامال   قدیم ار یاخت ب   که به عقب برداشته بودم را جی 

 !مقابلش باشم

 .رسخ بود شیو گونه ها سیخ صورتش

 آسا رفته بود؟ لیباران س نیا ر یبچه گربه به  ز  نیا یراب واقعا 

 توانست قاتل باشد؟ یم آدیم ی   چن

  :در رسم اکو شد یادیز  یها صدا 

و  یدیرس منو و خودت ادم د یچشماتو باز کن جهان ،به اندازه تک تک موها"

 ! شناخن  

 قاتل باشه؟ تونهینظرت اون دخی  م به

 "!شیشناسینم حن   تو 

 "...مرد مومن سهی  پاشم نم ر یدخی  من آزارش به مورچه ز "



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
0

0
 

تو  بعد قاتل اصیل گناه باشه و قصاصش کن    اگه واقعا ب   یفکر کرد نیبه ا_"

 ؟ش  یم

 اشتباه کنم !؟ یدیتاحاال د_

 "!؟که تا اخر عمرت اشتباه نکن    ب  مگه تو اعوذوباهلل خدا_

 ...ها جدا کردمرا نامحسوس تکان داده و خودم را از ان صدا  رسم

 ....من اشتباه نکردمنه

 .قدم پر کردم کیرا با  انمانیمانده م دوباره جمع شده و فاصله باف   میها اخم

 لهیو خواستم عقب بره اما پشتش به م دهیکش  ن  یه ضمیاز رفتار ضد و نق دهیترس

 .ستادیتخت خورده و ا

  :که همان لحظه به ذهنم آمد را بدون فکر به زبان آوردم  سوایل

 ؟یکارو کرد  ی   جانا هم یاون روزم برا_

 :گرد شد و لب زد  شیها چشم

 ؟چ  _

  :و با مکث زمزمه کرد دهیچرخ میدر چشم ها نگاهش

 ...من...اون روز_

  ...کرده بودم،با خودم ،با او، با همه  لج



@
DONYAIE

M
AM

NOE

مونسا.ه نویسنده:  رمان نیم تاج  

 

P
ag

e1
0

1
 

  جوابش باشم؟ یشنوا خواستمینم بودم وقن   دهیپرس چرا 

 مهم بود؟ شیها حرف

 "را خود دادم "نه جواب

 را گرفت و با لحن میکه بازو   دمیپاشنه چرخ یبه عقب برداشته و بر رو  قدیم

  :گفت  محکیم

 ...گمیم یبشنو  یاگه بخوا _

 ...اون روز رو هزار بار مرور کردم 

 ...از اون روز بعد 

 ..هرشب

 ...هرصبح

 .کجا اشتباه کردم  نمیبب دمیچشمام کش یلحظاتو جلو  اون

 تونستم و نکردم؟ بود که یم یکار 

 !...نبودنه

 .کردم  نیم غی    تونستم...در  تونستم کنم،اگه یم نیم یکار   چیه

 ......تنها بودم،من

 ...رس و وضع جانارو هضم نکرده بودم که هنوز 
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 غنچه

قطع  کوتایه  غیانگشتانش حرفم با ج انیشدن بازوانم م ی  و اس چرخش ناگهاب   با 

 !و نفسم بند آمد

  :خشن و خش دار گفت در صورتم با لحن   هی  خ

 !بشنوم خوامینم_

 ...حلقه بست میو اشک در چشم ها د یام لرز  چانه

 ...نبودم اما فیضع

 .افتاد میلب ها یرا تر کردم که نگاهش بر رو  میها لب

  :که به دلم افتاد لب زدم  اشوب   با 

  ...یبشنو  د یروز با هیباالخره _

 ....روز هی

 !یجهان جواهر  یدار یاز فرار برم دست

 .قفل شد میباال امده و در چشم ها میلب ها یو برنده اش از رو  ی   ت نگاه

 شیدندان ها انیاز م ،وقن   د یلرز  آب   یصدا و خشم رسخ آن دو گو  یاز رسد تنم

  :لب زد
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  یخوایم __
 

 من ترسو ام؟ بیک

  :لرزشش را حس نکند گفتم کردمیم که سیع  ب  قورت داده و با صدادهانم را  آب

من قاتل  کن    ی   ام بهت گفته بودم،هرچقدر به خودت تلق گهیبار د هی_

 ! اس دهیفا خواهرزاده اتم ب  

 ...غرور

 !ترس آدماس یرو  رسپوش   فقط

شیو تو م ونهی  ،قاتل جانا اون ب نهیا قتیحق   به خودت نگاه کن   نهیا یتو  ی 
 

 و بیک

 !شیی  بگ نتونسن  

دستانش  یرا بر رو  میگفته و دست ها  شدن موهام از پشت آچ   دهیکش  با 

 .گذاشتم

واقعا ترسناک  نیکردم و ا  احساس یم فاصله کم به خوب   نیبدنش را از ا حرارت

 ...بود

 ..که از خشم بود  حرارب  

 !منطق ب   خشیم

  :را کنار گوشم آورده و گفت رسش

 نگاه کنم؟ نهیآ یم تو تون غرور؟من نیم_

 ؟یکرد  یم کار یو چ یرفتم االن کجا بود اگه با غرورم جلو یم دوب   یم
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 ...اتاقم  تو 

 ...تختم یرو 

...م  یم غهیرو ص شنیکه خونبس م  ب  اکیر کسا   هی غهیچرا؟چون ص دوب  یکی  

 ...کنهیانتقام باز م یرومحو و دست رو برا تیمحدود یرس 

زد پوزخند زده و  یم یدیصورتم که حاال مطمئنا به سف دنیبلند کرد و با د رس 

گونه ام را   شیکه حرارت نفس ها  یبه دور کمرم ،جور  گرشیحلقه کردن دست د

  :کرد ادامه داد  داغ یم

 !یعمارت اومد نیبه ا فراموش نکن با چه عنواب  _

تر بشه  که هست جهنیم  ن  یاز ا گذروب    یم یکه دار   ب  روزا یدوست ندار  اگه

 !رو کوتاه کن   تیزبون چند می   نیو ا کنم صی  منو امتحان نکن    یم شنهاد یپ بهت

از داخل موها و دور کمرم نفس محبوس شده ام  شیدست ها جدا کردن ناگهاب   با 

 .گرد شده از ترس نگاهش کردم  یفرستاده و با چشم ها ونی  را ب

 یگر یانداخته باپوزخند د میبه رستاپا حالت ممکن نگایه نیاحساس تر  او با ب   اما 

 دهیو به سمت درب حرکت کرد ،اما به چهارچوب نرس دهیپاشنه پا چرخ یبر رو 

 :گفت  و با لحن محکیم ستاد یا

 !ونی  ب شینداز یفردا صبح م_
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قلبم  یرفت که ناخوداگاه دست بر رو  ی، جور  د یوجود انکه درب را نکوب با 

 ...گذاشتم

 بود؟ ی   انقدر حضورش سنگ چرا 

 .دمیگردنم کش  یگرفته و دست آزادم را بر رو   ق  یعم دم

 ...جمالتش به کنار چهار کلمه اش در گوشم زنگ خورد تمام

 ...تختم یاتاقم... رو  تو 

ده و رستکان دادم یرا بر رو  میها پلک  :هم فش 

 !کنه  نیم نکارو ینه...ا_

 را اشتباه آمده باشم چه؟ می  مس اگه

 .دمیرا از هوا پرکرده و به سمت بچه گربه که حاال ساکت شده بود چرخ میها لپ

 .کرد  و درشتش خنگ وارانه رسش را کج کرده و به من نگاه یم اهیس میچشم ها با 

 .و کنارش نشستم دهیخند ناخوداگاه

 زشت و شومند؟ اهیس یگفته گربه ها  یک

 !توانست داشته باشد جز زشت و شوم یم هر لقن   فسقیل نیا

بار تکان  نیکوچکش را با انگشت اشاره نوازش کردم که آن را به رسعت چند  گوش

 .داد
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 .آن حساس است یبود رو  معلوم

  :و حوله را دورش حلقه کردم دهیکش  ق  یآرامش نفس عم و یم و یم با 

 باشه؟ ارمیب ی  برم برات ش ی   بش نجا یمه_

 .مطمی   نبودم حرف را متوجه شود اما باز هم حرف زدنم ناخوداگاه بود حن  

خانه رفتم ستادهیا   .و به سمت آشی  

برداشته  نتیاز داخل کاب بار مضف کوچیک کیممکن کاسه  یرس و صدا نیکمی    با 

 ...دمشید ی   زم یبه اتاق خواب برگشتم که بر رو  ی  و با پرکردنش از ش

 یبر رو  خورد و گایه تلو تلو یم د ی  بگ اد یخواهد راه رفی   را  که تازه یم  ینوزاد مثل

 .افتاد یم ی   زم

 .داد را ادامه یم شی  شد و مس رسسختانه بلند یم اما 

به نشانه تاسف تکان داده و با گرفی   پشت گردنش آن را بلند کرده و مقابل  یرس 

 .صورتم گرفتم

 !یبارون اومد ر یرب  ع بگذره از ز  هی ؟بزار فسقیل ن  کیم کار یچ_

 .به کمرش داده و دم کوچکش را به چپ و راست حرکت داد قوش

 .ضعف رفت طنتشیش نیاز ا دلم

 ...گذاشته و او را هم کنارش  ی   زم یبر رو  اطیرا با احت ظرف
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 .ملچ ملوچش بلند شد یتعارف رسش را داخل ظرف فرو برده و صدا ب  

 .نگاهم کرد د یکه رسش را بلند کرده و با لب و دهن سف  دمیبا صدا خند نبار یا

  :وگفتم دهیکش  میلب ها یرا برر رو  دستم

 !،راحت باش ستین چ  یه _

 .ادامه داد خوردنشی  آورده وبا پشت کردن به من به ش ونی  کوچکش را ب  زبان

 گرداندم؟  بر یم اطیاو را به ح د یبا واقعا 

** 

 ...رسم مرتب کردم یشالم را بر رو  فتمی  که به سمت اتاق جهان م  همانطور 

 میبسته بچه گربه کنار تختم روبه رو شدم تصم یشدم و با چشم ها دار یب وقن  

 .ام را گرفتم قطیع

 .ستدیبا شیپاها یکامل رو   دارم....حداقل تا وقن   یم نگهش

.باز شدن درب  دمیکش  یی   اتاق کارش گذاشته و آن را پا هی  دستگ یرا بر رو  دستم

 ...همانا میهمانا و گرد شدن چشم ها

بود حاال گوشه گوشه اتاق  ی   م یمنظم و مرتب بر رو  روز یکه د  ب  برگه ها تمام

 !پخش و پال شده بود

 .دمیکش  یجره و پرده نگاه کردم و پوف کالفه ااخم به پن با 
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لحظه درب اتاق  ی   کاغذ ها رد شده و پنجره را بستم که هم  یاز البه ال اطیاحت با 

 . باز شد و جهان با باالتنه برهنه وارد اتاق شد

 یرا بسته و رسم رابه سمت شانه ام کج کردم که صدا میحرص چشم ها با 

 .پوزخندش بلند شد

 .خودت صی  عطا کن ا یخدا

 .و شماره جمع کن بیهمه برگه هارو به ترت_

بدن برهنه اش دوباره مجبور به  دنیدرهم رفته و چشم باز کردم که با د میها اخم

 ! ازهی  تلق و ش ا یبستنشان شدم. چرا منگنه نکرده بود؟ 

 ....دیاو و نبسی   پنجره من با یخاطر سهل انگار  به

 ! اروم غنچه پوف

  گفتم؟  چ   یدینشن_

  :و گفتم دهیلبم را جو  گوشه

 .کنم  من جمع یم د یبی   فیشما تش  _

 ...برم ،پس دست به کار شو ب  جا ستیامروز قرار ن_

  :لب زمزمه کردم ر یز 

 !!شانس نیلعنت به ا_
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وع به  ستادهیکه ا  ب  گرفته و از همانجا  یی   توانستم رسم را پا که یم  ب  تاجا بودم رس 

 .جمع کردن برگه ها کردم

 ...نبود که پنجره را از عمد باز گذاشته شیک یجا گر ید حاال 

 !درنده مردکه

کت ها توجه به اسایم با  کردم و سپس   یبرگه ها بود انهارا دسته بند یکه باال  ب  رس 

 .دمیشماره چ بیبه ترت

کت ماش کی اما   !یساز  ی   برگه نبود!شماره شانزده رس 

 .دمیافتاده که ند ب  جا د یبلند شدم،شا میچرخانده و از جا رس 

 ...پس ستیکه ن  ی   زم یشود نباشد!؟رو  یم مگر 

 .شدم هی  دهانم را قورت داده و به کتابخانه بزرگ پشت رس جهان خ اب

 ...گرفتم  امروز گل یم د یشانس را با نیا

 !قفسه بود نیدر اخر  درست

  فرم داره مشیک نکیبا ارامش ع جهان
 

 هی  زده و به لبتابش خ شیبر چشم ها رنیک

 .ده بودش

 .ستادمیا شی   را به سمتش برداشته و کنار م میقدم ها دو دیل با 

 :باالتنه اش گفتم چیدر پ چینگاه کردن به عضالت پ بدون
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 ...کتابخونه اس  یاز برگه ها باال یکی_

 .باال انداخت و از گوشه چشم نگاهم کرد ب  ابرو یتا

 ...خب برش دار_

  ! رسد قدم نیم میخواستم بگو  جمع شد،نیم میها اخم

 .فرستاده و به سمت کتابخانه رفتم ونی  را پر صدا ب نفسم

 .دارم جور برش یم کیجهنم...  به

 .فرستاده و به سمت کتابخانه رفتم ونی  را پر صدا ب نفسم

 .دارم جور برش یم کیجهنم...  به

 .ستادمیرا دور زده و پشت رسش ا شی   م

 آن را یم د یزده و با ونی  بود که فقط گوشه اش ار کنار قفسه ب یبه برگه ا نگاهم

 .گرفتم

 .حرفا بودم نیکجا بند نبود اما لجباز تر از ا  چیبه ه دستانم

از دو سه  شی  یقفسه که ب نیلند شده و دستم را به سمت آخر ب میپنجه ها یرو  بر 

 .قفسه باهام فاصله داشت دراز کردم

بر  دمید لیمیا کی پیتا یتمرکزش را بر رو  به سمت جهان زده و وقن   چرچ   مین

 !دمیپر  میپنجه ها یرو 
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 ! لعنن  

 ! چی...بازهم هدمیبه جهان نگاه کرده و پر  دوباره

بدن جهان و  یرا با حرص به برگه دوختم و دستم را بلند کردم که گرما نگاهم

 ...کمرم حس کردم  یمتعاقبا دستش بر رو 

 ی   که خودت م  ب  به حرفا_
 ! عمل کن ب 

 !به عقب برنداشت بلند کرده و با ارامش برگه را برداشت اما قدیم دست

 .و گنگ رستکان دادم دهیچرخ میدرجا

 :گفترا به سمتم گرفت و   برگه

 !غرور _

  تونسن   یم
 

 !سهی  دستم نم بیک

  :حرف گرفته و خواستم از کنارش عبور کنم که مانع شد و گفت را ب   برگه

 ون؟ی  ب شیانداخت_

  . بلند کردن نگاهم رستکان دادم اما دستش را برنداشت بدون

 یم اد یگفت چهره ام دروغم را فر   یم شهیبودم...مهتاب هم یبد یدروغگو  شهیهم

 !...زند

 سکوت...؟ نیگرفته بودم اما ا  یی   رسم را پا ی   هم یبرا
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 بود؟ دهیفهم عن  ی

 ند؟ی   نم اد یچرا فر  پس

 اندازد؟ به راه نیم دعوا 

 میچشم ها ار یاخت ب   شیکم شدن فاصله صورتش و داغ شدن حرارت نفس ها  با 

 .دستش فرار کردم ر یگرد شده و از ز 

 ...اتاق خواب می  برگه آخر...م نمیا_

شدن دستم تعادلم را از دست داده و محکم از پشت در اغوشش فرو  دهیکش  با 

  :رفتم

 گفتم کارت تمومه و برو؟_

 

 

 

 

 ادامه این رمان رو میتونید داخل کانال تلگرام نویسنده مطالعه کنید. 
 

https://telegram.me/joinchat/AAAAAFcqNLrTRasxI3PgwA 

T.me/mooniha 
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1 تراپ الی #پیر

ݩمیـتجا نامر #

خالهص:

سا هچنغ مسا هب نابرهم یرتخد زا هراعتسا مینجات

؛ ناهج هداز رهاوخ ، یرهاوج اناج لتق هب مهتم هک

هدش... نارهت گرزب رجات

ات هچنغ ، صاصق یاج هب داوخ یم ناهج حاال

... هشکب رجز شرمع زور نیرخا

.... هشاب شدوخ دوجو زا هک یرجز

هنک.... یم شروبجم نیمه یارب

ییامعم   ؛  هناق  شاع  یس؛  ژرنا:خبنو 
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#مینجات

151 تراپ #

_______

ش مام  ح  هب  دوب  هتف  گ  ناهج  هک  ینا  مز  زا  تع  اس  ک 

. دوب  وان  زا  یر  بخ  و  تش  ذگ  یم  میی  ا 

! دوب  دمع  شزا  ندر  ک  لط  عم  نیا  احض  ا 

وا هب  دیا  ب  بخ  هک  دنک  ارکالهف  نم  تس  اوخ  ی 

. متف  گ  یم  کی  ر 

. مدو  ب  هدش  کالهف 
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! تشاد ار مناور و حور ندرک هناوید دصق زورما

. متفر طایح هب ور یا هشیش راوید تمس هب

! دشاب گرزب ردقنا مامح هرجنپ تشاد ینعم هچ

هب یگنشق یامن هرجنپ یگنر یاه هشیش دنچره

سکره دوجو ارهب شمارآ هرذ هرذ و هداد مامح

ارزا وا یسک ادابم دوب بذعم .مدآ درک یم ریزارس

! دنیبب طایح لخاد

ش رود  ات  رود  هک  متش  اذگ  هش  یش  یو  ربر  ار  متس  د 
دش. زاب  مام  ح  بر  د  هظ  حل  نیم  درک،ه  راخ  ب 

مرمک تش  ارپ  میا  ه  تس  ود  هدیخرچ  هنش  اپ  یو  رر 
. مدر  ک  ل 

نو، یس  ول  زا  رپ  هک  یا  ه  سفق  تم  س  هب  نم  هب  هج  وت  ی 
یم رد  هچ  هب  متس  ناد  یم  هکن  زیچ  کی  وهراز  وپم  ا 
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یطسوتم و  یج  راخ  وپم  اش  نتش  ادرب  واب  تف  ر  درو  خ 
: تف  گ 

نک. رپ  وناو   _

س مل  ار  بآ  تس  وابد  هدر  ک  رپ  ار  ناو  فر  ح  ی 
. دناز  وس  ارب  تس  وپ  هک  ر  دقنآ  هن  ،اما  دوب  مرگ   . مدر  ک 

هدامآ ناو  میی  وگب  ناه  ج  وهب  مخ  رچ  ب  هکن  یا  زا  ل 

نورد یک  شم  ریز  س  ابل  واب  هتش  ذگ  مرا  نک  زا  تس  ا 
! تس  شن  ن 

چم هک  موش  اتبدنل  هدش  هزی  خ  مین  و  هدی  شک  ینی  ه 
: تف  وگ  تف  رگ  ار  متس  د 

؟ اجک   _

! هدش  عو  رش  تهزا  تر  ا 

خرس و  روم  روم  ار  منت  مامت  هک  یت  لا  جخ  و  مش  خ  ا 
: متف  وگ  هتخ  ود  راو  ید  هب  ار  مه  اگن  دوب  هدر  ک 
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نک! لو  ومت  سد   _

: تف  وگ  هدز  یرا  د  ادص  دنخ  ز 

؟ هتف  ر  تد  ای  هنم  هب  تم  دخ  تا  هفی  ظو   _

رت مکح  ارم  متس  د  هک  مش  کب  نو  ریب  ار  مچ  م  مدر  قالک 
. دیش  شک  دوخ  تم  س  ه 

مداتفا ناو  رانک  وناز  واب  هدا  د  تس  زاد  ار  مدا  ع 
. تف  ر  ورف  بآ  نو  رد  جنر  اتآ  متس  د  هظ  حل  نیم  ه 

نیا اب  اداب  م  مدز  گن  چ  ار  ناو  هبل  مرگ  ید  تس  اد 

. متف  یب  ناو  لخ  شاد  دتس  راش  ف 

... روش  ب  وما  هوم  و  راد  رب  ور  وپماش  یزا  بجل  یاج  _هب 

: متف  گ  ینا  هگا  ن  یم  یمص  ات 

زا نار  هت  گر  زب  رج  نات  مهفب  هگا  نگ  یم  یچ  مدر  _م 

؟ هنک  یم  ن  هدا  فتس  شا  رس  نتس  ش  یار  شب  اتس  د 

نورد هناش  وات  مدش  ل  وه  هک  دیش  ک  مکح  ارم  متس  د 
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. متفر ورف با

ات نوچ ارچ؟ ینودیم نمهف یمن تقو چیه مدرم _

وتراک !حاال ینومیم نم رانک و ترامع نیا یوت دبا

مرایب مروت مروبجم یدب همادا هگا نوچ نک عورش

وت...

: مدیرغ

! یگب روز مهب ینوت یمن _

! یدیدن ور مییوگروز زونه _

اسنوم #: هدنسیون
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داد: هما  دا  هک  مدی  وج  بل  ص  رح  ا 

ینوخب هگی  د  راب  هی  ید  رک  اض  ما  هک  ید  ادر  ارق  همز  _ال 

؟

. درک  میا  هر  رابن  ،یا  مدی  شک  ار  متس  د  فر  ح  ی 
: تف  گ  هک  موش  بدنل  میا  ج  زا  متس  ا 

نم اب  ماو  رهش...ت  زا  نو  ریب  میر  یم  زور  دنچ   _
. یای  م 

؟ مای  ب  دیا  ب  نم  ارچ  _و 

: تف  وگ  تس  شب  شقن  یاه  بل  یو  ربر  ید  نخز  و 

! مگی  م  نم  نو  _چ 

*
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ار هناخ  زپش  هبا  یه  تنم  یاه  هلپ  میا  هاپ  ند  یبو  اک 
هشیش ناو  یل  نیر  گت  رزب  نتش  واببادر  هدر  ک  ی 

. متف  ر  لا  چخ  ی  تم  س  هب  ناک  چبآ  لخ  ا 

ش یاه  وم  درک  مرو  بجم  هرخ  باال  ینا  ور  هزا  بجل  کد  ر 
و دات  اسی  یی  ورپ  لا  مک  رد  دعب  مش  کب  بآ  و  مرو  شب  ا 

! درو  ردا  اشار  هدن  ام  یقاب  س  ابل  اهنت  نم  هب  تش  پ 

مامح داب  تع  رس  واب  منی  بب  ار  یزیچ  ات  مدن  امن  دنچ  ر 
اش یرو  عش  یب  و  یی  ایح  یب  نیا  اما  مدر  ک  رت  ا 

. دوب  هدر  وا  رد  یبا  سح  ار  مص  ر 

ناویل نو  رد  شار  فص  ون  هتش  اربادر  بآ  گر  زب  یر  ط 
: تف  گ  قو  وش  قو  ابذ  سهرا  هک  مدر  ک  یلا  خ 

یورهار یو  هوت...!ت  دموا  یلو  گوگ  هبر  گ  هچ  _هیب 

... دوب  هتس  شن  اقات  ا 

رد بآ  و  درگ  میا  ه  مش  چ  هاگاد  وخ  شان  فرح  نیا  ا 
!. دیر  پ  میو  ل 
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ناتسد رد  هبر  گ  هچ  نب  دید  واب  هدی  چخر  هفر  س  ا 
!! مدر  ک  پو  کگن  س  امس  سهرا،ر 

: تف  وگ  هدم  آ  ولج  مدق  دنچ  منا  خ  با  ب 

! هدم  وا  ایند  _پسهب 

: تف  وگ  تخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  سهرا 

؟ دیس  انش  یم   _

: تف  وگ  دید  نخ  با  ب 

یرهاوج تر  امع  یو  ت  هلس  ن  دنچ  هایس  یاه  هبر  گ  نیا   _
! ننک  یم  یگ  د 

یم اذغ  و  ریش  منا  خ  اناج  مه  هبرگ  هچ  ب  نیا  مردا  ه 
مناخ اناج  دید  زرم  ایب  ادخ  یتشم  هک  ش  دعب  د. 

هب ناب  هگن  یاگ  س  هنی  اعم  عقو  ،م  هتس  بلد  ش  هب  یلی  خ 
هنز. ب  نیم  اتیو  و  نس  کاو  منو  ا  یار  ب  تف  گ  رتک  د 

: تف  گ  زاب  ش  ین  اب  سهرا 
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؟ میر  شاد  هگن  مین  وت  یم  _پس 

: تف  وگ  هدر  هبباالک  فر  شم  یاه  هلپ  هب  یه  اگن  با  ب 

بدای! ایرث  یو  لج  دیر  ازن  یلو  _هرا 

نیمز یو  شربر  ناتس  د  فک  زا  ار  هبر  گ  هچ  ب  سهرا 

تفر یم  لا  چخ  ی  تم  س  هب  هک  روط  نامه  و  هتش  ا 
: تف  گ 

... میر  ازب  مس  شا  ارب  دیا  _ب 

: تف  وگ  هدی  چخر  متم  س  هب  با  ب 

هنک... با  خت  نا  مس  ا  هدرک  ش  ادی  پ  هک  یس  ک  _براز 

و دز  دنخ  شبل  مار  ابا  هک  مدر  ک  یم  ش  هاگ  ن  بج  عت  ا 
دوجو اب  نز  نیا  دش.  ش  یاذ  غ  لو  غش  م  هرا  ب 
. تس  ناد  یم  ید  ایز  یاه  زیچ  ش  توک  س 

یکچوک دنخ  واببل  هتخ  ادنا  هبر  گ  هچ  هبب  ار  مه  ا 
: مدر  ک  همز  م 
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... لفلف _
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" رایهم "

و هدش  مخ  رتف  د  یش  نم  تخ  ب  کی  ن  منا  خ  زیم  یو  رر 
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: متف  گ 

؟ تس  ین  یا  هگی  _کسد 

: تف  وگ  هدر  شک  دتس  ریز  رتف  د  هب  یه  ا 

یدوریپ منا  خ  اب  طق  ف  ما  درف  هن...  هگی  د  زور  ما  یار  _ب 
. دیر  اد  قرار  هس  تع  ا 

: متف  گ  با  تهم  قات  یهبا  هاگن  مین  واب  هدا  د  ناک  ت 

؟ نتف  ر  همه   _

: تف  گ  دنخ  بل  ابو  هدز  هناچ  ریز  شار  یاه  تس  د 

!. متس  ه  نم   _

: تف  گ  هچ  اپتس  د  هک  مدر  کن  زاب  ار  میا  ه  ورب  ا  نای  م  ه 

دنت. سه  یر  هاط  منا  وخ  ینس  حم  یاق  _آ 

قاتا تم  س  هب  ار  مری  سم  و  هداد  ناک  ترس  تی  دج  ا 
. مدر  ک  جک  با  ت 
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یباوج یت  قو  و  هدز  ش  قاتا  بر  د  هب  هاتو  ک  هبر  ض  و 
. مدی  شک  نیی  اپ  ار  هری  گتس  د  متف  ر 

. انام  ه  مند  ش  کش  اوخ  نامه  قات  ردا  منت  شاذ  گاپ  ا 

هک تخ  ب  کی  ن  منا  خ  زیم  و  نلا  س  هب  یه  اگن  مین  ا 
ار بر  د  یم  ارآ  ،هب  دوب  ش  لیاس  و  ند  رک  عمج  لو  غش  م 

. متف  شر  تمس  هب  مار  آ  یی  اه  مدق  واب  هتس  ب 

ریز شار  دتس  کی  هتس  خ  یو  لوچ  وکر  دتخ  کی  ل 

. دوب  هدی  باوخ  و  هتش  اذگ  زیم  یو  شربر  ر 

رتهب ات  مدش  مخ  و  هتف  رگ  وناز  یور  رب  ار  میا  ه  تس  د 
. منی  بب  شار  ترو  ص 

درب ش  دوخ  هار  مه  هار  چنغ   ، ناه  ج  هک  زور  نا  دعب  ز 
... درب  ار  با  تهم  زیچ  همه  راگ  ن 

! درک  یمن  مه  اگن  میق  متس  یت  ...ح  دید  نخ  یم  ن  رگی  د 

هدناخرچ ش  هام  لثم  تر  وص  یو  ربر  ار  میا  ه  مش  چ 
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: مدز  بل  و 

... مدر  مان  هام   _

نا رد  راک  دوخ  هک  یت  سد  واب  داد  اش  ینی  هبب  ینی  چ 
. دنار  اخ  اشار  ینی  ب  دوب  زیم  یو  ور  هدو  ب 

ش ناتش  گنا  نای  م  زا  ار  راک  دوخ  و  هدر  ب  ولج  تس  د 
متساوخ یم  ن  متش  اذگ  زیم  یو  وربر  هدی  شک  نو  ر 
انئمطم هک  یز  م...یچ  ریگب  ش  زا  ار  مار  آ  با  وخ  ن 

! تش  ادن  دوب  تق  و  یلی  خ 

و درو  خ  زیل  اش  هعن  قم  ریز  زا  هناشکرس  هک  یی  وم  ر 
رد هناو  رپ  دص  ند  یرپ  لثم  دات  اشفا  هنو  گ  یو  رر 

. درک  اپ  هب  اغو  غ  م 

منزب رانک  ش  ترو  ص  یو  زار  ار  نا  ات  مدر  ب  ولج  تس  د 
و دش  زاب  ادص  و  رس  رپ  قات  ا  بر  د  هظ  حل  نیم  ه  ه 

: تف  گ  بدنل  یاد  ص  اب  تخ  ب  کی  ن  منا  خ 

! نیه  ــا...  ته  _م 
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مدرک شهاگن تینابصع زا هدش تشرد یاه مشچ اب

راک زا راک رگید اما دزن دایرف لماک ار شمسا دنچ ره

دوب! هدیرپ باوخ زا باتهم و هتشذگ
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هرابود و  تخ  ب  کی  هبن  نم  شزا  هاگ  ن  دول  آ  با  و 
: تف  گ  هنام  ولظ  مو  دات  فا  نم  یو  ر 
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ارچ... هدش  _یچ 

تکاس و  هدا  تفا  زیم  یو  ر  کچ  وک  تع  اس  شهب  هاگ  ن 
: تف  گ  تخ  ب  کی  هکن  د 

. منک  یظ  فاح  ادخ  مدم  ،وا  هدش  موم  ت  یرا  دا  تع  _اس 

... مدر  ک  رکف  دیش  خ 

: تف  گ  مکح  وت  تی  دج  ا 

! دیئ  امر  فب  منا  خ  تس  ین  _المز 

ار بر  ود  هدا  د  ناک  ترس  تو  هبم  و  متا  تخ  ب  کی  ن 
. تس  ب 

یلا خ  نو  وا  نیا  رس  ارچ  هدر  وخ  تب  اص  عا  یت  _قو 

!؟ تا  هنو  خ  ورب  نک  عمج  ینک  ی 

و هدا  تس  یا  نم  هب  هج  وت  یب  هک  مدر  شک  هاگ  ن  طق  ف 
ش فیک  نو  ورد  هدر  ک  عمج  زیم  یو  زار  ار  اه  هدن  و 

درک اج  هباج  ار  زیم  یو  ر  یاه  هگرب  یم  ک  تش  اذگ  ی 
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: تف  گ  بل  ریز  و 

وت...؟ یش  _وک 

ش ناکت  هک  یلا  ح  هورد  دروا  ارباال  لیت  سا  راک  د 

: متف  گ  مدا  د  ی 

؟ ید  رگ  یم  نیا  لا  _بند 

تسد و  دش  هدی  شک  متس  د  یو  ر  ثک  شابم  نامش  چ 
. مدر  ب  بق  ارع  متس  الد  باقت  م  هک  درو  آ  و 

بقع لک  لک  یب  و  دش  تش  م  اوه  یو  شربر  دتس 

. دیش  ک 

هنو. خ  مرب  دیا  ب  هدب   ... رایه  م  نک  ن  یزا  _ب 

. تم  رب  یم  مدو  _خ 

: تف  وگ  دز  ید  نخز  و 

اقآ...! هدر  کن  _المز 

... هدی  سر  امزدای  هب  امش  ز 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مرا  د  نیش  ام  نم  ضر  د 

: متف  وگ  هتف  رگ  ش  تمس  هب  ار  راک  د 

.. یرا  دن  نیش  _ام 

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  مش  چ 

؟ دیش  خبب   _

: متف  وگ  هدر  ب  ورف  مبی  ج  رد  ار  متس  د 

! هرا  دن  _چخر 

داد ناک  ترس  گن  گ  دش  ن  مفرح  هج  وتم  راگ  نا  یا  هظ  ح 
هداد ماج  نا  مه  رگی  راد  بکی  هک  یرا  ک  یرو  آدای  اب  ا 

: دیر  وغ  درش  ف  مه  هب  شار  یاه  بل  مدو  ب 

یه ـــرا! _م 

. متخ  ادنا  ارباال  منا  ورب  ا  ودر  ه  تی  دج  ا 

رطاخ هب  هک  یی  اه  مدق  واب  تس  شارب  فیک  ل 

تمس هب  دیب  وک  یم  نیم  ز  یو  ربر  مکح  م  تی  نابص  ع 
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و هدناسر شهب ار دوخ تعرس هب تفر قاتا برد

. مدش شهار دس

رانک... _ورب

... مینزب فرح ماوخ _یم

دز: ما هنیس هسفق یور ورب هدروا ارباال شفیک

فرح ماوخ یم یگب دازیمدآ لثم یتسنوت _یم

یاخرچ تییوجشناد نارود لثم یرب هکنیا هن مینزب

! ینک خاروس ومنیشام

: متفگ و هدیشک ما هناچ هب یتسد

مزا تییوجشناد نارود لثم ههام هی کیدزن یتقو _

. منک یم راتفر نارود نوا لثم منم ینک یم رارف

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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شارک سف  ون  هتخ  ود  م  ندرگ  هب  شار  هاگ  ن  تو  کس  ر 
. درک  تو  ف  الهف 

یبوچ بر  د  یو  شربر  ندب  فر  ط  ود  ار  میا  ه  تس  د 
: متف  وگ  هدا  د  قرار 

فرار... نو  ؟دب  مین  زب  فر  _حاالح 

: تف  گ  هتف  رگ  گدرا  عیر  وس  دیو  ج  شار  بل  هش  و 

؟ یگ  ب  یاو  خ  یم  یچ   _
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... و 

: مدر  ک  همز  مز  و  هدش  کی  دزن  ش  هب  یم  ک 

باال... رایب  وتر  س  لو  _ا 

. درک  دنل  برس  و  درش  ف  مه  هب  شار  یاه  پکل 

!... مرس  منی  ا  امر  _فب 

! وگب  حاال 

: متف  وگ  هدز  پکل  یم  ارا  ه 

یارب داد  قرار  هی  ناه  ج  متس  نود  یم  دص  رد  هی  هگا   _
تسارح هب  مدز  یم  گن  ز  مدو  خ  هدر  ک  هدا  مآ  هچ  ن 

نو... ریب  ش  متخ  ادن  یم  و  نات  سر  بامی 

با... تهم  متس  نود  یم  ن 

ناهج ینو  دب  ماو  خ  یم   ، هدش  هک  هیر  االناک  ا 
یمن بی  سآ  ش  هب  هرف  نتم  هچ  نغ  زا  هگب  مه  ردق  هچر 

. ه 
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! هرد  پ  هی  ابلق  داو  خن  هچ  داو  خب  هچ  نو  ا 

. هدر  وخ  مخ  وز  هدا  د  تس  زاد  وش  رتخ  د  هک  یرد  پ 

یمن بی  سآ  هگی  د  ردپ  هی  رتخ،  د  ،هب  هدی  شچ  وش  د 

! ه 

میاه مش  اهوچ  بل  یو  شر  هاگ  ن  تو  کس  رد  با  ت 
... درک  یم  تک  ر 

و هدش  مخ  نیی  اپ  شهب  یاه  بل  یه  کاتو  ثک  ام 
: تف  گ 

؟ ینئ  مط  م  اجک  _زا 

نونشن هما  نزو  ور  رابخ  زاا  ورا  زیچ  یلی  خ  دیا  ش  مدر  م 
! نتس  ین  مس  ا  نیا  القی  هک  نتس  ه  ارد  زاپ  یلی  خ  ا 

هک ایلی  ،خ  ننک  یم  ن  مح  ر  نوش  دوخ  رتخ  د  هب  هک  ایلی  خ 
اانو... ننک  یم  روگ  هب  هدنز  ورا  نوا  نو  شد  وخ  تس  اد 

با... تهم  نتس  ین  هس  یاقم  لبا  ق  ناه  ج  اب  _اانو 
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اش هیر  گ  ره  .اب  درک  قو  ذ  اناج  مدقره  یار  ب  ناه  ج 
دش! نو  شخ  رگی  ج 

؟ هرذ  گیم  روط  چ  سهلا  تس  یب  رس  پ  هی  ینو  و 

اناج!اال ند  رک  گر  یزب  ارب  تش  اذگ  وش  ینو  وج  لک  نو  ا 
هش! سلا  یا  هدر  وخ  و  یس  ن 

! اباب  تف  گ  یم  ناه  ج  هب  یگ  سلا  هدز  نوپ  ات  ا 

ره هن  یلو   ... هرد  پ  هی  ابلق  داو  خن  هچ  داو  خب  هچ  نو  ا 
! یرد  پ 

... هدی  شمن  رازآ  اما  هراز  هچب  نغ  رس  هبر  س  دیا  ش 

: تف  وگ  دش  عمج  با  تهم  یاه  مش  چ  رد  کش  ا 

ور... هچ  نغ  منی  بب  نک  یرا  ک  _هی 

و هتف  رگ  تش  گنا  اراب  دیکچ  اش  هنو  گ  یو  ر  هک  یک  ش 
: مدر  ک  همز  م 

. منک  یم  تب  حص  ناه  ج  اب  یلو  مدب  لو  ق  منو  ت  یم  _ن 
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ــه چنغ

! متش  ادن  ند  رک  عمج  یار  ب  یلی  ا 

! میا  سه  وابل  مدو  ب  مدو  خ 
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هک یرا  ولش  وتن  ام  اب  ممرفی  نوی  ند  رک  ض  وع  پساب 

تمس هب  دوب  منت  تر  امع  نیا  هب  ند  مآ  عقو  م 
. متف  ر  هناخ  زپش  آ 

دوب هدر  ک  رپ  ریس  م  یو  ت  یارب  هک  یک  چو  ک  دبس  با  ب 
: تف  وگ  هتش  اذگ  زیم  یو  ار 

وک؟ تل  یاس  و  رتخ  _د 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یا  ه 

. مرا  دن  یز  _یچ 

: تف  وگ  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 

هتشادن یز  یچ  هش  یم  هگم  نو  وج  رتخ  ؟د  یچ  ینع  _ی 
یر! بب  یش  ا 

هنو... مب  هتف  ه  هی  داو  خب  اقآ  دیا  ش 

ش یور  رب  هک  یلا  ودحر  هدیش  ک  بق  ارع  یز  لف  یلد  ن 
: متف  گ  متس  شن  ی 
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دنو... زوس  ومک  اس  ایرث  لو  ا  زور   _

: تف  وگ  مدنا  شمتا  هاگ  ن 

؟ هتف  شگ  هب  یک  ؟  دنو  زوس  هک  یچ  ینع  _ی 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  باال  ه 

... هدش  هک  هیر  اک  هگی  _د 

... مرب  هکب  مرا  دن  یچ  ی 

؟ یچ  تی  یاس  انش  لیا  سو   _

برد ند  رک  زاب  واب  هد  ناخر  چ  مدو  خ  تم  س  هب  ار  د 
: متف  شگ  ی 

... هناه  ج  تس  _د 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  ش  ترو  ص  هب  یگ  ن 

! اینک  شن  باط  خ  یرو  طنی  شا  دوخ  یو  ،لج  رتخ  _د 

! ناه  ج  تف  گ  یم  ن  مش  زرم  ایبا  دخ  مردا 
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: متف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  هدن  خ  ا 

هیقب و  هدی  شر  وخ  هن  کیم  رکف  تس  ین  لیل  د  یب  _پس 

نخ! رچ  شب  رود  دیا  وب  دنا  هرا  ی 

یقیمع مد  اه  هلپ  هار  زاباالی  ناه  ج  بدنل  یاد  ص  ا 

: متف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  باال  هقبط  هب  تس  .ابد  متف  ر 

هراد نو  ــ  تن  اهج  اقآ   ، مدز  ش  یتآ  وش  مد  امر  _فب 

! هنک  یم  مرا  ضح  ا 

: تف  گ  دوب  هتف  رگ  اش  هدن  خ  هکن  ا  دوج  ابو  با  ب 

رتخ... د  وش  _اپ 

امت...! فگ  ته  ب  یچ  هرن  تد  ا 

واب هدی  شک  ولج  ار  دوب  هتف  ر  بق  ع  یم  ک  هک  شملا 

: متف  گ  میا  هوم  ند  رک  بت  ر 

،خالف منک  یم  ن  لک  ،لک  منک  یم  شن  یناب  صع   _
منهد ـــازا  قآ  مش  منک،چ  یم  ن  یرا  شک  ف 
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! هتف  ا  یم  ن 

! نو  ج  با  بر  هگی  د  نک  هدج  شس  هب  وگب  و 

: تف  وگ  درک  درگ  مش  چ 

یم هدج  س  ادخ  ولج  طق  ف  مدا   ، رتخ  هللاد  رفغ  _اتس 

! ه 

: متف  وگ  هدن  اخر  چ  رس  هس  اک  رد  ار  میا  ه  مش  چ 

یلو منک  یم  مش  وگ  هزی  وآ  ور  یتفگ  هک  یی  اراک  نیا   _
یمن تک  اس  اش  هناه  اوخ  دوخ  یای  یوگ  روز  رار  ب 

! منو  م 

. متف  اهر  هلپ  تم  س  وهب  هتشاد  رب  زیم  یو  زار  ار  د 

. مدی  د  ملب  اقم  ار  ناه  ج  مدی  سر  هک  هلپ  نیر  خآ  ه 
درکیم دوم  ناو  و  هدر  ک  ورف  ش  هار  مه  نفل  شارت  ر 

. هدی  دن  ار  ن 

ش زا  یش  نکاو  هچی  یت  قو  و  مدا  تس  یا  هظ  حل  د 
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@DONYAIEMAMNOE

. مدرک فاص ار میولگ ادص رپ مدیدن

درک. دنلب رسو هدز یمارآ کلپ

زا بابر هک تفر برد تمس هب میاپاترس هب یهاگن اب

: تفگ مرس تشپ

هش! یمن یروطنیا اقآ... دینک ربص _
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یسم ینی  س  هک  مدی  چخر  با  بر  تم  س  هب  بج  عت  ا 
. درو  باالا  یم  ارک  نآر  وق  بآ  هس  اک  یو  ا 

: تف  وگ  هدش  گن  رمک  ناه  ج  هره  چ  رب  مخ  ا 

... تس  ین  المز  اراک  نیا   _

ولج شار  یاه  مدق  ناه  ج  فر  ح  هب  هج  وت  یب  با  ب 
.ابباال دات  اسی  ید  ورو  هدش  زاب  بر  د  لبا  قم  و  هدم  آ 

: تف  شگ  رس  یزا  وم  ینی  س  نتف  ر 

! همس  ؟ر  اقآ  هش  یم  هگم   _

هک مدر  ک  داب  ار  مپچ  پل  ب  ابر  نتف  گ  اقآ  زا  رایت  خا  ی 
مشچ دنا!  من  رود  ناه  ج  نیب  زیت  هاگ  زان  تک  رح  ن 

! درک  یلا  خ  ار  مدا  ب  لک  نیم  وه  درک  ز 

فقوتم هار  نای  م  اما  ت  شادر  ب  با  بر  تم  س  هب  یم  د 
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! دیخرچ متمس وهب هدش

بل یهاتوک ثکم واب درک میاپ اترس هب یهاگن

و دیخرچ درک. سمل ار دنخزوپ کی حرط شیاه

! تفر

هچ؟ ینعی دنخزوپ نیا

در ینیس ریز وزا هدز ینیس لخاد نآرق رب یا هسوب

دش.

نییاپ ترامع یاه هلپ زا یبل ریز یظفاحادخ اب

. تفر

هراشا رورغ یادخ هب وربا و مشچ اب بابر هب ور

نارق زبس دلج یور رب یا هسوب واب هدرک

. مدیود ناهج رس تشپ و هدرک یظفاحادخ

  ******
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ناهج گن  ر  یک  شم  پی  ج  رد  هک  دوب  یت  عاس  چراه 

هدشن لد  وب  در  نام  نایم  یف  رح  وهچی  مید  وب  هتس  ش 
! د 

یاه راگ  زابیدا  گر  زب  رکشل  نا  س  کعر  هکب  دوب  بی  ج 
هدرکن ش  دوخ  هار  مه  ار  رفن  کی  یت  ح  طا  یح  لخ  ا 

ووا... مدو  ب  نم  طق  !ف  د 

هنک... ؟ن  ارچ  ی 

: تف  وگ  درک  هدا  فتس  ا  تص  رف  زا  منا  دج  و 

هریگب تز  ؟اگ  هنز  ب  وتن  درگ  ؟  هنک  راک  یچ  داو  «ثمالمخی 

« تف  رگن  هری  گب  وتن  وج  تس  نوت  یم  ؟ 

: متف  وگ  هتف  رگ  ناد  ند  هب  ار  مبل  هش  و 

؟ دیی  اوخ  یم  یی  _اچ 

یرس و  هدر  ک  متم  س  هب  یه  اگن  مین  ش  کنی  ع  تش  زپ 
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داد. ناکت یفن هناشن هب

هب ار میاه کلپ یمک و هدنابسچ هشیش ارهب مرس

نامهم هرابکی هب باوخ هک متشاذگ مه یور

دش! ما هدناوخان

. مدی  رپ  با  وخ  زا  هدی  سر  ت  نیش  ام  دید  ش  یاه  ناک  ات 

ناهج تم  س  هب  یک  اخ  و  کی  رات  هدا  ج  ند  ید  ا 
. مدی  چخر 

هتفرگ تس  ردد  ار  نیش  ام  نام  رف  تر  اهم  شو  مار  را 
ش تکر  ح  هب  نیش  ام  نتف  ر  نییاپ  هبباالو  هج  وت  یب  و 

داد. یم  هما  د 

ییاه یر  تچ  و  هدی  شک  باال  یلدنص  یو  ربر  ار  مدو  خ 
تیاده مش  وگ  تش  هبپ  ار  دوب  هدما  ممش  چ  یو  لج  ه 

. هدا  تفا  مند  رگ  رود  هب  شملا  مدش  هج  وتم  هک  مدر  ک 
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مرس یور ار وشلا هدرک ناهج هب یهاگن مشچ ریز

دش! مک نیشام تعرس هک مدرک بترم
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یهارود نای  م  هک  دید  هچ  یک  یرات  نا  رد  منا  د  یم  ن 
ش تعر  وس  هدن  اخر  تچ  سار  تم  س  هب  ار  نام  رف  هدا  ج 

. درک  رتش  یب  ا 
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تعرس هب  مری  گب  ار  یما  واکج  نک  یو  لج  متس  ناوت  ن 
: مدی  سر  پ 

؟ هدش  یز  _یچ 

هب هک  ید  ایز  دود  هج  وتم  هزات  نیش  ام  نتف  رتر  ولج  ا 
. مدش  تف  ر  یم  نام  س 

!... تخ  وس  یم  تد  ش  هب  یز  یچ  راگ  ن 

ینمیا دنب  رمک  همک  ید  ور  رب  شار  تس  ار  تس  د  ناه  ج 
: تف  شگ  ندر  ک  زاب  واب  هتش  اذگ  اش 

یش! یمن  هدا  _یپ 

و دوب  نتخ  وس  لا  دحر  هک  یک  چو  ک  هبلک  ند  ید  ا 
درگ میا  ه  مش  چ  دند  وب  هدش  عمج  ش  رود  رفن  نید  ن 

مدنا! زاب  منا  هد  و 

ش دوخ  و  دات  اسی  هناخ  یم  دق  هد  تس  رد  ناه  ج  پی  ج 
دش. هدا  یپ  تع  رس  هب  م 
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یم اشا  مت  ارچ  ؟  درک  ی  شمن  وما  خ  شار  تا  یس  ک  ا 
؟ دند  ر 

زاب ار  مدن  برم  ک  دوب  هدز  ناه  ج  هک  یف  رح  هب  هج  وت  ی 
هدایپ و  هدی  شک  مدو  تخ  مس  هب  ار  هری  گتس  ود  هدر  ک 

. م 

تسکش یم  ار  بش  روا  بع  ر  تو  کس  هک  یی  ادص  ا 

! دوب  ش  تا  لخ  شاد  دنز  رف  ایوگ  هک  دوب  ینز  یاه  نهلا 

اب دوب  یلا  ها  زا  یک  ابی  تب  حص  لا  دحر  هک  ناه  ج 

و تس  شب  اشقن  هره  چ  رب  یک  انتش  حو  مخ  ا  مند  ی 
. موش  ب  بو  کخ  یم  میا  ج  رد  دش  ثع  ا 

رد هک  یا  سهلا  تف  ه  رس  ابپ  ید  رم  هظ  حل  نیم  ه 

. دیر  پ  نو  ریب  شهب  تا  لخ  اد  زا  تش  شاد  و 

ناهج طس  وت  تش  مزاپ  یوزاب  هک  مور  ولج  متس  ا 
: دیر  غ  مش  وگ  ریز  و  هدش  هدی  ش 

ید؟ یمه  فن  ور   « یش  یمن  هدا  «یپ  هلم  ج  یاج  _ک 
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. مدر  ک  هاگ  شن  یاه  مش  چ  رد  میق  ومتس  مدن  اخر  سچر 

دز: دای  رف  نز  ه 

؟ ووک  مرت  خد ــــ  وک؟  نا  ــ  غمر  _ا 

: تف  گ  هدا  تفا  ریز  هب  سیر  اب  د 

. دیس  شرن  هب  متس  هش...د  یتا  شرپ  رود   _

یرتخد غیج  بدنل  یاد  ص  و  دات  فا  مند  ربب  یا  هش  ع 
دش. بدنل  هبلک  لخ  اد  شزا  مردا  دای  رف  شزا  ی 

نا... ما ـــ ـــــ  _مــــ 

هبلک تم  س  وهب  هدش  شبدنل  یاج  زا  تد  ش  هب  ن 
دند. اشش  معنا  یلح  م  یاه  نز  هار  نای  م  اما  دیو  د 

هبلک تم  س  هب  بآ  یاه  ل  طس  اب  درم  دنچ  هظ  حل  نیم  ه 
! دنت  رخی  لخ  اد  هب  هر  جنپ  لخ  اد  زا  ار  اه  نا  و  هدم  ا 

ییاه هلع  ش  نین  چ  اب  یش  تا  یار  ب  بآ  مک  مج  ح  ن 

... دوب  ن  یف  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

: تفگ و هدروا میوزاب هب یراشف ناهج

...حلاـا! نیشام وت درگرب _

تمس هب شدوخ و داد له نیشام تمس ارهب متسد

. تشادرب لطس کی و هتفر اه درم
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هب تس  د  هب  لط  س  هک  یر  سپ  ند  ید  واب  هدن  اخر  سچر 

دس ینا  هگا  ن  یم  یمص  ت  ذاختا  اب  دیو  د  یم  هبلک  تم  س 
. متف  رگ  ش  ناتس  زاد  ار  رپ  همین  لط  وس  هدش  ش  ه 

ورب هدر  ارباالب  لط  س  هک  درک  یم  مه  اگن  بج  عت  ا 
. مدر  ک  یلا  خ  مرس  یو  ر 

س یخ  ار  میا  سه  ابل  رتش  یب  مه  نام  ه  اما  دوب  یم  ک  ب 

. د 

هبلک رود  هک  یلح  م  یاه  درم  و  نز  دای  رف  هب  هج  وت  ی 
دراو و  هدی  ود  بر  د  تم  س  ،هب  دندوب  هات  اسی  راو  هقل  ح 

. مدش  ه 

ار دز  ادص  ار  ممس  هکا  ناهج  مش  پخر  دای  رف  یاد  ص 
ار مبو  طر  م  وشلا  هتف  ر  ولج  هجوت  یب  اما  مدی  ن 

. متف  رگ  منا  هد  لبا  ق 

. درک  ش  یر  ار  ملد  رتخ  د  غیج  یاد  ص 

ورف یک  انتش  حو  یاد  ص  اب  هبلک  بر  د  هظ  حل  نیم  ه 
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! تخ  ی 

... مدر  ک  ادی  ارپ  ناغ  مرا  و  هدن  اخر  چ  مش  چ  تش  حو  ا 

هداتفا وا  هک  یی  اج  یهب  سرتس  ...د  دوب  ش  ردپ  اب  ق 
. دوب  ن  نک  مم  معال  د 

: متف  شگ  هب  ور  و  هدر  ک  زاب  مند  رگ  رود  زا  ار  شلا 

هش؟ !اب  تن  هد  یو  لج  ریگ  ،ب  تت  مس  مزا  دنی  م  شولا  نیا   _

یتروص سو  رت  اب  تش  اد  سلا  هن  دیا  ش  هک  رتخ  د 
داد. ناک  ترس  کش  سزاا  ی 

کی هدر  ک  فص  ودن  میا  ه  تس  د  راش  ارابف  شلا 
هک هدر  ک  تر  شپ  تمس  وهب  هدر  ک  هلو  لگ  شار  تمس  ق 

. درو  اشخ  هنی  س  هس  فق  طس  و  تس  ر 

لباقم و  هتف  رگ  ش  کچ  وک  یاه  تس  ابد  مکح  ارم  ن 

. تش  اذگ  ش  ناه  د 

ش! سکب  وفن  ریگ  ب  تن  هد  یو  !لج  هنی  مه  نیر  _فآ 
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فقس هب  یه  اگن  مین  واب  هتس  ب  متس  د  رود  هب  ار  شلا 
. مدی  رپ  نای  وگ  هللا  مس  ب  یرا  ولا  یاه  بو  وچ 

واب هدا  د  ارتبا  دوخ  م  هرد  منا  تش  گنا  ند  ش  تف  ج  ا 
یولج هک  یبو  چ  هب  یم  کح  م  اتبس  ن  هبر  ض  میا  ه 

. مدز  تخ  وس  یم  و  هدا  تفا  رتخ  د 

. دور  ب  رانک  هک  ردق  نا  هن  اما  دش  اج  هباج  یم  ک 

. مدز  هبر  ض  و  هدا  د  ارتبا  دوخ  هرا  ب 

یبات هرا  بود  اما  دیز  رل  ملد  فق  س  راو  لا  درو  خ  ناک  ات 
هکباال مدز  بو  چ  هب  ار  میاها  پ  تف  وج  هدا  د  دوخ  ه 

... تف  ر  رانک  ه 

ار رتخ  د  تس  ود  هدی  ترپ  عرس  هب  راو  لا  ند  یزر  ال 
مه فق  س  زا  یت  مس  ق  هظ  حل  نیم  ه  تس  .رد  متف  ر 

. تخ  ی 

هرجنپ وهب  هدر  نلبدشک  میا  ه  تس  د  یو  ر  هب  عیر  س 
... مدر  ک  هاگ  ن 
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نک... مکمک تدوخ ... ایادخ

بوچراهچ هب با زا یدایز مجح ندش هدیشاپ اب

هرجنپ وزا هدرک هدافتسا تصرف زا تعرس هب هرجنپ

. مدرک ترپ نوریب ارهب ناغمرا و دوخ

میاه بل نایم "زا یخآ " کاخ هب مندب دروخرب اب

مندب و هدش هقلح مرود یتسد نامرمه دشو جراخ

. دیشک بقع ار

یادص اب هبلک هک مدوب هدرکن زاب ار میاه کلپ زونه

. تخیر ورف لک هب یبیهم
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ار هبلک  مس  شا  یپ  یا  ه  ظحل  هک  یا  هبار  خ  ند  ید  ا 
دش. روم  روم  مند  ب  دیش  ک  یم  کد  ی 

هظحل هک  یس  ک  تم  س  وهب  هداتس  رف  ورف  ار  منا  هد  ب 
متروص تم  س  کی  هک  مدی  چخر  داد  متا  جن  ارخ 

! تخ  و 

زا هک  متخ  ود  مش  چ  ناه  ج  هب  تو  هبم  و  متا 

ش یاه  س  وفن  دز  یم  یخ  رس  شهب  ترو  ص  تی  نابص  ع 
یم یلا  وخ  رپ  با  تش  ابار  اش  هناد  رم  و  نهپ  هنی  س 

. د 

ولج واب  هتف  رگ  ش  ناتش  گنا  نای  م  مکح  ارم  ما  ه 
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: تف  وگ  هتف  رگ  متر  وص  یزاو  شارم  ترو  ص  مند  کیش 

؟ رتخ  د  یق  ش  هلک  ردق  نا  ارچ   _

دیاب وت  هک  ننک  یم  ی  طلغ  هچ  اجن  یا  درم  همه  ن 

تریجنز و  لو  ق  حامت  دیا  نا؟ب  ــــــ  شه  یتا  لد  وت  بیر 

؟ م 

نیگنس و  راد  کش  هبلک  ل  خاد  یاه  دود  زا  میا  سه  ف 
وهب هدر  شف  ناه  ج  هناش  یو  ارر  متس  .د  دوب  ه 

! تش  ادنر  ب  بق  ع  هب  یم  دق  اما  مدا  شد  لوه  بق  ع 

تسد ند  رک  هقل  ح  واب  هدز  ارپس  متس  د  مش  خ  ا 
هب تک  رح  کی  اب  میا  ه  هناش  رود  و  پاها  ریز  ش  ی 

. درک  مدن  شلب  ناتس  د  یو  ر 

نم درگ  اش  بر  د  ند  رک  زاب  واب  هتف  ر  نیش  ام  تم  س  ه 
. تش  اذگ  یلد  نص  یو  ربر  ا 

قم! حا  هرت  خد   _
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بآ یر  طب  ند  کیش  نو  ریب  واب  درک  زاب  ار  بق  ع  بر  د 
. دما  متم  س  هب  یند  ع 

هب ار  هس  اک  دنن  ام  سدتشار  و  هدر  ک  زاب  ار  هش  یش  بر  د 
ار نا  دش  با  زا  ولم  شم  دتس  یت  قو  و  هتف  رگ  ش  ر 

. دیش  اپ  متر  وص  هب  ثک  م  نو  د 

یه ـــع!  _

کیدزن میا  ه  بل  هب  ار  یرط  وب  دش  مه  شرد  یاه  مخ  ا 
. د 

... روخ  _ب 

ش ناتش  گنا  نای  م  زا  ار  یرط  ب  ناز  رل  یی  اه  تس  اد 
نا زا  یپ  .لق  مدر  ک  کی  دزن  میا  ه  بل  وهب  هتف  ر 

ما وتن  ام  نیت  سا  و  هت  فرگ  ار  متس  ار  تس  د  هک  مدر  و 
. دیش  باالک  جنا  را  اات 

هفرس هک  یلا  ودحر  هدر  ب  بق  ارع  یر  طب  تع  رس  ه 
: متف  گ  هتف  رگ  یی  ادص  اب  مدر  ک 
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؟ ینکیم راکیچ _

: دیرغ میاه قتال هب هجوت نودب

... دنبب وتنهد _

هزات متسد یور یگدیرب ندید واب دناخرچ ار متسد

. مدش شیاهراک تلع هجوتم

هک تخیر یگدیرب یور ورب هتفرگ متسد ارزا یرطب

. تخوس مناج مامت

_خآ!
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: دیر  غو  هدر  ک  ثک  م  یم  ک 

! هتف  رن  تت  سد  یو  ت  یلو  هدی  رب  هش  یش  _اب 

ش اجن  یا  رکف  ید  رک  یم  ت  رپ  هرج  نپ  زا  وتد  وخ  یت  ق 
؟ ینک  تب  اث  یت  ساو  خ  یم  ور  یچ  ؟  ید  و 

: متف  وگ  هدر  شف  میا  ه  نادند  نای  م  مکح  ارم  م 

هبلک نو  ،ا  منک  یم  ن  تب  اث  ور  یز  یچ  یس  ک  هب  نم   _

... تخ  یر  یم  تش  ا 

نایم و  هدر  ک  رتش  یب  می  وزاب  رود  شهب  ناتش  گنا  راش  ف 
: تف  وگ  هدی  رپ  مفر  ح 

... رایب  رد  ور  تو  تنام   _
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: متف  وگ  دش  درگ  میا  ه  مش  چ 

_چــی؟

نیلوا و  هدر  وا  ولج  تس  د  مش  نکاو  و  نم  هب  هج  وت  ی 
ش چم  و  هدی  شک  بق  مارع  دوخ  هک  درک  زاب  ار  ما  همک  د 

: متف  رگ  ا 

یا... هزا  جا  هچ  ؟هب  ینک  یم  راک  یچ  یرا  _د 

: تف  گ  تی  نابص  وابع  تف  رگ  ار  مچ  م  تک  رح  کی  ا 

دای ات  منک  وتل  نو  بایب  رَب  طس  و  اجن  یمه  منو  ت  یم   _
تسین طو  برم  ته  هکب  یرا  ک  وت  یر  ی 

نک! عمج  وتز  ارد  نو  !پسبز  ینک  ن  خاتل 

ش ناتش  گنا  نای  م  زا  دنچ  ره  مدی  شک  بق  ارع  مچ  م 

: مدی  رغ  و  هدر  ب  ولج  ار  مرس  ش  دوخ  دنن  دش.ام  ن  ا 

رتخد نو  ا  دیر  وخ  ب  نو  کت  ادر  الحمـــ  طص  هبا  امش  _ات 

ونوتدوخ تر  یغ  ش  هت  هت  لط  س  نو  ...ابا  درم  ی 
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! دید  رک  یم  ش  وما  خ 

... منا  _خ 

رد هک  یم  شخ  اب  ودر  ه  یا  هبیر  غ  نز  یاد  ص  ند  ینش  ا 
. مید  یخ  رچ  ش  تمس  هب  دوب  ادی  وه  نام  ترو  ص 

س یخ  تر  وص  و  دید  رت  اب  دوب  ناغ  مرا  مردا  هک  ی 

: تف  گ 

نوتهب ور  مرت  خد  یگ  دنز  منک  رکشت  نو  تزا  مدم  _وا 

... ناج  منا  خ  منو  ی 

همطاف قح  هب  هدب  ته  ب  یاو  خ  یم  ادخ  زا  یچ  ر 
اره... ز 

نییاپ درگ  اش  یلد  نص  یور  زا  ناه  ج  نتف  ر  بق  اع 

: متف  وگ  هدم  ا 

یم رب  متس  زاد  هک  دوب  یرا  منک،ک  یم  ش  هاو  _خ 

. دمو  ا 
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تسد یمارا وهب هدیشک ولج ار شدوخ یمک نز

. دیچیپ میاه هناش رود ار شیاه

منک... یمن شومارف ور تراکنیا مراد رمع _ات

. تسایند ایند ات متنویدم

بل نیب زا یا نهلا مدرک سح ممکش یور هک یدرد اب

دش. جراخ میاه

هجحل ابو دیشک بقع ار شدوخ هدیسرت نز

: تفگ ینیریش

ناج؟ مناخ دشیچ _

یزمرق ندید واب هدیشک ممکش یور اررب متسد

دش. مهرد ما هرهچ نوخ

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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باتش اب  میو  زاب  رود  هب  ناه  ج  تس  د  ند  ش  هدی  اپچی 

: مدی  شچخر  تمس  وهب  هدی  شک  بق  ارع  متس  د 

ید! یم  راش  یش،ف  ک  یم  یه  ـــه؟  یچ   +

! هتس  ؛د  تس  ین  هک  تن  یش  ام  هدن  د 

هناش هب  رایت  خا  یب  متس  د  میا  ه  مش  چ  نتف  ر  یه  ایس  ا 
دش. گن  اشچ 

: دیر  غ  مش  وگ  ر 
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! مهف  ن  نو  بز  ِهرت  خد   ! هیچ  هدن  د  منک  یم  تی  _حلا 

! هنک  یم  س  راپ  نم  یار  تس،ب  ین  دنب  اپ  و 

هدرک زاب  ار  نیش  ام  بر  د  مهدب  شار  باوج  هکن  زاآ  ل 

هتفگ یز  یچ  نز  هب  ور  ی  لدنص  یو  ربر  مند  اد  لو  وابه 

دش. راو  س  مه  ش  دوخ  و 

ما یلد  نص  تش  شپ  دتس  نتش  اذگ  واب  هدز  تر  اتس  ا 
. دیش  ک  نو  ریب  هدا  ج  زا  ار  نیشام  زند  رود  نو  د 

مخز هب  ات  مدی  شک  ولج  یمک  یلا  ح  یب  اراب  وتن  ا 
! تخ  وس  یم  طق  وف  دوب  یح  طس  دنچ  ره   . دبس  چ 

. متف  رگ  ار  ما  ینا  پشی  یو  ر  قر  ع  مرگ  ید  تس  اد 

: تف  گ  نام  رف  ند  ناخ  رچ  اب  ناه  ج 

هوتا... همک  د  نک  _زاب 

: متف  وگ  هدی  شک  یق  یمع  م 

! مبو  داو...خ  خ  یم  _ن 
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اب دوب  هدی  مهف  دش.  لن  ودب  در  نام  نیب  یف  رح  رگی  د 
. درب  یم  ن  یی  اج  هب  راک  ند  رک  ثح  ب 

ش رف  گن  س  امام  هکت  ی  یاتس  ور  هلح  م  هب  ند  اریس 

و یبو  چ  بر  د  لبا  قم  و  هدرک  مک  شار  تعر  س  دوب  ه 

دات. اسی  یم  ی 

وش... هدا  _یپ 

!! ورن   ، ورب   ، رایب  رد  وت  وتنام  وش،  هدا  وش،یپ  ن  هدا  ی 

؟ ناط  لس  هگی  د  ر 

واب هدر  شف  منا  تش  گنا  نای  ارم  یز  لف  هری  گتس  د 
. مدم  ا  نیی  اپ  نیش  ام  زا  بر  د  ند  رک  زاب  شو  ندی  ش 

هشیش رد  متر  وص  س  اکع  نا  ند  ید  اب  هظ  حل  نام  ه  ا 
! دما  دنب  مس  ف 

ندوب زاب  و  مدو  ب  ناه  ج  رانک  باجح  یب  تد  م  مام  ت 
دید ض  رعم  رد  یبو  خ  هب  ار  ما  هنی  س  هس  فق  ما  همک  د 
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@DONYAIEMAMNOE

دوب! هتشاذگ

میاه تسد درک، غاد ار مشوگ ات شوگ هک یتلا جخ اب

چیه میاهوم یارب اما متسب ار همکد و هدروا ارباال

دما! یمن رب متسد زا یراک

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

163 تراپ #



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

رد ینا  سک  یس،ای  ک  هچ  و  تساج  ک  اجن  یا  متس  ناد  یم  ن 
رطاخ نیم  ه  .هب  دنن  ک  یم  یگ  دنز  هناخ  ن 

یدود هش  یش  تش  پ  تس  رد  مدش  هدا  یپ  هک  یی  اجن  ا 
هریخ ناه  ج  وهب  هدا  تس  یا  نیش  ام  هدن  ام  زاب  بر  د 
نیدنچ ار  بر  د  تس  تار  مس   ( هبو  (ک  بو  کرد  هک  م 

. دیب  وک  یبو  چ  بر  د  هب  ر 

. متخ  انش  یم  ار  اه  بو  کرد  نیا  بو  خ 

هک یر  نه  یاه  هلج  م  یزا  کی  لخ  اد  ناش  هرا  برد  بال 
. مدو  ب  هدن  اوخ  متخ  ورف  یم  یش  ورف  باتک  ر 

یاه بو  کرد  تب  سن  هب  تس  ار  تم  س  یاه  بو  ک 

دنتشاد تیر  مب  یاد  ص  و  هدو  رتب  نیگ  نس  پچ  تم  س 
تشپ درم  نام  د،هم  نامهف  یم  هناخ  بح  اص  هب  ن 

لا بقت  سا  هب  هناخ  یاق  آ  بب  س  نیم  ه  وهب  ددرا  بر  د 
! تف  ر  ی 
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ییادص و  هدو  ب  فی  رظ  پچ  تم  س  یاه  بو  کرد  ا 
، هناخ  منا  خ  بب  س  نیم  ه  هب  هک  دندرک  یم  دیل  وت  رت  ز 

. تف  ر  یم  لا  بقت  سا  ه 

هچوک رد  ار  مه  اگن  یو  اکجنک  واب  هتف  رتر  بق  ع  یم  ک 
اب یبو  چ  بر  د  هظ  حل  نیم  ه  هک  مدناخرچ  کی  رات  همی  ن 

هناشراهچ ید  رمر  ویپ  هدیخ  رچ  ولال  ژیرد  یق  یاد  ص 
دش. نای  امن  بو  چر  اهچ  رد  دقبدنل  و 

ش لگ  زا  لگ  ناه  ج  ند  ید  واب  هدر  ک  شاربدنل  ر 

: تف  شگ  مار  ابا  اما  تف  ک 

. مید  ش  یم  نار  گن  میت  شاد  هگی  ؟د  رس  پ  ید  وب  اجک   _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  ید  نخب  ل  نو  دب  ناه  ج 

... دیس  منک  یم  فی  رعت   _

درمریپ هک  نیم  وه  هدر  ک  هاگ  ن  نم  هب  یم  شچ  ر 
یور رب  تس  د  نتش  اذگ  اب  دخ  رچ  ب  متم  س  هب  تس  ا 

: تف  وگ  هدش  اشمعنا  ه 
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؟ دیر  یگب  مار  ب  یر  سو  ر  هی  یب  یب  زا  هش  _یم 

: تف  وگ  تس  شب  اشقن  هره  چ  رب  یز  یر  مخ  ا  درم  ر 

! هدا  یز  فر  ح  راگ  _نا 

بش تق  و  نیا   ... دین  ومن  هچ  وک  یو  لخ،ت  اد  دیا  ی 
. تس  ین  تس  ر 

طایح لخ  اد  هب  یر  گید  فر  ح  ای  تو  قاض  نو  د 
. تش  اذگ  زاب  ار  بر  ود  هتش  گ 

فک هب  ار  مه  اگن  و  هتف  رگ  میا  ه  ناد  ند  نای  ارم  م 

. متخ  ود  هچ  وک  یگ  نس  ش  ر 

نیشام تم  س  هب  هک  مد  ینش  ار  ناه  ج  یاه  مدق  یاد  ص 
. درک  زاب  ار  هدن  نار  تم  س  بر  ود  هدم  ا 

ار نیش  خمافل،ام  ته  ج  رد  دیل  ک  ند  ناخ  رچ  ا 
تمس بر  د  وا  وری  ،پ  تس  ارب  بر  ود  هدر  شک  وما  خ 

. متس  ارب  د 
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: تفگ و هتفر هناخ تمس هب نم هب یهاگن مین نودب

یا؟ همان توعد رظتنم _

یتشه دراو دنلب یاه مدق واب هدرک یا هچرق نادند

. مدش

. تسب ار برد متشادرب لخاد هب هک یلوا مدق اب

و تفرگ ارباال شرس دنخزوپ هکاب مدرک هاگن شهب

دوب. هتخود مشچ طایح طسو یمیدق همین هناخ هب

و هاگ یاه دنخزوپ ربارب اررد مدوخ متسناوتن رگید

: منک لر تنک شهاگ یب

هیچ؟ یارب ادنخزوپ _نیا

اسنوم #: هدنسیون
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هب هری  خ  روط  نامه  متم  س  هب  یهاگن  مین  یت  ح  نو  د 
: تف  گ  یم  یدق  و  کچ  وک  ه 

هن؟ تف  رگن  هتا  هش  _قن 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  رست  گن  گ 

؟ یا  هش  قن  هچ  ؟  یچ   _

بیج نو  رد  شار  ودتس  هدش  رت  قی  مع  ش  دنخ  ز 

: درب  ورف  ش  راو  ل 

مسانش یم  بو  خ  یلی  خ  ور  وت  لا  ثما  نم   _
... رانک  براز  وند  رک  یزا  ب  ملی  ،ف  نو  جر  دتخ 
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یلیخ یگ  شب  یتآ  یو  ت  ند  یرپ  اب  یت  ساو  خ  ی 
؟ یه  انگ  یب  ؟  یزو  س 

. تف  رگن  تا  هش  ...قن  هدن  م 

نم... ضر  د 

زا هدن  ام  متا  تر  وص  هب  ور  و  هدی  چخر  متم  س  ه 
: داد  هما  دا  مبج  ع 

زور دنچ  نیا  یار  ب  یس  ابل  هچی  نم  اب  جل  زا  یت  قو   _
... یرا  د  یم  رن 

شار وهت  رس  یب  یاه  تو  قاض  ند  ینش  تق  ا 
کالمش هدن  رب  نح  اهول  تو  وحاالقاض  متش  ا 

! دوب  ند  یزر  ل  حلا  رد  منت  مامت  هک  مدو  ب  ینا  بص  ع  ردق  ن 

...؟ دوب  هدر  ک  رکف  ش  دوخ  اب  ی 

: مدی  رغ  مدر  شف  یم  مه  ی  ور  هب  ار  مکف  هک  روط  ن 

! هگی  د  هس  _ب 
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هک تس  ین  نیا  رب  لیل  د  هگی  م  تض  یرم  نه  ذ  یچ  ر 
! هتس  ورد  ق 

! ناد  زیچ  همه  یر  هاو  ج  با  نج  منک  تن  شو  ر  براز 

! دوب  متر  یغ  رط  اخ  شهب  یتآ  نو  ا  یو  ت  متف  ر  ه 

! دوب  متی  برت  رط  ا 

لثم  ، مرا  د  بل  م...!ق  رتخد  هی  نم  هک  دوب  نیا  رط  ا 

! متس  ین  گن  س  زا  و 

! هیر  وج  چ  ند  نوم  ش  یتآ  یو  ت  منو  د  ی 

! هیچ  یگ  فخ  منو  د  ی 

! دهرا  درد  ردق  ،چ  ند  نوم  راو  ا  ریز  منو  د  ی 

رجز رگ  هرا  ظن  تق  و  هچی  هداد  دای  مهب  ماب  اب  ج 

! مش  ابن  یس  ک  ند  کیش 

غیرد دمو  ا  یم  رب  مزا  یراک  ،ره  یی  اجر  ،ه  تق  و 

! منک  ن 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

رایسب تس  باالید  تس  د  نو  چ  منی  باالبن  ومد  و 
! با  نج  تس  ا 

هچی ــ هک  هنی  رطا  اخ  هب  مدروا  ین  یا  هلی  سو  هگا  ا 

یچره لو  ا  زور  ایرث  م.  رایب  هک  دوب  هدن  ومن  مار  یب 
دنو! زوس  دوب  مکا  س  یو  ت 

مدز س  دح   ، مدی  شدن  ترو  ص  رد  یش  نکاو  هچی  یت  ق 
! حی  قو  ردق  ...چ  هتس  ناد  یم  ار  ن 

: مدا  د  هما  د 

متحاال ا  ند  اد  یس  انش  ر  گیزاب  س  رد  ته  هکب  یی  اجن  _وا 

یدج وتا  سد  حسوح  ...زدای  هدو  ب  شقالیب  کرد  م 
ریگ! ن 

دنچ زا  دیس  یاد  ص  هک  دنزب  یف  رح  هدر  ک  زاب  ناه  د 
دش. بدنل  نام  یم  د 

ـنا؟ هج  _
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هتسکش هک  مدو  ب  نم  ار  نامیا  ه  مش  چ  نای  م  قی  مع  ه 

کیرات یاه  تخ  رد  شهب  فلا  خم  ته  ج  رد  ار  مرس  و 
!... متخ  ود  غ 

یم هاگ  ن  متر  وص  هب  می  قتسم  و  هری  خ  نان  چم  ه  ناه  ج 
. تش  ادن  ند  اد  با  وج  دص  ق  راگ  ونا  د 
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درمریپ تم  س  هب  یم  دق  و  هدر  ک  مزج  ار  ممز  ع 
یور زا  ار  مچ  م  هدی  سر  ن  مدق  نیم  ود  هب  اما  متش  ادر  ب 

. تف  رگ  نیت  س 

، میا  ج  ورد  هتش  گرب  ار  هتفر  مدق  ش  ناتش  گنا  راش  اف 
. مدا  تس  یا  یت  شه  لخ  ا 

یرسور و  هدر  ک  تک  رح  درم  ریپ  تم  س  شهب  د 

: تف  رگ  ش  دتس  نای  م  زا  ار  زمر  ق 

... دیس  نو  نمم   _

تمس هب  بل  ریز  یز  یچ  ن  تفگ  واب  هدا  د  ناک  رست  د 

. تش  گرب  غاب  طس  و  ه 

میقتسم هک  روط  نامه  د،  اتسی  ا  ملب  اقم  و  دیخ  رچ  ناه  ج 
وهب هدر  ارباالوا  سیر  ور  درک  یم  مه  اگن  هدر  پ  یب  و 

. تف  رگ  متم  س 

اما مدی  شک  و  هتف  رگ  هشاشار  وگ  و  هدر  ب  ولج  تس  د 
. درک  ن  اهر  ار  ن 
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هرخ .هکباال  مدر  نلبدک  رس  و  هدر  ک  تو  ارف  مس  ف 
دش. لش  ش  ناتش  گ 

شو قن  اب  زمر  ق  گر  زب  اتبسن  یر  سو  سر  اوس  و  نو  د 
یرتچ و  هتخ  ادنا  میا  هوم  یو  ربر  ار  نیگ  نر  یاه  راگ  ن 

. مدر  ک  تی  اده  ش  وگ  تش  ارپ  ما  هتخ  لش  ی 

دروخ یم  ن  ناک  ت  یر  تم  یلیم  ش  هاگ  هکن  ناه  ج  هب  و 
: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر 

ممیرح وهب  یش  ن  هری  خ  روط  نیا  ینو  تیم  لق  ادح   _
! یرا  زب  مار  اتح 

: تف  وگ  درک  زیر  شار  یاه  مش  چ 

! ینز  یم  فر  ح  یلی  _خ 

! تف  یب  ه 

تکرح وا  زا  رت  ولج  دش  رظ  تنم  و  دیش  ک  رانک  یم  ک 
قح هب  مار  رطاتح  اخ  هب  مه  ش  راک  نیا  انئم  طم   . م 
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! دوبن اه مناخ مدقت

! مشاب شنامشچ لباقم تساوخ یم

اتوا مداتسیا لصاتسم هک میدوب هدیسر ناویا هب

... دورب ولج

! منادیمن ، دنتسنادیم مه دیاش ! دنتخانشیمن هک ار نم

یاه شفک فرح یب رابنیا هک دیمهف ار مدرد راگنا

شا یگشیمه مبو یادص واب دروا اررد شا یمسر

: تفگ

هللا! _ای

اسنوم #: هدنسیون
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هدش زاب  هناخ  گن  ر  یا  ه  زوریف  یبو  چ  بر  د  هلص  باالاف 
اب دش  اب  یب  یب  نام  ه  مدز  یم  س  دح  هک  ینز  ریپ  و 

بوچراهچ رد  دیس  اب  هار  مه  هتس  ارآ  یر  ه 
دند. اتس  ی 

و هدر  ک  ناه  ج  یاپ  اترس  هب  هنارا  دیر  وخ  ناب  رهم  یه  ا 
: تف  گ 

؟ هیچ  هللا  ...ی  ناج  رس  پ  ید  موا  ش  وخ   _

. میر  ادن  هبی  رغ  هتد  وخ  هنو  خ 

هب ار  مح  بص  یاه  فر  ح  با  وج  ادخ  راگ  بو...نا  خ 
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! دوب  هدا  د  یلم  ع  تر  و 

یرهاوج ناه  ج  هب  یب  یب  دنیبب  دوب  اجک  نو  ج  با  ب 
هن.... ناخ  ناه  ج  هن  دیو  گ  یم  اقآ  ه 

وزا هتف  رگ  اه  هدر  هبن  تس  د  ریز  هب  رس  ناه  ج 
. تف  باالر  ناو  یا  یو  لج  یگ  نس  یاه  هلپ  ه_چراه 

هناش رود  ش  یاه  تس  زاد  یک  ی  ند  یچ  یپ  واب  هدش  م 
ریز زا  هک  ش  دیپ  س  یاه  وم  یو  ربر  یا  هس  وب  یب  ی 

: تف  گو  دنا  شن  دوب  هدز  نو  ریب  یر  سو  ر 

. دید  نوم  رظ  تنم  بش  تق  و  نیا  ات  هک  دیش  خبب   _

: تف  وگ  هدز  ینی  ریش  و  گن  شق  دنخ  بل  یب  ی 

وت... _ایب 

. درک  زاب  ش  یارب  ار  هار  و  هتف  رتر  بق  ع  یم  ک 

درک هرا  شار  س  واب  هدز  یخ  رچ  مین  ثک  ابم  ناه  ج 
. مور  ب  و 
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یاه هلپ لباقم هداتسیا روطنامه ار میاه ینوتک

. متفر اهباال هلپ وزا هدروا رد ناویا

: تفگ ناهج هب وور هدرک زیر مشچ یمک یب یب

؟ رسپ ینک یمن یفرعم _

ناهج ناه  د  مخی  مه  اگن  و  هدات  اسی  میا  ج  رد  دید  رت  ا 
د.

... دوب  اپ  هب  یا  هلو  لو  منو  ر 

؟" دنک  یف  رعم  اناج  لتا  ق  ناو  نع  هب  ارم  دها  وخ  یم   "

: تف  گ  متم  س  هب  یه  اگن  مین  یت  ح  نو  دب  ناه  ج 

... مرا  یتس  _د 

دش!!! یم  ن  درگ  نیا  زا  رتش  یب  میا  ه  مش  چ  انئم  ط 

ات مدر  ارک  مش  تال  مام  ،ت  متم  س  هب  یب  یب  ند  یخ  رچ  ا 
هدنادرگرب ید  اع  حاتل  هب  ار  متر  وص  اهوحاتل  مش  چ 
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. دری  گب  دنخ  بل  طحر  میا  ه  بل  مدر  ک  یع  وس 

رتخ... د  ید  موا  ش  وخ   _

... مدر  ک  رکش  ت  بل  ریز  و  هدا  د  ناک  ت 

تعرس شهب  دوخ  هک  می  وگب  هچ  متس  ناد  یم  ن  اعق  ا 
: دیس  ر 

؟ ناج  رتخ  د  هیچ  تم  _سا 

ادخ یاض  ضر  حم  یت  ،ح  مدر  ک  ناه  ج  هب  یه  اگن  م 

دسرب هچ   ! دیش  کیم  ن  متم  س  هب  داب  مه  ش  یاه  س  ف 
ش! یاه  مش  چ 

یش!! حو  ِی 

: مدز  بل  و  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

هچ... _نغ 

: تف  گ  تب  حم  واب  هتش  اذگ  میو  زاب  یو  ربر  شار  دتس 

یبیرغ لخ،  اد  ...ایب  هتمس  ا  لثم  متت  روص  اال  شام   _
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... نکن
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مدرک سالم  مه  دیس  هب  ور  و  هتشادرب  لخ  اد  هب  م 

و هدا  ارد  مبا  وج  ناب  رهم  و  مرگ  یب"  "یب  دنن  ام  ه 
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. تف  گ  دمآ  ش  و 

و هدر  ک  نام  یود  ره  هب  ور  ینی  ریش  هج  هل  اب  یب  ی 
: تف  گ 

؟ دید  روخ  ماش   _

: تف  گ  فر  اعت  یب  هک  مدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  ه 

. مید  اتس  نیاو  یی  _هن...اج 

لا حش  وخ  ناه  ج  فر  ح  نیا  زا  یلی  خ  ایو  یب"گ  "یب 

د!

: تف  گ  تع  رس  وهب  دیش  شدخر  یاه  مش  چ 

... دین  _پسبیش 

. منک  مرگ  نو  تارب   ، میر  اد  تل  ت 

. مدن  اخر  چ  نم  نیش  رود  ات  رود  ار  مه  ا 

شهب لخا  د  یی  اتس  ور  یاه  هناخ  زا  مرو  صت  س  کعر  ب 
. دوب  هدش  روک  د  یی  ا 
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هدش یرا  کانی  م  یاه  با  قش  وابب  دیف  س  اهر  اوی  د  یم  ا 
... دوب  هدش  نیئ  ز 

همرس هار  جک  یرا  وید  ذغاک  هک  اهر  اوی  زاد  یک  زی 
... تش  اد  ی 

ناملبم و  یت  نس  یاه  یلا  ،ق  نش  ور  یاه  تک  ر 
جک راد  طحر  یاه  نس  وک  اب  یا  همر  وس  و  درز  یت  ح 

ه!

! دوب  رها  م  رنی  ازید  کی  راک  اه  نیا  یم  امت  انئم  ط 

هتفرگ قرار  نم  زنیش  کرم  رد  تس  رد  یا  هنی  موش  یت  ح 
هدش هدی  شچ  رانک  دبس  رد  هدش  هکت  یاه  بو  وچ 

. د 

هنیموش لبا  قم  درز  لبم  تم  س  هب  ناه  ج  تک  رح  ا 
: متف  گ  تی  اهن  ورد  هدر  اپک  نا  اپو  نیا  یم  ک 

؟ یت  فگ  غو  رد  ارچ   _
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! دوب  هتف  رگ  تو  کس  هزو  ر  راگ  ن 

هشام واب  هتس  شن  لبم  ی  ور  رب  ملا  وس  هب  با  وج  نو  د 
درک اج  هباج  ار  اه  بو  چ  یم  ک  یز  ل 

دش. مخ  ولج  هب  یم  وک  هدر  ک  زاب  یم  شارک  یاه  ا 
: تف  گ  هنی  موش  لخ  اد  یاه  هلع  ش  هب  هری  خ 

تهب هک  یرا  ک  یو  م،ت  ییاجنی  ا  هتف  ه  کی  زا  رتم  _ک 

! یش  ک  یم  ن  کر  س  تس  ین  طو  ب 

یس! رپ  یم  ن  لا  و 

تبحص مه  یس  ،ابک  یر  یمن  نو  ریب  متس  ین  نم  یت  ق 

یش! یم  ن 

... منی  ب 

زید... اجی  ب  فر  ح  هس  رب  مش  وگ  هب  قاف  تا  بس  ابحر 

هش! یم  دب  یلی  خ  تا  ر 

نک... عمج  و  تس  ا 
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ار منابز مدوب هداتسیا شرس تشپ هک روطنامه

ال ضع یور رب دوب شقی هکال یکلکش و هدروا نوریب

متفگ بل ریز و هدرک هدایپ متروص ت

هدب" هک هیک ... هاوخب نوج "وت

: تفگ مونشب نم اهنت هک یروج

!؟ مدینشن _

: مداد ناکت رس یبصع و گنگ

ویچ؟ _

: تفگ هاتوک

"وت! مشچ "_
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! میو  مش"گب  "چ  متس  اوخ  یم  ن 

،هن! داد  مه  اوخ  ماج  ارنا  اهرا  کنی  ا  مام  ت  هکن  آ  یار  هب 

مناوت یم  یس  ک  هچ  اب  ما  هبیر  غ  اجن  یا  یت  قو  ا 
؟ منز  ب  فر  ح 

؟ متف  گ  یم  هچ   ، مدز  یم  مه  فر  ح  یت  ح 

هدرکن اض  ما  ار  اه  هگر  ب  نآ  ناه  ج  بی  رخ  ت  یار  هکب  ن 
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دوب! مدوخ تابثا یارب ، مدوب

تشاد شیارب یررض ای عفن هچ هبیرغ نم فرح سپ

؟

هوک نیا یاه فرح رباربرد ندوبن عیطم مفده اهنت

دوب. ترفن و رورغ

یتقو تسرد هک دوب رای نم اب مه تخب بشما راگنا

هرگ مهرد یاه وربا و ساسحا یب تروص اب ناهج

زا دنخبل اب دیس ، دیخرچ متمس هب شا هدروخ

مدز یم سدح هک نمیشن هشوگ بوچراهچ

: تفگ و هدما نوریب دشاب هناخزپشآ

... درک  مرگ  وما  ش  یب  _یب 
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... دیئامرفب

هناشن هب  سیر  مبن  اج  هب  یا  هدنرب  هاگ  ابن  ناه  ج 
دش. شبدنل  یاج  وزا  هدا  د  ناک  هش)ت  (اب 

هب تس  وابد  هتش  ادر  ب  رانک  هب  یم  دق  ینا  بره  ابم  د 

. درک  هرا  شا  لخ  ا 

هک متش  ادر  ب  هناخ  زپش  هبآ  ار  مدق  نیل  ووا  هدر  ک  رکش  ت 
ناهج نهپ  هنی  س  یو  ربر  دیس  تس  د  هظ  حل  نیم  ه 

. درک  ش  فقو  تم  ش  یاج  ورد  هتس  ش 

. مور  ایب  منا  مب  متس  ناد  یم  ن 

ار ید  عب  یاه  مدق  تی  اهن  ورد  هدر  اپک  نآ  اپو  ن 

هک مدی  نش  ار  دیس  مکح  وم  ید  ج  یاد  ص  اما  متش  ادر  ب 
: تف  گ 
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... ینودیم تدوخ _

هدش یواکجنک یخلا یب شیادص نُت ندش گنرمک اب

. مدناخرچ طسوتم هناخزپشا اررد مهاگن و

روکد هلصوح اراب هناخ نیا هشوگ هب هشوگ راگنا

! دندوب هدرک

، نشور یا هوهق یاه تنیباک و دیفس یاه راوید

یا هزوریف !ودنب یبآزبس زیر یاه لگ اب ییاه هدرپ

! شرانک

هجوگ اهو  تل  تک  ند  یچ  لا  دحر  نم  هب  تش  پ  یب  ی 
. دوب  با  قش  ردب  ا 

درک حس  ار  مرو  ضح  راگ  نا  متف  ر  ولج  هک  ید  عب  مدق  ا 
: تف  گ  ه 
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@DONYAIEMAMNOE

... مرتخد نیشب _

... داتفا هناخزپشآ طسو درگ هرفن ود زیم هب مهاگن

؟ مروخب ماش اهنت ناهج اب دوب رارق

رد سفن و هدش درگ میاه مشچ مه شروصت زا

درک. ریگ میولگ
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سرد وفن  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ  مه  ش  روص  زت 
مخز هظ  حل  نیم  ،ه  مدر  ک  هفر  وس  هدر  ک  ریگ  میو  ل 

!... تخ  وس  و  هدی  شک  ریت  تد  ش  هب  زین  ممک  ش  یو  ر 

راگنا   و  مدر  ک  یم  سشن  اسحا  یت  ح  لبق  هقی  قد  دنچ  ات 
مدوب   هدر  ک  هک  یا  هفر  س  حاالواب  ...اما  دوب  هدش  هتس  ب 
  ! درک  زاب  رس  هرا  بود  ایو  گ 

هدرک اهر  زاگ  رانک  ت  نیباک  یو  ربر  ار  با  قش  ب  یب  ی 
دزیم متش  پ  هک  روط  نامه  و  هدم  آ  متم  س  هب  هدز  با  وتش 

: تف  شگ  نیر  یش  هج  حل  ا 

؟ ناج  رتخ  د  ید  ش  یچ   _

یسیخ س  اسح  ابوا  هتش  اذگ  وتن  ام  یو  لج  رب  ار  متس  د 
تدش هب  هک  مدر  ک  ادج  ممک  ش  زا  ار  نآ  هچاش  ر 

!. متخ  و 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

هب یباسح مراک نیا دوب و هدیبسچ مخز هب مسابل

دش.! مامت مررض

_خآ!!!

نک... زاب  ور  وتن  ام  نو  ا  مدو  ب  هتف  گ  ته  _ب 

اش هنو  گ  هب  یگ  نچ  هدش  درگ  یاه  مش  چ  اب  یب  ی 
: تف  وگ  ه 

! ناه  _ج ـــــ 

ولج ش  ساس  حا  یب  و  درس  هره  چ  نام  ابه  اما  ناه  ج 
! دیب  وک  متش  شارپ  ودتس  هدم  آ 

رد کش  وا  هدم  ا  دنب  ما  هفرس  هک  مکح  وم  ید  ج  ردق  ن 
! تس  ب  هقل  ح  میا  ه  مش  چ 

. درک  زاب  ار  میا  ه  همک  د  تع  رس  وهب  درو  آ  ولج  تس  د 

: تف  وگ  هدی  شک  ینی  ه  یب  ی 
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؟ ینک  یم  راک  یچ  رس  ،پ  نوط  یش  سهای  لد  هب  تن  _عل 

رس!! پ  منی  بب  رون  یا  ا 

دریگ شقرار  یوز  اب  یو  ربر  یب  یب  تس  د  هکن  زاآ  ل 

و زاب  ار  همک  د  نیر  خا  ناهج  دش،  کب  رانک  ار  ووا 

! دیش  ماباالک  هنی  س  ریز  ارات  یک  شم  هدا  س  تر  تشی 

ار مدو  جو  مام  ت  هرا  بکی  هب  هک  یت  لا  جخ  و  مرش  ز 
دصق هب  ار  متس  ود  هتش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  دق  تف  ر 
مچم ودر  ه  هک  مدر  باالوا  ترشیت  یو  ربر  نتش  ا 

: دیر  وغ  دش  ش  یاه  تس  د  ریس  ا 

! هتس  ب  یزا  بجل   _

: متف  وگ  هدن  اخر  شچ  چم  نای  ارم  متس  د 

مدوخ ؟  تس  ین  تی  ،حلا  مرح  مان  و  مرح  م  _وت 

... منو  ت 

فرح نای  مو  تس  شن  ش  یاه  بل  یو  ربر  ید  نخ  ش  ی 
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: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  م  مکش  هب  ورب  وا  مش  چ  اب  میا  ه 

! دوب  ن  یلک  ش  نیا  االن  یت  سنو  تیم   _

تشحو اب  یب  یب  هک  مه  دب  شار  باوج  هدر  ک  زاب  ناه  د 
: تف  وگ  هدز  رانک  ار  ناه  ج 

رتخ!؟ د  هدم  وا  تر  س  هچبالیی   _

رود شزا  ناتش  گنا  ند  ش  ادج  و  ناه  ج  نتف  ر  بق  ع  ا 
. مدش  هری  خ  مخ  ز  وهب  هدر  ب  نیی  اپ  ار  مرس  مچ  م 

! دوب  کان  تش  حو  ردق  چ 

رات میا  ه  مش  وچ  هتف  فر  عض  ملد  یا  هظ  حل  ش  ندی  اد 
د.

رصتخم ناه  وج  تف  رگ  ار  میو  زاب  تع  رس  هب  یب  ی 
. هدا  تفا  یق  افتا  هچ  داد  حی  ضو  شت  ی 

تاقافتا نیا  دها  ش  یک  زا  منا  د  یم  ن  اقی  قد  هک  د 

: تف  گ  مرس  تش  زاپ  تس  رد  د 
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منک... ادص ور رتکد مر _یم

، دینزن تسد شهب ... هشب ینوفعدض دیاب شامخز

. هنیشب اج هی هرتهب

. دیزرل ما هناچو متخادنا ریز هب رس تلا جخ اب

اب یب یب هک مدرک راصح ممکش رود ار میاه تسد

: تفگ یمارآ و نابرهم نحل

. دایب رتکد ...ات قاتا میرب ، ردام _ایب

... مدرک هاگن ناهج هب هاگادوخان

یمن نییاپ یا هرذ و دوب متروص یور رب شهاگن

! تفر

هکاب دوب وا بناج زا هزاجا رظتنم میاهاپ راگنا

. مدش هارمه یب یب اب شرس هراشا

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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یب یب  هتف  گ  هب  هک  یر  تم  هدزاو  د  ابیر  قت  قات  ا  ودرا 

. مید  ش  دوب  اه  نام  هم  یار  ب 

بوچراهچ هب  ار  متس  ود  هداتس  یا  بر  د  یو  لج  اجن  ا 
. متف  رگ  گن  ر  یا  هزو  ر 

یور یاه  کش  زات  یک  ی  یک  وچاال  تع  رس  هب  یب  ی 
هدرک نهپ  نیم  ز  یو  ربر  ار  قات  هشا  وگ  هدش  رابن  ما 

سهب پس  تش  اذگ  کش  هشت  وگ  مه  یگ  رزب  تش  وبلا 
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: تف  گ  مثک  م  ند  ید  ابو  هدی  چخر  متم  س 

. متس  ش  تهزا  هزی  مت  انیا   ... مردا  _ایب 

مارآ یاه  مدق  واب  هدر  ک  ادج  بوچراهچ  زا  ار  متس  د 
. متف  ر  و 

هک یت  یعض  و  ،زا  دوب  سن  اوس  و  رط  اخب  ملل  وعت  مثک  م 

. مدو  ب  بذ  عم  تد  ش  هب  مدو  ب  هتف  رگ  قرار  نا  ر 

یم جخاتل  ،اما  متس  شن  کش  ت  یو  ربر  یب  یب  کم  اک 
ما هناش  یو  ربر  تس  شد  دوخ  هک  مش  کب  زارد  مدی  ش 
داد یم  مله  بق  ع  هب  طا  یت  حا  اب  هک  روط  نامه  هتش  ا 

: تف  گ 

مه وت  گر  زبر  دام  نک  رکف  ش...  کب  زارد   _
! نک  ن  یبی  ...رغ  متس  ه 

زیر و  مک  طو  طخ  هک  یلا  ودحر  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 
زا نو  ریب  هب  تش  گنا  اب  مدرک  یم  ور  و  ریز  شار  ترو  ص 

: متف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  قات  ا 
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؟ دیتسه یرهاوج ...قآــیا گرزب ردام امش... _

داد. ناکت ورس دیدنخ هک مدیشک "اقآ"ار هاگادوخان

یاه دیدهت هجوتم هزات و هداد تروق ار مناهد با

. مدش ناهج

اناج... تسناد یمن شگرزبردام ینعی

دنلب رس  تع  رس  هب  ناه  ج  یو  لگ  ند  رک  فا  ص  یاد  ص  ا 
یروج و  دش  معنا  یب  یب  هک  مدش  زیخ  مین  و  هدر  ک 

: تف  گ  دش  اب  قات  ا  بر  د  تم  س  شهب  خر  مین  ه 

!! تش  گنا  مه  وت  رددهرا  قات  ا  نیا   _

نک. هدا  فتس  ا  منا  خ  هی  قاتا  هب  دور  و  یار  ب  ودر  ه  ز 

هب ار  دیا  کشیب  ینه  دپ  نخبل  یار  ب  تف  ر  یم  هک  ار  م 

هب یب  یب  یاه  هناش  زاپس  ار  مهاگن  و  هدی  شک  لخ  ا 
. متخ  ادنا  بو  چر  ا 
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هب رابود ار شتسد تشپ یدرسنوخ مکلا رد ناهج

! دنک روضح دزاتعاالم بوچراهچ

! وررپ ِهاوخدوخ

تخادنا ممکش یور رب طایتحا اراب شرداچ یب یب

درک. کزان یمشچ تشپ و

هارمه یا هنادرم هللا ای یادص هقیقد هس ود زا دعب

. تخادنا نینط طایح رد دیس یادص اب

و هتشادرب بوچراهچ یور ارزا شا هیکت ناهج

: تفگ

. دموا رتکد _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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تشادرب بق  ع  هب  یم  دق  هدش  شبدنل  یاج  زا  یب  ی 
کاس اب  یر  یز  هب  رس  و  ناو  ج  رس  پ  هظ  حل  نیم  ه  ه 

مرگ و  هدش  قات  ا  ش،ودرا  رددتس  یک  چو  وک  یا  هوه  ق 
. درک  یس  رپلا  وح  سالموا  یب  یب  اب  یم  یمص  و 

یباسح هک  یی  اه  مش  چ  اب  بر  د  یو  لج  نام  ه  زا  ناه  ج 

. درک  مه  اگن  دیش  ک  یم  ناش  ون  ط 

ش!" اب  تی  اه  راک  بق  ارم   " ینع  ی  ن 
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"! تسه تهب مساوح " ینعی

"! یدز هفاضا فرح مونشب هگا حتلا هب یاو " ینعی

هک متخود ناوج رتکد وهب هتفرگ وا ارزا مهاگن

: تفگ

. متمدخ رد هدنب بخ... _

؟ یدموا یرویز رتکد یاج امش _

: تفگ و هتخادنا باال ییوربا یات ناهج لا وس اب رتکد

_هلب...!

جایتحا هاتو  ک  با  وج  نیا  زا  رتشیب  هب  ناه  ج  انئم  ط 
. درک  یم  هاگ  ن  رتک  د  هب  ید  ج  روط  نیا  هک  تش  ا 

و هتش  اذگ  کش  ت  رانک  شار  کاس  هج  وت  یب  رتک  د  ا 
. دیش  ک  نو  ریب  شار  سک  الت  یاه  ش  کتس  د 

: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  ممک  ش  هب  هرا  شا  تش  گنا  ا 
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؟ دات  فا  قاف  تا  نیا  یرو  جچ  اقی  قد   _

ناهج هب  یه  اگن  مین  ابو  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
: متف  گ  رص  ومتخ  هاتو  ک 

نو... ریب  مدی  رپ  هرج  نپ  _زا 

داد. ناک  رست  و  تس  شن  ش  بل  هش  وگ  یک  چو  ک  دنخ  ب 

واب هدز  ش  یاه  مش  چ  هب  ار  یبا  ق  نو  دب  یبط  کن  ی 
: تف  گ  یب  یب  و  ناه  ج  تم  س  هب  یخ  رچ  م 

؟ دید  یم  هزا  جا  ام  هب  هظ  حل  دنچ   _

تروص هب  دوش  اجه  باج  ش  یاج  رد  هکن  آ  نو  دب  ناه  ج 

: تف  گ  هنام  رتح  م  یب  یب  اما  دش  هری  خ  رتک  د 

... مرس  پ  هتب  _لا 

: تف  وگ  هتش  اذگ  ناه  ج  یو  زاب  یو  ربر  شار  دتس 

ش! ابدو  _ز 

رتکد نات  شگ  نا  هب  ار  مه  اگن  بر  د  ند  ش  هتس  اب 
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. متخود

درک: همزمز و درشف ار مخز فارطا ومالمی مارآ

! یراد تارج و لد یلیخ _

اسنوم #: هدنسیون
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متروص   هب  ند  رک  هاگ  نن  ودب  هک  مدر  شک  هاگ  ن  بج  عتم 
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همادا و  هدی  شک  نو  ریب  ش  فیک  زا  ار  یس  ح  یب  هدا  م 
د:

وت هری  م  هس  انش  یم  هکن  یسک  یار  االنب  یس  ک  رتم  _ک 
ات هک  نا  هکو  ش  ردق  نا  لو  ا  هقی  قد  ایرت  ش،بشی  یتآ  ل 
ادخ نگ  یم  ش  دعب  و  ننک  یم  هاگ  ن  طق  ف  هقی  قد  د 

... هدب  ش  تاج  ن 

ند. رگ  یم  بآ  لا  بند  ش  ندرک  ش  وما  خ  یار  ماب  هیق  ب 

یور ش  تش  گنا  راش  رف  طاخ  هب  منا  هد  زا  هک  یخ  اآ 
ش دتس  تک  رح  دش،  جر  اخ  م  خز  زا  رت  نیی  اپ  یا  هیح  ا 

: تف  گ  تی  دج  واب  هدر  ک  فق  وتم  ا 

؟ هزو  س  یم  تم  سق  نیا   _

: مدر  ک  همز  مز  ش  یاه  مش  چ  رد  هری  خ 

... مکی   _

راشف یه  کاتو  ثک  درک،ابم  کیراب  شار  یاه  مش  چ 
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. درک  رار  کت  هط  قن  نام  ه  یو  شارر  ناتش  گ 

: متف  گ  تع  رس  وهب  هدی  شک  یا  کالهف  فو  پ 

...خآ! مکی  زا  رتش  ...یب  مکی   _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت 

... هتم  خز  لخ  اد  هش  یش  هدر  وخ  متحاال  _ا 

مخز وهب  هتش  ادر  ب  تش  بلا  یور  زا  ار  مرس  تش  حو  ا 
تشاذگ ما  هناش  رب  تس  ود  هدز  دنخ  ،بل  مدش  هری  خ 

: دناد  رگر  ب  تش  بلا  یو  ربر  ار  مرس  هرا  ب 

! هیح  طس  س...  _رتن 

... مین  ک  عو  رش  ا 

*

دز منا  مس  ناپ  یو  ربر  هک  یبس  چ  نیر  خآ  اب  نام  ز 

: تف  گ  یب  یب  و  هدش  زاب  قات  ا  بر  د 

دش؟ موم  _ت 
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: تف  گ  دنخ  واببل  هدا  د  ناک  ترس  رتک  د 

لخ... اد  دیئ  امر  _هلب،فب 

یا هس  یک  اب  هار  مه  و  هدی  شک  نو  ریب  ش  فیک  زا  یا  هگر  ب 
: تف  رگ  یب  یب  تم  س  هب  دیف  س 

. متش  ون  اجن  یا  هنک  تی  اعر  دیا  هکب  یی  ازیچ   _

و هنز  ن  بآ  ش  هش،هب  ضب  وع  عقو  م  هب  شحامت  نامس  ن 
هشوپن مه  نو  بسچ  س  ا 

هدافتسا هس  یک  نیا  ی  اهورا  زاد  مه  ش  شز  وس  یار  ب 

ه.

،اب هتش  اذگ  هفح  لم  یو  ربر  ار  متس  د  ناه  ج  دور  او 
و هدی  شک  ما  هنی  اراتباالیس  نآ  تع  رس  وهب  طا  یتح  ا 

. متش  اد  ه 

نآ دوب  هدر  ک  رار  صا  رتک  د  مس  ابل  ند  ش  فی  ثک  رط  اخ  ه 
وحاالرد درو  خب  مخ  ز  هب  هرابو  د  اداب  م  مرو  ایبر  اد 
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سابل طقف یروعش ویب ییایح یب هوک نیا لباقم

دوب! منت ریز
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! دید  ن  یت  ح  دنچ  ؛ره  متفر  ش  بناج  هب  یا  هرغ  مش  چ 
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. درواین شکرابم یور هب اما دش هجوتم مه دیاش

زا رتکد هارمه و هدرک رکشت ییور شوخ اب یب یب

. دندش جراخ قاتا

: متفگ و هتسشن طایتحا اب

! نوریب _ورب

میصوصخ میرح هب دیاب ...اما تسرد متسبنوخ

! ومتیعضو هک ینیبیم ! یرازب مارتحا

: تفگ و هدناخرچ متروص رد رود کی ار شهاگن

ید! ش  رس  درد  مار  ب  هدی  سر  ن  زون  _ه 

نک! ن  زیر  بل  ومر  بص  ش...  اب  تا  راک  بق  ا 
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سنلا یوت و قاتا نیا زا نوریب هک ییافرح هرابرد

ما... یدج متفگ تهب

! یراکهدب مهب ( مشچ هی( نمضرد

: متفگ و هتخود شتروص رد شدوخ دننام ار مهاگن

! متس  ین  راک  هدب  یس  ک  هب  یز  یچ  نم   _

یمن ودی  دین  شن  نیم  ه  یارب  مگی  ومن  متف  گن  مش  چ 
...! دیو  ن 

هنایوگروز یاف  رح  مام  ت  ربار  ردب  تس  ین  قرار  نو  چ 

هش! اب  منو  بز  ور  ناب  رق  مش  وچ  منک  مخ  رس  نو  ت 

ص یخ  شت  دب  وزا  بو  خ  هک  متس  ین  هلا  سو  د  هچ  ب  ن 
... م 

ییاراک ات  مرا  دن  مه  امش  لا  ثما  و  امش  دید  هت  هب  یزا  ی 
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! مدب ماجنا ور تسه چوپ و ینعم یب هک

یارب وملد هرفس ...هک مرادن مه یکنز خاالقخهلا

منک! زاب مسانشیمن هک ییاسک

ما ینا  رنخ  س  هب  تب  سن  یت  کرح  ای  فر  ح  هچی  نو  د 
دش! جر  اخ  قات  وزاا  هدر  ب  ورف  ش  بیج  رد  تس  د 

و دوب  ن  قات  ردا  وا  روض  ح  هج  وتم  کس  هچی  راگ  ن 
دش! ن 

فقس هب  ار  مه  اگن  و  هد  نادرگر  ب  تش  بلا  یو  ربر  ار  م 

. متخ  و 

یک ات  یر  هاو  ج  ناه  ج  اب  لا  دج  و  گن  ج  نیا  اعق  ا 
؟ تش  اد  هما  د 

مشچ هرخ  اتباال  مدن  ام  حلا  نآ  رد  ردق  چ  منا  دیم  ن 
. درب  مبا  وخ  و  هدا  تفا  مه  یو  ر  هب  میا  ه 
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_

زاب ار میاه مشچ الی یزیچ دننام یقژ یادص اب

یدایز زیچ دادیم ناشن هک یکیرات ورد هدرک

. مدش هریخ مفارطا هب ما هدیباوخن

هدش نش  ور  همی  ن  یک  چو  ک  باوخ  غار  چ  اب  قات  ا  یاض  ف 
. دوب  زاب  بر  ود  د 

هجوتم هک  مدی  شک  باال  هفح  ولم  هدش  زیخ  مین  یم  ک 

. مدش  مرا  نک  یاه  س  ا 

داشگ س  ابل  اب  بدنل  زمرق  و  دیف  شس  ولک  نم  اد  ک 

ش! ت 

راک دیا  پسب  دوب  ن  مرا  نک  یز  یچ  نیچ  مه  با  وخ  زا  ل 
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@DONYAIEMAMNOE

! دشاب یب یب

اراه سابل و هدرک ادج ما هنیس یور ارزا هفحلم

. مدیشوپ

اسنوم #: هدنسیون
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! دنز  ب  مش  چ  رد  هک  ردق  نآ  هن  اما  دند  وب  داش  گ  یم  ک 

یب یب  هک  یگ  رزب  یر  سو  ر  ند  رک  بت  رم  و  ند  اکیش 

وهب هدش  جر  اخ  قات  زاا  میاهو  م  یو  ربر  دوب  هدا  د  م 

. مدر  ک  تک  رح  هناخ  زپش  آ  تم  س 

... دوب  هدش  کش  خ  میو  لگ  راگ  ن 

یادص هک  مدو  ب  هدش  کن  یدزن  هناخ  زپش  هبآ  زون  ه 
. دیچ  یپ  مش  وگ  رد  یی  انش  آ 

ن...

تسا نک  مم  روط  چ  ...اما  متخ  انش  یم  ار  ادص  نیا  ن 
؟

هدرن ور  وش  مخ  نک  تت  عاس  هب  هاگ  ن  مین  یی...هی  _اد 

هش! یم  هکر  عم  لیا  اتس  نیا  اب  نک  روا  !ب  نم  نو  ا!ج 

باقع تس  ژ  هدل  ب  طق  ف  یس  انشی  م  وتی  یاد  هک  وت  اناج   _
! هری  گ 
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هک! اعقاو ! داهرف ومع _آآ

! هنملتنج ما یلیخ مییاد وگن... یروجنیا

.... ریگب باذج تس نم....هیژ گر مــــ ییاد

دمآ: ناهج یادص

! ایریگ یمن ملیف _

! داهرف هشیم دنلب وت روگ زا اشیتآ نیا همه

راولش و تک نیا لدم یتشازیم وتانکنام نوا زا یکی

! هشب گنت

دیابن زور یچ؟هی یارب یتخاس ولکیه نیا سپ _

؟ هکیترم یشاب نم تسد کمک

؟ورب... رضاح ... میریگ یم هگید رود ...هی هسب هسب _

الی متف  ر  ید  ورو  بر  د  تم  س  هب  مار  آ  یی  اه  مدق  ا 
. دوب  زاب  یا  هزو  ریف  بر  د 
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هب یمرن ارهب ونآ هتشاذگ رانک ار کش و دیدرت

. مدرک زاب لماک و هدیشک مدوخ تمس

مدوخ رد یمک دش ثعاب دمآ هرابکی هب هک یدرس داب

. موش عمج

هب کوش واب هدرک میاه وزاب راصح ار میاه تسد

. مدش هریخ ناهج

رد مه ،نا شرت درس یاه وداب درس یاوه نیا رد

هدوب شنت یکشم ترشیت کی طقف زییاپ هام نیرخآ

دوب. هتسشن ناویا یاه هلپ یور ورب

و درک یم اشامت شهارمه نفلت اررد یملیف راگنا

! دشن مروضح هجوتم هک دوب هدش شوحم ردقنآ

هب ما هیضرف اناج یادص هرابود ندش شخپ ای

دش! لیدبت تیعطق
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@DONYAIEMAMNOE

و مخا یادخ !وت ایدن شوگ انیا فرح ...هب ییاد _

یا! هبنپ بلق اب هتبلا ینم مشخ

. تسشن میاه بل یور رب یدنخبل هاگادوخان

یا!! هبنپ بلق اب مشخ و مخا یادخ
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ش بترم  ان  یاه  وم  نای  م  رد  هک  یا  کالهف  تس  اد 
یدایز مغ  و  هدش  مخ  ن  ییاپ  تم  س  هب  مدن  خبل  دیش  ک 

دش ریز  ارس  ملد  ر 

!... تش  اد  ق 

هک یا  هدن  زرس  و  نو  طیش  رتخ  د  نین  چ  ند  اد  تس  زد 
یم تس  ود  تی  اه  مش  اهوخ  مخ  ا  مام  ابت  یت  ح  ارو  ت 

! تش  اد  درد  تی  اهن  یب   ، تش  ا 

رب هک  یا  هدا  س  یو  تپ  نت  شادرب  واب  هتش  گرب  لخ  اد  ه 
. متش  گرب  ناو  یا  هب  دوب  اه  لبم  یو  ر 

. دوب  هدش  ن  مرو  ضح  هج  وتم  مه  زون  ه 

یشنکاو هک  مدو  بن  مهم  ش  یارب  اما  دوب  هدش  مه  دیا  ش 
. دهد  ب  ناش  ن 
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... تسناد یم شنمشد ار ...نم لوبق

دوب. رفنتم مزا یتح

... مدو  بن  هک  نم  ا 

کی؛هب و  مری  گب  ور  حاال،  هک  دوب  هدر  کن  مقح  رد  ید  ب 
! میو  گب  ملد  رد  منه  ج 

هناش یو  ربر  تش  یزاپ  مارآ  وهب  هدر  ک  زاب  ار  و 

تعرس وهب  هدر  وخ  ید  یدش  ناک  هکت  متخ  ادنا  ش  ی 
دات! اسی 

مود هب  لو  ا  مدق  اما  مت  شادرب  بق  ع  هب  یم  دق  هدی  سر  ت 
! تف  رگ  ار  مچ  وم  دیخ  رچ  هدی  سر  ن 

هظحل   ره   . مدر  شف  مه  ی  ور  رب  تد  ش  هب  ار  میا  ه  پکل 

توکس   زا  اما  مدو  نشب  یگمش  خ  یاد  ص  ند  ینش  رظ  تنم 
دنلب   رس  و  هدر  ک  زاب  مش  چ  بج  عت  اشاب  یا  هین  اث  دنچ 
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. مدنام تام هک مدرک

!. دوبن شتروص اهای مشچ رد یساسحا چیه

: تفگ و هدرک اهر ار مچم یهاتوک ثکم اب

ربب. منیا ... لخاد درگرب _

! تسشن اه هلپ یور رب هرابود و دیخرچ

. دیمهف ار شا یتحاران قمع دش یم حاال

هک هتشاذگ وا رد یریثات نانچ دوب هچره ملیف نآ

دنک. تبحص نم اب یا هملک دهاوخ یمن یتح

ار وتپ هتفرگ تاشن اجک زا متسنادیمن هک یزابجل اب

. متخادنا شیاه هناش یور رب هرابود و هتشادرب

هب متس  اوخ  داد  ن  ناش  ن  یشنک  واو  دزن  یف  رح  یت  ق 
ش رانک  ینا  هگا  ن  میم  صت  ذاخت  ابا  اما  مدر  گرب  لخ  ا 

. متس  ش 
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ص" خش  موس   "
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و هدر  اجک  هباج  ش  ناتش  گنا  نای  م  ار  هوه  ق  ناو  ی 
: تف  گ 

هک ماف  رح  همه  هج  وتم   ... هرب  دیا  شبن  زرد  الی  _وم 

؟ ید  ش 

؟ دوش  ن  تس  ناوت  یم  ر 

هاوخ هک  دوب  هبذ  ج  ورپ  مکح  شم  یاد  ص  ردق  ن 
تدوجو مام  وت  ید  ش  یم  ش  ریذ  هبپ  روب  جم  هاو  خ 

مش! شوچ  و 

هن نک  هاگ  ن  نم  هب  طق  ف  منزی  م  فر  ح  تا  هاب  یت  _قو 

؟ مهف  ریش  راو...  وید  ر 

شرد چنل  ق  نتس  کش  یاد  ص  هک  داد  ش  ندر  گ  هب  یبا  ت 
. د 

: تف  وگ  دیش  ک  ولج  شار  د 

نوملوا راب  هکا  مش!م  ب  تق  دصت  هاو  خب  نو  ج  امش   _
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ام هب  راک  اال  حات  م.  ینک  یم  راک  امو  سش  او  تس  ی 
؟ یر  یگب  لیو  حت  دب  ید  ا 

زیم وش  ک  لخ  اد  زا  ار  دوب  هتش  ون  لبق  زا  هک  یک  چ 
ناکت اوه  یو  ربر  ار  نا  هک  روط  نامه  و  هدی  شک  نو  ر 

: تف  گ  داد  ی 

یرهاوج ناه  ج  یاپ  را  بنیا   ... دهرا  قر  ف  رابن  _یا 

زا هگا   ... ینک  یم  عمج  وتساو  ح  رتش  هط...پسیب  س 
ینوگد مژ  هی  تگ  ید  فص  ورن  بدای  مش  وخ  تر  ا 

! مرا  ز  یم  ما  تش  ر 

: تف  وگ  دیش  دخر  درم  یاه  مش  چ 

مش... وگ  اپار  س  نم   _

: تف  وگ  داد  له  ش  تمس  هب  زیم  یو  ارر  کچ  هگر  ب 

اس! هرت  خد  نو  ا  طق  ف  تف  _ده 

یروج هدا  تفا  ناه  ج  هب  طخ  هی  مون  شب  ای  منی  ب 
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یوت هک  منک  یم  سهای  ور  تت  ب 

؟ همه  ف  ریش   ! نس  یون  ب  خی  ر 

مشچ یو  شارر  ودتس  هت  خادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  د 

: تش  اذگ  ش  ی 

هاو... خب  نو  ج  امش   _

: تف  وگ  هتش  اذگ  زیم  یو  ارر  یر  گید  هگر  ب 

ما هتف  ه  هی  عمج  رس  ن!  تفر  هک  هیی  اتس  ور  نو  ا  نیا   _
نو... بنج  هب  تس  پسد  ننو  میم  ن 

یدیمن ماج  نا  متف  گ  ته  هکب  ینو  زاا  رت  هفا  ضا  یرا  ک 
د؟

و دش  شبدنل  یاج  زا  هگر  ب  نتش  ادرب  اب  نام  زمه  د 

: تف  گ 

! یاو  مخی  امش  هک  هش  یم  نو  اقآ...مه  ممش  چو  _ر 
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" هچنغ "

هرخ باال  تش  ذگ  تو  کس  رد  هک  هقی  قد  دنچ  زا  د 

: تف  گ 
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ورب وش  ...بدنل  ینز  ب  یرارک  ت  یاف  رح  یاو  خ  یم  هگا   _
لخ... ا 

: متف  وگ  هدر  ک  هقل  مح  یاه  وناز  رود  ار  میا  ه  تس  د 

یافرح هون  شب  داو  خ  یم  هکن  یسک  یار  ب  دیا  ب  ارچ   _

؟ منز  ب  یرا  ر 

و هدن  اخر  چ  ار  مرس  مت  فرگن  ش  بناج  زا  یبا  وج  یت  ق 
. مدش  ش  خر  مین  هری  خ 

هحفص هب  رایت  خا  یب  هو  دروآ  نیی  اپ  مار  ارا  مه  ا 
. متخ  ود  اش  یش  و 

یتروص س  ابل  اب  سهلا  هس  ود_  هچب  رتخ  د  نیا  انئم  ط 
ش وبدنل  فا  ص  یاه  وم  هک  س  کع  لخ  اد  دیف  س  لت  و 

... دوب  اناج  دوب  هدی  شک  بق  اع 

ار مرس   ، هتف  رگ  ار  مه  اگن  زند،  پکل  راب  کی  ا 
. متخ  ود  مش  چ  نام  سآ  وهب  هدن  اخر  چ 
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اپ هک  دید  دش  یم  ینا  مز  طقف  ار  هرا  تس  زا  مج  ح  ن 

. تش  اذگ  نار  هت  رهش  زرم  زا  رتار  ف  یم  ک 

مک رهش  اعط  ق  مرا  ذگب  یبق  ل  نار  هت  یار  ب  دوب  قرار  ر 

! هرا  تس  یب  یه  اگ  یت  ،ح  دوب  ش  القی  هرا  ت 

هب هرا  بود  و  هدش  ش  وگ  مدوج  و  مام  ت  ناه  ج  یاد  ص  ا 

. مدر  ک  هاگ  اشن  هناد  رم  و  هتخ  پ  خر  م 

هک تخ  انش  یم  وشن  پچ  و  تس  ار  تس  د  زون  _ه 

! اباب  هگن  مهب  تف  شگ  هب  مرد  ا 

. دیش  ک  ریت  ما  هنی  س  هس  فق  و  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 

داد: هما  د 

همهف یم  یچ  هدش  یم  قر  ود  ش  نس  هکتهزا  هچ  _هیب 

ند؟ رم  ش  ناما  وم  اباب  هکن  یا  ز 

دنه دش  ش  اف  اناج  یار  ورب  زیچ  همه  هک  زور  نو  ا 
داد. قرار  اتد  نچ  یار  ب  مدو  ب 
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یمن ومد  وخ  هک  مدو  ب  لا  حش  وخ  ش  نتش  اد  زا  ردق  ن 
. تف  ر  یم  فع  ض  ش  ناتف  گ  اباب  یار  ب  ملد   ... متخ  ا 

، اباب  رتش  یب  مدای  مش  وخ  دیم  هف  یم  دوب  یگ  نرز  هچ  ب 
. درک  یم  ا 

... متش  گرب  هک  رفس  ز 

نو!» ج  یی  «اد  تف  گ  م 

ش هاگ  ن  یت  حار  وابان  هتش  اذگ  منا  هد  یو  ر  تس  د 
. مدر  ک 

ش هار  مه  هح  فص  یو  ربر  یم  رن  هب  شار  شتس  تش  گ 
دز. ساروقر  کع  و  هدر  سک  م 

ش شو  گ  وت  یی  ازیچ  هچ  م  ردام   .. مدی  مهف  ن  تق  و  _هچی 

مه هابت  شا  هب  یت  ح  تق  و  هچی  هگی  د  هک  درک  و 

! اباب  تف  گ 

یم ؛  درک  یم  الح  صا  عیر  س  تف  گ  یم  هک  ورا  باب  «ب» 

یک... اخ  هدا  ج  د 
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: تف  وگ  هدی  شک  ش  ندر  گ  هب  شار  دتس 

یت. فرگ  مزا  ویچ  ین  ودب  هک  متف  گ  ته  ب  ورا  _نیا 

. دوب  مرت  خد  ؛  دوب  ن  مدا  زره  اوخ  ا 
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هاگن نامسا وهب هتشادرب نیمز یور ارزا شهاگن

درک.

مامت هک دوب وطالین و نیگنس یردق هب شتوکس

! دنیچب مه رانک ار شت مجال منهذ

اه هراتس اههب بش یتقو ار درم کی یاه هناش "

... دیشکب شوغآ رد دوش یم هریخ

". تساغوغ ناشنورد

هدش شبدنل  یاج  زا  یش  وگ  هح  فص  ند  شش  وما  خ  ا 
. درک  تک  رح  هناخ  تم  س  وهب 

: مدر  ک  همز  مز  رایت  خا  ی 

مش... _چ 

نم  . هدا  تس  یا  مدر  کیم  شحس  ندی  ود  ند  یخ  رچ  نو  د 
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. مدوب هتفرگن وا ارزا اناج

سپ؛ تشادن یریفوت ناهج تواضق رد مه شنتفگ

. تخانش یم ار یعقاو نم دیاب

: تفگ مارا مدوخ دننام

یچ؟ _

مدز: بل راو همزمز و هدیچیپ مهرد ار مناتشگنا

... مدوب راکهدب مشچ هی تهب _

ولالرد یور ردرب ندیخرچ یادص هظحل دنچ زا دعب

. دیچیپ مشوگ

. تسین تخس درم نیا ندرک کرد و ندیمهف

****

ور هرک  و  رین  پ  فر  ظ  چلا  خی  یو  ...زات  مردا  _ایب 

زیر. ب  ایتس  د  ریز  نیا  یو  ت  رایب  ر 
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ار تف  گ  هک  یرا  وک  هتف  》یگ  مش  《چ  یب  یب  هب  و 
باوخ یا  هره  چ  اب  ناه  ج  هظح  ل  نیم  ه  هک  مدا  د  ماج  ن 

دات. اسی  بو  چر  اهچ  رد  هتخ  لش  یاه  وم  و  دول  آ 

ریخ... ب  حبص   _

س ابل  هب  یلک  هاگ  وابن  هدی  چخر  متم  س  شهب  ر 
داد. ناک  رست  میا  ه 

: تف  گ  ناه  ج  یو  ر  یا  هنار  ادی  رخ  هاگ  ابن  یب  ی 

االن نیش  ب  دیس  اقآ  ش  یپ  ورب  ؛  ناج  رس  پ  ریخ  ب  حبص   _
. مین  یچ  یم  ور  هرف  س 

: تف  وگ  هدر  ک  جک  رس  ناه  ج 

؟ دین  ک  یم  راک  _یچ 

: تف  گ  هناد  اش  یب  ی 

. منک  یم  سخر  یلح  م  غرم  مخ  _ت 

هناحبص یاج  هب  زور  ما  دیرو  خ  یم  یع  یبط  هناح  ب 
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! ینیشام
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و هدا  د  یا  هزو  ریف  بو  چ  راهچ  هب  اشار  هیک  ت  ناه  ج 
: تف  گ 
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. نار  هت  مید  رگ  یم  رب  ادر  یب....ف  _یب 

نورد و  دوب  یب  یب  یاه  تس  ردد  هک  یبو  چ  قش  ا 
دات. اسی  تک  رح  زا  هرا  بکی  هب  دیخ  رچ  یم  هبات  یها  م 

یا هین  اث  شرد  دنخ  وبل  هدش  ش  وما  شخ  نامش  چ  قر  ب 
. دیش  ک  ر 

: تف  گ  هنام  ولظ  وم  هدی  خرچ  ید  وهش  م  یت  حار  اان 

؟ ینو  مب  هتف  ه  هی  دوب  ن  قرار  هگم   _

و هدش  ادج  بو  چر  اهچ  زا  نم  هب  یه  اگن  مین  اب  ناه  ج 
: تف  گ  دمآ  یم  یب  یب  تم  س  هب  هک  روط  ن 

مشابن نو  شر  اتباالیس  هک  ینو  دیم   ... خاهیل  تک  رش   _
هرو... خ  یم  هرگ  ا 

. مید  یخ  رچ  ش  تمس  هب  هس  ره  دیس  یاد  ص  ا 

غاب هب  ور  بر  زاد  هک  رو  طنامه  هدر  ک  زاب  ار  دنب  هش  پ 
: تف  گ  دش  یم  هناخ  زپش  آ  لخ  ا 
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نوا زاپس  یت  قو  تد  وخ  یاج  وربراز  ش  وای  _س 

ینیشن زیم  تش  پ  هی  هد  موا  رب  نیگ  نس  یرا  جت  یار  ف 
!! تس  ین  تخ  س  مار  دقن  وا  یش  ک  هدب  رع  و 

هب ور  و  هدز  یب  یب  هب  یک  مش  شچ  فرح  ند  ش  مام  ات 
داد: هما  دا  ناه  ج 

! مدب  نو  شن  ته  ورب  یی  ازیچ  هی  دیا  ب  _ایب 

دیس هب  اشار  ید  ج  هاگ  ن  وطالین  ثک  ابم  ناه  ج 
دش. جر  اخ  هناخ  زپش  شزاآ  هار  مه  و  هتخ  و 

: تف  وگ  هدز  دنخ  بل  یب  ی 

غاب تم  رب  یم  زور  ....ما  هتش  ادر  ب  لص  _االنف 
هنو! درم  یار  واک  ننو  مب  ادر  !م  ینی  ب 

یخرس لگ  یاه  یت  سد  ریز   . مدر  ک  رکش  وت  هدز  دنخ  ب 

یور ورب  هتف  رگ  تس  ردد  ار  یلح  م  هرک  و  رین  پ  یو  ا 
. مدر  وخ  اج  یب  یب  لا  وس  اب  هک  متش  اذگ  ینی  س 
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؟ هنک  یم  تت  یذا  ناه  _ج 

: تف  گ  هک  مدش  هری  شخ  مار  آ  تر  وص  هب  بج  عت  ا 

متسد ریز  زا  رابخ  ا  ،اما  منک  ن  یگ  دنز  رهش  وت  دیا  _ش 

هر. یم  رن 

هک مدو  ب  هدا  تس  یا  هدش  کش  وخ  تم  اص  روط  ن 

نوریب ار  هما  نزو  نر  یدنچ  و  هدر  ک  زاب  ار  یی  وش  ک 
. دیش  ک 

مس...؟ انش  ارن  اهذ  غاک  نیا  دش  یم  ر 

فیدر مهت  م  ناو  نع  هب  نم  زا  هک  یی  اه  هما  نزو  ر  مه  ن 
... دوب  هدر  ک  دای  یر  هاوج  اناج  لتق  هدن  ورپ  لو  ا 

بل یو  ربر  ید  نخل  شت  سرط  هب  سرط  یرو  آ  دای  ا 

. تس  شن  میا  ه 

!!! نیس   . نیغ  مهت  م 

متفرگ یق  یمع  مد  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 
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: تفگ و هتسشن ما هناش یور رب شتسد هک

... هشاب وت راک هنوتیمن _

اسنوم #: هدنسیون
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و مار  آ  تر  وص  وهب  هدر  ک  زاب  ار  میا  ه  پکل  بج  عت  ا 
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. مدش  هری  شخ  نابر  ه 

دش. روم  روم  هرا  بکی  هب  مند  ب  مام  ت 

داد: هما  د 

س یا  هدر  وخ  و  تص  ش  زا  دعب  هگا  مش  اب  قم  حا  دیا  _ب 

مس. انش  ب  ومر  ود  یام  دآ  منو  تن  نس  ل 

و ذتا  ردق  نا  هش  کب  ور  ناسن  هیا  راب  هی  هک  یم  د 
هبلک هی  نتف  رگ  ش  یتآ  ن  دید  اب  هک  هش  یم  شسهای  حو  ر 

! هود  یمن  ش  تمس  ه 

یت... شاد  شرب  ارخ  یو  تخو  س  هبی  رغ  هی  رط  اخب  و 

هش! یمن  هج  وتم  هک  هرو  ک  حامت  ناه  ج 

اه یت  سد  ش  یپ  طالیی  رود  هبل  یور  ار  متش  گنا  کو  ن 
: مدر  ک  همز  مز  و  هدی  ش 

. مدی  م  قح  ش  ...هب  تس  ین  روک  نو  _ا 

هس. انش  یمن  ونم  نو  وا  هنم  هیل  ع  کر  ادم  ه 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

یب یب یاه بل یور رب یدنخبل حرط مدرک ساسحا

شا هجوت مامت مدرک دنلب ار مرس یتقو اما تسشن

. مدید اه ورمین یور اررب

: متفگ و هتشادرب اهار یتسد شیپ

. هرفس رس مربیم ور _انیا

ندید یارب و مدش جراخ هناخزپشآ زا طایتحا اب

... دوبن ناشزا یربخ اما مدناخرچ رس دیس و ناهج

هنود هنود و هتفر راد ولگ دیفس هرفس تمس هب

. مدیچ هرفس یور اهاررب یتسد شیپ

________________

( ناهج )

: متف  وگ  هدر  ب  ورف  مبی  ج  نو  رد  ار  میا  ه  تس  د 

؟ دید  روخ  ن  لک  شم  هدباالهب  اب  لا  سم  _ا 
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یاه هدرن هب هدیبسچ یتشپ ارهب شا هیکت دیس

: تفگ و هداد ناویا

نوشاهاب هک زور نوا زا وت فطل ...هب رکشورادخ _هن

. ندرکن عطق ور بآ هار هگید یدرک تبحص

: متفگ و هداد ناکت یرس

... هبوخ _

یقیمع مد واب هتشاذگ شیوناز یور ار شتسد

: تفگ

متدوخ منک یم یب،رکف یب رطاخب ینومب متفگ _

... یراد وشربخ

. تسین بوخ دایز شتیعضو
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داد: هما  دا  هک  درو  خ  هرگ  مه  رد  میا  ه  مخ  ا 

تدوخ  ، درک  دوع  ش  یر  امیب  ش  اه  هچ  ب  تو  ف  دعب  _زا 

... یرا  د  ر 

ای هیق  هنز...ب  یم  رس  ش  هب  هک  یت  سه  اش  هون  اهنت  و 
هریجنز زا  ورا  وم  ند  نش  ورتهب  ام  زا  ای  ادان  اک  نتف  ر 

! نتس  نود  جر  ا 

نکن مور  شح  زا  تن  دوب  هب  هتس  ب  لد  هک  زور  دنچ  ن 
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. هنکش یم شلد ... ناهج

... متسناد یم

شدوخ هگا و مدوب یب یب تیعضو ریگیپ تدم مامت

هگن مترامع اررد دیس واو امتح درک یم لوبق مه

دوش. ادج شهاگداز زا تسناوت یمن اما متشاد یم

نورد ار میاه هجنپ ودره و هدش دنلب میاج زا کالهف

. مداد همادا مندرگ وات هدیشک میاهوم

نارهت بدای  نک  ش  یض  ...ار  دیس  هتت  سد  ش  باوخ  گر   _
مام... شچ  تف  ج  ور  نو  تود  ره  م 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

؟ یچ  ش  ...لد  مری  گب  وش  باوخ  گر   _

س... اجن  شیا  ل 
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نوا  ، اتس  ور  نیی  اپ  هنو  خدور   ، اتخ  ورد  غاب  نیا  ن 

و هنه  ک  تش  اببلا  100سهلا  ابیر  قت  یم  یدق  تبا 

ش... دیس  وپ  یاب  ا 

دش. رتش  شیب  مش  چ  هش  وگ  یاه  نیچ  و  دید  ن 

؟ نار  هت  یرا  یب  ینو  تیم  ور  انیا   _

و هدا  د  هیک  ت  ناو  یا  دیف  س  یاه  هدرن  هبار  میا  ه  تس  د 
. متس  ب  پکل 

! دیس  دین  ک  یم  ش  _ستخ 

؟؟ وت  ای  _ام 

ش تمس  هب  هک  روط  نامه  و  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

: متف  گ  مدی  چخر  ی 

نم؟  _

ش ناتش  گنا  نای  شارم  حی  بست  و  هدا  د  ناک  رت 
هک داد  یم  ماج  نا  ینا  مز  هشی  مه  ار  راک  نیا  دنا.  چخر 
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! دما یم طسو رش و ریخ یاپ

: متفگ و مدرک هراشا حیبست هب وربا و مشچ اب

؟ هریخ _

: تفگ تیدج اب

... مسرپب وت زا دیاب رابنیا ور شرش و ریخ _

؟ یاوخ یم رتخد نوا نوج زا یچ

اسنوم #: هدنسیون
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؟ دیس  مش  یم  هجن  وتم   _

: تف  وگ  هدز  ید  نخ  ش  ی 

یدموا یرا  ک  زدای  مج  ح  نیا  اب  رابن  یا  هک  دش  _یچ 

؟ اجن  ی 

دانسا نیا  تا  دتس  ریز  زا  یک  ی  ید  اد  یم  هش  یمه  ل 

هنو... درگ  رب  تا  هورب  ریگب  ورا  ضم  ا  هرا  یب  وقا  روا  و 

: مدز  بل  ش  هاگ  ردن  می  قتسم  و  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

زا مه  و  منز  رسب  یب  یب  و  امش  هب  متس  اوخ  یم   _
. مری  گب  هلص  اف  ازیچ  یض  ع 

واب هدر  ک  در  شار  حی  بست  سخر  یاه  هره  م  زا  هناد  ک 

: تف  گ  یبل  ریز  ربک"ی  هللاوا   "
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دش؟ یم  ن  تس  بنو  خ  لم  اش  هلص  اف  نو  _ا 

دش... زاب  میا  ه  مخ  ا 

س بنو  خ  اناج  لتا  ق  تس  ناد  یم  هکنیا  زا  مدر  گن  بج  ع 
تسا هچ  ،نغ  لتا  ق  نآ  هد  یمهف  هکن  زاآ  اما  هدش  ش  د 

. مدر  ک  بج  ع 

و هدر  ب  ورف  منو  رتک  اولش  بی  ج  نو  رد  ار  میا  ه  تس  د 
: مدا  د  با  وج  مدو  خ  نتخ  اب  نو  د 

هش... اب  ممش  چ  یو  لج  دیا  _ب 

دات. اسی  ملب  اقم  و  دش  شبدنل  یاج  زا  د 

هتشاذگ مپچ  یو  زاب  یو  ر  دوب  نا  رد  حی  بست  هک  یت  س 
: تف  وگ 

هش... ابن  هچ  هش  اب  لتا  ق  هچ  رتخ،  د  نو  _ا 

هنم... هنو  خ  یو  ت  یت  قو  ا 

هنم... یات  سو  ر  یو  ت 
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. ینک  نیه  شوت  هب  یرا  دن  ق 

! ناه  ج  یرا  د  یم  هگن  ونم  هنو  شاک  و  هنو  خ  تم  ر 

ش باها  رایت  سد  هی  لثم  هش...  ،اب  تر  ایتس  د  یت  ف 
! ینک  یم  درو  بخر 

هشوگ ار  متش  گنا  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

. مدی  شک  م 

یرس  . دوب  رت  کز  ان  وم  زا  مندر  گ  هش  یمه  درم  نیا  یو  ل 
نا یاد  ص  هظ  حل  نیم  ه  هک  مداد  ناک  هشت  اب  هناش  هن 

: دیچ  یپ  مش  وگ  رد  رتخ  د 

...؟ دیش  خبب   _

وزاپس درک  ش  راثن  یا  هدا  حاللز  بل  ریز  د 

دش. هری  شخ  هب  میا  ه  ه 

؟ ناج  اباب  منا  _ج 

... هرف  س  رس  دیئ  امر  _فب 
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: تفگ و هتشاذگ مه یور رب کلپ دیس

. میدموا _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

184 تراپ #
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تدم مام  هکت  دوب  هتف  گ  هچ  ناه  ج  هب  دیس  منا  د  یم  ن 
یب یب  هک  ینا  مز  اهنت  و  دوب  هدرک  تو  کس  هناح  ب 
مک وا  دنچ  ره  داد.  یم  با  وج  دیس  رپ  یم  یلا  و 

ار وج  ش  بیج  ع  ید  ایز  تو  کس  نیا  اما  دوب  مه  فر  ح 
. دوب  هدر  ک  نیگ  نس  یم  ک  طق  وف  یم  ک 

: تف  گ  هچ  قات  یو  بر  لس  ع  فر  ظ  نتش  اذگ  اب  یب  ی 

... غاب  لخ  اد  میر  ب  مرا  درب  ور  مرداچ  مرب  ...براز  بخ   _

: متف  وگ  هدا  د  ناک  رست  دنخ  ابل 

مش... _چ 

: تف  وگ  دات  اسی  هار  نای  م 

نیا یو  ت  نو  من  مای  ب  نم  ات  نو  ویا  یو  ت  ورب   _
هنوخ نک  رکف   ... نیب  ب  ورب  و  رود  یرا  وید  چراه 

هتد... و 

. مدا  د  ناک  ترس  و  هدز  ید  نخب  ل 
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هب بی  جع  ش  مدو  ب  هدی  د  هک  یت  عاس  دنچ  نیم  ه  ر 
... دوب  هتس  شن  م 

خرس ش  یاه  هنو  گ  ند  یدن  خ  عقو  م  هک  دیس  مه  وا  م 

ش... حی  بست  گن  رمه  تس  رد  دش  ی 

ییاجنامه تس  رد  هاه  درن  هبل  هتف  ر  ناو  یا  تم  س  ه 
و هدا  تس  یا  دوب  هدز  هیک  ت  نا  هب  ناه  شج  یپ  یت  عاس  ه 

. متف  رگ  اه  هدر  هبن  تس  د 

نیا میت  شاد  قرار  نا  رد  هک  یلصف  و  امر  س  دوج  او 
! دوب  وتهزا  زبس  رس  بی  جع  اتس  و 

! دوب  هدر  ک  مخ  رس  ش  لباق  م  زیی  اپ  راگ  ن 

هک متخ  ود  مش  چ  فر  طا  وهب  هدش  مخ  یم  ک  ناو  یا  ه 
اب زند  فر  ح  لو  غش  م  نم  هب  تش  پ  مدی  ارد  ناه  ج 
رد شار  رگی  د  تس  د  یه  واگ  دوب  ش  هار  مه  نفل  ت 

. دیش  ک  یم  ش  یاه  و 

: تف  وگ  دش  بدنل  هرا  بکی  شهب  یاد  ص 
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؟ داهرف هدیمن باوج وشنفلت هک یچ ینعی _

.... مارب نک شادیپ

...._

اب شا هدیا منودیم .... متفگ یچ منود یم مدوخ _

زا لبق نک شادیپ مدش نومیشپ امااالن دوب نم

... تخد نیا تقورس دایب هکنیا

درک. عطق ار شفرح مندید واب دیخرچ

: تفگ و هدش رت گنر رپ شیاه مخا هرگ

سامت تاهاب ادعب هدب. مهب وشربخ یدرک شادیپ _

. مریگ یم

اسنوم #: هدنسیون
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ار نفل  شت  مار  ابا  هک  رو  طنامه  و  هدر  ک  عط  سارق  ا 
هب شار  یاه  مدق   ، داد  یم  له  ش  راو  لش  بی  ج  نو  ر 

. تش  بادر  متم  س 

، نتف  ر  هار  و  هاگ  ن  زرط  نیا  اب  وا  مدر  ک  رکف  مدو  خ  ا 
! هدو  ب  ربب  کی  اش  یلب  ق  یگ  دنز  رد  حامت 

هک یه  اگن  ،اب  طا  متح  یم  ،ک  مارآ  دح  شزا  ویب  رور  غ 

! دهد  یم  فا  کش  ار  تت  شو  وگ  تس  وپ  راگ  ن 

داد: ناک  ت  وسیر  هدا  تس  یا  ملباق  م  ناو  یا  یاه  هدر  ن  ر 

؟ ید  وب  هدا  سی  شاو  هش؟وگ  اب  ریخ   _
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مدنا! زاب  منا  هد  و  هتف  باالر  میا  ه  ورب  ا 

: متف  وگ  هدز  یص  رح  رپ  دنخ  ک 

ش وگ  هک  هش  اب  جابل  نم  یارب  دیا  ب  ارچ  امش  یاف  _رح 

یر!! هاو  جــ  با  نج ــــ  مس  ی 

ادا میا  ه  ناد  ند  نای  م  زا  یرو  ج  ار  یر  هاو  ج  با  ن 

میاه ناد  ند  نای  شم  یول  گ  هظ  حل  نام  هرد  راگ  نا  مدر  ک 
! مدی  ئاس  یم  ار  نآ  و  هدو  ب 

هتفرگ انح  یهبباالنا  مک  ش  یاه  بل  هش  وگ  مدر  حسک 

! رگی  د  یز  یچ  هن  هدو  ب  نم  دید  یاط  خ  دص  رد  دص  ا 

واب هدن  اخر  چ  ار  مرس  ؛  برد  راد  کش  ژــ  یق  یاد  ص  ا 
. مدش  ور  هب  ور  یب  ی 

دبس کی  اب  هار  مه  یرا  شوگن  قن  رپ  یک  شم  چردا 

. دوب  ش  ناتس  ردد  یر  صح  یاب  ویز  فی  ر 

یزبس سیر  هی  غاب  میت  ...فر  ریگب  ودب  س  نیا  مردا  _ایب 
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هنو. شند  یچ  تق  و  هگی  د  زور  ما  مین  بیچ  م 

یا پهبن  ودی  فس  یاه  تس  د  نای  م  زا  دنخ  اراببل  د 
باال یم  رن  هب  ار  ناو  یا  یاه  هلپ  ناه  ج  هک  متف  رگ  اش 

: تف  گ  دبس  هب  یه  اگن  مین  واب  هدم  ا 

نو... تمر  ب  یم  نم  ؟  دیر  ب  دیی  اوخ  یم  اجک   _

یور شرب  چخر  کی  اراب  نا  چردا  ند  ناکت  اب  یب  ی 
. درک  میظ  شنت  رس  تش  شارپ  شک  و  هتخ  ادنا  ش  ر 

! ناج  رس  پ  داو  خ  یم  _ن 

.. تس  ین  یرو  د  ی 

: تف  وگ  هتف  رگ  میا  ه  تس  د  نای  م  زا  ار  دبس  ناه  ج 

! منک  نش  ور  ونی  شام  مر  یم   _

ح اراب  ناه  ج  یاپ  اترس  و  تخ  دنا  باال  یی  ورب  ا  یب  ی 
یب ارو  شا  تکر  ح  نیا  هک  دنارذ  گ  صزانرظ  اخ  یت  ل 
هکنآ زا  لبق  تس  رد  درک  ناهج  دوخ  هب  هیب  ش  تی  ا 
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: تف  گ  تع  رس  هب  درا  درب  ار  مدق  نیل  وا  ناه  ج 

یرب دیس  اب  تس  ین  قرار  هگم  ؟  یت  سالم  هب  اجک  _وت 

مظ؟ اک  یت  شم  یان  یمز  ر 

قوس یب  یب  یاه  اپ  هب  شار  هاگ  ن  پکل  کی  اب  ناه  ج 
د:

تسین بو  خ  وطالین  یو  ر  هدایپ  نو  تاه  وناز  یار  _ب 
؟ هتف  ر  نو  ت 

... منت  شگ  رب  نو  تمر  ب  ی 

: تف  وگ  هدر  باالوآ  تس  د  یب  ی 

! هدر  کن  _المز 

نیشام یو  هچباالرتت  وک  ات  ود  رط  اخب  هدن  وم  منی  م 
! منی  ش 

! تس  ین  وطالین  مری  سم   ، متس  ین  هک  لیل  ع 

... میر  ب  ریگ  ورب  دبس  ناج  هچ  ن 
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چیپ مه رد یاه مخت و مخا هب هجوت نودب سپس

ناویا یاه هلپ و هدرک روبع شرانک زا ناهج هدروخ

. تفر نییاپ ار

یاه ییاپمد نیزگیاج ار شا یبط یاه شفک ا

. داتفا هار هب طایح برد تمس وهب هدرک یتحار

ملد رد دوب هدز ناهج فرح ریز روط نیا هکنیا زا

، متشون اه هقدص نابرق نیرتهب زا تسیل کی شیارب

و هتشاذگ دبس هتسد یور ار متسار تسد نامزمه

شدوخ تمس ارهب دبس ناهج اما مدیشک یمک

هب نامیاه تروص هلصاف دش ثعاب نیمه و دیشک

! دسرب بجو کی

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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! درو  خ  هرگ  ما  هنی  س  سرد  وفن  درگ  میا  ه  مش  چ 

. مدش  هری  خ  یب  یب  شهب  یاه  هناش  زاپس  عیر  س  ا 

شار چردا  هک  یلا  دحر  مارآ  یی  اه  مدق  اماب  هب  تش  پ 
. تف  ر  یم  طا  یح  بر  د  تم  س  هب  دوب  هتف  رگ  رمک  ز 

یب و  درس  هاگ  هکن  مدا  د  ناک  ت  ناه  ج  یار  ارب  م 

نحل واب  هدن  اخر  مچ  تروص  رد  رود  کی  شار  ساس  ح 
: تف  گ  یا  هدن  نک  تج  ح  مام  وتا  ید  ج 

... یرا  زب  جک  _اپ 
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رخآ هلم  ج  راو  یط  وط  و  هدی  شرپ  فرح  نای  م 
: مدا  شد  لیو  حت  شار  زور  ی 

! دیت  فگ  هش...بقال  یم  دب  یلی  خ  مار  _ب 

یرتشیب قم  ع  هین  اث  مدص  رد  اما  دش  زاب  یم  شک  مخ  ا 

. درک  اهر  ار  دبس  هتس  ود  هتف  رگ  لبق  هب  تب  س 

و هدر  ک  دنت  اپ  هدش  سآداز  فق  زا  هک  یا  هدن  رپ  دنن  ا 
. مدی  ود  یب  یب  رس  تش  پ 

هشوگ هب  هش  وگ  تذ  مابل  هاگن  طا؛  یح  بر  د  نتس  اب 
رظن زا  ار  اتس  ور  ی  ابیز  و  زیم  ت  تی  اهن  یب  هچ  و 

. دنار  ذ 

نورد یو  س  مک  یاه  رون  کو  وت  کت  دوج  ابو  بش  ی 
... دوب  ن  نای  اشع  یی  ابیز  حاال  تد  ش  هچ،هب  و 

: تف  وگ  هدر  ک  مه  اگن  قو  ابذ  یب  ی 

هن؟ هگن  شق   _
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: مداد باوج و هدش رت قیمع مدنخبل

یمن رواب دوبن درس ابیرقت زوس نیا هگا ! یلیخ _

. میشاب زییاپ لصف یوت مدرک

: تفگ و هتفرگ رسباال راختفا اب یب یب

؟ تسین هک تدرس ! هگید هگید _

شا هناش هب هناش و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

. متشادرب ار میاه ماگ

****

ار دزی  م  کم  شچ  میا  رب  دبس  نای  م  رد  هک  یخ  رس  ر 

کی و  ...هراز  مدن  اخر  چ  مناتش  گنا  نای  وم  هتش  ادر  ب 
اب مرس  تش  زاپ  یب  یب  هک  مدی  شک  یم  ش  یارب  هش  ق 

: تف  گ  یم  ارآ  یاد  ص 
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هنودن یک  ره  ینک  یم  هاگ  ن  رانا  نیا  هب  وت  هک  یرو  _ج 

!! یرا  د  رایو  هنک  یم  ر 

: متف  وگ  هدی  زگ  ب 

! یب  یب  _آ... 

یم زیر  زیر  هک  روط  نامه  و  هدش  شسخر  یاه  پ 

یاه تخ  رد  رانک  یک  اخ  هدا  ج  هب  تس  ابد  دید  ن 
: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  نام  لباق  م 

اس... هنو  خد  ور  هدا  ج  نیا  زا  رت  نیی  اپ  مکی   _

! نک  ش*  وبم  َلبآ  دعب  ش  روش  ب  لو  ا  و 

دوب هدی  مهف  ار  سخر  هوی  م  نیا  یار  ماب  هش  قن  هکن  یا  ز 
: متف  سگ  پس  و  هدی  دنخ  بدنل 

؟ مرو  شب  مه  امش  یار  ب  هنو  _دی 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  ش  ورب  رود  هب  یه  ا 

راد... رب  وش  لپت  ...هی  _هرآ 
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: تفگ و هدرک ینیریش مخا هک مدیدنخ رت دنلب

! منیبب ودب ... رتخد مارآ _

هداج تمس وهب هتشادرب یب یب یارب مه یلپت رانا

. متفر یکاخ

یاز هناخدور هب هک مدوب هدرکن یط ار یدایز ریسم

. مدیسر الل

یکبآ و هدرشف : وبملبآ *
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هلصو اتس  ور  نیا  دوپ  و  رات  هب  تش  هب  زا  یا  هکت  راگ  ن 
. دوب  هدش  هنی  پ 

هناخدور رانک  تباال  مس  هب  منم  اد  ند  رک  عمج  ا 
. مدر  ب  ورف  ش  ناور  بآ  رد  ار  متس  ود  هتس  ش 

! ینت  شاد  تس  ود  اما  دوب  د 

. متس  ش  تق  ارابد  اهر  وانا  هدز  ید  نخب  ل 

یم یبا  سح   ، مدا  د  ناش  ناکت  یم  وک  هدش  بدنل  میا  ج  ز 
یم هری  خ  املس  ارم  یا  هدننیب  ره  مش  وچ  دند  یش  دخر 

دند! ر 
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یدرم اب  هک  مدی  هچخر  داج  تم  س  وهب  هدر  ک  ربدنل 

.. مدش  ور  هبو  ر 

! درک  یم  مه  اگن  یبی  جع  دنخ  وبل  تق  اد 

نییاپ ار  میا  ه  نیت  سا  و  هدش  مه  رد  میا  ه  مخ  ا 
. مدی  ش 

ار دش  یم  ریز  ارس  مزغ  م  هب  هک  یف  مجالتنم  ل 

دنلب ماگ  ود  اب  هک  مت  شادرب  یر  گید  مدق  و  هدز  پس 

ش یاه  تس  د  ند  رک  زاب  واب  هدناسر  نم  هب  شار  د 

دش! مه  ار  د 

لیوحت یه  یرک  دنخ  بل  هک  مدش  خیم  میا  ج  سرد  رت  ا 
: تف  وگ  هدا  د 

؟ هرذ  گ  یم  روط  چ  رور  غم  رج  ات  نو  ؟ابا  اربخ  _چ 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  رست  گن  گ 

؟ اقآ  یگ  یم  یچ   _
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: تف  وگ  هتف  رگ  ار  میو  ز 

مبیرغ نم  هنن  نیا  رتخ...!  د  مس  یئر  فر  ط  زا  نم   _
... رانک  براز  ورا  ی 

: مدی  ر 

! نک  لو  ومت  سد   _

! مدز  ن  غیج  ات  نک  ملو  مس،  انش  یم  سفالنن  یئر  ن 

: تف  وگ  هدن  اخر  چ  هس  اک  رد  شار  یاه  مش  چ 

هدب ور  ید  رک  ادی  پ  یر  هاوج  ناه  ج  زا  هک  یتا  الع  _طا 

مش. کب  وتز  ان  مرا  دن  تق  و 

یاه فر  وح  منا  وزا  یب  ور  شرب  ناتش  گنا  راش  ف  ز 
مدوب هدی  سر  ت  اعق  شاو  وهت  رس  یب  و  بی  ج 

دش. هدز  مرس  رد  یا  هقر  ج  نیب  نیم  ه  رد  ا 

ار اناج  هک  دش  اب  یی  ناه  امه  فر  ط  زا  درم  نیا  دنک...  ن 
دنا!؟ هتش  ک 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

زاقتال تسد و هداتسیا میاج رد هتساوخان یشزرل اب

. مدیشک

هناخدور بآ هب ندز تسد رطاخب زرل نیا مناد یمن

: متفگ و مداد تروق ار مناهد وا،بآ زا سرت ای دوب

اما ومدرک ادیپ تدم نیا هک یتاع طاال همه ... مگیم _

.. هنکن کش ات یب یب شیپ مدرگرب دیاب االن

... مگب ات هداج نیا ایبباالی هگید هقیقد هد
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وابباال هدر  ک  هاگ  ارن  مرس  تشپ  هناک  وکش  م  د 

: تف  اشگ  هرا  شا  تش  گنا  ند  ر 

هنر...! گو  نک  فسفسن  اما  بخ،  یلی  _خ 

یبلق و  دیز  رل  یم  هک  یند  وابب  هدا  د  ناک  رست  دنت  د 
دوب ملد  اعت  نتس  سگ  مه  زا  حلا  شحاالرد  نابر  ض  ه 

. متف  ر  یب  یب  تم  س  وهب  هدر  ک  درگ  بق  ع 

هب یخ  رچ  مین  هاگ  ادو  خان  متش  اد  یم  رب  هک  یم  اگ  ر 
ندرک هاگ  ن  نو  دب  هک  مدر  ک  یم  هاگن  ار  ووا  هدا  د  م 

ار هدا  ج  نام  ه  ریس  یم  درسنو  شوخ  مار  ،ابا  نم  ه 
دات! اسی  رانچ  تخ  رد  رانک  و  هتف  ر 

. مدن  ادر  گرب  ور  و  هدر  ک  هفا  ضا  میا  ه  ماگ  تع  رس  ه 

هب روط  چ  مدی  مهف  هکن  دش  وا  فوطعم  مس  اوح  ردق  ن 
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رس میا  ه  تس  د  نای  م  زا  اه  رانا  و  هدی  سر  یب  یب  ر 

دات... فا  نیم  ز  یو  وربر  درو  خ 

تاجیزبس ند  نک  لو  غش  م  یک  چوک  یچ  یق  اب  هک  یب  ی 
بجعت مند  ید  واب  هدر  نلبدک  رس  اه  رانا  ند  ابااتف  د 

دات: اسی  تع  رس  وهب  هدر  ک 

ارچ وت  رتخ  ...د  میج  رلا  ناط  یش  نم  هللا  ب  وذو  _عا 

؟ هدی  رپ  تگ  نر  ردق  ن 

نورد غو  لش  یاه  ادص  ر  یگرد  ش  وسلا  هب  خس  اپ  نو  د 
هی دیا  ب  رابن  رهن...یا  ابنیا  هچ  نغ  نک  رکف   .... مدش  م 

یش! اب  هتش  اد  ناه  ج  یار  ب  کر  د 

چیه ارچ  یت  نعل  ین....  ومب  یلا  خ  تس  د  دیا  بن  رابن  ی 
؟ تس  ین  اجن  یا  یب  یب  و  نم  زج  کس 

؟ هنز  ب  همد  ص  یب  یب  هب  رابنیا  درم  نو  ا  هنک  یب!ن  ی 

! دمآ  دنب  هظ  حل  کی  مس  فن  رکف  نیا  ا 
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دیابن تشاد رواب ار نم هک دوب یسک اهنت نز نیا

. دتفایب شیارب یقافتا

" ناهج "

: متف  وگ  هدر  ک  ور  و  ریز  یم  ارک  قار  و 

روطنیا اما  مرا  العدن  طا  ش  ینو  ناق  دنو  زار  زدای  نم   _
. دیش  ابن  نار  گن  تس  ین  یلک  شم  منی  بیم  ه 

هتفگ یر  کش  ورا  دخ  دن،  خبل  اب  مظ  ید)اک  هش  (م  ید  ش 

و هدش  شبدنل  یاج  زا  س  پس  دیش  ک  یت  حار  س  وفن 
: تف  وگ  هتش  اذگ  دیس  هناش  رب  تس  د 

هون نیا  اب  هدب  تر  جا  ادخ   ! هراد  ینی  ریش  ربخ  نیا   _

دش. تح  ار  ملا  ...یخ  د 

دز. یه  کاتو  دنخ  وبل  هدرک  در  یح  یبس  ت  هناد  د 
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و هتف  رگ  تخ  رد  زا  اشار  هیک  ت  ید  شم  ند  ش  رود  ا 
: تف  گ 

وگب .حاال  مرا  د  هک  نم  هرادن  داو  س  ادخ  هدن  ب  نو  _ا 
یدرواین نو  بز  هب  یت  ح  هک  هدب  ش  عاض  وا  ردق  چ  منی  ب 

؟

: متف  اهگ  هگر  ب  نتش  اذگ  رانک  واب  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

دانسا نیا  رود  ص  خی  رات  زا  هک  روط  نیا   ... یلی  _خ 

و هدی  م  تس  زاد  ونی  مز  هگی  د  هتف  اته  هص  خش  م 
هش... یم  هرد  ماص 

؟ هیچ  اش  _چهرا 

یاه کی  ک  ند  یچ  حلا  رد  هک  ید  شم  هب  یه  ا 
و هدر  ک  دوب  دیف  س  نیم  مال  با  قش  ب  نو  رد  یج  نفس  ا 

: متف  گ 

ش هنو...هب  دب  دیا  شبن  دوخ  اما  وش  انیم  ز  مرخ  _یم 

دعب  . تس  ین  یلک  شم  هگی  ود  هدرک  یس  ررب  ناه  ج  دیگ  ب 
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وهب هنک اضما متسرفیم مه دنس ندش هدامآ زا

. هدرگرب شدوخ

هک دنزب یفرح تساوخ و هدش مرن دیس تروص

! مدروخ واج هدروخ غاب یدورو هب مهاگن

هتفرگ ار بوچراهچ خرس یتروص اب یب یب

رسپ اب دنت ودنت هدرک هاگن ار فارطا نوسارهو

دز!! یم فرح یدشم کچوک

! رتخد نآ نودب ، دوب اهنت
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: مدر  ک  رار  کت  بل  ریز  و  هدر  ک  ثک  م  یم  ک 

_االنمدای،االنمدای...

شار یاه  ماگ  رت  هدز  با  تش  مند  ید  اب  یب  یب  یت  قو  ا 
و هدش  بدنل  میا  ج  د؛زا  شن  هچ  نغ  زا  یر  بخ  و  تش  ادر  ب 

. متف  شر  تمس  هب  تع  رس  ه 

نابز هب  شار  فرح  ما  یناهگ  ان  ند  ش  اببدنل  د 

. دیخ  رچ  مدر  ک  دنت  اپ  هک  یتمس  وهب  هدر  وخ  ؛  هدم  ا 

: تف  گ  هک  مدی  نش  شار  یاد  ص 

؟ منا  خ  هدش  ؟یچ  ناج  یب  یب   _

ار میو  زاب  هک  مدا  تس  یا  یب  یب  لبا  قم  بدنل  ماگ  ود  ا 
: تف  گ  نان  سز  سفن  وفن  هدز  گن  چ 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هک س  انش  نادخ  یام  دآ  یزا  ...کی  ودب   ... ناج  رس  پ  ودب   _
غارس هدم  وا  هناخ  دور  هار  رانک  نتش  ک  ور  ا 

هچ... ن 

وت... یِپ  دات  سر  ف  و 

... هدم  وین  ش  رس  اتبالیی  و 

تسد نتف  رگ  واب  هدر  کشک  ورف  تع  رس  هب  مبا  رط  ض 

: متف  گ  یب  یب  ی 

. مدر  گ  یم  رب  نم  ش،  اب  مورآ  دیس  رانک  نیش  ب  _ایب 

هدش درگ  ش  یاه  مش  چ  میا  دص  ش  مار  زاآ  هک  یب  ی 

: تف  گ  د 

؟ ناه  ج  ید  رس  نوخ  ردق  نا  ارچ  _وت 

... اناج  لتا  ق  مگی  م  مرا  د 

: متف  وگ  هدی  شرپ  فرح  نای  م 

... مدا  تس  رف  نم  ومد  آ  نو  ا  نو  ...چ  منو  د  یم   _
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ما هناش  هب  هناش  حاال  هک  دیس  هللا  اال  هلا  ال  یاد  ص  ا 
: مدا  د  هما  دا  دوب  هدا  تس  ی 

باوج وش  یش  وگ  اما  دیس  مری  گب  وش  ولج  مدز  گن  _ز 
! داد  ن 

هنک یم  میج  نیس  ور  هرت  خد  طق  ف  دیش  ابن  نار  گ 
رد العتا  طا  نم  یگ  دنز  زا  تد  م  نیا  ردق  چ  هنی  ب 

هنک. یم  ش  لو  دعب   ... هدر  و 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  هنار  واب  ان  یب  ی 

تقونوا  ... هتف  یم  پس  هراد  س  رت  تد  ش  زا  رتخ  د  نو  _ا 
و...

! مدر  کن  تی  برت  روط  نیا  ورو  ت  نم  هش؛  یمن  مرو  ا 

هدرک زاب  ناه  ود  هدی  شک  میاهو  الیم  ارالهب  منا  تش  گ 
: تف  گ  یرو  خلد  اب  دیس  هک  منز  ب  یف  ر 

هشقن شزا  مار  ابا  وت  هک  ؛االن  رتخ  د  نو  ا  لا  بند  ورب   _
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سرت زا هراد نوا ینز یم فرح تا هنادرمناوجان

... هزرل یم

... مینک یم تبحص یتشگرب یتقو

هچغاب رانک با ریش تمس هب هتفرگ ور مزا ودره

. دندرک تکرح

نوریب مراولش بیج ارزا مچیئوس ثکم یمک اب

. متفر برد تمس وهب هدیشک

**

زمرت و  هدر  ک  فق  وتم  ار  نیش  ام  هدا  ج  ند  ش  کی  راب  ا 
هریگتسد ند  رش  تابف  سرد  اما   . مدی  شک  ار  یت  س 
مشوگ رد  یی  انش  آ  غیج  یاد  ص  منا  تش  گنا  نای  م 

... دیچ  ی 
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...؟" هچنغ " مدز بل هناروابان
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زمرت و  هدر  ک  فق  وتم  ار  نیش  ام  هدا  ج  ند  ش  کی  راب  ا 
هریگتسد ند  رش  تابف  سرد  اما   . مدی  شک  ار  یت  س 
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مشوگ رد  یی  انش  آ  غیج  یاد  ص  منا  تش  گنا  نای  م 
... دیچ  ی 

هچ...؟" "نغ  مدز  بل  هنار  واب  ا 

برد نتس  ب  نو  ودب  هدش  جر  اخ  نیش  ام  زا  تع  رس  ه 
دمآ یم  ش  یاد  ص  هک  یی  اج  تم  س  هب  تع  رس  ه 

. مدی  و 

...؟ دوب  ن  هدا  س  با  وج  و  لا  وس  رب  قرار  ر 

؟ تس  یچ  زا  هچ  نغ  دای  رف  و  غیج  نیا  پس 

دنک... ن 

رُگ منت  مام  ت  رایت  خا  یب  تش  ذگ  منه  زاذ  هک  یز  یچ  ا 
. مدی  شخ  ب  تع  رس  میا  ه  مدق  وهب  هتف  ر 

هب دوب  لا  حم  مدر  ک  یم  رتخ  د  نآ  اب  مه  یرا  کره  ن 
... منک  زوا  جت  ش  میر  ح 

و غیج  یاد  ص  هناخ  دور  هار  هب  مند  ش  کی  دزن  ا 
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شزا ویب  دیس  ر  مش  وگ  هب  رت  حض  او  هچ  سنغ  امت  ل 
. مدر  ک  یم  ار  راک  نیا  دیا  بن  مدر  ب  یم  یپ  ش  ی 

! دهد  با  ذع  ار  رتخ  د  نیا  تش  ادن  قح  نم  زج  یس  ک 

وبس! مدو  ب  یم  نم  دیا  ب  طق  فو  طق  شف  باذع  ا 

... ناش  مدی  د  حض  واو  لم  اک  ید  عب  ماگ  ا 

مزغم هب  ند  ریس  یار  ب  یهار  نو  خ  راگ  نا  هظ  حل  ک 

... درک  ن  ادی  پ 

؟ درک  یم  یط  لغ  هچ  تش  اد  کد  رم  ن 

تخرد وهب  دوب  هتف  رگ  ش  شو  غآ  رد  امام  ارت  هچ  ن 

. درش  ف  ی 

: مدز  دای  رف  و  هتش  ادر  ب  مشخ  ورپ  اربدنل  میا  ه  م 

؟ ین  کــــ  یم  یط  لغ  هچ  یرا  _د 

و دیم  ابا  رتخ  د  نآ  هاگ  ؛ن  دیخ  رچ  متم  س  هب  ود  ره  هاگ  ن 
کو! سوش  رت  اب  درم  نآ  و  نای  ر 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هقی تش،  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  دق  هک  یا  هظ  حل  تس  ر 
رانک هچ  نغ  یو  هوزار  تفرگ  میا  ه  هج  نپ  نای  اشارم 

. مدی  ش 

: مدی  رغ  ش  شو  گ  ر 

ه کد  رم  یرو  خب  ور  هفا  ضا  هوگ  نیا  تف  گ  ته  ب  یک   _
نا؟ ـ ـــــ 

نیمز هب  مکح  م  هک  مد  روآ  نیی  اپ  بر  ض  هب  ار  متس  د 
. درو  خ 

مخ رتخ  د  نآ  ناو  ناز  هک  دنی  شنب  ش  یاج  رد  تس  ا 
ش وهی  وب  دات  فا  نیم  یز  ور  تخ  رد  رب  هیک  وابت  ه 

د...!

ش ترو  ص  ورد  هدر  ارباالب  متس  د  درم  ند  رگ  نتف  رگ  ا 
. مدی  ب 

: تف  گ  هتپ  هتت  ا 
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متساوخ طق  ف  نم  ادخ  ادخ...ب  ...ب  ناه  ج  _اقآ 

هس... ر 

دنخبل واب  هتش  اد  هگن  ش  تروص  تا  زاو  م  هب  ار  متر  و 
: متف  گ  یص  ر 

و نار  هت  مای  اتب  وش  مگ  مام  شچ  یو  لج  زا  وش  _اپ 

... منک  مول  عم  وتف  یلک  ت 

وش.. ا 

. مدر  کن  درخ  وتا  تدتس  فج  ملق  ات  وش  هللا!بدنل  ِدی 

نیمز یو  ربر  شار  دوخ  هدش  درگ  یی  اه  مش  چ  ا 
و هدا  تس  یا  همی  ون  هف  صن  یش  چخر  واب  هدی  شک  بق  ع 

دش. وح  م  منا  گدی  زد 

الی ارالهب  متس  ود  هدر  ک  تو  صف  رح  رپ  ار  مس  ف 

... مدی  شک  میا  ه 

! دور  شب  یپ  هنو  گنی  ماا  هش  قن  مدر  ک  یم  شارن  ر 
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همین میاه وناز یور ورب هتفر رتخد نآ تمس هب

. متفرگ رارق شلباقم هتسشن

: متفگ و هدز شتروص هب یمارآ هبرض تسد اب

... رتخد _یه

اسنوم #: هدنسیون
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مدر  سک  انس  ن  کد  رم  نا  راثن  بل  ریز  یش  ح 

یب هنو  گنی  هکا  هتف  گ  هچ  رتخ  د  نیا  هب  دوب  ن  مول  ع 
! هدش  ش  و 

ار متس  ار  تس  ود  هدر  ک  رپ  ار  نامنایم  کچ  وک  هلص  ا 
. درک  یا  همز  مز  بل  ریز  هک  مدر  ک  هقل  حا  اش  هناش  ر 

راگنا  ، دما  ین  مش  وگ  هب  یتح  هک  فی  عض  و  مار  آ  ردق  ن 
! تف  گ  یم  نای  ز 

بل هب  ار  مش  وگ  و  هدا  د  هیک  مات  هناش  هب  شار  ر 
« ...بدای  دیا  ـنا...ب  هج دز«  بل  هک  مدر  ک  کی  دزن  ش  ی 

... مدش  کش  خ 

ار ممس  ماا  یلی  ماف  نو  دب  دوب  راب  نیل  وا  هکن  زاا  ا 
؟ تش  اد  یی  انعم  هچ  ه  لمج  نیا   ، درو  ا  یم  ناب  ز  ه 

الی الهب  زا  کش  ا  یا  هرط  وق  هدروخ  ناک  شت  یاه  پکل 

ورد هدر  وخ  تل  هاشغ  نوگ  یو  شربر  بدنل  یاه  مژه 
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دش... مگ شیاهوم نایم

« دایم ... مهانگ یب.. ..هم هفیم ــرا بنیا »

؟ تفگ یم هچ رتخد نیا

... همین و هفصن مجالت اه،نیا فرح نیا

یاوخ یمن ای یمهف یمن دز؛ دایرف مرس رب منادجو

؟ یمهفب

یمن مه مدوخ رگید دوب...حاال توکس اهنت مباوج

. متسناد

ونآ هدیشک ما هتفشآ یاهوم نورد ار مدازآ تسد

قال دصق ارهب مرگید تسد . مداد له بقع اهارهب

هجوتم هک مدرب ولج هچنغ یاهاپ ریز ندرک ب

هک دوب عیسو و گنررپ ردقنآ . مدش شتسد یدوبک

شنیتسآ تعرس وهب هدش سبح ما هنیس رد سفن

. مدیشک ارباال
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دش... یمن مرواب

راشف زا هکلب ، دوبن تاملک سرت زا یشوهیب نیا سپ

دوب. ناوختسا یگتسکش

یور رب تعرس وهب هدیوج تینابصع اراب مبل هشوگ

. مدرک شدنلب میاه تسد

******

ار متس  شد  دتس  تس  وپ  رد  مرس  نزو  س  نتف  ر  ورف  ا 
نامسآ هری  وخ  هتش  اذگ  هرج  نپ  رانک  راو  ید  یو  رر 

... مدش  یر  ب 

یر؟ هاو  ج  یاق  _آ 

یمارآ دنخ  بل  هک  مدی  رچخ  ش  تمس  هب  رتک  د  یاد  ص  ا 
یور شرب  کچ  وک  و  درگ  ک  نیع  ند  رک  اج  هباج  واب  ه 
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و هدرک تشاددای یزیچ یزلف هدنورپ نورد ینیب

داد: همادا

ات دیدب طاالع اراتسرپ هب ندموا شوهب یتقو _

منک... یسررب ور نوشتیعضو

: مدیسرپ و هداد ناکترس

؟ هنومب دیاب یک _ات

تخت یاهتنا شندرک نازیوآ و هدنورپ نتسب اب رتکد

: تفگ

. میریگ یم میمصت دایب شوهب _

اسنوم #: هدنسیون
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. مدر  ک  رکش  وت  هدا  ند  اکت  هش»  «اب  هناش  هبن  سیر 

رتخد نآ  هب  هاگ  ن  نو  دب  قاتا  شزا  نتف  ر  نو  ریب  ا 
. مدی  چخر  هرج  نپ  تم  س  هب  ددج  م 

. مدر  ک  یم  ن  کر  د  هج  و  هچی  هب  ار  منو  سرد  اسح  ا 

ما یگ  دنز  شودرا  نداد  رازآ  یار  ارب  رتخ  د  نیا  ن 
زا راب  نیل  وا  یار  هکب  ی  بیسآ  نیا  وحاالاب  مدو  ب  هدر  ک 

باذع دنن  ام  یس  ،ح  دوب  هدش  شودرا  هب  نم  بن  ا 
. درش  ف  یم  و  هتف  رگ  ار  مند  ر 

. مدی  شچخر  تمس  وهب  هدی  شک  یق  یمع  س  ف 
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یبآ چگ هریخ شتروص هب ندرک هاگن یاج هب اما

. مدش شتسد

هب دش ثعاب شفیعض یادص هک دش عمج میاه مخا

منک. هاگن شیاه مشچ

؟ شنیت .. فرگ _

ورف مبیج نورد ار متسد شلا وس هب باوج نودب

جراخ قاتا زا مکحم و مارآ ییاه مدق وای هدرب

. مدش

... متشادن وساالشت زا مودک چیه یارب یباوج

مه ار تقیقح املسم و مدوبن نتفگ غورد مدآ نم

دوب. رتهب شرباربرد توکس سپ ، متفگیمن شهب

  ******
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! تس  ارب  بر  ود  هدش  جر  اخ  قات  زاا  فر  ح  نو  د 

دس؛ شرن  شو  گ  هب  هک  دوب  فیعض  ردق  نا  میا  دص  ینع  ی 
دز؟ ند  ینش  هبن  شار  دوخ  هک  دوب  وا  ا 

. مدن  اخر  چ  قات  ردا  ار  مه  اگن  و  هدز  یک  ل 

دیفس و  درس  یاه  قات  ا  نیا  هب  عو  نت  یار  ب  ا 
مرگ و  داش  یاه  گن  اهر  ناتس  رام  اهویب  هاگ  نامر  د 

؟ دنن  ک  یم  ن  هفا  ض 

ارم منت  با  وخ  و  تخ  وس  یم  تد  ش  هب  میا  ه  مش  چ 
داد. یم  ش  ل 

ناج میا  ه  مش  چ  لبا  قم  م  لیف  کی  دنن  ام  تا  قاف  تا  مام  ت 
. تف  ر 

وط ردق  نآ  ناه  ج  ند  ومآ  یب  یب  نتف  ر  مدر  ک  یم  ن  ر 

کانسرت درم  نآ  نتش  اد  هگن  یار  هکب  دوش  الین 

... موش  شب  دتس  نتف  رگ  هب  روب  ج 
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، دین  شن  نم  زا  تس  اوخ  یم  هک  یی  اه  فر  ح  یت  ق 
ما ینا  نهگا  تک  رح  نیا  واب  دوب  هدر  ک  نتف  ر  دص  ق 

دش. نیگ  مش  خ  یبا  س 

هکنآ زج  متس  ناد  یم  ن  ناه  ج  زا  یز  یچ  هک  ن 
، هناخ  راک  نار  ازه  و  تس  ا  هنایم  روا  خ  رج  ات  نیر  تگر  ز 

... داد  بی  قر  و  تک  ر 

ار منک  یش  ک  تق  و  هک  مدا  شد  لیو  حت  الیت  بعز  خ  ه 

! تس  ناد  یم  ادخ  طق  ف 

ندیشک دص  ق  هب  ار  متس  ود  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
ینیگنس حس  اب  اما  مد  روا  باال  میا  ه  مش  چ  هش  وگ  ر 

... دمآ  دنب  مس  اشفن 

باوخ رط  اخب  هفر  ط  کی  ینیگن  س  نیا  دوب  نک  مم  ر 
دش..! اب  نم  ید  و 

بجعت زا  منا  هد  و  هدش  زیخ  مین  ممل  سا  تس  د  کم  اک 

مدنا! ز 
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چ!؟

زا نم  ند  رک  ادج  یار  ب  درم  هک  یا  هظ  حل  دای  ا 
یا کالهف  فو  پ  دنا  چخر  مرمک  یو  ربر  ار  مچ  شم  د 

هب هک  دوب  ن  ردق  نآ  هظ  حل  نآ  رد  مدر  ...د  مدی  ش 
. منک  رکف  ش  نتس  ک 

یت... ن 

نیا هک  دش  اب  هتف  رگ  ار  درم  نآ  ناهج  لق  ادح  مرا  ودی  م 
دش. ابن  هدی  اف  یب  یگ  تس  ک 

تخت هاتو  ک  جات  وهب  هدی  شک  بق  ارع  مدو  خ  یم  ک 
. مدا  د  هیک  ت 

هک دوب  منا  تش  گنا  اهنت  و  چگ  نورد  جنر  اتا  مپچ  تس  د 
! دوب  نآ  زا  نو  ر 

هظحل نیم  ه  هک  مدر  ک  هت  سب  و  زاب  ار  اه  نآ  یم  ارا  ه 
دش. زاب  و  هدی  ولالچخر  رد  مار  آ  هقت  ود  اب  قات  ا  بر  د 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

نسم راتسرپ کی و رتکد شرس تشپ و ناهج ادتبا

. دندش قاتا دراو

یارب لقادح ات دوب ناهج هب امیقتسم مهاگن

دنک تحار ار ملا ویخ دهد ناکت یرس نم یشوخلد

ارهب شساوح مامت مبناج هب یهاگن مین نودب اما

داد! رتکد
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#مینجات



هعونمم یایند رد هدش لیاف

193 تراپ #

مصرح تد  ش  شهب  یخلا  ویب  درس  نوخ  تک  رح  نیا  ز 
دش. درگ  منا  مش  وچ  هتف  ر 

ناهج زا  ار  ما  هری  وخ  میقتس  م  هاگ  ن  رتک  د  یاد  ص  ا 
. متخ  ود  رتک  د  وهب  هتف  ر 

مهاگن قی  قد  و  رظ  تنم  نو  ؛چ  دوب  هدی  سر  پ  یز  یچ  راگ  ن 

. درک  ی 

حاال هک  ناه  ج  هب  یه  اگن  مین  واب  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

و دوب  هدش  هری  شخ  هار  مه  نفل  هبت  نم  یاج  ه 
: متف  گ  رتک  د  هب  ور  درک  یم  پی  ارات  یز  ی 

. مدش  ن  نو  تلا  وس  هج  وتم  ماو  خ  یم  تر  ذعم   _

و هدا  تس  رف  شارباال  یا  هوربا  یه  کاتو  ثک  ابم  رتک  د 
دز. یک  چو  ک  دنخ  ب 
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ینک یم سح روطچ وتدوخ مدیسرپ ... هرادن لا کشا _

؟

هب ورب  وا  مش  چ  واب  هدر  ک  ولگ  رد  یا  هدی  شک   " موه   "
: متف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  متس  د 

یگتفوک مکی  ؛  متس  د  درد  و  ینی  گنس  زا  ریغ  _هب 

ما... هنو  وش  فت  ک  تم  سق  یو  تمر  ا 

یزلف هدن  ورپ  رد  تش  اد  دای  واب  هدا  د  ناک  رست  رتک  د 
و کچ  وک  هوق  غار  وچ  هدر  ب  ورف  ش  بیج  رد  تس  د 
ش یاهت  نا  همک  د  ند  رش  ؛ابف  دیشک  نو  ریب  یلک  ش  ید  ا 

: تف  گ 

افط... ل  نک  لا  بند  ور  متش  _گنا 

زکرم هب  هک  اش  هرا  شا  تشگ  نا  وهب  هدا  د  ناک  ت 
و هدا  د  ناک  رست  ؛  متخ  ود  مش  چ  دش  یم  کی  دزن  متر  و 

: تف  شگ  دتس  ند  کیش  بق  اع 

نک... زاب  وتن  _هد 
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ولج ار  مبل  ممش  چ  یو  ر  هب  یی  وم  ند  روخ  زیل  ا 
. مدر  ک  تو  باالف  تم  س  هب  ار  مس  وفن  هدی  ش 

نوریب ار  منا  وبز  هدر  ک  زاب  ار  منا  هد  ش  نتف  ر  رانک  ا 
رد رون  نتخ  ادنا  واب  هدز  ید  نخ  کت  رتک  د  هک  مدر  و 

: تف  گ  منا  ه 

؟ هتس  کش  تت  سد  هلو  ا  راب   ... بخ  یلی  _خ 

: داد  هما  دا  هک  مدا  د  ناکت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

ناونع هچی  مس.هب  یون  یم  نک  سم  تد  رد  یار  _ب 

ینزیمن بآ  ش  ه 

هش... اب  تش  بلا  یو  ر  ابش  و  هدن  ش  نوک  ت  زدای 

حطس اب  یزا  وم  مج...  ح  مک  و  طس  وتم  تش  هبلا 
هش. اب  باالرت  دیا  هشب  ابن  بل  ق 

. ینک  ش  زاب  ینو  تیم  گی  د  هتف  ه  ه 

. مدر  ک  رکش  ت  هدش  عمج  میا  ه  مخ  ا 
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: تفگ و هتفرگ ناهج تمس ارهب یا هگرب

... دیرب دینوتیم _

نم هب ور رتکد جورخ واب هدرک رکشت زین ناهج

: تفگ

... میرب _

اسنوم #: هدنسیون
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لبق دوب  هتف  رگ  ار  منم  اد  هک  یا  هج  یگر  س  هب  هج  وت  ی 
هدش بدنل  میا  ج  زا  دس  رب  قاتا  بر  د  هب  ناه  ج  هک  نا  ز 
ش تمس  هب  میا  شه  فک  همی  ون  هفص  ن  ند  یش  وپ  واب 

. مدش  ش  هار  دس  و  هدر  ک  تک  ر 

ره  ! دوب  یس  اسح  هنا  وگره  زا  یرا  وع  ید  شج  ترو  ص 
ش نور  د  لا  وس  نیا  انئم  طم  دید  یم  ار  وا  یا  هبی  ر 
حرط لا  حب  اهات  مش  چ  نیا  بح  اص  هک  دش  یم  اجی  ا 

؟ هدر  سک  مل  ار  دنخ  بل  ک 

تدشه ب  پی  متحاالت  وا  میاپ  اترس  هب  عیر  س  یه  ا 
. داد  ناک  رست  و  هتخ  ادنا  ما  هتخ  یر  مهب  و  کح  ز 

: متف  وگ  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

... مدی  سر  پ  لا  وس  هی  نم   _
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ش؟ نیت  فرگ  ؟  نید  ینش  ن  دین  ک  یم  دوم  ناو  ا 

ندروا نیی  اپ  واب  هدی  شک  یص  رح  ورپ  قی  مع  س  ف 
نآ ش  رپپتش  یاه  وم  الی  الهب  ند  کیش  هج  شونپ  ر 
هرابکی شهب  عرط  هک  ی  روج   ... درک  تو  ف  تد  ش  هب  ا 

. دیچ  یپ  مما  شم  ر 

مرانک ش  هار  رس  هوزا  درشف  ار  میو  زاب  تس  د  تش  اپ 
: تف  وگ  ه 

... مرا  د  راک  یلک  تف  یب  _هار 

رابنیا و  مدنا  زاب  یاش  یانتع  ا  یب  مج  ح  نیا  زا  منا  ه 
تسد ود  شاراب  میج  ح  یو  زاب  ممش  خ  لر  تنک  نو  د 

. مدش  اش  ید  عب  مدق  زا  ومعنا  هتف  ر 

: مدی  رغ  ما  هدش  دیل  ک  مه  رد  یاه  ناد  الیند  الهب  ز 

؟ ید  ب  یا  همل  ک  کت  با  وج  هی  هتخ  س  ردق  _نا 

! همل  ک  هی  طق  وف  طق  ،ف  همل  ک  ه 
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هن! ای  ه 

نوریب میا  ه  تس  د  نای  م  زا  تد  ش  هب  شار  یوز  ا 
هدیخرچ متم  س  هب  هنش  اپ  یو  شربر  چخر  واب  هدی  ش 

: تف  گ  متر  وص  اب  یزا  وم  و 

_هن!!

! تف  یب  هار  حاال 

: متف  وگ  هدم  آ  مدو  خ  هب  عیر  س  اما  درب  متا  م 

؟ درک  فرار  روط  ؟چ  ارچ  ارچ...؟چــ..   _

دش... ض  وغب  تر  سح  زا  رپ  میا  د 

اش هقی  زا  مدر  حسک  نم  ش..  نیت  فرگ  ن  روط  _چ 

هسج امش  تب  سن  هب  نو  ...ا  نیدیشک  بق  شوع  نیت  ف 

ش؟ نیت  فرگ  ن  روط  چ  تش  اد  تیر  کی  چو  ک 

مناهد یو  وربر  هدر  ارباالوا  منا  زرل  و  سملا  تس  د 
... متش  ا 
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زا یتحار نیمه هب ما یهانگ یب تابثا سناش ... ینعی

؟ تفر نیب

اسنوم #: هدنسیون
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دنام   یم  ن  تب  اث  یا  هظ  حل  منامش  چ  ناز  رل  یاه  کم  درم 
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دش. یم  اج  هباج  ش  یاه  مش  چ  یو  ربر  ماد  وم 

... تس  ا  غو  شرد  فرح  دیو  گب  مدو  رظب  ت 

نم... ند  اد  رازآ  یار  ب  یغ  و 

ش هاگ  اشن  هناد  رم  یاه  وربا  ند  کیش  مه  رد  اب  وا  ا 
: تف  وگ  هتف  رگ  متر  وص  زا  ا 

! منک  وت  بج  وعت  کو  مش  ورح  هک  مرا  دن  هفا  ضا  تق  _و 

و نک  هدا  فتس  ا  تا  هاپ  ...پسزا  نار  هت  مید  رگر  ب  دیا  ب 

! تف  یب  ه 

... تس  کش  مبل  ق 

هک یی  ادخ  زا  هکل  ن،ب  اهج  یاه  فر  ح  زا  هن  رابن  ی 
. درک  ن  یرا  وک  دوب  هدی  ارد  مرج  ز 

،هب مدو  ب  هدر  ک  لم  حت  ار  متس  د  ند  ش  هتس  کش  درد  ن 
اما.. متا  راس  ا  لفق  ن  دش  زاب  و  ناه  ج  ند  مآ  دیم  ا 

دش... ن  ز 
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مضغب قاتا برد ندش هتسب واب دیزرل ما هناچ

میاه هنوگ یور رب هفقو یب میاه کشا و تسکش

. دیکچ

**

؛ دیس  و  یب  یب  غاب  هناخ  لبا  قم  نیش  ام  فق  وت  ا 
: تف  گ  یم  ارآ  وهب  هدر  ک  زاب  شار  دنب  رمک  ناه  ج 

. مدر  گرب  ات  وش  ن  هدا  _یپ 

و هدش  هری  خ  یا  هزو  ریف  یبو  چ  بر  د  هب  فر  ح  ی 
. مدا  د  ناک  ت 

. دیخ  رچ  یم  ن  یا  همل  ک  یت  ح  نتف  گ  یار  ب  منا  ب 

... مدو  ب  ریگ  ل 

... تش  ونر  ،س  ادخ  ز 
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مه دیت  !ش  تف  رگن  ار  درم  نآ  هک  ینا  هج  یت  ح 
... تس  ناوت  ن 

. مدا  د  یم  حی  ارتجر  تو  ک 

نیشام زا  نیگ  نس  یه  اگن  و  وطالین  ثک  ابم  ناه  ج 
دش. هدا  ی 

ولال یو  ربر  بر  ،د  بو  کرد  ندیب  وک  زا  دعب  هقی  قد  د 
دات. اسی  بو  چر  اهچ  رد  دیس  و  هدی  چخر 

هب هدم  ا  ولج  یم  ک  دیو  گب  یز  یچ  ناه  ج  هکن  زاا  ل 

. دیخ  رچ  نیش  ام  تم  س 

. دات  اسی  نم  یو  شر  هاگ  ن 

اراب نیش  ام  یز  هلف  ریگتس  ود  هدی  شک  یق  یمع  م 
. مدش  هدا  ویپ  هدر  شف  ممل  سا  تس  د 

مدیشک یم  ارک  میا  ه  بل  نیمز  یو  ربر  نتش  اذگ  اپ  ا 
متسناد یم  دیع  ب  اما  دریگب  یک  چو  ک  دنخ  بل  طحر  ا 
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! دشاب هدیسر مه دنخبل کی زرم هب یتح

دوب. متسد هب دیس هاگن اما مدرک سالم

یفخم مرمک تشپ و هدرب بقع ار نآ هاگادوخان

. مدرک

شیاه کلپ ندرشف واب هدش مه رد دیس یاه مخا

... تفگ هللا"ی "الهلااال بل ریز

: تفگ و هتفر رانک برد بوچراهچ زا

... لخاد دییایب _

: تفگ هک مدرک هاگن ناهج هب

... نیشام یوت نیشب _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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#مینجات

196 تراپ #

دیس مکح  م  یاد  ص  هک  متش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 
. درک  مفق  و 

نو... تود  لخ...ره  اد  دیی  ایب  متف  _گ 

هناعیطم مدو  ب  هتش  اد  هگن  بق  ارع  متس  د  هک  روط  ن 

هب یه  کاتو  هاگ  ن  مین  واب  هدر  ک  نار  بج  ار  هتف  ر  م 

"اب نتف  وابگ  هدر  ک  تک  رح  دیس  تم  س  هب  ناه  ج 
دراو و  هتش  ذگ  ش  رانک  زا  یبل  ریز   " هزا  ج 
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. مدش  یت  ش 

نیا یم  ک  دند  ش  ودرا  مرس  تش  پ  ناه  وج  دیس  یت  ق 
اما دنن  ک  تک  رح  رت  ولج  اه  نآ  هک  مدر  اپک  نآ  او 

دنت. شاد  نم  زا  ار  عقو  ت  نیم  ه  مه  اه  نآ  راگ  ن 

یقیمع مد  نتف  رگ  واب  هت  خادنا  باال  یا  هناش  راچ  ان  ه 
. مدر  ک  تک  رح  هناخ  تم  س  ه 

تسد نتف  رگ  واب  دوب  هدا  تس  یا  ناو  یا  رد  یب  ی 
هدش هری  خ  متس  د  هب  بج  عت  اهاب  هدر  شهبن  ی 

. د 

رد ار  میا  شه  فک  س  اوس  و  نودب  اه  هلپ  هب  ند  اریس 

. مدر  ک  تک  رح  ش  تمس  وهب  هدر  و 

ند... ش  کب  س  یار  ب  تس  اوخ  یم  یش  وغآ  مدو  جو  مام  ت 

؟ تش  اد  مرو  اب  هک  یم  دآ  زا  رته  ب  یس  ک  ه 

شار شو  غآ  هک  دش  حملا  هج  وتم  مه  یب  یب  راگ  ن 
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. درک  زاب  میا  ر 

ورد هدر  ک  یط  ار  نام  نایم  هلص  اف  بدنل  مدق  ود  ا 
. مدر  ک  اهر  ار  مدو  شخ  یاه  تس  د  نای  م 

ورف میا  ه  کش  وا  دیش  وج  میا  ه  مش  چ  ادص  ی 
. تخ  ی 

: مدر  ک  همز  مز  ض  غب  ا 

یب... یب  درک  _فرار 

... تف  ر  نیب  زا  غاد  رهم  نیا  ند  رب  نیب  زا  یار  ب  مس  ن 

ملت... اق  زون  ه  ن 

؛ یر  هاو  ج  ناه  ج  یار  ب  نم  اما  دوب  تخ  شس  فار  ت 

مدش ش  ریس  هکا  یی  ایند  مح  ر  یب  و  رور  غم  د 

... مدو  ب  اناج  لتا  ق  نان  چم  ه 

یوق و  نک  ن  هیر  رت...گ  خد  هدو  شب  رد  یت  مکح  _حامت 

ش! ا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

وهب هدم  آ  مدو  خ  هب  هظ  حل  کی  یب  یب  فر  ح  نیا  ا 
. مدی  شک  بق  ارع  دوخ  تع  ر 

. مدی  شک  میا  ه  هنو  موگ  نامش  چ  ریز  هب  ار  منا  تش  گ 

. منک  هول  ج  فی  عض  ناه  ج  لبا  قم  متس  اوخ  یم  ن 

یلا ق  یا  همر  س  یاه  لگ  هب  میا  ه  مش  چ  هک  روط  ن 

... متخ  ادنا  هاگ  نن  اویا  رود  هب  یم  شچ  ریز  د 

! ناه  ج  هن  دوب  دیس  زا  یر  بخ  ه 

... غاب  یو  ت  نتف  _ر 

تروص هب  راد  من  یاه  مش  چ  اب  یب  یب  فر  ح  نیا  ا 
: متف  وگ  هدش  هری  اشخ  هتف  ر 

. مدر  ک  نو  تتح  اران  ماو...  خ  یم  تر  ذعم   _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  یب  ی 

دش؟ یچ  تت  سد   ... ناج  رتخ  د  _هن 

یمک ار  دوب  هدش  مخ  ن  ییاپ  تم  س  هب  هک  ار  مبل  هش  و 
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: متفگ و هدیشک

منک. شزاب منوتیم هگید هتفه _هس

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

197 تراپ #

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر 

ش ونم  د  تا  اه؛رب  ینو  دمش  رانک  نیش  ...ب  رتخ  د  نیش  _ب 
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یش... مورآ مکی مرایب

: متفگ و هتفرگ ار شفیطل و یا هبنپ ناتسد

. نوتمنیبب رخا هقیقد دنچ نیا یب یب دینیشب _

: تفگو هدش کیدزن مه هب شناوربا

اجک..؟ ؟ هیچ؟یرب تروظنم _

مدز: وبل هدز یا همین و هفصن دنخبل

... یرهاوج ترامع ... نارهت _

**

کرت ار  دیس  و  یب  یب  هناخ  هک  ینا  مز  زا  تس  ر 
چیه هک  دوب  هتف  ر  ورف  رکف  رد  ردق  نا  ناه  ج  مید  ر 
یادص یت  وح  دید  یمن  شار  یور  ش  یپ  هدا  ج  زج  ز 

. دین  ش  یم  ن  مه  شار  هار  مه  نفل  ت 
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راب یار  ب  ناه  ج  نفل  شت  خبمار  آ  یق  یس  وم  ند  یچ  یپ  ا 
هحاش فص  وهب  هتف  رگ  هش  یش  زا  ار  ما  هیک  ت  مدن  چ 

. متخ  و 

. مدش  هری  خ  ناه  ج  تر  وص  هب  رایه  م  مس  ا  ند  ید  ا 

!! دوب  ن  نیش  ام  نیا  نو  رد  راگ  ن 

! درک  یم  ریس  هدا  ج  نیا  یو  سار  ف  یی  ا 

س مل  .اب  مدر  شب  یوز  تاب  مس  هب  ار  متس  د  هاگ  ادو  خ 

شار یوز  واب  هدر  وخ  ی  دیدش  ناک  ت  منا  تش  گنا  کو  ن 
. دیش  ک  بق  ع 

؟ هیچ   _

: متف  وگ  هدا  د  هیک  ت  یلد  نص  یت  شپ  هب  ار  م 

هنز... یم  گن  ز  رایه  _م 

هب تهزا  راگ  ونا  درک  ثک  م  متر  وص  یو  ربر  یم  ک 
. دمآ  ش  د 
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. درک  لص  ارو  نآ  و  هدر  شب  یپ  شار  دتس 

: تف  وگ  هتش  اذگ  رکی  اپس  یو  ربر  شار  یاد  ص 

_هلب...

دنچ ینو  دیم  ؟؟  یی  اجک  وت  همو  لعم  هچی  یبا  سح  درم   _
؟ متف  رگ  س  امت  تا  هاب  ر 

هبل شهب  جنر  ا  هیک  وابت  هدر  ک  تو  شارف  سف  ن  ناه  ج 
اش هقی  قش  یو  ربر  اشار  هرا  شا  تش  گنا  هرج  ن 

: تف  وگ  هتش  ا 

... رایه  م  وگب   _

. مدر  شک  راثن  یت  تیبر  یب  لد  ر 

یز!! یچ   ... یک  یلع  ؛  یم  سال 

؟ یی  اجک   _

تر... امع  کی  دزن   _

... میر  ظتن  م  رد  یو  لج  با  تهم  و  نم  هبو...  _خ 
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

198 تراپ #

هب یه  اگن  مین  هواب  تفر  باال  ناه  ج  یو  ربا  ودر  ه 
: تف  گ  نیش  ام  یو  لج  تع  ا 

هش! اب  ریخ   _

! مرظ  تنم   ، تم  نیبی  !م  نک  ش  ریخ  ایب   _
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یکچوک دنخ  بل  رایه  م  هناکر  ویز  زرف  تک  رح  نیا  ز 
. دما  باال  ما  هنو  وگ  هتس  شن  مبل  هش  و 

چیه هزا  جا  معال  هک  درک  عطق  سار  امت  عیر  س  ردق  ن 
! داد  ن  ناه  ج  هب  ار  یض  ارتع  ا 

هب ار  مرس  و  هدش  گن  رمک  مدن  خبل  ناه  ج  یاد  ص  ا 

. مدن  اخر  شچ  ت 

... ینز  ب  فر  ح  با  تهم  اب  یت  ساو  خن  لبق  هعف  _د 

. مدو  ب  هدی  مهف  بو  خ  ار  فر  ح  نیا  شزا  روظ  ن 

مه اب  تس  اوخ  یم  هناز  جاع  با  تهم  هک  لبق  هعف  د 
... مدز  ارپس  نوا  ادنز  بر  د  یو  لج   ، مین  ک  تب  ح 

یم هزا  جا  دیا  بن  هتس  کش  ت  سد  نیا  دوج  ابو  رابن  یا  ا 

دنی. بب  ناه  ج  مش  چ  زا  ار  قاف  تا  نیا  مدا  د 

متسد ند  ش  هتس  کش  و  دوب  نم  میم  صت  داد  اضقرار  م 
... درم  نآ  نتش  اد  هگن  یارب  مدو  خ  میم  صت  تب  قاع  م 
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: متفگ و هدیشک یقیمع مد

فرح امش رظن زا هگا هتبلا ... منزب فرح دیاب رابنیا _

. هشاب هتشادن یلکشم باتهم اب ندز

ولج هب توکس رد وا اما دوب ناهج هب نانچمه مهاگن

. درک یم هاگن

وا زا نتفرگ ور واب هدناخرچ هساک اررد میاه مشچ

. متخود تولخ یاه ور هدایپ ارهب میاه مشچ

اب تقو ردقچ شا یمرگ دنچ نابز نداد ناکت راگنا

ندز فرح رد هنوگنیا هک تفرگ یم ار ششزرا

درک! یم ییوج هفرص

یا هظحل و هداد هیکت یلدنص یتشپ ارهب مرس

، هظحل کی نآ اما مدرشف مه یور اررب میاه مشچ

دش! لیدبت اه تعاس هب
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*****

نیشام بر  د  ند  ش  زاب  و  تر  امع  هب  ند  ش  کی  دزن  ا 
: مدا  د  قرار  بط  اخم  ار  هچ  نغ   ، رایه  م 

! هقی  قد  هد  طق  _ف 

و هدش  عمج  میا  ه  مخ  ؛ا  مدین  شن  ش  زا  یبا  وج  یت  ق 

یاه مش  چ  ند  ید  اب  اما  مدنا  شچخر  تمس  هب  ار  م 

هب ممش  خ  هناش  یو  اشربر  هدش  مخ  رس  و  هتس  ب 
. درک  ش  کور  ف  هرا  ب 

. مدر  ک  تو  ف  ارکالهف  مس  وفن  هدی  شک  مند  رگ  هب  یت  س 

و هدر  ک  زاب  ار  مدن  برم  گک  نیکر  اپ  بر  د  لبا  قم  ند  اریس 

نیشام زا  منا  تش  گنا  ن  ایم  یز  لف  هری  گتس  د  ند  رش  اف 
. مدش  هدا  ی 

روبع رانک  زا  تس  اوخ  مروض  ح  هب  هج  وت  نو  دب  با  ت 
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متسد نتفرگ اب اما دورب نیشام تمس وهب دنک

. مدش شعنام شا هنیس هسفق لباقم

شتروص هیناث مدص ورد هدش خیم شیاج رد هکوش

دش. خرس هچراپکی

: تفگ تیدج واب هدرک هلخادم رایهم

! ناهج _

هک یتعرس نامه هب هک دوب باتهم تروص هب مهاگن

. تفر یم یدیفس هب حاالور دوب هدش خرس

دوب... هچنغ هن،هب نم هب شهاگن

! شتسد دیاش و

اسنوم #: هدنسیون
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هک مدر  ب  ورف  مبی  نج  ورد  و  هدی  شک  رانک  ار  متس  د 
. مدی  نش  شار  یاد  ص 

ش... _دتس 

دروآ ناب  ز  هب  ار  همل  ک  کت  نیا  نازرل  و  فی  عض  ردق  ن 
! مدی  نش  یت  خس  هب  مه  نم  ه 

ش یاه  مدق  دید  رت  اب  نی  شام  بر  د  نتس  ب  نو  دب  رایه  م 
مکحم   تش  م  هظ  حل  نیم  ه  هک  تش  ادر  ب  نام  تمس  هب  ار 
  !! دمآ  دور  ف  ما  هنی  س  هس  فق  رد  با  تهم 
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نیلوا یر  هاط  با  تهم  متف  گ  یم  رگا  دوب  ن  غو  ر 
هداد یرا  ک  نین  چ  تا  رج  ش  دوخ  هب  هک  دوب  یر  دتخ 

!! د 

نیا تر  اسج   . تش  اد  قح  ش  نتش  اد  تس  ود  یار  ب  رایه  م 
! تش  ادن  دوج  کسو  همه  رد  رتخ  د 

ردقنآ کچ  وک  تش  م  نا  دوج  اشابو  هبر  ض  تد  ش 
و درس  لیل  د  نیم  ه  هب  منک  حس  ار  درد  هک  دوب  ن 

. مدر  شک  هاگ  ن  یلا  خو  ت 

ش یاه  س  فن  یاد  ص  و  دوب  هدش  تش  شم  ناتس  د  ودر  ه 
بدنل!

باتهم هب  شار  دوخ  لو  ا  هبر  ض  نام  ابه  رایه  م 
: تف  شگ  ناوز  اب  نتف  رگ  واب  هدن  ا 

تد... ای  ونو  مرا  ؟رق  ینک  یم  راک  یچ  یرا  با!د  تهم   _

ش فرح  و  دات  فا  هچ  نغ  و  نیش  ام  هب  یا  هظ  حل  ش  مش  چ 
دش. عط  ق 
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داد. ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  وسیر  هدش  درگ  ش  نامش  چ 

نیا یار  شب  نهذ  رد  متس  ناد  یم  مه  هتس  ب  مش  چ 
اپرب یت  مای  ق  هچ  ؟"  هدر  ارک  راک  نیا  ناه  هک"ج  لا  و 

!! ه 

: متف  گ  هاتو  وک  هتف  رگ  یق  یمع  م 

دات. شفا  ارب  قاف  تا  نیا  هنو  خد  ور  رانک   _

تخادنا طخ  مبا  صع  ا  یو  ربر  باتهم  دنخ  زوپ  یاد  ص 
داد: هما  دا  ا 

اه ورا  د  رثا  اما  هنک  ت  بحص  نو  تاه  اب  تس  اوخ  یم   _
ش... تدن  وباو  خ 

! دیی  ایب  هگی  د  زور  ه 

: دوب  یبص  ع  حو  ضو  هب  هک  یا  هدنخ   ، دید  نخ  با  ت 

بانج دوب  هدر  مکن  عناق  ردق  کسنا  االهچی  حات   _
زاو! ن  نو  مهم  ردق  یر!چ  هاو  ج 
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؟ هدوبن وت راک هک منکیم رواب یدرک رکف اعقاو

.... تقونوا یا هنشت رتخد نیا نوخ هب وت

: متفگ یمکحم نحل واب هدش شخر هب خر

! ینک یم رکف یچ تسین مهم مارب _

منک! یم تیاکش تزا _

_هن...

نیشام تمس هب هچنغ فیعض و جیگ یادص اب

. مدیخرچ

اسنوم #: هدنسیون
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حاال هک  هچ  نغ  تم  س  ههب  لجع  واب  هلص  باالاف  با  ت 
ش یاد  ص  و  هتف  ر  دوب  نی  شام  زا  ند  ش  هدا  یپ  حلا  ر 

د.

؟ ناج  هچ  _نغ 

تش، ادن  یر  یص  قت  هیر  اوج  یاق  با...آ  تهم  مبو  _خ 

یزیچ هی  مدر  ک  یع  یس  یاروج  هی  دوب  مدو  خ  ریص  ق 
دش... هکن  منک  تس  رد  و 

یاپ اترس  هب  قی  قد  و  هنافاک  شو  م  یه  اگن  اب  با  ت 
: تف  وگ  هدر  ک  هاگ  هچن  ن 
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هچ! نغ  وگب  وش  تس  _ار 

یس... رتب  ش  زا  تس  ین  المز 

تیاکش هی  یت  ،ح  ینو  ناق  یک  شز  پ  میر  یم  میق  متس 

هنکن تا  رج  هک  منک  یم  میظ  نت  ما  دید  هت  هما  ن 
... تک  یدز  ن 

ش دتس  فک  نتش  اذگ  واب  هدش  درگ  هچ  نغ  یاه  مش  چ 
: تف  گ  با  تهم  ناه  د  یو  رر 

ش... اب  مور  _آ 

؟ مگب  غو  رد  ته  ب  یز  یچ  نیچ  مه  رس  دیا  ب  ارچ  ن 

: تف  وگ  هدر  اشارباالوآ  هتف  رگ  چگ  تس  د 

هرا... دن  نتف  گ  غو  شرد  زرا  تسد  نو  خت  سا  املس  _م 

مدزیم وچ  گ  نیم  ه  دوب  مدوخ  زج  یس  ک  ره  رص  قم  ه 

ش! رس  یو  ت 
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" هچنغ "

ش هاگ  دشن  یم  رت  ظی  لغ  هظح  رهل  هک  یم  خا  اب  ناه  ج 
: تف  وگ  هتف  رگ  با  تهم  و  نم  زا  ا 

! هقی  قد  هد  طق  _ف 

دش! وا  اب  تب  حص  لو  غش  وم  هدی  چخر  رایه  م  هب  و 

مشچ دنی  ب  یم  ارن  متر  وص  متس  ناد  یم  هکن  آ  دوج  او 
! مدر  وآ  رد  شار  یادا  بل  ریز  و  هدر  شک  راثن  یا  ه 

اب نان  چم  ه  هک  مدن  اخر  چ  با  تهم  تم  س  هب  ار  مه  ا 

. درک  یم  مه  اگن  مخ  ا 

ار نآ  هک  درک  هرا  شا  متس  د  هب  ورب  وا  مش  چ  ا 
. متش  ادر  ب 

: تف  وگ  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

!؟ نیا  اب  ید  وب  اجک  ؟  تن  ت  هیچ  اسا  بل  نیا   _
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ناهج هک تفگ دنلب ردقنآ ار شلا وس مود شخب

! تخادنا نامتمس هب یخزرب هاگن و دناخرچرس

شناهد یور اررب شتسد هک داتفا رایهم هب مهاگن

. دوب هتخادنا نییاپ ار شرس و هتفرگ

یتخس هب داد یم ناشن یبوخ هب شیاه هناش شزرل

! هتفرگ ار شا هدنخ یادص ندش دنلب یولج

ردام یتح دوب هتفگ هک مداتفا بابر یاه فرح دای

دز! یمن ادص خیلا ناهج ار وا مه ناهج

درک!! یم باطخ " ار"نیا وا باتهم حاال

اسنوم #: هدنسیون
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. مدر  شف  ار  با  تهم  تس  د  یم  ارآ  وهب  هدی  زگ  ب 

یور ورب  هدی  شک  بق  شارع  یاه  تس  د  ید  ج  وا  ا 
! تخ  ادنا  رسباال  و  درک  اپیل  چ  هنی  س 

لباقم و  ناه  ج  نیگ  نس  هاگن  هب  تش  پ  یه  کاتو  مدق  ا 
رایهم اب  یط  ابتر  ا  با  تهم  رگا  انئم  طم   . مدا  تس  یا  با  ت 

یم نهپ  دنب  یو  ربر  هظ  حل  نیا  رد  ار  وا  تش  ا 
... د 

: متف  وگ  هدر  ک  فا  ص  ار  میو  ل 

و ند  رک  فط  ل  یر  هاو  ج  یاق  آ  گر  زبردام  ورا  ساب  ل  نیا   _
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. مدو  ب  هدر  سبن  ابل  مدو  خ  اب  ند  اد  م 

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  مش  چ  با  ت 

_َو...؟

: متف  وگ  هدن  اخر  شچ  ترو  ص  رد  ار  مه  ا 

؟ یچ  _َو 

؟ ید  رک  یم  راک  یچ   " نیا   " گر  زبر  دام  هنو  _خ 

هک مدی  زگ  بل  و  هدر  تک  شرد  هرا  بود  ار  میا  ه  مش  چ 
: تف  گ  ناه  ج 

! هقی  قد  جنپ   _

باتهم هب  یع  ونص  م  مخ  وابا  هدرک  لر  تنک  ار  مدن  خ 

: متف  گ 

یرت گن  شق  یاف  رح  ین  وتیم  نم  یی  وج  زاب  یاج  _هب 

؟ ینز  ب 

: تف  وگ  هدر  ک  یم  وه  با  ت 
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؟ منک  عو  رش  یرا  د  تس  ود  اجک  _زا 

رد یو  لج  هک  منک  عو  رش  ی  زور  نو  زاا  براز  ز....هرا 

یدب حی  ضو  وت  نم  ش  یپ  یایب  هکن  یا  یاج  هب  ناد  ن 
یت! سش  ن  ورا  ی  نیا  نیش  ام  وت  یت  ف 

! نات  سر  بامی  یو  شت  رت  لبق  هن  ا 

ید... رکن  دام  تعا  رایه  وم  نم  هب  هرذ  ه 

: متف  وگ  هدر  ک  رت  ار  ما  هدش  کش  خ  یاه  ب 

نم... نک  مکر  _د 

افط...؟ ل  مین  زن  فر  اشح  هرا  برد  هش  ی 

وهب درک  ن  زاب  اشار  هتفر  مه  رد  یاه  مخ  ا  با  ت 
: متف  گ  راچ  ا 

یراک هچی  ینو  دیم  بو  خ  متد  وخ   _
نم هیل  ع  دها  وش  و  کر  ادم  همه   . دین  کب  دیت  سنو  تیم  ن 

یمن هاتو  ک  یگ  یم  هک  ی  یورا  ی  نیا  املس  وم  ند  و 
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. دموا

دش؟ یم یچ ماباب جاح ... باتهم مدشیم صاصق

؟ مسگرن نامام

؟ یدش یم یچ وت

دیاب هک مدرک ور یراک هظحل نوا ؛نم نکن ربق شبن

. مدرک یم

تسین دب ینکیم رکف هک اردقنوا ... ماجنیا

... مرادن یلکشم نم...

: تفگ و هداد ناکت یرس باتهم

درک... یمن تصاصق ناهج _

: تفگ ناهج هک مدرک شهاگن گنگ

... همومت هقیقد _هد
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اب هک  مدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  وهب  هدناخرچ  رس  یت  حار  اان 
. درک  هرا  شا  طا  یح  بر  د  هب  تی  د 

: متف  وگ  هدی  بوک  نیم  ز  یور  رب  مار  ارا  مش  فک  کو  ن 

افط... ل  هقی  قد  _ود 

. تف  گن  یز  یچ  اما  دش  رت  عمج  ش  یاه  مخ  ا 
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: متف  وگ  هدی  چخر  با  تهم  تم  س  ه 

س...؟ گرن  نام  وام  اباب  جاح   _

: تف  وگ  هدر  ک  ورف  ش  بیج  نو  رد  تس  د  با  ت 

وت غار  س  درک  ش  عنم  یت  قو  زا  ومع  جاح  اب  _خهلا 

هنز... یمن  فر  ح  بدای 

ما... ومع  ج 

و کچ  وک  حی  بست  و  هدر  وآ  نو  ریب  ش  بیج  زا  شار  دتس 

... دیش  ک  نو  ریب  یی  انش  آ 

یم... هف  یم  وش  روظ  نم  مدب  ته  ب  ونی  ا  تف  _گ 

... تخ  وس  منا  مش  وچ  دیز  رل  ما  ه 

رازه نار  ازه  یان  عم  حی  بست  نیا   ... اباب  جاح  مدی  م 

... دوب  فر  ح 

... دهرا  دیم  ا  اما  ه  روخلد  اباب  جاح  ینع  ی  ن 

... تس  شه  اعد  اما  هش  ابن  مرا  شنک  دوخ  دیا  ش  ینع  ی 
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... شاب یوق ینعی

... هنوم یمن یربا هشیمه نومسآ

******

" ناهج "

ار تبا  بل  بر  ود  هدی  شک  میا  هوم  الی  ارالهب  متس  د 
. متس  ب 

یتعاس ود  دند  وب  هتف  بر  اتهم  و  رایه  م  هک  ینا  مز  ز 
مشچ رد  روج  دب  تر  امع  نیگ  نس  تو  کس  و  تش  ذگ  ی 

... دوب  ن  راد  کسیب  هچی  راگ  .نا  دزی  م 

هقیقش و  دات  فا  اناج  کچ  وک  س  کع  قبا  هب  مه  ا 
واب هتف  رگ  متس  د  کی  رد  ار  نآ   . تف  رگ  ض  بن  میا  ه 
درس هش  یش  یو  زار  شار  دنخ  بل  طحر  رگی  د  تس  د 

. مدر  سک  م 
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ش تمس  هب  مرس  قات  ا  بر  د  هرا  بکی  ند  ش  زاب  ا 
... مدر  وخ  اج  و  هدن  اخر  چ 

... ا 

؟ دوب  نک  مم  روط  ...چ  روط  چ 

دش. هدی  شک  ش  یاپ  اترس  هب  مه  ا 

ش نت  رب  زبس  یر  یج  نا  یاه  گر  ابب  دیف  س  با  وخ  س  ا 
ش... یاه  هناش  فا  رط  ا  ناش  یرپ  ش  یاه  وم  و  د 

. مدی  د  دب  با  وخ  یی...هی  _اد 

دب... یلی  خ 

یت... خاس  یم  س  فق  هی  یت  ش 

لگ... هخ  اش  هی  یار  ب 

همادا و  تش  ادر  ب  متم  س  هب  یم  ارآ  هب  شار  یاه  م 

: د 

... ینک  یم  ن  ورا  کنی  ا  هدب  لو  _ق 
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... مدی  رپ  با  وخ  زا  یق  یمع  س  فن  ا 

و دش  یم  یلا  وخ  رپ  ید  نت  هب  ما  هنی  س  هس  ف 
. دوب  هدی  بسچ  مند  هبب  متر  تشی 

میاجرد و  هدی  شک  ما  ینا  پشی  یو  ربر  ار  متس  د 

. متس  ش 

... ا 

تمس وهب  هدش  بدنل  میا  ج  زا  یناهگان  میم  صت  کی  ا 
. مدی  ود  ش  ق 

مامت یک  انتش  حو  یام  رس  مج  ح  بر  د  ند  رک  زاب  اب  ا 
. دناز  رل  ار  مدو  ج 

یزیچ و  تف  ر  ورف  متس  د  فک  رد  هناد  هناد  منا  تش  گ 

دز: دای  رف  راب  نیم  هراز  یار  ب  منو  ر 

" هدر  گ  یم  نرب  تق  و  هچی  هگی  د  اناج   "
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اجنیا نو  ،ا  هدر  یگ  منرب  تق  و  هچی  هگی  د  اناج   "
"... تس  ی 

هک ض  غب  دوب  هدر  ک  ریگ  میولگ  یاه  تنا  رد  هک  یز  ی 
؟ دوب  ؟  دوب  ن 
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لخاد هب  یم  دق   ، هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

نشور تا  رج   . متس  ب  مرس  تش  ارپ  بر  ود  هتش  ادر  ب 
... متش  ادن  ار  غار  چ  ند  ر 

... مدا  د  هیک  ت  بر  د  هب  اجن  ا 

؟ دوب  درس  ردق  نا  قات  ا  نیا  مه  اناج  نتف  زار  ل 

لیاسو یو  ربر  مه  ش  نتف  زار  لبق  کاخ  و  درگ  ن 

؟ دوب  هتس  ش 

ش یور  رب  ار  متس  د  دیش  ک  ما  هنی  س  هس  فق  هک  یر  یت  ا 
یت... :_نعل  متش  ا 

... مدی  بوک  مبل  ق  یو  ربر  ار  متش  م 

... تخ  وس  ی 

ش... مدو  ب  هتخ  ادنا  ش  تآ  زا  یا  هرو  ک  نو  رد  راگ  ن 

یا هدی  اف  اما  مدی  شک  ولج  یم  ارک  متر  تشی  ه 

. تش  ا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ششخب یگدنز و داش یاه گنر مامت اب قاتا نیا

دوب. هدرک تخس ار مندیشک سفن

ندش زاب واب هدناخرچ مناتشگنا نایم ار هریگتسد

. مدش جراخ اجنا زا تعرس هب برد

قاتا نیا تارطاخ اب ییور هبور یارب ... مدوبن هدامآ

هن! زونه ... مدوبن هدامآ

یب هک  یبل  ق  دنن  دنک...ام  یم  درد  تا  یلا  خ  یاج   "
دش" اب  هدن  ام  ناب  ر 

*

راگنا دوب  رو  هط  وغ  ت  وکس  رد  یا  هنو  گ  هب  تر  ا 
. درک  یم  ن  یگ  دنز  نا  رد  نم  زج  کس  هچی 

داب یاد  ص  تس  کش  یم  ار  تو  کس  نیا  هک  یز  یچ  ا 

... د 
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اما متف  ر  لا  چخ  ی  تم  س  هب  هلپ  نیر  خآ  ند  رک  یط  ا 
ار ما  هج  وت  نیم  ز  یو  ربر  یز  یچ  تک  رح  هار  نای  م 

. درک  بل  ج 

و مدر  ک  گن  ت  یم  ک  ند  ید  رته  ب  یار  ارب  میا  ه  مش  چ 
یبوخ هب  دز  قر  وب  هد  روا  شارباال  یاه  مش  چ  یت  ق 

ش! متخ  ا 

! سهای  تس  د  کی  هبر  گ  نام  ه 

ار نآ  مدو  ب  نئم  طم  مدی  سرپ  رتخ  د  نآ  زا  هک  زور  ن 
ش غور  شد  ندب  ناب  ...ز  هتفگ  غو  ورد  هتخ  ادی  ن  نو  ر 

دز! یم  دای  رف  ا 

ش نتخ  ادنا  نو  ریب  یار  اتب  دش  معنا  منو  رد  یز  یچ  ا 
. منک  رار  ص 

نوریب ار  بآ  یر  طب  و  هدر  ک  زاب  ار  لا  چخ  ی  بر  د 
. مدی  ش 

. درک  یم  مه  اگن  نان  چم  ه 
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. مدر  ک  زاب  ار  هش  یش  بر  ود  هدر  شک  هب  یم  خ 

درس بآ  هعر  ج  هعر  وج  هتش  اذگ  مبل  یو  ربر  ار  ن 
. مدا  د  ورف  شار  نور  د 

!!! دوب  ن  راد  رب  تس  د  راگ  ن 

: مدر  ک  همز  مز  میا  ه  بل  زا  یر  طب  ند  رک  ادج  ا 

زیه!  _

. دمآ  متم  س  وهب  هدا  د  ناکت  ید  رس  نوخ  شاراب  م 

. دیخ  رچ  میا  پ  رود  و  هدش  در  میاهاپ  نای  م  زا  مار  آ 

؟ یاو  خ  یم  _بآ 

. تف  رگ  ش  یاه  اپ  نای  شارم  مد  و  تس  شن  میا  پ  ر 

. مدن  اخر  چ  هناخ  زپش  ا  رود  ار  مه  ا 

کی کچ  وکِر  یق  نیا  ی  ارب  ش  ومچ  ی  هرت  خد  نآ  حامت 

؟ تس  اجک  اما   ! هتش  اذگ  یص  اص  اتخ  فر  ظ 
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" ویم  اب"  هک  مدن  بب  ار  یر  طب  بر  د  متس  اوخ  کالهف 
. دیش  شک  دوخ  هب  ار  مه  اگن  ش  مار  آ 

هچ! نم  ه 

ش بآ  هک  مدو  ب  هدر  ک  زاب  ترام  ع  هب  شار  یاپ  نم  ر 

مه؟ دب  ا 

ار یر  طب  بر  ود  هدی  شک  مهرد  رتش  یب  ار  منا  ورب  ا 
تهج رد  متس  د  تک  رح  هدی  ش  کن  هین  اث  هب  اما  مدن  اخر  چ 

وناز یو  وربر  تف  شر  یپ  بر  د  ند  ش  هتس  سب  ک 
. مدش  هتس  شن  همی  ن 

منامشچ لبا  قم  ار  نآ  و  هدش  ش  ندر  گ  دنب  متس  د 
. متف  ر 

پچ هب  یم  رن  هب  شار  مد  هک  دوب  هدم  شآ  شو  خ  راگ  ن 
! داد  یم  ناک  ت  تس  وار 

ار ما  هرا  شا  تش  گنا  و  هتش  اذگ  مرا  نک  ار  هش  ی 
: متف  رگ  ش  ت 
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غارس یر  یم  ید  ش  هنش  !ت  هراب  نیر  خآ  و  نیل  وا  نیا   _
نم! هن  وت  تت  درو  هکآ  ینو  ا 

هدیشک متر  وص  هب  متش  گنا  زا  ثک  شابم  یاه  مش  چ 
د.

ش لباق  وم  هتخ  یر  یر  طب  بر  د  نو  رد  بآ  یم  ک 
. متش  ا 

ش چو  لم  چلم  یاد  ص  و  هدر  ک  نم  هب  تش  پ  تذ  ال 
. درک  رپ  ار  هناخ  زپش  آ  یاض  ف 

ار مدن  خبل  یو  لج  مت  سناوت  ن  مدر  تالشک  ردق  هچر 

. مری  گ 

میاج وزا  هدا  د  ناک  اشت  یگنهرف  یب  نیا  هب  سیر 

. مدش  بدنل 

ار یند  عم  بآ  یک  یتس  پال  یر  طب  هت  هدن  ام  یق  اب  ب 
.هب متخ  ادنا  لط  س  نو  رد  ار  نا  و  یلا  خ  کن  یس  نو  ر 
طالیی هدر  هبن  متس  زد  ونه  اما  مدی  چخر  اه  هلپ  تم  س 
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تمس ارهب مریسم هاگادوخان هک دوب هدیسرن هلپ

. مدرک جک رتخد نآ قاتا

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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. دوب  ن  نم  نات  سد  مهب  یاه  ماگ  رایت  خا  راگ  نا  یت  ح 
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برد هب  مش  وچ  هدر  ک  یط  یم  ارا  هب  ار  وره  ار  لو  ط 
. متخ  ود  ش  قاتا  زاب  همی  ن 

نیا رد  درم  ناب  هگن  تس  یب  شزا  یب  تس  ناد  یم  ن  ر 

؟ دنن  ک  یم  راک  تر  ا 

؟ دیب  اوخ  یم  و  تس  ب  یم  ارن  قات  ا  بر  د  روط  چ 

ممدق نیر  خا  اب  نام  زمه  و  هدش  کیدزن  مه  هب  منا  ورب  ا 
. تس  شن  بر  د  یبو  چ  حط  س  یو  ربر  متس  د 

. مدر  ک  زاب  و  هدا  د  له  یم  رن  هب  ار  ن 

مامت هک  دوب  یز  یچ  نیل  وا  قات  ا  درس  یاو  ه  مج  ح 
. درک  حس  مدو  ج 

شار یاج  بج  وعت  هدش  زاب  میا  ه  مخ  هکا  ردق  ن 
. تف  ر 

نیا  . تش  اد  فک  شزا  یا  مرگ  تر  امع  یاه  قات  ا  یم  ا 
؟ دوب  درس  ردق  نا  روط  چ  قات  ا 
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... دنام تخت یور هدش هلولگ مسج یور مهاگن

! دوب تشلا ریزب شملا س تسد و مکش اررد شیاهاپ

ب یور رب شناهد لباقم مه شا هتفرگ چگ تسد

... تشلا

!! هدرک تیاعر ار رتکد هیصوت مه ردقچ

اما... مرادرب شتمس هب یرگید مدق متساوخ

هن!

؟ ماجنیا ارچ نم...

هچ... نم هب

هنشاپ یور ورب هدیشک میاه بل یور اررب متسد

. مدیخرچ

نم... هب تنعل
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| مجنپ لصف |

هدش هلو  لگ  منت  ریز  هک  یترش  یت  هدش  اج  هباج  یم  ک 
. مدر  ک  فا  ص  ار  د 

ما ینی  ب  یو  ربر  هک  یی  وم  هرط  و  هدر  وخ  تل  ق  تذ  ال 

. مدر  ک  تو  ارف  داد  یم  مکل  قلق  و  هتس  ش 

... منی  بب  نک  ر 

! همر  ...گ  ردق  چ  تخ  ت  ن 

... متس  شن  میا  ج  ورد  هدش  زاب  میا  ه  مش  چ  تش  حو  ا 

. تف  ر  یه  ایس  میا  ه  مش  چ  یا  هظحل  هک  عیر  س  ردق  ن 

مفارطا ریو  صت  ند  ش  حض  او  واب  هدز  پکل  راب  نید  ن 
. دما  دنب  مس  ف 

... تس  ا  نام  هم  قات  هکا  اجن  ...یا  اجن  ی 

؟ دوب  هدر  وا  قات  ا  نیا  هب  ار  نم  یس  ک  ه 
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؟ موریم ! مور یمن هار باوخ رد هک نم

...؟ هنکن

ادج مرگ و مرن کشت وزا هداد تروق ار مناهد با

. مدش

و هدرک بترم مملا س تسد اراب دیفس یتختور

. مدرک زاورپ قاتا برد تمس هب تبیرقت

! دید یم قاتا نیا رد ارم یسک دیابن

! ناشیرپ حلا نیا اب مه نا

زاب... یاهوم و کزان ترشیت

! مراگزور رب یاو ... دندرک یم یرکف هچ

یتح هک  مدو  ب  قات  ا  نیا  زا  فرار  رکف  هب  ردق  ن 
! منی  بب  ار  تع  اس  مدر  شک  وما  ر 

مدرک یم  وزر  هکا  یس  ک  نیرخ  ابا  بر  د  ند  رک  زاب  ا 
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. مدش هنیس هب هنیس ، منیبب

! ترکش ایادخ مسناش شوخ نم ردقچ

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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. متش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  واگ  هداد  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
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ناهج لبا  قم  با  جح  یب  هک  دوب  ن  یرا  ب  نیل  وا  ن 

هک دوب  یرا  ب  نیل  وا  انئم  طم  اما  مدا  تس  یا  یم  یر  هاو  ج 
. مدو  ب  بذ  عم  و  ناش  یرپ  ردق  ن 

منود یم  مرن  یم  ن  هار  باوخ  یو  نم...ت  نم...   _
... یرو  ط 

. تم  درو  آ  نم   _

مدنا. زاب  منا  هد  هو  درک  کش  میا  شه  وگ  هب  هظ  حل  ک 

. دیخ  رچ  ش  ترو  ص  یو  ررب  مهاگ  ون  هدز  پکل  رابد  ن 

!؟ درک  یم  ن  یخ  وش  نم  اب  درم  ن 

؟ مدو  ب  با  وخ  یت  قو  مه  ...نآ  هدر  وآ  ار  ن 

ش مار  آ  مدر  ک  یع  وس  هدی  شک  ناد  ند  هب  ار  مبل  هش  و 
... منا  درگ  رب  ار  ما  هتف  ر  تس  زد 

؟ هدر  اجک  هباج  ار  نم  یق  ح  هچ  ه 

: متف  گ  دور  باالن  میا  دص  مدر  ک  یم  هکتالش  یلا  دحر 
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!؟ ارچ  ید...  روآ  امش   -

: تف  گ  ملا  وس  هب  هج  وت  ی 

تقو ره  و  ینو  میم  قات  ا  نیا  یوت  دعب  هب  نیا  -زا 

دش؟  ... هرا  دن  بش  و  حبص   . یای  م  مدر  ک  تا  د 

هش... ؟اب  میر  شب  یپ  هرا  رق  روط  ن 

مدق معض  وو  رس  هب  هج  وت  یب  و  هتف  باالر  منا  ورب  ا 

. مدر  ک  نار  بج  ار  هتف  ر  بق  ع 

تسد مهب   ، مدو  ب  با  وخ  یتقو  ارچ  ؟  ارچ  مدی  سر  _پ 
یق!؟ ح  هچ  زید!؟هب 

تشپ یی  اج  شهب  هاگ  دزن  یم  فر  ح  هک  یتد  م  مام  ت 

... ناش  یرپ  اتاپ  رس  هنم  ات  دوب  م 

یقیمع هرگ  ش  یاه  مخ  ا  میا  ه  فر  ح  نیا  اب  ی 

داد. قو  س  میا  ه  مش  چ  شار  هاگ  ون  هدر  و 

هچنغ متس  ین  راک  هدب  یبا  وج  هچی  وت  هب  نم   -
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یش! وای  س 

... ینم  س  بنو  خ  وت  نک  شن  وما  ر 

؟ ینز  یم  قح  زا  فر  ح  نم  ا 

داد. ناک  شارت  رس  تو  سب  ش  شقن  بل  یو  ر  ید  نخز  و 

... وته  اگی  ا 

: متف  وگ  هدی  شرپ  فرح  نای  م 

هرادن نم  میر  ح  اب  یط  ابترا  نم...هچی  هاگ  یاج   _
با! ن 

مارتحا میص  وص  خ  میر  ح  هب  مدو  ب  هتف  گ  ته  ب  مه  بال 
هرخ باال  منک  رار  کت  تا  رب  رابره  وما  ه  هتف  گ  راذ  براز،ن 

! یا  هدر  ک  لیص  حت  رج  ات  ه 

رفص هب  ار  نام  نیب  هلص  اف  مدق  کی  اب  هک  دوب  وا  رابن  ی 
داد. قرار  متر  وص  یزا  وم  شار  ترو  ص  دنا.  س 

و مد  ره  شاب  نازو  وس  غاد  یاه  س  فن  هک  یرو  ج 
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. تفرگ یم یزاب ارهب متسوپ مدزاب

طخ نم یارب هک یتسین هنوخ نیا نومهم _وت،

! ینک نییعت زمرق

یم نییعت نم وروت یتح و ترامع نیا یازمرق طخ

نوریب تنهد زا هرارق هک یفرح ره زا لبق سپ منک...

نک. رکف بوخ دایب

وت... هن منک یم نییعت نم ور دیابن و دیاب

هنم... هب تمدخ و ندنوم قاتا نیا یوت ؛ تدیاب

نوا ... ینک شهاتوک دیاب هک هینوبز ؛نوا تدیابن

! ینک کاخ دیاب هک یشکرس

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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ش قط  نم  یب  و  یم  کال  یاه  یی  وگر  وز  نیا  ربار  رب 
. مدش  ریح  تم  اعق  ا 

داد...؟ یم  هزا  جا  ش  دوخ  هب  روط  چ 

زاب ناه  د  متس  اوخ  هو  درشف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

یادص هک  شدمه  لیو  حت  ینکش  ناد  ند  با  وج  ات  هدر  ک 
. درک  مفق  وتم  با  ب 

ند. موا  نو  تنو  مهم  _اقآ... 

: تف  شگ  مار  وابآ  هدا  د  ناک  ت  سیر  ناه  ج 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

... هدل  ب  وها  شر  دوخ   _

: تف  گ  ید  رس  نح  وابل  هدز  یخ  رچ  مین  نم  هب  و 

... رایب  یاچ   _

. تف  ر  ما  هدش  سخر  تر  وص  هب  هج  وت  نو  سدب  پ 

. دوب  یبص  ع  هک  یا  هدن  ...خ  مدی  د 

ار متس  د  چگ  دیا  ش  دوب  هداتس  شیا  یاج  رد  زون  ه  ر 

.. دوب  ش  قح  متس  انئم  طم   !! مدی  بوک  یم  ش  رس  ر 

بجعت نو  ودب  ید  رس  نوخ  اب  هک  داتفا  با  بر  هب  مه  ا 
ناهج دنک  تت  نعل  ادخ   . دیو  اک  یم  ار  میا  پاتر  س 

یر... هاو  ج 

مشوگ تش  ارپ  دوب  هتخ  یر  متر  وص  رد  هک  یی  اهو  م  ه 

: متف  وگ  هدر  ک  تی  ا 

. هدر  وآ  ونم  نو...  تـــ  اقآ  نو  ...ا  مدو  ب  با  وخ  نم   _

متسناوت یم  ن  نیا  زا  رت  شیب  هک  مدو  ب  ینا  بص  ع  ردق  ن 
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دمه. حی  ضو  ت 

. مدو  براد  یب  نم   ... منو  د  یم   _

هب تن  .عل  مدا  د  ناک  ارت  مرس  و  هدی  شک  یف  و 
. دوب  هدر  ک  نیگ  نس  ار  مباوخ  ردق  نا  هک  یی  اهو  ر 

مدرک هاگ  ن  با  بر  تهب  ینابص  ع  ینش  اچ  و  یت  حار  اان 

دز. دنخ  بل  ه 

تهب مدی  م  قح   ... مدو  بن  تن  درک  بلغ  قف  اوم   _

یشاب تح  اران  و  ینا  بص  ع 

... ینو  م  یم  ن  قات  نا  وا  یو  ت  هگی  د  هک  رته  ب  ا 

؟ روط  _چ 

: تف  وگ  هتف  رگ  ینا  بره  م  گن  شر  دنخ  ب 

عقاورد  ... هرا  شدن  یامر  گ  متس  یس  قات  ا  نو  _ا 
خ تا  رب  قات  هیا  دیا  دیب  مهف  یت  قو  منا  خ  ناط  لسل  رخا  ف 

یامرس هج  وتم   . درک  با  رخ  ور  ش  متس  یس  هش  ی 
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هدشن تر  امع  نیا  هگی  د  یاق  اتا  هب  تب  سن  ش  بیج  ع 
؟ ید  و 

عمج میا  ه  مخ  ا  رتش  زیب  کرمت  یار  وب  هتف  ر  ورف  رکف  ر 

اما... مدو  ب  هدش  هج  وتم  ارچ...  عقا  ورد  د. 

فیدر هک  یا  هناه  اوخ  دوخ  داللی  نیا  رط  اخب  ینع  _ی 
رطاخب هنک  مم  ؟  اجن  یا  هدر  وآ  ونم  هک  تس  ین  د 

..؟ قات  ا  یام  ر 

دوب هدر  ک  ودرا  مهب  هک  یکوش  هب  هج  وت  نو  دب  با  ب 
: تف  گ 

ربب... یاچ  شو  وپب  وتم  رف  _ایب 

ش قن  مبل  یو  ربر  هک  ار  ید  نخب  ل  دید  ون  دیخ  ر 
... تف  ر 

؟ رور  غم  رج  ات  نآ  ؟ای  دوب  نم  لو  ا  ماگ  ن 
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هاگن ممل  سا  تس  ارابد  یاچ  یاه  ناج  نف  یو  اح  ینی  س 
واب هدر  ارباالوا  ما  هتفرگ  چگ  تس  سد  پس  و  هتش  ا 

حطس رب  هلص  اف  اب  هقت  هس  ینا  یم  و  هرا  شا  نات  شگ  ن 
. مدی  بوک  ناه  ج  راک  قات  ا  بر  د  یبو  چ 

هدیشک نیی  اپ  تم  س  هب  ار  هری  گتسد  یه  کاتو  ثک  ام 
. مدش  قات  ا  وودرا 
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وسلا نس  مه  ید  رم  ای  رایهم  داه،  رف  ند  ید  عقو  ت 
رتشیب مدی  د  یم  هک  ید  رم  اما  متشاد  ار  ناه  ج  ی 

. دوب  مدو  خ  وسلا  نس  م 

یک... شم  یو  ربا  و  مش  وچ  دیف  س  تس  ،وپ  هناش  چراه 

ش هاگ  ن  یر  تم  یلی  م  یت  ح  هک  دوب  مندمآ  رظ  تنم  راگ  ن 
. تش  اد  یم  ربن  میو  زار  ا 

هتشادرب مدق  ناه  ج  زیم  تم  س  شهب  نیگ  نس  هاگ  ن  ر 
ش باتب  ابل  هک  متش  اذگ  ش  یور  رب  ار  یاچ  ناج  ونف 

: تف  وگ  هدر  ک  هرا  ش 

پیات ور  هح  فص  ود  نیا  شو  وایس  یو  ر  هبو  ر  نیش  _ب 

. ن 

ش وای  شس  مس  ا  مدو  ب  هدی  مهف  حاال  هک  یر  سپ  یاد  ص 

: دما  رد  تس  ا 

؟ ناه  تس؛ج  د  نیا  _اب 
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همادا لو  غش  شم  وای  س  فر  ح  هب  هج  وت  نو  دب  ناه  ج 
راکدوخ اب  یه  اگ  هگ  دش.و  ش  لباق  م  قار  وا  هعل  طا 
ناشیور ای  اه  هتش  ون  ریز  ش  ناتش  گنا  نای  م  لیت  س 

. دیش  ک  یم  ط 

ش فرح  تش  پ  یر  گید  فر  ح  دها  وخ  یم  ن  ینع  ی  ن 

. دیا  ی 

ار اه  هگر  وب  هدا  کشد  یت  مس  هب  ار  میا  ه  ب 

. متف  شر  وای  س  تم  س  وهب  هتش  ادر  ب 

و هتش  اذگ  اش  یرا  نک  زیم  یو  ربر  ار  یاچ  ناج  ن 
: تف  گ  دنخ  اببل  هک  متس  شن  ش  لباق  م 

نو... نمم   _

متسناوتن هک  مدش  هکو  شش  رکش  وت  درو  زابخر  ردق  ن 
. موش  منا  ورب  ا  نتف  اهوباالر  مش  چ  ند  ش  درگ  معنا 

. مدر  ک  یم  حس  ار  ناه  ج  هتفر  مه  رد  یاه  مخ  ا  هدی  د 
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»ی منک  یم  ش  هاو  و«خ  هداد  ناک  ت  سیر  بد  مسا  ر  ه 
. متف  گ 

. مدش  پی  ات  لو  غش  وم  هدر  ک  زاب  ار  با  تبل  س  پ 

تسد کی  شاراب  رتش  ،یب  دوب  ن  تخ  س  مه  اه  ردق  ن 
. مدر  ک  مظ  ونم  پی  ا 

: متف  وگ  هدر  ک  ناه  ج  هب  ور  ش  ندر  ک  مام  ات 

دش. موم  -ت 

نو... ریب  ورب   _

نحل نیا  هب  یا  هرغ  مش  شچ  رکف  تم  تر  وص  هب  هری  خ 
متفرگ لبم  هتس  د  هب  ار  متس  ود  هتف  اشر  یرو  دتس 

. درو  شخ  وای  س  هب  مه  اگن  هار  نای  م  ه 

ناشن نیا  و  دوب  ش  یاه  بل  یو  ربر  یک  چو  ک  دنخ  ب 

... هدی  ارد  ما  هرغ  مش  چ  داد  ی 

مشچ و  هدر  ک  زاب  ار  مش  ین  هناق  مح  ا  تک  رح  کی  ر 
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@DONYAIEMAMNOE

ناهج رس دش ثعاب دزو یدنخ کت هک متسب ار میاه

. دخرچب متمس هب

تکرح زا نامرن حتلا هب نم تشگزاب تعرس هتبلا

. دنیبن یزیچ وا دش ثعاب و دوب رت عیرس ناهج رس

: تفگ حلا نیا اب اما

یم شتفل ردقنا هک هتسکشن تاپ هتسکش تتسد _

ید!
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... تف  رگ  م 

ورف ما  هنی  س  نو  رد  یر  جنخ  ش  فرح  نیا  اب  راگ  ن 
دند. ر 

ار منو  سرد  اسح  ا  مره  اظ  مدر  ارک  مش  تال  مام  ت  ا 
دنک. ن  نای  ا 

هب هدش  بدنل  میا  ج  ،زا  هداد  ناک  ت  شسیر  وای  س  هب  و 
: تف  گ  ناه  ج  هک  متف  ر  قات  ا  بر  د  تم  س 

نک... عو  رش  مبا  وخ  قات  _زاا 

ندینش زا  ار  وا  متو  کس  واب  هدر  ک  یا  هچ  رق  ناد  ن 

. مدر  ک  مور  حم  اش  ینت  شاد  تس  ود  مش»  «چ 

: مدر  ک  همز  مز  بل  ریز  مرس  تش  پ  بر  د  نتس  اب 
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یج! وم  کد  _رم 

! تس  ا  دنچ  دنچ  ش  دوخ  اب  دوب  ن  مول  ع 

یم ض  وع  ش  یام  رس  رط  اخ  هب  ار  مقا  تا  فر  ط  کی  ز 
ملد رب  نو  باص  ارچ  ال  صا   ... روطنیا  رگی  د  تم  س  زا  د 

! تف  گ  هک  دش  اب  نام  ه  اهنت  ش  دص  ق  دیا  ش  مش  ک  ی 

... متف  شر  باوخ  قات  ا  تم  س  وهب  هدر  ک  یف  و 

اجنیا زا  تس  اوخ  ارچ  م  دیمهف  تهزا  بر  د  ند  رک  زاب  ا 
. منک  عو  ر 

! درک  یم  ور  و  ریز  ار  قات  ا  نیا  ادم  ع  راگ  ن 

و وتا  اتس  ور  هب  نتف  زار  لبق  هک  یی  اه  نه  ریپ  مام  ت 
کورچ و  هتخ  ادنا  نیم  ز  یور  ار  مدو  ب  هدر  ک  ناز  ی 

. دوب  هدر  ک 

: متف  گ  بل  ریز  و  هدی  شک  متر  وص  هب  یت  س 

... یلی  هچ،خ  نغ  یرا  د  راک  یلی  _خ 
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! یرا  د  راک  یلی  هنو،خ  وید  نیا  ا 

هنرگ اسو  سهلا  یا  هدر  وخ  و  یس  رج  ات  هی  امس  ا 
. هتس  شن  سهلا  جنپ  هچ  رسب  پ  هی  ش  نور  د 

طخ اراو  ید  ور  هرا  ویب  شایگ  نر  داد  م  هدن  وم  طق  ف 
نک. عو  رش  اراو  ید  زا  هگب  و  هنک  یط  خ 

مدق ساه  ابل  تم  س  وهب  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر 

. متش  بادر 

تسد یو  ربر  نیم  ز  یو  زار  سار  ابل  کی  مدق  ره  ا 

. مدا  د  یم  لا  مااقتن  هتف  رگ  چ 

هش! ک  یم  ن  جخاتل  هدن  گ  درم   _

ار مزو  ر  لک  ساه  ابل  نیا  ند  رک  وتا  و  زیم  ت 

. تف  رگ  ی 

ماک هک  ش  دیف  س  نه  ریپ  نیتس  آ  یو  ر  یه  ایس  ند  ید  ا 

زا یا  هفخ  غیج  رایت  خا  ،یب  دوب  ش  شف  ک  یاج  ال 
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. مدی  شک  تی  نابص  ع 

یور یک   ! هدر  ک  دمع  زا  دص  رد  دص  هدر  ک  دمع  ز 
؟ درا  ذگ  یم  ش  فک  دیف  س  نه  ر 

هش! صر  ح  زا  اراک  نیا  ش  اب  مور  هچ،آ  نغ  ش  اب  مور  _آ 

قاتا هش  وگ  یر  یص  ح  دبس  نو  رد  ار  ساه  ابل  ه 

. متس  شن  ش  تتخ  رانک  هناخبا  تک  تم  س  وهب  هتخ  ا 

گنت مگن  شق  و  کچ  وک  یش  ورفب  اتک  یار  ب  ملد  ردق  چ 

. دوب  ه 

، مکچ  وک  و  گر  زب  یاه  ن  ادلگ   ، مگن  راگ  نر  یاه  با  ت 
ریر... حت  مزا  ول  عرط  یت  ح 

مراکفا رب  مغ  درگ  موش  همانز  ور  نآ  یرو  آ  دای  ا 
. متس  شن  ناه  ج  تخ  ت  یو  ربر  هاگ  ادو  خ  وان  تس  ش 

و هتش  اذگ  هناخ  باتک  ن  ورد  ار  دوب  متس  ردد  هک  یبا  ت 
: مدر  ک  همز  م 
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... تمنیچ یم لوا وزا مدرگ یمرب ... هشیم تسرد _

لبق... زا رتهب

یور اررب دوخ تشپ وزا هداتسرف ورف ار مضغب

. مدرک اهر کشت

شود لکدا اب زور ره یرهاوج ناهج راگنا

رطع یوب شلیاسو مامت ردقنا !!هک تفرگ یم

داد. یم ار شکرام

دش... درگ منامشچ یا هظحل رکف نیا اب

؟ متفرگ ور وب نیا منم االن...
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وهب دیر  پ  مقل  ح  رد  من  اهد  بآ  هک  مدش  هکو  ش  ردق  ن 
. مدا  تفا  هفر  س 

مدرک یم  هفر  س  هک  روط  نامه  و  هتس  شن  تع  رس  ه 
. مدی  بوک  هنی  س  رب  ار  متش  م 

! هرا  دن  ناک  م 

مناوزاب هب  ار  یما  نییب  میا  ه  هفر  س  ند  ش  مک  ا 
نا زا  مما  شم  ردق  نا  اما  مدیش  ک  وب  قی  مع  و  هدن  ابس  چ 
نم زا  وب  مدش  یمن  هج  وتم  هک  دوب  هدش  رپ  یت  نعل  عرط 

!! قات  زاا  ای  تس  ا 

. مدر  ب  موج  ح  هرج  تنپ  مس  وهب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 
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دشیم هدن  ک  نم  و  قات  ا  نیا  کالزا  عرط  نیا  دیا  ب 
هنر... گ 

یتسیل هچ  یر  هاو  ج  ناه  ج  منک  ینی  بشی  پ  متس  ناوت  ی 

داد! یم  ملی  وح  شت  یاه  هکی  زت 

. مدش  طا  یح  هری  وخ  هت  فرگ  هرج  نپ  هبل  ار  میا  ه  تس  د 

یم هتف  ه  دنچ  مدو  ب  هدم  آ  ترام  ع  نیا  هب  هک  ینا  مز  ز 
؟ هتش  ذ 

و تر  امع  نیا  تا  قاف  تا  اما  منا  د  یم  ن  قی  قد  هس...  و، 
. منک  یم  شن  وما  رف  زگر  ه  انئم  طم  شار  یاه  م 

: متف  وگ  هدی  شک  میا  سه  ابل  هب  یت  س 

!! تف  ر  وب  نیا  هگا  _حاال 

. متف  ر  تخ  ت  تم  س  وهب  هدی  چخر 

یاج هج  وتم  هک  مدر  بک  ترم  ار  یت  خت  ور  تس  د  کی  ا 
. مدش  تش  بلا  یلا  خ 
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! هبو  خ  یلی  هبو...خ  خ 

! یر  هاو  ج  ناه  ج  کب  س  هب  نک  ادی  وپ  درگ  ب 

قاتا هب  دنخ  واببل  هت  فرگ  مرم  ک  یو  ربر  ار  میا  ه  تس  د 
. مدر  ک  هاگ  ن 

؟ تت  شاذ  گ  اجک   _

هریخ ش  ریز  وهب  هدز  وناز  تخ  ت  رانک  نیم  ز  یو  رر 
. م 

یت... نسی  اجن  _هن!یا 

... متف  شر  یاه  س  ابل  کقاتا  تم  س  وهب  هدش  بدنل 

کلپ  . دوب  ن  یر  بخ  اما  مدر  ک  هاگ  ن  هنو  د  هنو  ارد  اه  هس  ف 
ییاج نیر  خآ  ند  یمه  وابف  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه 

: متف  گ  متش  گن  ه 

!!! مام  ح  ید  رب  تد  وخ  _اب 

تمحز ردق  چ  قات  ا  نیا  دزن  مهب  یار  هصب  خش  م  گن  ش 
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! یدیشک

تکرح مامح برد تمس وهب هدرک یا هچرق نادند

. مدرک

دوب! هتشاذگ اه هلوح رانک ار دوب.نآ تسرد مسدح

. متفرگ متروص لباقم و هدز گنچ ار نآ صرح اب

و هدز دنخبل شهب دشاب مناتشگنا نایم شندرگ راگنا

: متفگ

؟ موه االن یلا حشوخ یلیخ _

رکف نیا هب تذل اب تبوبحم مرچ یلدنص ور یتسشن

... تغارس مایب و هشب زیربل هرارق مربص ینک یم

... یرهاوج بانج لطاب یخلا

... هشب زیربل هراد اج حاالحاالاه نم ربص
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؟ موه  االن  یلا  حش  وخ  یلی  _خ 

رکف نیا  هب  تذ  ابل  تب  وبحم  مرچ  یلد  نص  ور  یت  سش  ن 
... تغ  ارس  مای  وب  هش  ب  زیرب  ل  هرا  رق  مرب  ص  ینک  ی 

یر... هاو  ج  با  نج  لط  اب  لا  یخ  یه  ز 

هش... ب  زیر  بل  اجدهرا  حاالحاالاه  نم  ر 
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زاد... نب  تم  حز  هب  وتد  وخ  یه  حاال 

هب یت  نک،ح  لا  مدگ  ل  وتا  سابل   ، مام  ح  وت  براز  وتت  شلا  ب 
لا!!! چخ  ی  وت  براز  وتت  عاس  مرظ  ن 

! هدب  عو  ...نت  هگی  د  هنک  ادی  وپ  درگ  ب 

مداد یم  راش  ف  منا  تش  گنا  نایم  ار  تش  هکبلا  روط  ن 

: مدا  د  هما  ودا  هدش  جر  اخ  مام  ح  ز 

مش؟ یم  تا  یزاب  هچ  ب  نیا  یزا  بمه  ید  رک  رکف   _

ییاج هب  یرو  جنی  نم...ا  ش  فنب  غیج  وت؛هی  هدب  رع  ه 
یشاب هدر  ک  زیت  نو  دند  دیاش  با...وت  نج  میس  ر  یم  ن 

هن! نم  یلو  منا  ور  و  حو  ر  یار  ب 

نیا وزا  منک  تب  واث  میهان  گ  یب  ماو  خ  یم  طق  ف  ن 

مش... آداز  تا  هدن  نک  هفخ  هعل  ق 

. مدی  م  تن  وش  ن  اما  دهرا  دوز  و  ر 

... مدی  م  تن  وش  ن  مرب  ص  ا 
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الی زا  یه  ام  لثم  هک  دوب  درم  نو  ا  دنب  نم  ید  ازآ  االن 
. درو  خ  زیل  تا  تش  گ 

هن!!تـــو!! ما  یک  هشی  تس  زد 

دق تد  وخ  یلو  هنم  یار  ب  تم  نک  یم  لب  منک  یم  ل 
هک... یرا  دن  هض  رع  نزو  سر  س 

هب مدی  د  هک  یز  یچ  واب  هدن  اخر  چ  مش  چ  یا  هظ  ح 
: مدی  سر  ش  وج  هط  ق 

یراد مس*  سیدا  اهنت  ...هن  ینا  هنو...ور  وید   _
! یرا  *د  ممس  یخ  وزا  م 

یم ور  و  ریز  وقا  ایتا  شحو  لثم  یرو  طنی  ا  یگ  یم  ن 
یم ونم  ؟  هس  ر  یم  همد  ص  اه  هرا  بچی  نیا  هب  ی 

! یرا  د  تس  ود  هک  ورا  یکلفط  نیا  ید  ب  رازآ  یاو  خ 

ار دوب  هدا  تفا  اه  ناد  لگ  زا  یکی  یو  ربر  هک  یا  هفح  ل 
یور و  هتش  ادر  ماب  هتف  رگ  چگ  تس  اد 

. متخ  ادنا  تخ  ت 
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نایم اما  مبو  کب  کش  یت  ور  رب  مه  ار  تش  بلا  متس  ا 
هب ار  نآ  ینا  نهگا  میم  صت  کی  واب  هدش  نام  پیش  ه 

. مدر  ک  تر  پ  خمافل  تم  س 

شار دوخ  راگ  ؛نا  تف  رگ  ار  مدو  جو  ش  مار  زاآ  یج  و 
یقیمع س  فن  تذ  م.ابل  شاب  هدر  ک  تر  پ  رگی  د  تم  س  ه 

: تف  گ  مرس  تش  زاپ  یی  انش  آ  یاد  ص  هک  مدی  ش 

وشلا اهب  هدر  وخ  ص  رح  لثم  یرو  طنی  ا  یگ  یم  _ن 

و قات  وتا  بدای  یی  ادخ  هدنب  هی  هنک  مم  ینک  یم  تر  پ 
ش؟ ترو  ص  وت  هرو  خ 

یاه یس  ناش  ش  وخ  نیا  ی  ارب  تس  المزا  مه  زاب  ایاد  خ 
... مدر  ک  رکش  ت  یپ  ا 

مبل نتف  رگ  زاگ  هواب  درشف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

. مدی  چخر  هنش  اپ  یو  ربر  طا  یتح  اا 

تسد هک  یلا  ودحر  هدی  شک  وتا  یر  هاظ  شاب  وای  س 
مشچ اب  دوب  هدر  ب  ورف  ش  راولش  بی  ج  نو  رد  شار  ی 
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: تفگ و درک هراشا شیاپ ریز تشلا هبب وربا و

نم!! هب دروخ یدروآ سناش _واال

تارب یچیه ؛ شمارآ ورپ قیمع سفن نوا زا هنرگو

! دنوم یمن

____

یرازآ نارگید : مسیداس *

یرازآدوخ : مسیخوزام *

اسنوم #: هدنسیون
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: متف  گ  جخاتل  ا 

هک مدش  هجن  وتم  ال  صا  ماو  خ  یم  تر  ذعم  اعق  _او 

ا...

: درو  شارباالا  ودتس  هدز  دنخ  ب 

... هکر  د  لبا  ؛ق  تس  ین  یهاو  خ  تر  ذعم  هب  یزا  _ین 

: داد  هما  دا  تر  یح  واب  هدن  اخر  چ  قات  ردا  مش  چ 

! سدهرا  ردو  ز  ینو  کت  هنو  خ  ناه  ج  راگ  _نا 

. متخ  ادنا  مارباال  ناوربا  زا  یک  وی  هدز  ید  نخب  ل 

راگ...؟ _نا 
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: تف  وگ  دید  ن 

اعط! هش...ق  _اب 

. مدی  دنخ  مه  ن 

: تف  وگ  تف  ر  نیب  شزا  دنخ  ب 

... یلو  ارچ...  منو  دیم  _ن 

نانیمطا تن  دوب  لتا  ق  هب  تن  دید  زا  لبق  هک  ردق  ن 
. مرا  حاالدن  متش  ا 

یور زا  ار  تش  وبلا  هتف  شر  تمس  هب  مار  آ  یاه  مدق  ا 
. متش  ادر  ب  نیم  ز 

: تف  وگ  دش  ن  وطالین  نام  نیب  تو  ک 

؟ یگ  ب  یز  یچ  یاو  خ  یم  _ن 

: مدر  ک  بت  رم  ار  نآ  و  هت  شاذگ  تخ  ت  یو  ربر  ار  تش  بلا 

منوتدوخ اما  ؛  ارچ  مس  رپب  دیا  ب  طی  ارش  نیا  یو  _ت 
یمن یبا  وج  یت  قو  ارچ...پس  دین  ود  یم  ن  دیت  ف 
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؟ مگب  یچ  هنو...  م 

... هعو  ابت  قح   _

یزیچ نتف  گ  یار  ب  راگ  نا  اما  تشادرب  بق  ع  هب  یم  د 
. دوب  لد  و 

: تف  وگ  هدش  عمج  یم  شک  یاه  مخ  ا 

،اب ید  وب  ناد  نز  یت  تر...قو  هاو  خ  یت  سنو  د  یم   _
؟ دوب  هتف  رگ  س  امت  ناه  ج 

؟ لزغ  _زغ.. 

لا...! حش  وخ  نآ  زا  رتشی  ب  اما  مدو  ب  هدش  هکو  ش 

مدرک یم  حس  هک  یتر  شوفن  ندوب  درس  مام  ابت  ل 

؟ دوب  هدز  گن  ز  ناه  ج  هب  نم  رط  اخب  ددرا،  نم  ز 

ید! ش  لا  حش  وخ  راگ  _نا 

... مری  گب  ار  مدن  خبل  ی  ولج  متس  ناوت  یم  هجن  و  هچی  ه 

هتشادرب یم  دق  نم  یار  ب  لزغ  هک  دوب  یرا  ب  نیل  وا  ن 
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... د 

: متف  گ  یلا  حش  وخ  واب  هدز  ید  نخ  ک 

... لزغ  و  نم  ام،  ینع  نم...ی   _

هرا... دن  تس  ود  ونم  لزغ  مدر  ک  یم  رکف  ن 

زا هش  یمه  لزغ   ، مید  وبن  هگید  یار  هاو  خ  لثم  ازدای 

...اما دوب  هگی  د  ید  او  یو  وت  تف  رگ  یم  هلص  اف  ن 
میدازآ یار  وب  هدز  فر  ح  ناهج  اب  نم  رط  اخ  هب  هکن  ی 

ونم... هدر  تالشک 

مناهد رد  فر  شح  وای  س  هدش  مه  رد  هره  چ  ند  ید  ا 
: متف  وگ  هدش  کش  خ 

؟ هدش  یز  _یچ 

بل ریز  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  شسیر  وای  س 
: درک  همز  م 

_هن...
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و هتفر ولج هک درادرب بقع هب یرگید مدق تساوخ

: متفگ

هدش... یزیچ _هی

. دیدزد هاگن و دیشک مهرد مخا شوایس

... مدرک رت وبل هداد تروق ار مناهد با

..؟ تفگ یچ لزغ دز؟ گنز نم رطاخب ... لزغ _
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. درو  ردا  هزر  هبل  ار  ملد  ش  وای  س  تو  ک 

مدوجو قام  عا  ورد  مد  یمهف  یم  ارن  تو  کس  نیا  ینع  م 
... منز  شب  یارب  یس  دح  هچی  متس  اوخ  یم  ن 

... مدی  سر  ت  یم  ن 

هک یبا  وج  شو  وای  س  زیم  محا  رت  هاگ  زان  مدی  سر  ت  ی 
هن.... ای  دهد  یم  متس  ناد  یم  ن 

دز: بل  یم  ارا  شهب  رس  ند  روا  اباال 

.. مدم  ویم  دیا  بن  ملو  مر...زاا  یم  نم   _

: متف  وگ  دیز  رل  رایت  خا  یب  ما  ه 

؟ تف  گ  یچ  ناه  ج  _هب 
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... متفگ یم دیابن منیا _

: مدیلا ن سامتلا اب

. دینکن شلو هفصن لقادح دیتفگ _حاالهک

: تفگ کالهف

نک. ششومارف _

؟؟ هرب  خ  هچ  اجن  _یا 

. مید  یخ  رچ  ش  تمس  هب  ودر  ه  ناه  ج  یاد  ص  ا 

ش راو  لش  بی  ج  نو  رد  شار  یاه  تسد  ش  وای  س  دنن  ا 
رد یگ  شی  مه  هنار  ورغ  وم  درس  تس  وابژ  هدر  ب  و 

. دوب  هدا  تس  یا  بو  چر  ا 

. دات  فا  نم  یو  شربر  وای  س  شزا  هاگ  ن 

تعرس هب  ار  مه  اگن  میا  ه  مش  چ  ند  وب  رت  رط  اخ  ه 
ار تو  کس  لبق  زا  رت  مکح  شم  یاد  ص  هک  مدی  د 
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: تس  ک 

ش؟ وای  س  ینک  یم  راک  یچ  اجن  _یا 

: تف  شگ  مار  شابآ  وای  س 

. مدز  یم  فر  ح  متش  _اد 

؛ دوب  هدش  جابل  ناه  ج  یار  شب  وای  س  فر  ح  راگ  ن 
زا ند  ش  ادج  واب  هدا  شارباالد  یور  با  ودر  ه 

: تف  وگ  هدا  تس  شیا  وای  س  لبا  قم  رد  بو  چر  ا 

!؟ هرا  برد   _

: تف  شگ  مار  شابا  وای  س 

...؟ هیچ  یار  ب  اباو  وج  لا  وس  نیا   _

؟ مدب  ش  یرار  ف  یس  رتی  م 

هریخ نان  چم  اشه  هره  چ  رد  یر  ییغ  ت  نو  دب  ناه  ج 
با... وج  رظ  تنم  و  دوب  ش  وای  س 
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هریخ نان  چم  اشه  هره  چ  رد  یر  ییغ  ت  نو  دب  ناه  ج 
با... وج  رظ  تنم  و  دوب  ش  وای  س 

هاگن خی  هکت  کی  رهب  اگنا  دوب  درس  یرد  ق  شهب  هاگ  ن 
ید... رک  ی 

! تس  کش  یم  وهن  دش  یم  بو  ذ  ه 
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تدای مدوخ وتاملک اب یزاب ... شوایس نکن هطسفس _

. مداد

طقف ، نوچیپن ونم و نکن مضرف قمحا غورد اب

هدب! باوج

هدش ش  دوخ  س  بنو  خ  هک  ور  یر  دتخ  متس  اوخ  یم   _
. منی  ب 

؟ ید  یدن  یف  اک  هزا  دنا  هب  قات  _وتا 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  ش  وای  س 

! مدم  وا  هک  هدو  بن  یف  اک  _حامت 

یاه ند  اد  با  وج  نیم  ه  اما  دوب  ن  نیگ  نس  ناش  نایم  و 
هدشن قعنا  مدو  ب  نئم  طم  هک  یدرم  هاتو  ک  دح  شزا  ی 

. دوب  کان  سر  ت  یم  ک  م 

برد بو  چر  اهچ  ت؛زا  سار  هب  یک  چو  ک  مدق  اب  ناه  ج 
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: تفگ و هتفر رانک

! یسرب تاراک وهب یرب ینوتیم هدش یفاک _هگا

دایز یاراک زورما هدش شدوخ سبنوخ هک یرتخد

! هراد

یمرن ؛هب دیخرچ متمس هب یهاتوک ثکم اب شوایس

دش. جراخ قاتا زا هنینامط واب هدز کلپ

جراخ قات  شزاا  رس  تش  پ  مه  ناه  ج  مدر  ک  یم  ر 

ش ناتش  گنا  نای  هارم  ریگتس  شد  مار  ابا  اما  د 

. تس  شب  رس  تش  ارپ  بر  ود  هدر  ش 

. دیر  پ  میا  ه  هناش  ه  اگادوخ  ان  بر  د  ند  ش  هتس  اب 

ش یاه  مدق  دوش  یم  کی  دزن  ش  راک  ش  هب  هک  یر  بب  ل 

. تش  ادر  ب  متم  س  هب  هدش  با  سح  شو  مار  اابا 

اب هچ  ش  توک  س  اب  هچ  مدی  سر  ت  یم  ن  درم  نیا  زا  ن 
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ش! دای  ر 

یمن دوب  ش  وش  غم  لزغ  ر  طاخب  هک  یر  کف  حاالاب  ا 
. منک  زکر  مت  متس  ن 

؟ مگب  ور  تا  دیا  وبن  دیا  ب  رابر  ه  یرا  د  تس  _ود 

الرد باقت  ؛م  مدر  سکن  اسحا  ش  تمس  زا  یف  قوت  یت  ق 

. متش  ادر  ب  مدق  س  کع  ته  ج 

و هدی  بسچ  تخ  هبت  هدی  سر  ن  مود  هب  لو  ا  مدق  ا 
اهزور نیا  نم  تش  ادن  بج  عت  یاج   . مدش  فق  و 

!... مدو  سب  ناش  ش  وخ  دح  شزا  ی 

هب وطالین  ثک  وابم  هت  خادنا  میا  پاتر  س  هب  یه  ا 
: تف  گ  ما  هدش  هتف  رگ  چگ  تس  د 

؟ موه   _

دات. اسی  منا  مش  چ  یو  ربر  ثک  م  کی  شاب  هاگ  ن 

! متس  ب  خی  متف  گ  یم  رگا  دوب  ن  قار  غ 
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رانک و دناسر رفص ارهب نام هلصاف مدق کی اب

: تفگ مشوگ

نک! راتفر چیه هی لثم سپ ! یتسین یچیه _وت

ور ییاراک طقف ... یسرپ یمن لا ...وس ینزیمن فرح

! مگیم نم هک ینک یم

تارب رازن تشهب نگیم شهب یراد هکاالن حیلا

... مزاسب منهج

! نادنز لولس نوا زا رتدب سفق هی

اسنوم #: هدنسیون
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مدوجو مام  ت  راگ  ینا  ئرمان  تس  د  کی  لثم  س  فق  همل  ک 
. درک  میا  هر  لزغ  رکف  وزا  هدا  د  ناک  ات 

هدز خی  یای  رد  نآ  مهب  یقتس  وم  هتف  رگ  ارباال  م 

. مدش  هری  خ 

شار ورپ  بلا  طق  ف  درا  وم  مام  ردت  درم  نیا  شاب  ز 
!! دوب  هابت  شا  نیا  و  درک  یم  رت  گر  ز 

اراب ممل  سا  تس  د  ینی  بشیپ  لبا  قری  غ  تک  رح  کی  ر 
. مدی  بوک  اش  هنی  س  تخ  ت  منا  وت  مام  ت 

بقع مدق  مین  هک  تش  ادن  ار  مرا  ک  نیا  راظ  تنا  راگ  ن 
دش! هری  اشخ  هنی  س  هس  فق  وهب  هتف  ر 
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رتم دنچ  ار  وا  هک  مدو  بن  دنمتر  دق  ش  ربار  ردب  ردق  ن 
! تس  د  کی  اب  مه  نآ  مه  د  له  مدو  خ  زا  رت  ر 

ندرب باال  یار  ب  مه  کچ  وک  تن  اس  دنچ  نام  ه  ا 
. دوب  یلا  ع  مس  فن  هب  دام  ت 

چیه حاالهن  هن  منک  یم  ن  مخ  رس  ش  ربار  ردب  ن 

! تق  و 

توکس ید  ایرف  ره  ر  بارب  رد  هک  مدو  بن  یر  دتخ  ن 
. م 

نورد یگ  دنز  زا  دیا  .ب  دیمهف  یم  ار  نیا  رگی  د  دیا  ب 
! تش  اد  یم  رب  تس  شد  رود  چو  پ  یای  و 

... متس  ین  هچی  نم   ، ینک  یم  هابت  _شا 

یی! هچ،وت  یه  هک  یس  ک 

! تس  اعد  ا  پتا  اترس  طق  ف  هک  یی  و 

تسد زا  ور  یس  ک  مک  منک،  یم  کر  د  یرا  داز  ع 
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ید... ا 

! ایب  تد  وخ  هب  ا 

ایب... تد  وخ  هب  اناج  رط  ا 

هک   دوب  هدم  این  ش  وخ  ش  جازم  هب  میا  ه  فر  ح  راگ  نا 
همادا   نم  اما   . تف  ر  یم  یخ  رس  هب  مک  مک  ش  ترو  ص 
  ... مدا  د 

نیا هش  وگ  هش  وگ  و  ینک  تس  یل  ور  ادی  ابن  و  دیا  ب  نیا   _
طسو تخ  رد  هب  تر  دام  لثم  ونم   ، ینز  ب  تا  هعل  ق 

ینک مکا  خ  هدن  ز  هدن  م،ز  زرلب  امر  س  ریز  ات  ید  نبب  طا  ی 
. منک  یم  ن  روا  ب  ورو  ت  نم  ما...  هری  گب  مس  فن  ا 

ینیا زا  شرت  وها  ،ب  ید  شن  قعنا  نم  ند  وب  لتا  ق  هب  و 
هش! اب  هدش  قعنا  کر  دم  اتد  نچ  هب  ه 

یش،اب اب  هدی  د  مش  چ  هب  هک  ینک  یم  روا  ورب  یز  یچ  و 
یش... اب  هدی  نش  ش  و 
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... یتسین کردم اتدنچ هدنب وت

!هک هطلغ مفرح هک نزب دایر الفــ رایب؛صا نوبز هب

مگ... یم غورد

اما...

: متفگ و هتفر هناشن شبلق تمس ارهب متشگنا

! هنم اب قح ینودیم تدوخ _

... هترورغ یافرح انیا هک ینودیم

گرزب شدوخ هچب لثم وشرهاوخ هچب هک یدرم هن

... هدرک

اسنوم #: هدنسیون
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ش متش  نای  ارم  مچ  هم  رابکی  هب  ما  هلم  ج  مام  اتا 
. دزن  یف  رح  ،اما  درش  وف  هتف  ر 

نم هب  هک  ردق  نا  هن  اما  دوب  شزدای  ناتش  گنا  راش  ف 
! دنز  ب  یبی  س 

و مدی  د  یم  حو  ضو  هب  اشار  هقی  قش  گر  ند  رک  د 
میاه فر  ح  داد  یم  ناش  ن  یبو  خ  شهب  سخر  تر  و 

. هدا  د  ناک  شارت  دوج  و  ردق  چ 

... مدو  شب  راج  فنا  رظ  تنم  هظ  حل  ر 
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اما... مدو  ب  هدی  نشن  شار  دای  رف  ید  ص  زور  ما  ات  دنچ  ر 

یز... یچ  ره  هدا  ...مآ  مدو  ب  هدا  مآ  ن 

مدوب هتش  اذگ  مدق  نا  رد  هتس  ناد  هک  دوب  یه  ار  ن 

هجو هچی  هب  میا  ه  فر  ح  زا  ماد  ک  هچی  پسزا 

. مدو  بن  نام  پیش 

ش شرام  لد  اشرد  هنی  س  هسف  ق  ند  ش  نیی  اباالواپ 
نادند بج  عت  لا  مک  رد  اما  مدر  ک  زاغ  سارآ  وکع  م 

: تف  وگ  هدی  ئاس  مه  یو  ربر  شار  ی 

نو... ریب  ورب   _

نیمز معالهب  هک  مدش  هکو  شش  فرح  نیا  زا  ردق  ن 
. مدی  ب 

. دیش  شک  دوخ  تم  س  هب  مک  حم  ار  مچ  م  ملل  عت  ند  ید  ا 
. مدش  هدی  بوک  اش  هنی  س  هس  فق  هب  هک  یرو  ج 

: دیر  وغ  متر  وص  یزا  ومو  هدر  وآ  نیی  اپ  شار  ر 
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؟ _کیر 

رظن زا  شار  ترو  ص  جر  هب  جر  هدش  درگ  یاه  مش  چ  ا 
: مدز  بل  و  هدن  ارذ  گ 

_هن...

هب یم  دق  و  هتش  ادر  هب  رابکی  هب  شار  ناتش  گنا  راش  ف 
. تش  بادر  بق  ع 

ش دتس  فک  رد  شار  ناتش  گنا  و  هتف  رگ  نیی  اپ  شار  ر 
داد.. یم  راش  ف 

تسد ود  حلا  مدو  ب  ناش  الی  الهب  نم  رگا  انئم  ط 
! متش  اد  هتس  ک 

تکرح بر  د  تم  س  وهب  هدر  ک  هدا  فتس  ا  تص  رف  ز 
. مدر  ک 

یادص هک  دوب  هدر  سکن  مل  ار  هریگتسد  متس  د  زون  ه 
مرس تش  زاپ  تس  رد  اه  ناد  لگ  زا  یک  ی  ند  ش  هتس  ک 
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دش. بدنل 

مش. شاب  مش  خ  دها  ش  ات  مدا  تس  ی 

. مدر  ک  کر  ارت  قات  ا  تع  رس  ه 

نآ یو  زار  ار  متس  د  هک  دش  نا  زا  معنا  یز  یچ  ا 
. مرب  و  منک  ادج  درس  و  یز  لف  هری  گتس  د 

. متس  شن  نیم  ز  یو  یربر  مارآ  وهب  هدا  د  هیک  ت  بر  د  ه 

... تش  اد  درد  یلی  خ  درم  ن 

نم... زا  رتش  ی 

ش... دوخ  ریس  وواا  مدو  ب  هناخ  نیا  ریس  ا  ن 

یادص هرخ  اتباال  متس  شن  اجن  آ  ردق  چ  منا  د  یم  ن 
دش. مام  ت  لیا  سو  نتس  ک 

و هدر  ارباالوا  مرس  هر  یگتس  د  ند  روخ  ناک  ت  یاد  ص  ا 
دش... ن  زاب  بر  د  اما  متش  ادر  ارب  ما  هیک  ت 

ورب هدا  د  هیک  ت  بر  د  هب  نم  دنن  ام  مه  ناه  راگ...ج  ن 
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! تسشن نیمز یور
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میاج رد  نان  چم  ه  اما  متفر  یم  دیا  ب  هکن  آ  دوج  او 
. مدن  ا 

هب ملی  م  دوب  هدر  ک  بج  عتم  مه  ار  مدو  خ  هک  یز  ی 
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... دوب  ند  نام  ن 

؟ متف  ر  یم  ن  ارچ  ؟  ا 

درک همز  مز  مدو  جو  قام  عا  رد  یز  ی 

هب ور  ش  مش  خ  مه  نو  هکا  لیل  د  نو  مه  هب  دیا  "ش 

". دوب  هدر  ک  یلا  شخ  قاتا  لیا  سو  یو  ر  وت  ی 

یور رب  ار  ممل  سا  تس  ود  هداد  ناک  ت  تد  ش  هب  ار  م 

هک موش  بدنل  میا  ج  زا  ات  مدش  زیخ  مین  و  هتف  رگ  نیم  ز 
مشوگ هب  ناه  ج  راد  وخش  مار  آ  یاد  ص  هتس  اوخ  ا 

. دیس  ر 

. درک  یم  تب  حص  نفل  ابت  راگ  ن 

هدش هئار  ا  اناج  هاگ  داد  یو  هکت  یک  راد  م  ماو  خ  یم   _
ور... همه   ... منی  بب  هرا  بود  د 

کوش تد  ش  ...زا  مدر  یک  من  روا  ارب  مدی  نش  هک  یز  ی 

هتفر نیب  زا  متس  ردد  هدش  عمج  کچ  وک  ناو  ت  نام  ه 
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. مدش  تب  اث  میا  ج  رد  هرا  بود  و 

..؟ هرا  ب 

!؟ هنی  بب  هرا  بود  ور  کر  ادم  داو  خ  ی 

؟ مدی  نش  تس  ر 

طقف هش...!  ک  یم  لو  ط  ردق  چ  تس  ین  مهم  مار  _ب 
! هدب  ش  ماج  ن 

س وفن  تس  شن  میا  ه  بل  یو  ربر  یم  رن  هب  دنخ  ب 
. مدی  شک  یق  ی 

نیا فر  ح  رط  اخ  هب  هک  دوب  یرا  ب  نیل  وا  انئم  طم  ن 

!! مدز  یم  دنخ  بل  د 

برد هک  متش  ادر  ارب  مدق  نیلو  وا  هدش  بدنل  میا  ج  ز 
راکنا یار  ب  یی  اج  دش.حاال  زاب  و  هدی  ولالچخر  رد  قات  ا 

... دوب  ن 

چیه هظ  حل  نیا  رد  اشا  وح  مدو  ب  اجن  یا  تد  م  مام  ت  ن 
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! درک  یم  ن  یک  م 

هرگ ش  هاگ  هبن  مه  اگن  و  هدناخ  رچ  رس  یه  کاتو  ثک  ام 
درو. خ 

ییاهوم ؛حاالاب  لبق  هقیقد  نید  نچ  بت  رم  ناه  ج  ن 
هشیمه زا  رت  درس  یی  اه  مش  وچ  تر  وص  و  هتف  ش 

. درک  یم  مه  ا 

دنخبل کی  طحر  لا  حب  ات  تروص  نیا  دوب  لا  وس  میا  ر 
... هدر  سک  مل  ا 

وهب هتف  رگ  هنای  شان  ار  مه  اگن  متم  س  شهب  تکر  ح  ا 
اج حو  ضو  شهب  دتس  ند  ید  اب  اما  مدش  هری  خ  نیی  ا 

. مدر  و 

نو... خ 

یور اشرب  هدش  تش  نم  اتشگ  الینا  الهب  زا  هفق  و  ی 
؟ درا  دن  درد  درگ  ووا...م  دیک  چ  یم  نیم  ز 
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مرانک زا توافت یب مرادن روضح نم راگنا هک یروط

. تشذگ

عنام و هتفرگ ار شیوزاب یناهگان یمیمصت ذاختا اب

. مدش شا یدعب مدق
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: متف  وگ  هدی  چخر  نم  رایت  خا  نو  دب  منا  ب 

... منک  ش  نامس  ناپ  _براز 

هب ار  هره  لد  زا  یج  وم  متس  د  فک  شزا  ندب  تر  ا 
. درک  یم  لقت  نم  مدو  ج 

ربب نیا  شوزا  کب  بق  ع  دز  دای  رف  منو  رد  یز  ی 

یساسحا یب  مدآ  نم  اما  نو  مبرود  درس  و  نیگ  مش  خ 
. منک  روب  ع  تی  مها  یب  هک  مدو  ب 

نایم زا  شار  یوز  اب  ید  رس  هب  بج  عت  لا  مک  ر 
یخرچ مین  هنش  اپ  یو  وربر  هدیشک  نو  ریب  منا  دتس 

د.

هب یس  ک  رگا  هک  دوب  س  اسح  ا  یب  ید  ح  شهب  ترو  ص 
مه ش  مخ  ز  هج  وتم  انئم  طم  دش  یم  ن  هری  شخ  دتس 

دش! یم  ن 

ارچ...؟  _
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: متف  وگ  هتف  باالر  منا  ورب  ا 

... یرا  د  زاین  تت  سد  تهب  ماقتن  ا  هما  دا  یار  ب  انئم  طم   _

منامشچ یو  ور  هدی  چخر  متر  وص  شرد  یاه  مش  چ 
ش راک  قات  ا  تم  س  هب  یه  کاتو  ثک  .ابم  درک  فق  و 

. تف  ر 

س فن  تش  اذگ  زاب  ار  بر  ود  دش  قات  ا  ودرا  یت  ق 
. متش  گرب  ش  قاتا  هب  هرا  بود  و  هدی  شک  یت  ح 

مندش هکی  ت  هکی  ت  ثع  شاب  هب  ندش  کی  دزن  ینع  ی  ن 

دش! دها  وخ  ن 

... دوب  ن  راک  رد  ید  مع  رگی  حاالد 

... دوب  هدش  رج  فنم  همل  ک  یع  قاو  یان  عم  هب  قات  ا  ن 

اه... لگ  یلف  ط 

ییوشور ریز  دمک  وزا  هدرک  دنت  ساپ  یور  س  تم  س  ه 
کچوک هلو  ح  کی  هار  مه  هب  ار  هیلوا  یاه  کم  ک  هبع  ج 
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. مدی  شک  نو  ر 

اب هار  مه  با  بر  مدش  ج  راخ  س  یور  س  زا  هک  نام  ز 

دند. ش  قات  ا  ودرا  سهرا 

هاگن قات  هشا  وگ  هش  وگ  هب  بج  عت  زا  زاب  ناه  ابد  ودر  ه 
دند. رک  ی 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  میا  پ  اترس  هب  یه  اگن  با  ب 

؟ دوب  اجن  یا  زا  دمو  ا  یم  هک  یی  اها  دص  نیا   _

. مدا  د  ناک  ترس  و  هدی  کم  ار  منی  ریز  ب 

. منک  یم  تس  رد  ور  همه  نم  تس  ین  یز  _یچ 

ابو هدش  هتس  شن  همی  شن  ناون  از  یو  ربر  سهرا 

یلا تس  یرک  ناد  لگ  هدن  ام  یقاب  زا  یگ  رزب  هکت  نتش  ادر  ب 
: تف  گ 

! نش  یم  ن  تس  رد  ازیچ  سیر  هی   _

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت 
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نش. یم  ض  ...وع  درو  خ  وش  هصا  غ  دیا  _پسبن 

؟ هش  یم  ادی  پ  نو  دلگ  هعل  ق  نیا  یو  ت 

داد: ار  مبا  وج  هک  دوب  قاتا  هری  خ  مه  زون  ه  با  ب 

ش هب  یس  ک  هتق  و  یلی  اس...خ  هنو  خلگ  هی  غاب  _هت 

. هدر  کن  یگ  دیس  ر 

هش... اب  اجن  وا  نو  دلگ  ات  دنچ  منک  یم  ر 

بابر هک  مدش  جر  اخ  قات  وزاا  هتف  گ  یا  هدی  شک  م 

: تف  وگ  هدم  ا  مرس  تش  پ  تع  رس  ه 

... ورن  .وت  هرا  یم  و  هنوخ  لگ  هری  م  _وت...سهرا 

: متف  وگ  هتف  باالر  میا  هور  ب 

... مری  م  مدو  ،خ  هنم  هفی  ظو   _

رکف  ... هدو  ب  زرم  ایبا  دخ  مناخ  اناج  ملا  هنو  خلگ  نو  _ا 

... اجن  وا  هشبیر  اب  یبو  خ  رکف   ، منک  یم  ن 
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دز. ار  فر  ح  نیا  هک  دوب  سهرا 

هب مه  نم  لد  هک  دوب  م  ارآ  و  نو  زح  م  یرد  ق  شهب  ن 

. تف  رگ  اناج  د 

نورد هلو  وح  هبع  ج  هب  وا  زا  یقیمع  مد  اراب  مه  ا 
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: مدر  ک  همز  مز  و  هتخ  ود  متس  د 

هنم. هفی  ظو   ... مری  م  مدو  خ  مزا  _ب 

دوهشم ودر  ه  نام  شچ  رد  حو  ضو  هب  ینا  رگن  و  بج  ع 
. دوب  یع  طق  نم  میم  صت  اما   . د 

. مدا  د  هما  دا  مه  ار  وهب  هدز  یک  چو  ک  دنخ  ب 

یور رب  هقت  ود  مد  نام  ه  بر  د  ند  وب  زاب  دوج  او 
. مدش  سودرا  پس  و  هدی  بوک  بر  د  یبو  چ  حط  س 

یلدنص یت  شپ  هب  شار  رس  و  هتس  شن  ش  زیم  تش  پ 

. دوب  هدا  د  هیک  ت 

. درک  ملا  بند  ش  هاگ  شابن  رانک  هب  مند  اریس 

یمن هدن  اوخ  نآ  زا  زیچ  هچی  هک  اش  یلا  خ  هاگ  زن 
. مدا  دن  تی  مها  اما  دش  مرو  م  روم  یم  ک  د 

. مدر  ک  زاب  ار  نآ  و  هت  شاذگ  زیم  یو  ربر  ار  هبع  ج 

... متش  اذگ  ش  دتس  رانک  مه  ار  هلو  ح 
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راک هب  یه  جو  وت  هدو  ب  متروص  هری  شخ  هاگ  ن  نان  چم  ه 
. تش  ادن  میا  ه 

باتبل رانک  زیم  یو  ربر  هک  ش  متش  هب  یه  اگن  مین  ا 
و هدی  شک  نو  ریب  سار  الکت  یاه  ش  کتس  ،د  دوب  هتش  ا 

: مدر  ک  همز  م 

نک... زاب  ور  تت  شم  و  هلوح  یو  ر  وربراز  تت  سد   _

هلوح یو  وربر  هدر  ک  زاب  شار  متش  فر  ح  ی 
. تش  ا 

فک یو  ربر  یم  ارا  هوهب  دروآ  نو  ریب  ار  ژهن  یس  کا  ب 
. متخ  شیر  دتس 

اما تش  ادن  یز  یرن  وخ  رگی  ود  دوب  ن  قی  مع  ش  مخ  ز 
یم ش  یر  ار  لد  ش  تس  وپ  یو  ر  کچ  وک  یاه  هش  ی 

. د 

هکت و  هدر  ک  جر  اخ  ش  دلج  زا  ار  یز  ولف  کچ  وک  س  ن 
واب یم  ارآ  هب  شار  دتس  فک  کچ  وک  یاه  هش  ی 
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@DONYAIEMAMNOE

: تفگ یراد شخ یادص هکاب مدیشک نوریب طایتحا

دوب. نم ...مدآ هنوخدور رانک درم، نوا _

شیاه مشچ هب هاگادوخان و داتسیا تکرح زا متسد

. مدش هریخ

دوب. نم بناج زا یشنکاو رظتنم راگنا
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اهر ار سنپ دوب نم یاج هب یرگید سکره دیاش

دش یم راوا شرس رب وقلا داد زا یهوک واب هدرک

اما...

! دیشک لوط هقیقد کی زا رتمک نم هاگن

طایتحا نامه واب هدش هریخ شتسد هب هرابود

... مدیشک نوریب ار یدعب هشیش هیلوا

... مدیمهف یم ار نوجاقآ فرح ینعم هزات

... اتقو یهاگ "

هرت" نیگنس نوشتوکس هرتشیب نوشدرد هک ییامدآ

... توکس یارب متشاد درد یفاک دح هب زورما

  *******

  * رایه  *م 
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؟ ینئ  مط  م  _وت 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  اپ  یو  شاپر  وای  س 

هدروخ یی  اج  شهب  رس  ناه  ج  هنک  کچ  یک  هشی  یم   _
... هرا  دن  مد  و  خاش  هگید  هیط  ایتح  ا  یب  هن!  ا 

: تف  وگ  هتف  شر  یارب  یا  هرغ  مش  چ  داه  ر 

؟ تی  عض  و  نیا  یو  ؟ت  یخ  وش   _

: متف  وگ  هدر  ارباالوا  متس  د 

! هلا  وس  مار  ب  منم  اقاف  تا  _هن 

ور زیچ  همه  هرا  بود  ه  تفرگ  میم  صت  االن،  ارچ  ناه  ج 
؟ هنک  یس  ر 

ود نیا  هب  ونو  هچا  نغ  زا  اجنی  هبا  شات  تخ  انش  دیا  _ش 

... هدن  وس  ر  ی 
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درگ زیم  وهب  هدر  ک  تو  کس  هس  ره  داه  رف  فر  ح  نیا  ا 
. مید  ش  هری  خ  نام  ن 

داد: هما  شدا  وای  س 

عقاو ...رد  هدی  شک  را  صح  هچ  نغ  شو  دوخ  رود  ناه  _ج 

راصح ووت  نو  ریب  هدی  شک  ناد  نز  راص  ح  زا  ونو  ا 
! هتخ  ادنا  ش  د 

... نو  چ  ای  هلتا  ق  نو  چ  ا 

! هها  نگ  یب  هنو  د  یم  االن  نو  _چ 

: متف  وگ  هدز  ید  نخز  وپ  داه  رف  فر  ح  نیا  ه 

لا حم  ض  رف  هب  هگا  ناه  !ج  منک  یم  در  ور  هکی  ت  نیا   _
ِراک... تمد  خ  ور  ه  چنغ  دز...  یم  یس  دح  نیچ  م 

: تف  وگ  هدی  رپ  مفر  ح  نای  م  داه  ر 

! رایه  م  میت  نسی  فر  ط  سهلا  هدر  اهچ  هچ  هیب  _اماب 

کیدزن س...  ایس  رجآ  ات  نیرت  گرز  قاضب  رب  تس  د  ناه  ج 
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نودب ور  یرا  ک  هک  دهرا  هبرج  ت  یرد  قنا  و  هش  سلا  ل 

... هدن  ماج  نا  هما  ن 

یمدآ هش،اما  اب  هانگ  یب  هنک  مم  هچ  نغ  هدر  حسک  نو  ا 
! هنک  روا  ورب  هبی  رغ  هی  هک  تس  ین  م 

راصح یو  ت  لیل  د  نیم  ه  هب  ونو  اس،پسا  هبی  رغ  هچ  ن 
! هنک  لم  اک  وش  التاع  طا  ات  هدی  شک  ش  د 

و هدا  شد  ناتش  گنا  نای  م  راک  دوخ  هب  یبا  شت  وای  س 
: تف  گ 

دش! جابل  نات  ساد   _

ش دعب  ارچ  هور  گ  نیا  م  یمهفب  هگا  هش  یم  مرت  _جابل 

! هتش  کن  ور  هچ  ن 

ور هچ  نغ  کر  دم  همه  نو  ابا  تسنوت  یم  هک  یلا  ح  ر 
! هدن  شبب  گرم  اب  ور  هدن  ورپ  و  هنک  لتا  ق 

هب ور  و  هدا  د  ناک  ت  مفر  ح  دییات  هناش  هبن  سیر  داه  ر 
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: تفگ شوایس

هب تدمآ و تفر نک یعس .... میمهف یم منوا _

رادنرب هچنغ زا مشچ ... ینک رتشیب وترامع
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نتشادرب   واب  هدر  ک  عمج  ار  نام  سنا  پ  لیا  سو  تو  کس  رد 
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. مدش  جر  اخ  قات  زاا  ناه  ج  تس  د  ریز  زا  هلو  ح 

متسد چگ  هب  ار  مه  اگن  ی  زلف  هری  گتس  د  ند  رک  اهر  ا 
. مدر  ک  هتس  وب  زاب  ار  منا  تش  گنا  و  هتخ  و 

؟ تش  شاد  ز 

ش درد  ند  ش  لم  ومحت  متس  د  ند  ش  هتس  کش  اعق  ا 
ناهج هدی  اف  یب  و  هدش  یزیر  هما  نرب  هش  قن  یار  ب 

!؟ تش  شاد  ز 

یمن اما  مدا  د  قح  وا  هب  درا  وم  زا  یلی  خ  رد  ن 
مه... دب  قح  وا  هب  درو  م  نیا  رد  متس  ن 

... مدز  ن  بی  سآ  یس  ک  هب  تق  و  هچی  ن 

اما متش  اد  یتا  هاب  واتش  متس  ین  هانگ  زا  یرا  ع  انئم  ط 
زیچ هچی  رط  اخب  ار  یس  ک  مس  وج  حو  ر  تق  و  هچی 

. مدر  کن  ملا  د 
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: متفگ و هدیشک یقیمع مدزاب مدو

! درذگب زین _نیا

******

هب ار  مه  اگن  هرج  نپ  زا  یا  همر  س  یت  خت  ور  ند  ناکت  ا 
. متخ  ود  یج  نران  و  سخر  نام  س 

... دوب  بو  رغ  رگی  د  تع  اس  ک 

یم لقت  نم  دید  ج  یاه  ن  ادلگ  هب  رتد  وز  ار  اه  لگ  دیا  ب 
. مدر  ک 

.پس متف  ر  تخ  ت  تم  س  وهب  هدی  شک  ارباال  یت  خت  و 
ار اه  کاخ  مام  ت  هکن  یا  زا  نان  یمطا  شو  ندر  ک  بت  رم  ز 

. مدش  جر  اخ  قات  وزاا  هدرک  دنت  اپ  ما  هدر  ک  ع 

. مدا  تس  یا  هاگ  ادو  خان  هدی  سرن  مود  هب  لو  ا  م 
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. مدش  هری  خ  ناه  ج  راک  قاتا  بر  د  وهب  هدن  اخر  سچر 

رد یت  ...ح  دوب  هدش  ن  جر  اخ  ش  قاتا  ،زا  نام  سنا  پ  دعب  ز 
. دوب  هدر  کن  زاب  مه  ا 

اما موش  نئم  طم  ش  حلا  وزا  مرادرب  یم  دق  متس  ا 
بل ریز  و  هدش  عمج  میا  ه  مخ  هشاشا  قن  دای  ا 

: مدر  ک  همز  م 

هچ! نم  _هب 

یط یک  ی  ارداتو  اه  هلپ  و  هدا  د  تع  رس  میا  ه  مدق  ه 
. مدر  ک 

یهاگن مین  هرا  بود  هو  درک  یث  کم  نلا  س  هب  ند  اریس 

. متخ  ادنا  هباال 

: متف  وگ  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

! نو  هشا  یمن  ش  یچ  _یه 

هش! یمن  ش  یچ  یه  ش  دوخ  هنک  ن  هکی  ت  هکی  ت  و 
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... ارگن دوخیب

: متفگ و هدش درگ میاه مشچ

ال صا !! متسین نارگن _نــه!

رد یزاب هنوید تساوخ ...یم هشقح ! متسین نارگن

. هراین

سنلا یدورو برد تمس وهب هدیشک یا کالهف فوپ

. متفر

هک مدوب هدیشکن نییاپ ال ماک ار هریگتسد زونه

دش! دنلب مرس تشپ زا ایرث یادص

؟ یتم سال هب یریم ییاج _
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هب یخ  رچ  مین  ؛  یز  لف  هری  گتس  د  ند  رک  اهر  نو  د 
: متف  گ  یم  رن  وهب  هدز  ش  ت 

طا! یح  مری  ،م  مرا  د  کی  چو  ک  راک  هی   _

ش هاگ  ن  یز  یمآ  رخ  سم  دنت  خبل  واب  هدر  شارباالب  ناور  ب 
: تف  گ  ثک  م  یم  .ابک  درک  یط  ار  میا  پ  اترس  راو  نک  س 

مگب ومو  دک  ؟  هوه  ایق  یاچ  !؟  طا  یح   ... وهو  _ا 

!؟ ننک  هدا  مآ  نو  ت 

ار وا  یاه  میج  نیس  هل  صوح  هک  مدو  ب  هتس  خ  ردق  ن 
م
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. مدر  وآ  ناب  ز  هب  ار  دمآ  منه  ذ  هب  هک  یز  یچ  نیل  و 

تسد مدی  ابن  و  دیا  ب  مدی  پسمن  با  وج  وت  هب  نم   _
هک... ینو  دیم  اس  هگی  د  یک  ی 

شار یاه  تس  ود  هتف  ر  نیب  شزا  زیم  رخآ  سم  ت  دنخ  ب 

. درک  لفق  هنی  س  یو  رر 

! مگی  م  منا  خ  _هب 

وابباال هدی  شک  نیی  اپ  الهب  ماک  رابن  یا  ار  هری  گتس  د 
: مدز  بل  میا  ه  هناش  نتخ  ا 

ید!؟ اسی  او  زون  ه  ارچ  _پس 

زا بر  د  ند  رک  زاب  واب  هدر  شکن  هب  یه  جو  ت  رگی  د 

. مدش  جر  اخ  نام  تخ  ا 

قوذ دش  اب  هدم  آ  نو  ریب  س  فق  زا  هک  یا  هدن  رپ  ل 

. متش  ا 

و هتس  شن  میا  ه  بل  یو  ربر  دنخب  ل  رایت  خا  یب  هک  ردق  ن 
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قیمع یس  وفن  مدر  ک  زاب  فر  ط  ود  هب  ار  منا  دتس 

... مدی  ش 

یب طا  یح  نیا  هب  اپ  متس  اوخ  یم  دوب  تق  و  یلی  خ 
! منک  رتم  هشاشار  وگ  ره  و  مرا  ذگب  زبس  تی  ا 

هشوگ ره  رد  نتش  مش،گ  چ  نار  ازه  دوج  ابو  دنچ  ر 
. دوب  ن  ریذ  پ  ناک  اشما 

فص هب  هج  وت  یب  و  هدر  ک  یط  ار  یر  مرم  یاه  ه 
هب ار  مری  سم  س  وبع  و  یراولش  تک  یاه  درا  گید  ا 

. مدر  ک  جک  غاب  یاه  تنا  تم  س 

. مدی  ارد  هناخ  لگ  هک  دوب  هتش  ذگن  یز  ی 

رتم! ک  یم  ک  یت  ح  رتم  تس  یب  دیاش   ... دوب  ن  گر  زب  ردق  ن 

امامت ش  سنج  ش  رود  ات  رود  یز  لف  یاه  قبا  زج  ه 
. دوب  فا  فش  هش  ی 

... تش  اد  یا  هدا  وس  یی  وش  ک  بر  د 
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هب شندیشک واب هتفرگ مناتشگنا نایم ار شا هتسد

دش. زاب یناسآ هب تسار تمس

اجنیا هب یسک تسا تقو یلیخ تفگ بابر یتقو

ار یگدرملد و یدرز همه نیا عقوت هدرکن یگدیسر

! متشادن

هدرکن سمل ار یدرز یتح هک دندوب یناهایگ دنچره

. دنتشاد یگدیسر هب زاین یگمه مه زاب اما دندوب

دوب! فیح ََادج یدوبان یارب هناخلگ نیا دوب... فیح

هایس یاه نادلگ ندید واب هتشادرب ولج هب مدق دنچ

هب تشرد و زیر یاه سوتکاک رانک یا هوهق و

. متشادرب مدق ناشتمس
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ناشکاخ و  درگ  نتف  رگ  واب  هدر  ک  ادج  ار  ناش  یاتد  ن 
. مدر  ک  بدنل  منا  دتس  ود  ره  اراب  اه  ن 

و هتخ  ادنا  ممل  سا  تس  ید  ور  رب  ار  ناش  ینی  گنس  رتش  ی 
دراو یرا  شف  ما  هتف  رگ  چگ  تس  د  هب  مدو  ب  بق  ا 

. منک  ن 
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ار نآ  و  هدی  شک  مج  نرآ  اراب  هناخلگ  بر  د  یم  ارآ  ه 
... مدر  ک  تک  رح  تر  امع  تم  س  وهب  هتس  ب  مرس  تش  پ 

عضو نیا  و  مدر  متحابگزا  مدر  وخ  مس  ق  ملد  رد  ا 
مش. خبب  نام  اس  و  رس  ار  هتف  ش 

شار نارا  گدا  پسی  تش  اد  تس  ود  ار  اناج  رگا  ناه  ج 
دش! اب  هتش  اد  تس  ود  دیا  ب  م 

!؟ هدش  لف  اغ  اجن  یا  زا  روط  پسچ 

یاه نیر  تزی  زع  هک  هدو  ب  نم  ند  رک  ریس  ا  ریگ  رد  ردق  ن 
؟ هدر  شک  وما  رف  ار  ا 

تمس وهب  هدر  اجک  هباج  مناتس  د  یو  ربر  ار  اه  ناد  ل 
دش یم  زاب  هناخ  زپش  هبآ  ور  هک  تر  امع  تش  پ  بر  د 

. متف  ر 

حطس شرب  فک  کو  ابن  میا  ه  تس  د  ند  وب  رپ  رط  ا 

. مدی  بوک  رد  یبو  چ 

ار بر  د  بج  عتم  یا  هره  چ  اب  هراس  هک  دیش  کن  یلو  ط 
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! درک  زاب  میا  ر 

: تف  گ  منا  رددتس  اه  ناد  لگ  ند  ید  ا 

یت! فر  هش  یمن  مرو  _اب 

و هدا  د  ناک  شارت  رس  هک  متخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

. تف  رگ  منا  زادتس  ار  اه  ناد  لگ  زا  ید  ادع  ت 

درک: همز  مز  هک  مدی  نش  شار  یاد  ص  هرا  ب 

اغوغ هنر  ید...گو  هوب  نوخلگ  همه  فن  یس  ک  مرا  ودی  _ما 

هش! یم  اپ  ه 

لد ورد  تس  شن  میا  ه  بل  یو  ربر  یزو  مرم  دنخ  ب 
«! یرا  دن  ربخ  ؛  مری  م  مزا  «ب  متف  گ 

قاتا زا  یا  هش  وگ  و  هدر  باالب  مهاب  هار  مه  ار  اه  ناد  ل 
. میت  شاذ  گ  ناه  ج 

رد شار  هاگ  ون  هدن  اکت  شار  یاه  تس  د  هره  لد  اب  سهرا 

: تف  وگ  هدن  اخر  چ  ناه  ج  بت  رم  قات  ا 
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؟ یتشاذگ اجک _گالور

هدرک قرع یناشیپ یور رب یمارآ ارهب متسد تشپ

: متفگ و هدیشک ما

... سارت _

و دیزرل شیاه هناش دشاب هدش شروم روم ایوگ

باالو شناوزاب یور رب تعرس ارهب شیاه تسد

: تفگ و هدرب نییاپ

ید! یم رسدرد یوب _وت

نت یور وم یفاک هزادنا هب انودلگ نیا هب ندرک هاگن

هگید تعاس مین هب داوخ یمن !ملد هنک یم خیس مدآ

یدایز دوب... یروج هی مه ایرث یتح منک. رکف ما

لا! حشوخ

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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تمس هب  هک  روط  نامه  و  هت  شادر  ارب  اه  ناد  لگ  زا  یک  ی 
هتخادنا ارباال  میا  ه  هناش  ؛  متش  اد  یم  رب  مدق  س  ا 

: متف  شگ  مار  وابآ 

ور یرا  ما!ک  ید  الاع  ماک  نم   ... ینک  یم  ش  گرز  _ب 
نم هب  نو  ــتا  قآ  وقا  تا  نیا   ! هما  هفی  ظو  هک  مدر  ک 

. هدر  پ 

: تف  گ  ند  رک  اپ  نآ  اپو  نیا  یم  اک 
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اج هباج  وتخ  بدب  یان  و  دلگ  ینو  تیم  هکن  تس  د  نو  _ابا 

ور همه  نو  ا  بدای  نس  مشح  منک  ادص  براز  ی 

ش... د 

درس همی  ن  نیم  ز  یو  ربر  اه  یر  یج  نا  گر  ب  یو  ر  هب  و 
: متف  وگ  هتس  شن  س  ا 

هنوخزپشا درگ  م...رب  بقارم   ... منک  یم  متس  د  هس  _یک 

رسدرد یو  ت  نم  هب  ند  رک  کم  ک  رط  اخب  ماو  خ  یم  ن 
یت. ف 

دش. جر  اخ  قات  هوزاا  داد  ناک  شارت  رس  هار  کا  ا 

و هدر  شک  زاو  ارن  دوب  ه  شیر  زا  رپ  هک  شار  رود  هند  ب 
: متف  گ 

ش! شخ  ...بب  منو  د  یم  دمو  ا  تد  رد  یلی  _خ 

نیمه یار  ،ب  دوب  ی  نابصع  مکی  طق  ،ف  دهرا  تس  و 
... نیب  ب  اما   . درک  یلا  خ  وش  دوخ  یرو  طنی  ا 
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. مدروآ لگشوخ یلیخ نودلگ هی تارب

... هرتگرزب ما یلبق زا یمکی هزات

هسیک لخاد و هدرک عمج هک ییاه کاخ زا یرادقم

رب هک یبآ کدنا واب هتخیر شرود ار مدوب هتخیر

. متشاذگ رانک ار نا متخیر شکاخ یور

ترذعم و هقدص نابرق اب مه ار هیقب لا ونم نیمه هب

... مداد لا قتنا اه نادلگ هب یهاوخ

یاج رس  ار  ماد  ک  ره  اه  ناد  لگ  راک  ند  ش  مام  ات 
. مدا  د  قرار  قات  هشا  هش،وگ  وگ  رد  ناش  ل 

قاتا نیا  رد  ناه  ج  مان  هب  ینا  فوط  راگ  نا  هک  یرو  ج 

... دوب  هدم  ا 

... تح  ارتس  ا  مرب  من  وتیم  !حاال  نیا  زا  منی  ا  بخ   _

نورد ار  متس  ود  هدی  چخر  بر  د  تم  س  هب  تذ  ال 
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. مدرب ورف مبیج

! مدش کشخ میاج رد هکوش هظحل نامه اما

نیا... ... منیبب نک ربص

نم!؟ بیج یوت هیچ نیا

مدنخبل کاخ و لگ ندید ابو هدیشک نوریب ار متسد

! دمآ شک

دوب... یبصع رتشیب هک یدنخبل

! متشاد زاین لصفم مامح کی هب امسر

مامح هب زهجم ناهج ییادها قاتا مراودیما

. دشاب زین یصاصتخا

اسنوم #: هدنسیون
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زا ند  ش  لخ  اد  هوپسزا  تفر  مقا  تا  تم  س  هب  میق  متس 

مرف یاه  همک  د  ند  رک  زاب  لو  غش  م  بر  د  یو  لج  نام  ه 
میاپ هنش  اپ  اب  نام  زمه   . مدش  مزی  گنا  تر  وفن  یا  همر  س 

. متس  ب  مرس  تش  ارپ  بر  د 

و یک  اخ  هک  یت  مس  وزا  هدروا  رد  ار  نا  طا  یتح  اا 
رارق مند  زاب  هلص  اف  واب  هدرک  ات  دوب  هدش  فی  ث 

. مدا  د 

، یت  ودشر  زیر  تک  رح  ره  اب  هک  دوب  یک  اخ  یرد  ق  ه 
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! درک  یم  دوب  اران  فا  رط  ا  یز  ی 

ار دش  اب  یت  شاد  سهب  یور  س  مدز  یم  س  دح  هک  یبر  د 
اب هدو  ب  تس  رد  مس  دح  ه  کنا  زا  نان  یمط  او  هدر  ک  ز 

. متخ  ادنا  یر  یص  ح  دبس  نورد  سار  ابل  تح  ار  لا  ی 

مروایب رد  مه  ار  نآ  ات  هدرب  مدی  فس  تپا  ریز  ار  متس  د 

دش! بدنل  مرس  تش  زاپ  تس  رد  ناه  ج  یاد  ص  ه 

هش... سب  یخ  دیا  _بن 

زا یا  هین  اث  هب  متا  هغل  ریاد  مام  هکت  مدش  هکو  ش  ردق  ن 

! دیش  کرپ  منه  ذ 

... مدو  ب  هدش  الل  امس  ر 

هداد هیک  ت  بو  چر  اهچ  هب  اشار  هناش  هنی  س  هب  تس  د 
! درک  یم  اشا  مت  ار  ید  اع  زیچ  کی  راگ  ونا 

درک هرا  شا  ما  هدش  هت  فرگ  چگ  تس  د  هب  ورب  وا  مش  چ 

. مدم  ا  مدو  خ  هب  ه 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ار نک  مم  زیچ  نیل  وا  ات  دوب  یر  گنلت  ش  تکر  ح  نیا  راگ  ن 
همین ند  ب  لبا  قم  و  هدز  گنچ  ؛  دوب  یبآ  هلو  ح  کی  ه 

. مری  گب  منا  ی 

: مدی  رغ  میا  ه  ناد  الیند  الهب  زا  دوه  شم  یص  رح  ا 

یم هزا  جا  نو  تدو  خ  هب  روط  ...چ  هرت  خد  هی  قات  ا  اجن  _یا 

مام!! ح  لخ  اد  منو  ل؟ا  خاد  دیی  ایب  روط  نیا  د 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  شارباال  یور  با  ی 

! تح  _ار 

هی دیا  ب  هنو  د  یم  هکن  هگنخ  ردق  نا  رتخ  د  نو  ا  یت  ق 
. هدن  شبب  چگ  رود  یز  ی 

: متف  وگ  هدر  ک  زیر  مش  چ 

هک امش  یار  ب  امو  ...د  متس  ین  گن  خ  نم  _واال 

هش!؟ یمن  د 
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! مشیم تیذا !مــن هنم تسد

: تفگ و هدرک ادج بوچراهچ ارزا شا هیکت

... مشیم تیذا منم _

اسنوم #: هدنسیون
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: تف  وگ  هدر  ک  ادج  بو  چر  اهچ  زا  اشار  هیک  ت 
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مش... یم  تی  ذا  منم   _

! هنم  اب  تن  درو  وآ  ند  رب  رتکد  هک  مین  شکن  وما  رف  ا 

... هگی  د  یک  ی  تس  د  تم  راپس  یم  شن  اب  نئم  ط 

اب هک  مه  شدب  هب  ینک  ش  نادند  با  وج  هدر  ک  زاب  ناه  د 
مامح وزا  هدی  چخر  اپ  هنش  اپ  یو  ربر  ید  رس  ن 

دش. جر  ا 

؟ دوب  !ن  دوب  هناو  ید  امس  ر  درم  ن 

دش! یم  شن  رس  مرح  مان  و  مرح  م  یا  ه 

یدنلب اتبس  ن  یاد  ص  اب  هدیبو  ک  مه  هب  ار  بر  صد  رح  ا 
: متف  گ 

... هرو  خب  بآ  دیا  بن  متس  نود  یم  مدو  _خ 

! هرو  خب  ممر  از  یم  ن 

! یتد  وخ  مگن  خ 

هدشن ریس  منا  ج  زا  زون  ...ه  متف  گ  مار  ارآ  آرخ  هلم  ج 
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!. مدوب

شیاجرس ندرک بترم نودب و برض ابار هلوح

. متفر ناو تمس وهب هدنادرگرب

یضیب هنییآ وهب هتسشن ناو هبل ریش ندرک زاب اب

میاهوم تفابو هدش هریخ شلباقم دق مامت و لکش

. مدرک زاب ار

هرهچ وهب هدیشک میاهوم ارالهبالی مملا س تسد

. مدش هریخ هنیآ رد ما

... مدوب هدش الرغ ردقچ مک تدم نیا رد

دوب.. هدز نوریب میاه هنوگ و هدیرپ گنر متسوپ

و هام کی ضرع رد ما یگدنز درک یم ار شرکف یک

دوش!؟ وور ریز نینچ نیا مین

زا   ورپ  گر  زب  ناو  نو  رد  هک  ینا  مز  زا  هین  اث  دنچ  زون  ه 
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هب مامح برد هک دوب هتشذگن مدوب هتفر ورف فک

دش! زاب هرابکی

ما اهارهبباالهنت فک و هتفگ ینیه کوش اب

. مدیشک

: متفگ و هدنام زاب بجعت زا مناهد ناهج ندید اب

؟؟؟ یا هنووید ،وت هشیمن مرواب _

قمع دوب هتخادنا طخ شناوربا نایم هک یمخا

متمس هب هنادرم یاه ییاپمد ندیشوپ واب هتفرگ

. دمآ

اسنوم #: هدنسیون
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منامشچ و  هتف  ر  ورف  ناو  نو  رد  رتش  شیب  مدق  ره  ا 
دش! رت  د 

مه دای  رف  و  داد  و  دمآ  یمن  رب  متس  زاد  یرا  ک  هچی 

! دوب  ن  یبس  انم  هنی  ذگ  انئم  ط 

حاالهب هک  یی  ادص  واب  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
: متف  گ  دیز  رل  یم  حو  ض 

؟ یاو  خ  یم  یچ  یچ...   _

دش. هتس  شن  همی  ن  ناو  رانک  و  هدی  شک  یف  وپ  کالهف 

. مدش  ش  ناتس  د  نو  رد  گر  زب  هس  یک  هج  وتم  تهزا 
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هسیک لخاد ار ونآ هدروا ارباال ما هتفرگ چگ تسد

درک.

هدنامن منامشچ نداتفا نوریب هب یزیچ مدوب نئمطم

دش! شندز هرگ لوغشم هک دوب

یسررب ار هسیک رود ات رود ینیب زیر و ربص اب یروج

! تسا فرط شکچوک رتخد اب راگنا درک یم

مدوب رضاح و دوب متسد یور رب شهاگن تدم مامت

اب دنچره ! دشن هریخ مندب هب یا هرذ مروخب مسق

اما دوب نکمم ریغ معال رما نیا دید اه فک دوجو

رب متسد زا یراک چیه ما هنیس هسفق اهو هناش یارب

دمآ! یمن

ش ناون  از  یو  ربر  ار  ش  شدتس  راک  ند  ش  مام  ات 
: متف  گ  تع  رس  هب  هک  درک  ند  ش  دصبدنل  وق  هتش  ا 

یمن یت  فگ  هک  لیل  د  نو  مه  یاپ  مرازب  ور  تر  اک  نیا   _
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؟ یشب ناتسرامیب هب دمآ و تفر ریسا یاوخ

ارباال شیاه مشچ دوب نییاپ شرس هک روطنامه

! تخادنا منامشچ هب یقیمع هاگن و هدروا

ار شباوج متسناوتیم مه شنابز ندناخرچ نودب

! ممهفب

و هدش دنلب ال ماک شیاج زا یمارآ ندز کلپ اب

! تفر نوریب مامح زا توکسرد

دوش... یمن ضوع زگره بوخ یاهامدآ تاذ "

"... تسا هدوهیب هشیمه ندوب دب یارب ناشش تال
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نیا متس  ناوت  یم  ون  تش  ذگ  یم  قاف  تا  نآ  زا  زور  ه 
... منک  راک  ارنا  تق  ی 

مه نآ  یر  هاو  ج  ناه  ج  بی  رغ  و  بی  جع  یاه  راتف  ر 
ریثات میو  ربر  یا  هنو  گ  هب  دیدش  ناف  وط  کی  زا  د 

رد ماد  م  مام  ح  شرد  یاه  راک  مام  هکت  دوب  هتش  ا 
دش! یم  کب  ش  لف  م 

دیابن چگ  تف  گ  یت  قو  اش  هنادر  سنو  خ  راتف  ر  نآ  ز 
رواک لو  غش  م  ریز  هب  رس  هک  یی  اج  نآ  ات  دوش  س  ی 

! تف  رن  زره  یا  هظ  حل  ش  هاگ  ون  دش  متس  د 
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رد ارثک  .ا  مدو  ب  هدی  د  مک  یلی  خ  ار  وا  زور  هس  ن 

. درب  یم  ش  یپ  تک  رش  رد  شار  یاهراک  و  دوب  ن  تر  ا 

زا دعب  بش  و  تف  ر  یم  تش  ه  زا  رتد  وز  اه  ح 

! تش  گ  یم  زاب  هدز  ا 

رارف یس  ای...ک  یز  یچ  زا  تس  اوخ  یم  هک  یس  ک  دنن  ا 
! دوب  غو  لش  ش  رس  اعق  او  مه  دیا  د!ش 

و دیف  س  یز  یمو  ر  یو  ربر  ملباق  م  هک  یگ  رزب  دبس  ا 

لا یخ  و  رکف  زا  دش  هتش  اذگ  سهرا  تس  د  راک  یس  ا 
. مدر  ک  با  بر  فو  طع  ارم  مس  اوح  و  هدش  ا 

تسشن یم  ملب  اقم  یلد  نص  یو  ربر  هک  روط  ن 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  یون  از  یو  ربر  شار  دتس 

نو... تس  مز  هب  میس  ر  یم  میر  اد   _

هش! یم  هاتو  ک  ازو  ر  ز 

نوریب دبس  نو  رد  زا  ار  اهرانا  زا  یک  وی  هدر  ک  یم  و 
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. منک  کم  ک  با  بر  شهب  ندر  ک  نو  ردد  ات  مدی  ش 

... تش  اد  تس  ود  یلی  زخ  رمایبا  دخ  منا  خ  اناج  یلف  _ط 

رانا ش  رایو  دوب  راد  راب  ونوا  یت  قو  مش  زرم  ایبا  دخ  مردا 

! د 

ندیسرتیم همه  هک  دوب  زیر  ردق  نا  دمو  ا  ایند  هب  یت  ق 
! دوب  اران  ا  نیم  ه  یخ  رس  شهب  اپل  یلو   ... ننک  ش  ل 

دوب ش  سلا  تس  یب  عقو  م  نوا  ناه  ج  اقآ  ریخ  شب  د 
.اب دوب  القاالنش  خا  نیمه  القش  خا  یلو   ، اییر  ق 

! مور  وآ  ته  ب 

تخادنا برساال  ته  با  نو  ،ابا  هری  من  مدا  ی  تق  و  هچی 

ش یزی  چ  هگا  هعو  لوچ  وک  یلیخ  منک  یم  ن  بلغ  نم  تف  گ 
؟ یچ  هش  ب 

سزا ورت  ناه  ج  دمآ  کش  میا  ه  بل  هاگ  ادو  خ 

یا!؟ هقی  قد  دنچ  داز  ون  کی  نتخ  ا 
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و هدش نشور مرس باالی یغارچ هظحل نامه تسرد

: متفگ

یتح مدوب نادنز و هاگداد یوت نم هک یتدم مامت _

هک یتقو زا یتح ... دموین نم غارس اناج ردپ مراب هی

ارچ؟ ! هنک یمن هراشا شهب یکشیه ممدموا

؟ دوب یک نوا
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تکرح شزا  ودتس  درو  خ  اج  حو  ضو  هب  با  ب 
دات! اسی 

نیدنچ ش  یاه  بل  و  هدش  مه  رد  هرذ  هرذ  ش  یاه  مخ  ا 
دش! هتس  وب  زاب  ر 

: تف  وگ  هدش  شبدنل  یاج  زا  تی  اهن  ر 

س... رپن  اش  هرا  برد  تق  و  هچی  هگی  _د 

همه یب  نو  ا  هرا  برد  هرا  دن  تس  ود  کس  هچی 

! هرذ  شگن  زا  ادخ   ! هنز  ب  فر  ح  یض  وعِز  ی 

ش حف  با  بر  ناب  زاز  هک  دوب  یرا  ب  نیل  وا  نیا  اتق  ی 

... مدی  نش  ی 

: مدر  ک  همز  مز  بل  ر 

اس! هدن  _پس...ز 

یلا خ  هس  اک  کی  واب  هدش  رت  گن  ت  با  بر  یاه  مخ  ا  ه 
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. تسشن ملباقم هرابود

... تسین ردپ مسا القی یسکره _

... دوبن منوا

دوب! وخلا طخ شوخرام هی طقف

نامیشپ ملا وس زا لک هب بابر هتفرگ هرهچ ندید اب

... مدش

دوب؛ هداتفا مناج هب هک یدیدش یواکجنک دوجو اب

. مسرپن یلا وس رگید مداد حیجرت

******

وهب هدی  شک  مند  رگ  یهب  تسد  هناخ  لگ  بر  د  نتس  اب 
. مدر  ک  تک  رح  تر  امع  تم  س 

باوخ قات  وا  راک  قات  هبا  ما  یرا  ک  هدو  دح  م  هک  حاال 
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یارب ید  ایز  هفا  ضا  نامز  دوب  هدش  دود  حم  ناه  ج 
. متش  اد  اجن  یا  هب  یگ  دیس  ر 

هب زاین  طق  وحاالف  مدو  ب  هدیس  ر  ناش  رتش  یب  هب  ابیر  ق 
دنت. شاد  بت  رم  یرا  ی 

دراو هک  مدی  شارد  وای  س  تر  امع  هب  ند  ش  کی  دزن  ا 
دش. طا  ی 

هارمه  . دوب  ش  هار  مه  نفلت  نو  شرد  رس  هک  روط  ن 

! تف  ر  یی  ولج  ید  ورو  هب  یی  انش  آ  رتف  اد 

! هدش  ن  مه  جنپ  زون  ه  تع  ا 

!؟ هتش  گرب  مه  ناه  ج  ینع  ی 

. متش  رتبادر  عیر  وس  رت  دنلب  ار  میا  ه  مدق  رکف  نیا  ا 

. مدش  ودرا  طا  یتح  وابا  هدرک  زاب  ار  هناخ  زپش  آ  بر  د 

دوب ش  تاج  وسیزب  غرم  کاروخ  مرگ  رس  نان  چم  ه  با  ب 
... درک  سن  اسح  ارا  مدو  رو  یت  ،ح 
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@DONYAIEMAMNOE

! درواین شدوخ یور هب اما درک مه دیاش

اه هلپ تمس وهب هدش در یمارآ هب شرس تشپ زا

ارزاباالیهلپ شوایس تماق هظحل نامه هک متفر

. مدید اه

مهب یا هراشا تسد اب اروف هک دوب نم رظتنم راگنا

: تفگ و هدرک

ایب... _ایب
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هسفق هب  ما  هرا  شا  تش  گنا  واب  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 
: مدز  بل  و  هدز  ما  هنی  س 

نم!؟  +

تروص وهب  هدا  د  ملی  وح  ت  یا  هناه  یفسردنا  لق  اع  هاگ  ن 
! دیب  وک  ش  رس  رب  یش  نیام 

: مدز  بل  و  هدر  ک  مرب  و  رود  هب  یه  ا 

یسک  ! یرا  یم  رد  یزا  گب  نخ  ارچ  هگی  د  هعو  ابت  بو  _خ 

هک! تس  ین  اجن  یا  وت  ز 

وسال هتف  باالر  اراه  وهلپ  هتف  رگ  اه  هدر  هبن  ار  متس  د 
: تف  گ  هک  مدر  مک 

ش! وها  ب  منا  سالمخ  کی  _لع 

یمک ما  هناش  تم  س  هب  ار  مرس  و  هدز  یلو  جخ  دنخ  ب 
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. مدر  ک  ج 

هتسخ یت  قو  منز  یم  گجی  مکی  نم  ماو  خ  یم  تر  ذعم   _
م!

هحفص هب  یه  اگن  مین  ش  هارمه  نفل  ت  ند  روخ  گن  از 
: تف  وگ  تخ  ا 

اره... اظ  مرا  دن  تق  و  زدای  بخ  _مآ... 

و مرا  درب  وکر  ادم  سیر  هی  ناهج  راک  قات  ا  مرب  دیا  ب  ن 
... تک  رش  مدر  گرب  عیر  س 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر 

نم... زا  یک  _مک 

: تف  وگ  هدی  رپ  مفر  ح  نای  م 

هن... _هن 

. مدب  ته  ب  ونی  هکا  یی  ایب  متف  گ  طق  ف  ن 

! مدش  رتف  د  هج  وتم  شتهزا  دتس  ند  روا  اباال 
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رانک ما  هناز  ور  تا  رط  اخ  نتش  ون  یار  ارب  رتف  ر  ن 

اما... مدو  ب  هتش  ا 

!!؟ درک  یم  هچ  ش  وای  س  تس  حاالد 

: تف  گ  یرا  طق  و  تع  رس  هب  متر  وص  رد  کو  ش  ند  ید  ا 

! مدن  وخ  هجن  و  هچی  .هب  مدن  وخ  ن  نم  نم..   _

رایهم رتف  د  اجن  یا  زا  لبق  نم  عقا  ورد  ونی...  ا 
دموا اجن  یا  هک  هدا  د  رایهم  هب  با  تهم  اجن  .وا  مدو  ب 

یم متش  اد  نم  نو  چ  داد  نم  هب  رایه  م  یلو  هرا  یب  تا  ر 
ش زاب  یت  ح  مدن  وخ  ن  اعق  او  نم  یلو   .... اجن  یا  مدم  و 

مس... ق  مدر  ک 

: متف  گ  هدن  خ  واب  هدر  ارباالوا  متس  د 

هش!! اب  هش  _اب 

. متف  گن  یز  یچ  هک  نم  ش...  اب  مور  آ 

: متف  وگ  هتف  رگ  ش  دتس  نای  م  زا  ار  رتف  د 
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... متش  ونن  ش  لخا  د  ما  یز  یچ  عقا  ورد   _

هرابود هک  دات  سر  نف  وریب  یگ  دوس  شارابا  سف  ن 
! درو  خ  گن  شز  هار  م 

داد: با  وج  تع  رس  هب  رابن  ی 

وت هب  هس  ر  یم  نار  یا  یاه  س  امت  نیر  ت  یلف  ق  ماق  _م 

ش... اب  نئم  ط 

! تق  اتا  مرب  ریگ  رب  گیج  هب  نو  دند  مدی  سر  تهزا 

دز«عفال» بل  و  درو  شارباالا  دتس 

زور نآ  لا  وس  با  وج  م  ناوتب  ات  مدنا  یم  رتش  شیب  ا 
مداد حی  هکتجر  دوب  کالهف  ردقن  آ  دنچ  ...ره  مری  شگب  ز 

رته... ب  زور  کی  یار  ب  مرا  د  هگن  ار  ملا  و 

رتفد دلج  و  هدا  د  ناک  شت  یارب  سیر  مار  اتح  هناش  هن 
. مدر  سک  مل  ا 

زاین ازو  ر  نیا  نتش  ون  هب  اعق  با...او  تهم  نو  نمم   _
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دنخبل کی  ش  یاهت  ونا  هتش  ون  ار  طخ  نیر  خ 
... مدی  ش 

یم یبو  سخ  اسح  ا  مهب  مدرک  یم  ار  راک  نیا  هش  ی 
د.

هحفص نام  ه  یو  ارر  نآ  و  هتس  ارب  راک  دوخ  بر  د 

. متس  ارب  رتف  ود  هتش  ا 

نایم و  هدر  ک  در  رتف  د  ریز  زا  شار  دوخ  مرن   ، لفل  ف 
. تس  شن  ملب  اقم  تس  ؛رد  منا  دتس 

رتفد یا  هچ  راپ  دلج  ی  ور  رب  شار  کچ  وک  یاه  هج  ن 
دش. هری  خ  میا  ه  مش  چ  هب  میق  تس  مو  دیش  ک 

هب تب  سن  ش  راک  شآ  تد  اسح  نیا  هب  ید  نخب  ل 
... متف  رگ  ش  وغآ  رد  ار  ووا  هدز  متا  رط  اخر  ت 

نک! ن  ید  وس  ح  رتف  د  هب  لفل  ف  یم  زار  مه  _وت 

هس نیم  اته  اناج  اب  مد  روخر  ب  زور  زا  تا  قاف  تا  مام  ت 
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. مدو  ب  هتش  ون  ار  ناه  ج  هرابر  د  مرا  کفا  شو  یپ  ز 

رب رتف  د  نتش  اذگ  ابو  هدش  دنلب  میا  ج  زا  لفل  ابف  هار  م 
... متف  ر  هناخ  زپش  آ  هرج  نپ  تم  س  هب  زیم  یو  ر 

وهب دوب  هدر  ک  نش  ور  ار  طایح  مام  ت  تو  اخس  اب  ه 
! دوب  اه  هرا  تس  نام  هم  بش  ما  نار  هت  یبی  جع  ز 

: مدز  بل  و  هدی  شک  لفل  ف  رس  هب  ار  ما  هنو  گ 

هش؟ یم  تس  رد  یچ  همه  یک  تر  ظن  _هب 

؟ هتف  ا  یم  یق  افتا  هچ  زور  نو  ا 

وس هی  ؟اب  منک  راک  یچ  د  یاب  دعب  هب  زور  نو  ن...زاا 

... نیر  یش  و  خلت  تا  رط  اخ  و  هنی  پشی 

! منو  دیم  ن  اعق  ا 

هب ممش  چ  هک  متخ  ود  ط  ایح  هب  نام  سآ  زا  ار  مه  ا 
دات. فا  ناه  ج 

؟ مدش  شن  ندم  هجآ  وتم  روط  چ 
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؟ دنک  یم  میا  شام  وت  هدا  تس  یا  یک  ز 

هدش کش  خ  میا  ج  رد  امس  .ر  منک  راک  چ  متس  ناد  یم  ن 
. مدو  ب 

نیمز یو  ربر  ار  لفل  وف  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

. متش  ا 

طایح هب  واپ  هدر  ک  زاب  ار  بر  د  یق  یمع  مدز  واب  مد  ا 
. متش  ا 

. درک  یم  مه  اگن  تو  کس  ورد  هناف  اکش  و 

و هدر  باالوا  دوب  هدا  تفا  میاه  هناش  یو  ربر  هک  ار  شملا 

: مدز  بل  یم  ارآ  وهب  هدی  شک  میا  هوم  یو  رر 

_سالم...

: تف  وگ  داد  ناک  ت  سیر  بج  عت  لا  مک  ر 

؟ ید  رک  یم  راک  یچ   _

ش بیج  نو  رد  شار  یاه  تس  د  مج  یگ  هره  چ  ند  ید  ا 
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: تفگ و هدرب ورف

... شیپ هظحل دنچ ، هنوخزپشآ _وت

! درکن لفلف هب یا هراشا

دوب... هدنامن ناهنپ شدید زا انئمطم اما

دروخ گنز مشوگ رد ششیپ زور دنچ فرح

طقف ، نوچیپن ونم و نکن مضرف قمحا غورد "اب

هدب!" باوج

: متفگ و هدیشک شوغآ اررد میاه وزاب

مدز! یم فرح هدنیآ هرابرد لفلف اب متشاد _

: تفگ و هداد باال ییوربا یات

! لفلف _
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بل هک  متف  گ  یم  وه  و  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

اش یرا  د  هگن  شزا  نزر  س  نو  دبو  هدر  ک  رت  شار  ی 
دز: ب 

...!؟ هدن  _یآ 

هک یرا  کفا  ؛  منک  وگز  شاب  یارب  ار  مرا  کفا  متس  اوخ  یم  ن 
! تش  ادن  تی  مها  یا  هرذ  ش  یارب  انئم  ط 

: دمآ  منا  بز  یو  ربر  هاگ  ادو  خان  ا 

مر... یم  تر  امع  نیا  زا  هک  یا  هدن  _یآ 

ش دعب  یت  ،ح  میگ  دنز  نم،   ... هیر  وط  چ  زور  نو  ا  هکن  ی 
هش! یم  ی 
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متمس هب  شار  یاه  ماگ  و  هدش  روک  ش  یاه  مخ  ا  ه 

. تش  ادر  ب 

نیا زا  زور  هی  ینک  رکف  دش  ثع  اب  یچ  تق  و  نو  _ا 
؟ یر  یم  تر  ا 

. دات  مااسی  یم  دق  کی  ر 

ش یاد  ص  رد  حو  ضو  هب  هک  یص  رح  و  مش  خ  دوج  او 
یمارآ دنخ  دنا،بل  سر  ت  یم  ار  نم  دیا  وب  دز  یم  جو  م 

: متف  وگ  ه 

! تق  یقح   _

. مدا  د  هما  دا  هک  دوب  مفرح  هما  دا  رظ  تنم  راگ  ن 

هش...زا اب  نئم  طم  ش  لا  معا  شو  دوخ  زا  هک  یس  _ک 
هنئ! مط  م  مه  اش  هدن  ی 

؛ هدن  ویآ  منئ  ممط  متف  گ  تدم  مام  هکت  یت  قیق  ح  زا  ن 

. تس  ین  رود  مزا  تزدای  رامع  نیا  یو  ت  تر  اسا  نو  د 
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: تف  وگ  دیخ  رچ  میا  ه  مش  چ  شرد  هاگ  ن 

خال هگا  حاتل  هب  یاو  اما...  تسین  ید  ب  زیچ  دیم  _ا 
هش! تب  فشاث 

یم تس  وت  منی  بیم  مدو  خ  یامش  چ  اب  وکر  ادم  رابن  ی 
. م 

راو همز  مز  مش  وگ  رانک  و  هدرو  رتا  نیی  اپ  شار  ترو  ص 
: تف  گ 

هش! تب  خالفشاث  هگا   _

رتخد متس  ین  مور  االنآ  هزاد  نا  هب  هگی  د  عقو  م  نو  ا 
زاب هدن  ورپ  نو  ا  هگی  د  راب  هی  یت  ساو  خ  تد  وخ  نو  چ 

هش. ب 

زج یز  یچ  هک  ید  رم  ل  باقم  مدو  ب  مار  آ  بی  جع  بش  م 
! دوب  شن  دوج  و  رد  تر  وفن  مش  خ 

تمس وهب  هدی  شک  بق  ع  هک  مدز  پکل  یم  ارآ  ه 
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. تفر ترامع

: مدرک همزمز بل ریز

هنم... اب قح یمهفیم یلو... هراد دوز ورید _
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ناهج  
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یراد یچ  یم  هف  یم   ! یبا  سح  درم  هنی  ناوق  _خالف 

؟ یاو  خ  یم  م 

یکشزپ کر  ادم  قات  زاا  هک  تسین  یزا  ب  با  بسا  ه 
. منک  تم  یدق  ت  یت  سد  ود  شو  مرایب  نو  ریب  ینو  ن 

مراد ش  هگن  مان  ودن  د  ریز  منوت  یم  ن  دبا  ات  ید  وب  هتف  _گ 
ینک یم  وحس  یک  وکش  م  رایه  م  لثم  ماو  ت  یت  ،فگ 

. تس  ین  راک  هان  گ 

ینک ارج  ا  وتل  دعا  یاو  خ  یم  ن  ینو  ناق  یر  جم  هک  و 
؟ ماس  ح 

یوت یاه  هچ  زاب  یک  زای  منوت  یم  تس  شین  هار  نیا   _

نک... سا  هرا  بود  ت  ارب  ماو  خب  ینو  ناق  یک  شز  پ 

: متف  گ  مکح  م  رابن  ویا  هدی  شرپ  فرح  نای  م 

نوا مدو  خ  زج  یا  هگی  کسد  ؛هچی  رابن  یا  ماو  خ  یم  _ن 
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کس! ...هچی  هنک  یس  ررب  وکر  ا 

هب ید  رک  کش  هک  هدش  یچ  ؟  هدش  ض  وع  یچ   _
؟ کر  ادم  تی  الص 

لا وس  نیا  یار  ب  یبا  وج  اتق  یقح  و  مدر  ک  تو  ک 
. متش  ا 

دز: بل  متو  کس  ند  ید  ا 

! هرت  خد   _

تقیقح نیا  دش.  مکح  م  مناتش  گنا  نای  م  راک  د 

... د 

: تف  گ  یه  کاتو  ثک  ام 

. متف  رگ  ومب  اوج  نم   ... هدن  با  وج  هش  _اب 

... مین  ک  یم  ورا  کنی  ا  ا 

و لخ  اد  یر  یم  ،وت  مرا  یمن  نو  ریب  ور  هح  لسا  نو  ا  ن 
! یر  یگ  یم  نک  سا  ش  ور  تش  گنا  رثا  زا  اجن  و 
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میریم مهاب هرادا ایب ادرف منیشام یسررب یارب

... گنیکراپ

اما... یدرک رید مکی دنچره

... سا هزات یریگب دازا تقو ره ور یهام

مرب...عفال. دیاب

مناتشگنا نایم راکدوخ زا مهاگن ندرک ادج نودب

. متخادنا زیم یور ورب هدروا نییاپ ار نفلت

اسنوم #: هدنسیون
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: مدز  بل  درو  خ  قات  با  رد  هب  هک  یم  ظنم  هقت  ود  ا 

وت... _ایب 

یبوخ هب  شار  ندز  رد  هوحن  تد  م  نیا  زا  دعب  رگی  د 
و زور  لو  ط  رد  هک  دوب  یس  ک  اهنت  ووا  متخ  انش  ی 

. تش  اذگ  یم  قات  ا  نیا  هب  اپ  ب 

زاب ولالو  رد  بر  د  ند  یخ  رچ  ؛  هریگتسد  ند  ما  نیی  اپ  ا 
. مدر  کن  شبدنل  ندی  د  یار  ارب  مرس  یت  شح  ن 

قاروا یو  ور  هدن  اخر  چ  مناتش  گنا  نای  ارم  راک  د 

. متخ  ادنا  کر  م 

دات... اسی  مرا  ونک  هدز  رود  ار  زیم  فر  ح  ی 
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هاگادوخان   زیم  یو  ربر  هوهق  ناج  نف  نتف  رگ  ابقرار 

، دوب  ش  ندب  رانک  هک  اش  هتف  رگ  چگ  تس  د  هب  مه  اگن 
دات.   فا 

؟ دوب  ن  تخ  س  ند  رک  راک  تس  د  کی  اب 

؟   مرب  منو  تیم   _

و هدر  ک  اربدنل  مرس  ش  یاد  ص  ش  زرل  زا  بج  عت  ا 
. متخ  ود  اش  هره  چ  هب  ار  مه  ا 

! دوب  هدا  تس  یا  اپ  رس  را  بجلا  هب  راگ  ونا  هدی  شرپ  گ 

یب یس  نجد  وابب  هدا  د  هیک  ت  یلد  نص  هب  ار  متش  پ 

: مدز  بل  هقب  ا 

... ینو  میم  _هن! 

. درک  مه  اگن  رظ  تنم  و  دش  عمج  یم  شک  یاه  مخ  ا 

دنا...! مب  رظ  تنم  اه  نیا  زا  رتش  یب  دوب  قرار 

یمرن هب  ار  ناج  ونف  هتسش  ن  مبل  هش  وگ  ید  نخش  ی 
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. متش  بادر 

پیات لو  غش  م  مدر  ک  یم  هزم  هزم  ار  هوه  ق  هک  نام  ز 

. مدش  ینا  ملآ  تک  رش  کی  هب  یلی  م 

هب مدی  مهف  یم  اما  دوب  تک  اس  مپی  ات  تد  م  مام  ت 

دنک! یم  اپ  نآ  اپو  نیا  و  دچ  یپ  یم  ش  د 

هتشاذگ زیم  یو  ربر  ار  نآ  هوه  ق  ند  ش  مام  ات 
: متف  وگ 

ش... ربب  _حاال 

هک درا  درب  ار  ناج  ؛نف  دروآ  ولج  مدق  یه  کاتو  ثک  ام 
ار یلا  اسر  راب  دک  و  دما  ملی  میا  با  وج  هظ  حل  نام  ه 

! تس  اوخ  ی 

هگرب یاج  هب  اما  مدر  ک  زارد  دانس  ا  تم  س  هب  ار  متس  د 
! مدر  وخ  ید  رس  مس  ج  هب  ا 

هجوتم و  هدن  اخر  شچ  تمس  هب  تع  رس  هب  ار  م 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

. مدش هچنغ تسد

دوب؟ درس ردقنا ارچ

شیاه هنوگ و هدیشک بقع تعرس ارهب شتسد

دش.! خرس

: متفگ و هدیخرچ منابز یور رب ملا وس هاگادوخان

!؟ یدرس ردقنا ارچ _

و یا همرس مرف دیخرچ شیاه سابل یور رب مهاگن

دوب! مرگ ابیرقت مه ترامع یاوه ؛ هاتوک تفاب تکا ژ

... یچیه _

... رتخد نیا و دیخرچ یم شتروص یور رب مهاگن

غورد دمع ایزا دوب حاضتفا یلیخ نتفگ غورد ایرد

! تفگ یم
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یب هزا  جا  هک  دوب  یس  اس  حا  هچ  نیا  منا  د  یم  ن  تس  ر 
داد. یم  ارن  مند  ش  لا  ی 

و هتف  رگ  یه  کاتو  بر  ض  زیم  یو  ربر  هرا  شا  تش  گنا  ا 
: مدن  اخر  شچ  تمس  هب  لم  اک  ار  ما  یلد  ن 

مشوخ ال  ؛صا  مود  راب  یارب  لا  وس  هی  ند  یس  رپ  _زا 

! دای  م 
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تشاذگ ش  سملا  تس  ردد  درگ  ینی  س  نو  رد  ار  ناج  ن 
دز: بل  قم  ر  یب  و 

دای! من  نو  تش  وخ  یما  رارکت  با  وج  هی  زا  منئ  مط  _م 

وزا مه  رد  میا  ه  مخ  اشا  یگ  شی  مه  تر  اسج  نیا  ز 
. مدش  بدنل  میا  ج 

! درک  یم  مه  اگن  یم  شچ  ر 

ش یاه  مش  چ  متش  ادر  شب  تمس  هب  ار  مدق  نیل  وا  یت  ق 
دش هدر  شف  ش  ناتش  گنا  نایم  ینی  س  یاه  هتس  ود  د 

! تش  ادنر  ب  بق  ع  هب  یم  دق  ا 

دش... اب  فی  عض  مرب  ارب  رد  تس  اوخ  یم  ن 

هب مه  اه  زور  نیر  ت  ایی  دتبا  نام  ه  زا  تس  حاال،رد  ه 
! تش  اد  تر  اسج  هزا  دنا  نیم  ه 

! دوب  بو  خ 

! متس  اوخ  یم  ن  فی  عض  ار  منم  شد  ناو  نع  هچی  هب  ن 
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فاص تس  وپ  یو  ربر  حو  ضو  هب  ار  قر  ع  یاه  ه 

... مدی  د  یم  اش  ینا  پشی 

! تف  گ  یم  غو  رد  دب  یلی  خ  رتخ  د  ن 

تهب  ! یگ  ب  تس  ار  لو  ا  راب  نو  مه  نک  یع  _پسس 

... مدو  ب  هتف  گ 

ندرب رتک  د  یت  ح  هنم  اب  هسر  وتب  شهب  هت  هک  یز  یچ  ر 
... تن  درو  وآ 

مگب نتف  گن  غو  رد  هرا  برد  ش  وای  س  لثم  دیا  ب  ماو  ت  یار  ب 
؟

هب وسیر  داد  تر  وق  ادص  و  رس  رپ  شار  ناه  د  ب 
داد. ناک  ت  یف  ن  هناش  ن 

؟ دوب  مار  آ  ردق  نا  ارچ  زور  م 

ردقنا زور  ما  ارچ  هش  یمه  زارد  نوبز  و  روس  ج  رتخ  د  ن 
...؟ دیس  ر  یم  هبنرظ  روج  ونر  ناش  ی 
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هاگادوخان میاهوربا دش نشور منهذ رد هک یزیچ اب

. تفر باال

دوب!؟ نآ رطاخب ینعی

" هچنغ "

یا هرط  هط،ق  قن  نیم  ه  رد  تس  هظ،رد  حل  نیم  شه  ا 
. متف  ر  یم  ورف  نیم  وردز  هدش  ب 

هداتسیا ملب  اقم  رظ  تنم  و  بن  اج  هب  قح  زون  ه  ناه  ج 
نم... و  د 

یم ایند  دوج  وم  نیر  مت  ارا  نار  ود  نیا  رد  هش  یمه  ن 

! م 

یت! ن 

زاب بل  متس  اوخ  و  مدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 
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@DONYAIEMAMNOE

مرمک ندیشک ریت اما منک هناهب ار یباوخ ،یب هدرک

دش! عنام

هرابکی ار مندب مامت هک دوب قیمع شدرد ردقنآ

! میوگب "خآ" ادابم مدرک ضبقنم
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و هدر  وخ  مهب  ملد  اعت  دش  ثع  اب  مه  ض  ابقن  ا  نیم  ه 
دزرلب متس  د  نای  م  ینی  س 

ریز تس  رد  ناه  ج  هناد  رم  تس  د  نتف  رگ  قرار  ا 
دش! ش  ندات  فا  معنا  متس  د 

هریخ ش  ترو  ص  وهب  هدر  ک  زاب  تع  رس  هب  ار  میا  ه  پکل 

. م 

یم نم  و  درک  یم  مه  اگن  قی  مع  و  هناف  اکش  و 
دنز! ب  دای  رف  ار  حملا  میا  ه  مش  چ  مدی  سر  ت 

س بح  واب  هدر  ک  عط  ارق  نامیا  ه  مش  چ  نای  م  طا  ب 

. متش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  دق  مس  فن  ند  ر 

: تف  شگ  یاج  وهب  دیس  رپن  یز  یچ  رابن  ی 

س...؟ اجک  با  _بر 

زا مه  اگن  ند  رک  ادج  ن  ودب  و  مدر  ک  فا  ص  ار  میو  ل 
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: متفگ ینیس نورد ناجنف

... دیرخ هتفر _

؟ هراس _

... هزاجا نوتدوخ ... هیصخرم زور دنچ _

: تفگ و هدما مفرح نایم هک دوب هدش کالهف راگنا

... یرب ینوتیم بخ، یلیخ _

. مدش جراخ شقاتا وزا هدرک درگ بقع یمارآ هب

برد یبوچ حطس هب یزلف هریگتسد ندرک اهر نودب

مدز: وبل هداد هیکت

یم شهاوخ هشاب هدیمهفن ایادخ ؟ دیمهف ینعی _

منک!

! شهاوخ
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****

دبس تم  س  وهب  مدا  ارقرد  ناک  چ  بآ  نو  رد  ار  ینی  س 
. متف  اهر  ورا  د 

نتشگ لو  غش  وم  متش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  نآ  دیم  اا 
. مدش  مرظ  ن  درو  م  یو  راد  لا  ب 

یم هج  یتن  هب  رتم  ک  متش  گ  یم  رتش  یب  هچ  ره  ا 
. مدی  س 

نیا و  تم  ظع  و  هوک  ش  نیا  اب  تر  امع  لخ  اد  ینع  ی 
دش!؟ اب  دیا  بن  یص  رق  نین  ؛چ  مدآ  داد  ع 

؟ دمآ  یم  کسن  هچی  راک  ه 

هب رتش  یب  ار  مگن  ر  یا  همرس  و  تف  اب  تک  ژا  یاه  ه 
و رمک  هاگ  یب  و  هاگ  یاه  وزانهلا  هدر  ک  کی  دزن  م 

. مدی  شک  یف  وپ  ممک  ش  ر 
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رورغم و  درس  رج  ات  نآ  اب  مفی  لکت  لق  ادح  ش  ا 
هب ار  مدو  خ  درا  دن  نم  اب  یرا  ک  رگا  هک  دوب  ص  خش  م 

! منک  نام  هم  مرگ  بآ  ش  ود  ک 

میاه مش  وچ  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  مرس  یگ  ختس  ا 
... متش  اذگ  مه  یو  ربر  ا 

: مدر  ک  همز  مز  بل  ریز  دوخ  ا 

! منئ  مط  !م  مش  یم  بو  خ  لم  اک  هگی  د  هقی  قد  دنچ   _

ید! یباو  خ  اجن  یا  هک  یرا  دن  قات  ا  هگم   _

دنلب ار  مرس  بر  ض  ناب  اهج  درس  نوخ  یاد  ص  ند  ینش  ا 
. مدر  شک  هاگ  ون  هدر  ک 

واب هدر  ب  ورف  ش  راو  لش  بی  ج  نو  رد  شار  یاه  تس  د 

اه ورا  د  دبس  هب  نم  زا  شار  هاگ  ن  بی  جع  یش  مار  آ 
دنا! چخر 
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نیح   شار  چم  هک  یس  ک  دنن  وام  هدش  بدنل  میا  ج  زا 
ش یاه  مش  چ  هب  میق  متس  دنشاب  هتف  رگ  مرج  با  کتر  ا 

  . مدش  هری  خ 

یبوخ یو  وحاالتآ  دوب  هدش  ور  حو  ضو  هب  مغ  و 

! تش  اد  دنخ  شونشی  ین  یار  ب 

و زاب  راب  نید  ؛نچ  هدا  تفا  بآ  زا  رود  یه  ام  لثم  منا  ه 
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دش! ن  جر  اخ  نآ  زا  یی  اوآ  هچی  اما  دش  هتس  ب 

شو ین  وهچی  اهو  راد  دبس  هب  یا  هرا  شا  نو  د 
تعاس هب  هری  وخ  هدر  شارباالوا  چم  ید  نخش  ی 

دش. ش  لیتس  ا  یچ  م 

: تف  سگ  پ 

. مدر  گ  یم  نرب  بش  م،  راد  زاو  رپ  هگی  د  تع  اس  کی   _

: متف  گ  هاگ  ادو  خان  و  هدا  د  ناک  رست  گن  گ 

... کاس  منک،  هدا  مآ  نو  تارب  یز  _یچ 

. تس  ین  _المز 

... یرا  دن  یرا  ک  مدر  گ  یم  رب  هک  ادر  اف 

با هاگ  ادو  خان  منا  ورب  زاا  یک  شی  مود  هلم  ج  زا  بج  ع 
. مدا  د  ناک  رست  گن  وگ  هتف  الر 

فرح بی  جع  یم  ک  رور  وغ  مش  خ  یاد  خ  ن 

دز!؟ یم  ن 
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یروج وا اما مروایب نابز "اررب هشاب " هدرک زاب بل

هنشاپ یور رب متسین شلباقم یتح نم راگنا هک

! تفر و دیخرچ

؟ هدش ینج هللا! مسب هبوت _

اب مراد ارچ نم !... هخآ تقو چیه دوبن یروجنیا

منز...؟ یم فرح مدوخ

ار تاملک موجح و هداد ناکت تدش ارهب مرس

. مدرک فقوتم

یارب و هدیشک نوریب ناکچبا نورد زا یگرزب ناویل

. متخیر یاچ مدوخ

هنیذگ نیرتهب ندش ؛مرگ دوبن ینکسم چیه حاالهک

دوب!

  ****
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تذل اراب  میا  ه  تس  د  نا  ویل  هند  ب  ند  وب  غاد  دوج  او 
ما ینی  شهبب  ندر  کک  یدزن  واب  هدر  ک  هقل  شح  ر 

. مدی  شک  مما  شم  هب  شار  عرط 

مناتشگنا نای  ارم  هر  یگتس  ود  هتف  ر  مقا  تا  تم  س  ه 
دش. بدنل  مرس  تش  زاپ  ایرث  یاد  ص  هک  مدر  ش 

...!؟ هتح  ارتس  ا  میا  ت  دعب  هب  االچراه  حات  یک  _زا 

. متخ  ادنا  باال  ویی  ربا  یات  و  هدی  شچخر  تمس  ه 

اه یر  هاو  ج  زند  ناب  ز  مخ  ز  هفی  ظو  راگ  نا  اهز  ور  ن 

تصرف ره  زا  مند  ید  اب  هک  دوب  هدش  لو  حم  ایرث  ه 
! درک  یم  هدا  فتس  ا 

هب ار  ند  وب  ناط  سلا  رخ  ف  تس  ار  تس  د  بو  خ  هک  ا 
! دوب  هدر  وآ  ا 
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ناویل هب  شار  هاگ  ون  هدز  رمک  هب  شار  یاه  تس  د 
: تف  گ  یرا  د  ادص  دنخ  .ابنشی  تخ  ود  متس  د  نو  ر 

! هتخ  شیر  دوخ  یار  ماب  یی  _اچ 

زا نیش  ب  یلد  نص  یو  تر  قاتا  نک  وتبلا  ورب  نک  ن  فر  ا 
هی ربب  تذ  ل  زیی  اپ  ارخ  بولط  م  یاو  وه  طا  یح  هرظ  ن 

نو!!! خب  با  تک  مط  خ  د 
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... هرخ  باال  هتد  وخ  هنو  خ 

واب هدم  کشا  میا  ه  بل  یو  ربر  یم  رن  هب  دنخ  ب 
هدش سخر  تر  وص  هب  هج  وت  یب  وش  یاپ  اترس  هب  یه  ا 

. مدن  اخر  چ  ار  دیل  وک  هدش  قات  ا  اشودرا 

زا ار  مش  وخ  حلا  تس  ناوت  یم  ن  زیچ  هچی 

! دری  گب  ن 

! نم  یار  ب  تح  ارتس  ا  ینع  ؛ی  ناه  ج  دوب  ن 

نینچ رد  مه  ،نآ  نیا  زا  رت  هدن  نک  لا  حش  وخ  زیچ  ه 
!؟ یزو  ر 

مدق اما  متش  بادر  مدق  تخ  ت  تم  س  هب  یق  یمع  مد  ا 
. مدش  کش  خ  میا  ج  رد  هدی  سر  ن  مود  هب  لو  ا 

. دوب  تخ  ت  رانک  یت  ختا  پ  یو  صربر  رق  هتس  ب  ک 

نیا رد  یت  شوح  مس  ا  ند  ناوخ  نو  دب  هک  یص  ر 
! تس  یچ  متس  ناد  یم  بو  خ  هلص  ا 
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ش تمس  هب  ثک  وابم  هدن  اخر  چ  قات  ردا  ار  مه  ا 
. متف  ر 

ار نآ  و  هتش  اذگ  ش  رانک  تس  رد  ار  یاچ  ناو  ی 
. متش  ادر  ب 

. مدش  یم  نئم  طم  دیا  ب 

ما هنی  س  هس  فق  ش  مس  ا  ند  ناوخ  شو  ندن  اخر  چ  ا 
دش. نیگ  ن 

!؟ دوب  هتش  اذگ  اجن  یا  ار  هتس  ب  نیا  یس  ک  ه 

... تس  ناد  یم  ن  یت  ح  هک  با  ب 

... دوب  هتف  ر  زور  ید  زا  هک  مه  سهرا 

ال...! صا  املس  هک...م  ا 

ار مدو  جو  مام  ت  راگ  نا  ید  عب  مس  ا  ند  ش  گن  رپر  ا 
دند! ز  نزو  س 

هن! هن  ه 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هن! ا 

هن! هج  و  هچی  ه 

دش... اب  هدی  مهف  وا  مه  ض  رف  الهب  ص 

دنک! یرا  ک  نین  چ  مدر  د  ند  رک  مک  یار  ب  رگا  ارم  ع 

... مند  اد  با  ذع  یار  ب  هدر  وخ  مس  ق  و 

... منا  ور  و  حو  ر  ند  رک  هج  نکش  یار  ب  هدر  وخ  مس  ق 

هچ؟ دش  اب  هدر  ک  رگا  ا... 

: متف  گ  راو  دیک  وات  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

! تس  ،ین  نو  _راک،ا 

درک همز  مز  مرس  یو  ردپتس  یز  ی 

یور و  بدای  اهنت  هک  هنبلا  هتش  اد  اپ  هن  هتس  ب  نو  «ا 
« هنی  شب  وت  یت  ختا  پ 
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" ناهج "

رایب ور  ناب  ات  تک  رش  یاه  هدن  ورپ  نیع  _م 

. متس  یس  یو  ر  تس  رفب  مش  شورف  راد  ومن   ... مقا  ت 

... ناب  رق  مش  _چ 
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سار امت  متس  اوخ  و  هدا  د  هلص  اف  مش  وگ  زا  ار  یش  و 
: تف  گ  ارو  ف  هک  منک  عط  ق 

ند. روآ  فی  رش  ت  یگ  یبر  یما  با  ...نج  ناب  _رق 

ش یاه  هبر  قع  هک  راو  ید  یور  تع  اس  هب  یه  اگن  مین  ا 
: متف  گ  داد  یم  ناش  ارن  جنپ  هب  عبر  ک 

. رایب  مه  یاچ  لخ...داتو  شاد  تس  رفب   _

مش. _چ 

برد هک  مدا  د  هیک  مات  یلدنص  وهب  هتس  ارب  با  ت 
. هدش  زاب  مه  زا  هقت  ود  اب  قات  ا 

هدش قات  ا  شودرا  دوخ  زا  رتو  لج  ش  عرط  هش  یمه  ل 

. درک  رپ  ار  مما  شم  و 

ولج شهب  دوخ  هار  مه  مظ  نم  یم  تیر  شاراب  یاص  ع 
: تف  وگ  هدا  د  تک  ر 

هی متف  گ  ید  رک  ض  وع  وت  یراک  تع  اس  زور  ما  مدی  _نش 
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. منز  ب  ته  ب  سیر 

بل و  هدر  ک  یلا  وخ  یرپ  مارآ  هب  ار  ما  هنی  س  هس  ف 
: م 

. مدم  وا  هک  متش  اد  ...راک  مدر  ضکن  _وع 

مزیم کی  دزن  لبم  یو  وربر  هتف  گ  یا  هدی  شک  م 

. تس  ش 

؟ ینو  ناق  یک  شز  پ  یت  فر  ماس  ح  _اب 

: متف  وگ  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

... میر  دشب  ،ن  هدر  وخ  ریت  تا  عیلم  یو  _ت 

ومدای. هش  یم  ص  مخر  ادر  ف  تف  گ 

هب یر  گید  هقت  هظ  حل  نیم  ه  هک  داد  ناک  شارت  ر 
درو. خ  بر  د 

: متف  وگ  هدر  ک  فا  ص  ار  میا  د 

... نیع  م  وت  _ایب 
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ینیس اب  هار  مه  مظ  نم  یاه  مدق  واب  هدر  ک  زاب  ار  بر  د 
. دمآ  نام  تمس  هب  گن  ر  دیف  س  یا  هش  وپ  و  ی 

ار هدن  ورپ  و  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  نام  یود  ره  ی 

. تف  رگ  متم  س  ه 

...؟ ناب  رق  دیر  ادن  نم  اب  یا  هگی  د  رما   _

و هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  یرس  هدن  ورپ  نتف  رگ  ا 
: متف  گ 

بیر... ینو  تیم   ، یش  ابن  هتس  _خ 

داهرف یاد  ص  اب  اما  ت  شادرب  بق  ع  هب  ار  مدق  نیل  و 
دش. فق  و 

رابره تل  کیه  رس؟  پ  یش  لد  م  یرا  دن  دص  ق  زون  _ه 

! اراد  یرخ  هب  هس  رب  هچ  هنک  یم  بذ  ج  و 

: تف  وگ  دز  ید  نخ  کت  نیع  م 

یلیخ ور  ملغ  ش  نم   ... نابرق  هن  مار  اتح  لا  مک  _رد 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

یمن گنیلدم یایند هب ور ششمارآ و مراد تسود

. مشورف

مدز. یکچوک دنخبل شا هنابدوم باوج زا

داد. ناکت رس شمارا اب مه داهرف

دز: بل قاتا زا نیعم ندش جراخ اب

. مدنوم شوت زونه _

مدز: وبل هدرک کیدزن میاه بل ارهب یاچ ناویل

رکف یراد هچب و یدرک جاودزا متسنود یمن _هگا

! یشاب ارگ سنجمه مدرک یم

: تفگ و هدش قیمع شدنخبل

... مدرک یم باختنا وروت لوا مدوب _هگا

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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داد: هما  ودا  هتش  ادر  شارب  ناوی  ل 

. دوب  نرظن  نو  زاا  مرو  ظنم  نم  _اما 

... ناه  ج  هته  اگت  سد  یو  ست  وس  اج  مرو  ظ 

. مدن  وم  ش  وت  هزو  نه  هک  زون  ه  ن 

زا هک  هدن  ومن  یس  ک  می  درک  ور  و  ریز  ور  همه  قبا  و 
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هش. اب  هتف  ردر  نو  متس  د  ر 

تشوگ هکبخی  یی  امد  اتآ  ریگ  ردب  ولج  ناب  هگن  ز 
تفاظن یار  هکب  یی  اسک  یت  وح  ننک  یم  یگ  د 

. نای  م 

و هدش  ن  ادج  تت  کرش  زا  تد  م  نیا  یو  کست  هچی 

وت اب  یتا  مالق  هچی  ند  ش  هفا  ضا  هک  ما  یی  ا 

. نتش  ا 

یامدآ هنات  خبد  هایب  ناتخبش  وخ  وت  هب  انیر  ت  کی  د 

، تی  شنم   ، تد  اونا  خ  یا  ضعا   ، نتس  ه  یرا  مش  تش  گ 
تا! تس  و 

راک و  وت  هب  هدی  بسچ  ینزب  وش  وهت  رس  هک  ور  نیع  م 
هی هب  تس  ین  رض  اح  یت  ح  ور  ش  رس  درد  یب  و  مور  آ 

هش... ورف  باالرتب  قو  قح  اب  رت  تح  ار  ر 

مریگ یم  روت  کاف  ُناط  ل  سلا  رخ  ف  بخ  هک...  متد  اونا  خ 
یراک یف  خم  یو  ت  ،زدای  مدای  شرد  ادص  هرو  خب  ب 
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! هرا  دن  تر  ا 

و کف   ... همو  لعم  ال  ماک  هک  ما  یب  یب  و  دیس  فی  ل 
منک یم  ن  نو  شبا  سح  ال  صا  هک  متک  یدز  ون  رود  لیم  ا 

! نرا  دن  یج  راخ  دوج  و  راگ  مالنا 

اریخا هک  اوع  ود  رهق  سیر  هی  دوج  شابو  وای  س 
یسیئر هی  زا  رتش  هد،یب  یم  تارب  مش  نوج  دیت  ش 

ش... ا 

یارب ش  مس  ورا  کال  دعاهتل  القو  خا  یاد  خ  هک  مرا  ی 
... هرو  خ  یم  طخ  یس  وس  ا 

؟ متخ  ادنا  اج  ور  ی 

؟ ناه  ج  هنو  د  یم  تز  اما  زا  رتش  یب  ی 

طقف هک  تس  ه  یس  ک  میس  انش  یم  ام  هک  یی  اسک  زج  ه 
؟ میش  اب  هدی  دن  یوام  شاب  طا  بترا  شرد  وباها 

: مدز  بل  و  هدا  د  هیک  ت  یلد  نص  هب  ار  متش  پ 
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! تسین یسک هگید _هن...

: تفگ هرابود داهرف هک دش وطالین یمک نامتوکس

... هنوم یم رفن هی طقف _

...یک؟ تفر باال مناوربا زا یکی هاگادوخ ان

هک مدروا نابز اررب ملا وس و هدروآ نییاپ ار ناجنف

: تفگ طایتحا اب

و... یشاب یقطنم ماوخ _یم

! داهرف نزب وتفرح _

دز: بل ثکم اب

اناج...! _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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متسناوتن هک  دوب  کح  زم  میا  رب  یرد  ق  شهب  ف 

... مری  گب  ار  ما  هدن  خ  یو  ل 

یم ادص  نُت  نیا  تاهاب  دم  زا  دعب  راب  نیل  وا  یار  ب 
. مدی  د 

! دوب  یبص  ع  تد  ش  شهب  مس  زاا  ادج  هک  یی  اه  هدن  خ 

... هدب  ش  وگ  منک  یم  ش  هاو  ،خ  ناه  _ج 

تاج زا  هنک  مم  هظ  حل  ره  و  یتسه  ینا  بص  ع  منو  د  ی 
هیضرف هی  منی  ا  اما  ینک  ما  هکیت  هکی  وت  یش  بدنل 
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اس...

... هتس  نادن  ای  هتس  اوخ  ان  اناج  هکن  ی 

یا هدن  هد  راد  شه  نح  ول  هدش  عط  ق  هرا  بکی  ما  هدن  خ 
: متف  گ 

... هدن  هما  الدا  صا  داه،  _رف 

هش! اب  هنو  ت  یم  مان  هیض  رف  یت  ح  ن 

هتساوخان .هن  درک  یم  ن  یراک  نیچ  مه  تق  و  هچی  ا 

! هتس  نادن  ه 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  ندر  گ  هب  یت  س 

هشاب ...المز  منک  یم  کچ  هرا  بود  نم   ... بخ  یلی  _خ 

ور و  ریز  ونو  متس  د  کر  ادم  و  دانس  ا  همه  مه  هرا  ب 
هفاضا تس  یل  نیا  یو  ت  مه  اناج  اما  منک  ی 

! یاو  خن  هچ  یاو  خب  هچ   ! منک  ی 

هک مه  دب  شار  باوج  مت  ساوخ  و  دش  مه  رد  میا  ه  مخ  ا 
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: تفگ دشو عنام شتسد ندروا ابباال

دامتعا مهب ...االمن یدرک دامتعا مهب ! یدرپس نم _هب

نک.

********

" رایهم "

هش؟ یم  موم  ت  یک  تر  _اک 

: مدر  ک  همز  مز  و  هتخ  ادنا  ش  وای  س  هب  یه  اگن  م 

راب تس  یب  زا  رتش  یب  اما  ید  موا  هعب  ر  هی  عمج  رس   _
هش!؟ یم  موم  ت  یک  تر  اک  ید  یس  ر 

: تف  وگ  دیش  ک  لبم  یو  شارر  دوخ  یم  ک 

! هگی  د  مکی  یگ  یم  ش  مه  نو  _چ 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

مزاسیم رتش  یب  ناه  ج  اب  نیمه  یار  ب  اقی  قد  ینو  د 

!... هکُر  نو  چ 

هنو. دیم  وش  فیلک  ت  مدآ  هگی  د  تع  اس  هس  هگی  م  و 

ار منا  تش  گنا  تع  رس  هب  اما  دما  کش  مبل  هاگ  ادو  خ 

. مدی  شک  ش  ی 

ندرک ادی  وابپ  هدر  ک  ور  و  ریز  ار  زیم  یو  ر  یاه  هگر  ب 
: مدز  بل  و  هدر  ک  زاب  ار  نآ  گن  ر  درز  هش  و 

نک! رغن  رغ  ردق  نا  دش  موم  _ت 

هرابکی هب  قات  ا  بر  د  هک  مدرب  مفی  ک  تم  س  هب  ار  متس  د 
. تف  رگ  قرار  بو  چر  اهچ  رد  با  تهم  و  هدش  ز 

راگنا با  تهم  و  تس  شن  فا  ص  تع  رس  شهب  وای  س 
و بج  عت  اب  دش  اب  قات  ردا  یس  ک  نم  زج  تش  ادن  راظ  ت 

: تف  گ  م 

ادعب  ... دیش  خبب  ی  یاهنت  مدر  ک  یم  رکف  نم   ! هوا   _
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یمآ..

: متفگ و هدیرپ شفرح نایم

تسین هبیرغ شوایس ... افطل وت _ایب

: تفگ دشو لخاد دیدرت اب

؟ ناهج ترامع یتفر ازور نیا مسرپب متساوخ _یم
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زا درک  اج  هباج  نام  نایم  هک  یعیرس  هاگ  شابن  وای  س 
یم بر  د  تم  س  هب  هک  روط  نامه  و  هدش  شبدنل  ی 

: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  ن  وریب  هب  تس  ش  تش  گنا  اب  تف  ر 

... منز  ب  داه  رف  هب  نفل  هیت  مر  یم  نم   _

هراشا با  تهم  هب  تس  وابد  هداد  ناک  شت  یارب  سیر 

دنی. شنب  مدر  ک 

رظتنم و  هتس  شن  لبم  ن  یرت  کی  دزن  یو  ربر  تن  اتم  ا 

. درک  مه  ا 

: متف  گ  قات  ا  بر  د  ند  ش  هتس  اب 

هدشن تق  ما؛و  هدن  ورپ  اتدن  چ  ریگ  رد  ازو  ر  نیا   _
. منز  یم  رس  ش  هب  تص  رف  نیل  وا  یو  ...ت  م 

یمارآ هب  لبم  هتس  د  یو  شربر  فیر  شظ  ناتش  گنا  ا 

: تف  رگ  بر  ض 
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؟ هتش  یپ  زون  ه  هچ  رتف  ...د  ینع  _ی 

هناشن هب  مرس  ند  اد  ناک  وابت  هدا  باالد  یی  ورب  ا  ی 

: متف  گ  یف  ن 

_هن!

یارب  . دیز  شارگ  هبل  شوگ  و  هدش  مه  شرد  یاه  مخ  ا 
ح ره  رد  رتخ  د  نیا  مدر  ک  فارتع  ا  ملد  رد  راب  نیم  د 

. تس  ابیز  یت  ل 

لفق مه  رد  ار  منا  تش  گنا  و  هدش  مخ  زیم  یو  رر 
. مدر  ک 

نارگن هدن  وس  شر  دتس  هب  ور  هچ  رتف  شد  وای  _س 

ش. ا 

داد. کش  یت  مس  هب  شار  دش.بل  زاب  یم  شک  یاه  مخ  ا 
حرط اهنآ  هب  درک  یم  یع  س  نم  یو  لوچ  وک  رتخ  د 

. دوب  ن  قف  وم  زدای  اما  دهد  ب  دنخ  ب 
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. متف  شر  تمس  وهب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

: متف  وگ  هدر  ک  لا  غش  شارا  رانک  هرف  ن  کت  ل 

، میش  رانک  ش  وای  داه،س  ،رف  نم  با...  تهم  تس  ین  اهنت   _
ش. ابن  نار  هنک...گن  ش  تیذ  ا  یس  ک  میر  ازیم  ن 

مدای! نو  ریب  اجن  وا  زا  ید  و 

: تف  وگ  داد  ناک  رست  بج  ع 

؟ هیچ  تر  وظ  _نم 

؟ مرا  دن  ربخ  نم  هک  هدش  یز  ی 

و دش  یم  ن  دنب  اجک  یی  نارگن  شزا  یاه  مش  چ  هین  ر 
دش. یم  اج  هباج  میا  ه  مش  چ  نای  م  ماد  م 

شزا وغآ  کی  شاراب  یاه  ینارگ  ن  متس  ناوت  یم  ش  ا 
... مری  گب  و 

: متف  وگ  هدی  شک  میا  هوم  الی  الهب  یت  سد  کالهف 

... میر  یگ  یم  رس  زا  وتا  قیق  حت  میر  _اد 
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... سک مه وزیچ همه زا

و هداوناخ ات ناهج یایرب و رود و ادنمراک هقباس زا

... هچنغ یاتسود

نم؟ یتح _

: متفگ و هدز ینابرهم دنخبل

وت... یتح _

متمس وهب هدروخ هرگ شیاه مخا ینابصع و یکاش

: دیخرچ

یاوخ یم هک ینودیمن نم زا یچیه وت ینعی _

؟ ینک قیقحت

اسنوم #: هدنسیون
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دش. لید  بت  ههق  هق  وهب  هدم  کشا  مدن  خ 

دز یم  یخ  رس  هب  مک  مک  هک  یتر  وص  ا 

مدق بر  د  تم  س  هب  ات  دش  شبدنل  یاج  زا  بر  ض  ا 
ش لباق  وم  هتف  رگ  شار  چم  تع  رس  هب  هک  درا  د 

. مدا  تس  ی 

تال اما  دنک  ادج  منا  تش  گنا  نای  م  زا  ار  نآ  درک  یم  قال 
. دوب  هدی  اف  یب  شش 

هسفق یو  ربر  مکح  وم  هدر  ک  تش  شارم  رگی  د  تس  د 

: دیب  وک  ما  هنی  س 
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ونم... مدر  ک  یم  رکف  وگب  ورخ  هنم  ید!  نخب  مدی  _اب 

ش فرح  هک  مدر  کرپ  هاتو  ک  مدق  کی  اراب  نام  نیب  هلص  ا 
دش! درگ  ش  یاه  مش  وچ  درک  اهر  هفص  ان 

... میت  شاد  هلص  اف  مه  ساب  فن  کی  طق  حاالف 

اج هباج  ش  یاه  بل  اهو  هنوگ  یخ  رس  نای  ارم  مه  ا 

: مدز  بل  یم  ارآ  وهب 

...؟ ورو  _ت 

ار مرگ  ید  تس  د  هک  دیش  ک  بق  شارع  دوخ  طا  یتح  اا 
: متف  وگ  هدر  ک  هقل  شح  رمک  ر 

! نک  ش  لماک   _

و هتخ  ود  ما  هقی  هب  شار  هاگن  و  درک  فا  ص  شار  یول  گ 
: تف  گ 

نیا دعب   ... ینع  ونم....ی  مدر  ک  یم  رکف   ... بخ  ینع  _ی 
! ینع  یس...ی  انش  یم  سلا  ه 
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ادج ش  رمک  زا  ار  متس  ود  مدز  یا  هنای  زوم  دنخ  ب 
. مدر  ک 

ش شو  گ  تم  س  وهب  هدش  مخ  ش  ترو  ص  یو  ربر  ا 
. متف  ر 

... مدی  شک  بق  اشارع  هعن  ق 

. دتف  اشیب  هناش  یو  ربر  هک  یی  اجا  ت 

و هدر  سک  مل  شار  شو  گ  الهل  یم  رن  هب  متش  گنا  ا 
: مدر  ک  اوج  شن  شو  گ  ر 

یروجچ منو  د  یم  و  مس  انش  یم  مس...  انش  یم   _
. ناج  بونا  ینو  پچی  یم  وتی  الص  فر  ح 

ار یم  وبدزا  مد  نو  چ  دوب  هدم  آ  دنب  ش  سف  ن  راگ  ن 
. مدر  ک  یم  حسن 

: مدا  د  هما  دا  تن  طیش  ا 

شبونا... سکب  _فن 
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هلصاف بال  متش  ادر  بب  قع  هب  هک  یه  کاتو  یم  دق  ا 
. دیش  ک  یق  یمع  س  ف 

نا تف  ر  اجک   . دوب  هش  یمه  زا  رت  شسخر  یاه  هنو  گ 
؟ روس  ج  هش  یمه  کر  دتخ 

. مدر  ک  زیر  مش  وچ  هدی  شک  لخ  اد  هب  ار  میا  ه  ب 

: تف  گ  ما  هقی  شزا  هاگ  ن  ند  رک  بدنل  نو  د 

.... مرب  نم....  نم...   _

ش هار  رس  وزا  هدا  ند  اکت  تق  فاو  م  هناش  هبن  سیر 

متسد هک  تش  ادر  ارب  مدق  نیلو  ا  تع  رس  .هب  متف  ر  ر 

. مدر  شک  هار  دس  ا 

. تخ  ود  متر  وص  هب  شار  یاه  مش  چ  یبی  جع  هاگ  ان 

ش یاه  وم  یو  هاشارر  عنقم  و  هدر  ارباالوا  متس  د 
. مدی  ش 

؟ تس  اجک  تس  اوح  ؟  بیر  یت  ساو  خ  یم  هعن  قم  _یب 
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@DONYAIEMAMNOE

؟ هنومب مرس ور ساوح یرازیم وت هگم _

هب تعرس هب هک مدیدنخ شا یباوج رضاح هب

: تفگ و هدما شدوخ

! یریگب یشراگن طلغ مزا حتلا هب یاو _

راب نیا هک مدروا باال میلست هناشن ارهب میاه تسد

قاتا و هدز ما هنیس هب یمکحم هبرض شتسد فک اب

درک. کرت ار

اسنوم #: هدنسیون
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" هچنغ "

دنن... کش  یم  یه  یاگ  گدنز  ریس  م  لو  ط  رد  اه  م 

زدای... یض  مک؛عب  یض  ع 

، دوش  یم  نام  رد  نام  ز  رورم  هب  اه  یگ  تس  کش  یض  ع 
... تس  ا  نام  ز  ناش  نامر  د  عقا  و 

دش... اب  هدش  هکت  هکت  هک  یی  اه  یگ  تس  کش  هب  یاو  ا 

نانچ نآ  اه  یض  عب  یت  ح  ای  دوش  مگ  اه  هکت  زا  یض  ع 
دش. ابن  نام  ورد  ند  نابس  چ  لبا  ق  هک  دوش  د 

... تس  ا  هتس  کش  یاه  مدآ  زا  یک  ی  نم  دید  زا  ناه  ج 

هب   زاین  یر  گید  تم  سق  و  درخ  ش  دوج  و  زا  یت  مس  ق 
... ددرا  نام  ز 
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. تسین یدب مدآ

ایند مدآ نیرتدب مربارب رد دنک یم تالش یلیخ یتح،

دب هنوتیمن .... شحور ... شبلق .... شنورد اما... دشاب

! هشاب

وطالین... و یمسج هن دنزیم مخز ، دنکیم تیذا

! تدم هاتوک و ینابز هکلب

دعب... اما

. مدی  باوخ  ص  رق  ند  روخ  زا  دعب  زور  ید  لو  ط  مام  ت 

هرابرد با  بر  زا  متف  ر  هناخز  هباپش  هک  حبص  زور  م 
... دوب  جابل  اعق  او  هج  یتن  و  مدی  سر  پ  زور  ی 

. دوب  ن  با  بر  راک  ص  رق  وقر  ن 

... هدش  لید  بت  نیق  ی  هب  مکش  رگی  حاالد 

تفگ تر  امع  نیا  هب  مد  ورو  یاه  زور  نیل  وا  رد  ناه  ج 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

یمنهج روجچ اما...نیا دشاب ممنهج دهاوخ یم

؟ تسا

؟ دننک یم یراک راکهانگ درد یارب منهج رد رگم

ارالی راک  دوخ  ارو  ف  درو  خ  بر  د  هب  هک  یا  هقت  ا 
. متس  ارب  نآ  و  هتش  اذگ  هح  ف 

برد تم  س  هب  میا  هوم  ی  ور  رب  شملا  ند  رک  بت  رم  ا 

. مدر  ک  زاب  ار  نآ  و  هتف  ر 

. تف  باالر  منا  ورب  زاا  یک  شی  وای  س  ند  ید  ا 

: تف  وگ  هدر  ک  زاب  ش  وگ  انب  شارات  نشی 

؟ ینک  یم  سالمن  ینی  بیم  با  ذج  رس  پ  هی  _وت 

ار نم  ش  دتس  تش  وابپ  هدر  ک  عمج  شار  بل  هش  و 
دش. قات  ا  وودرا  هدز  ر 

میاهوم ش  یور  طخ  هب  میو  ربا  تف  ج  رگی  حاالد 
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دوب! هدش کیدزن

! هتدوخ قاتا شاب تحار ؛ شاب تحار _

. تسشن متخت یور و دیدنخ

... متحار نونمم _

اررب میاه کلپ هیناث دنچ و هدرک یقیمع مدزاب مدو

. متشاذگ مه یور

... شوایس _اقآ

ارزا مرتفد یلوضف واب هتفر میارب یا هرغ مشچ

!! دیشک نوریب یتختور ریز

اسنوم #: هدنسیون
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!؟ هیچ  اقآ   ! منک  رکف   ، مرت  کی  چو  ک  وت  زا  لا  سو  د  نم   _

یس! یون  یم  وتت  ارط  اخ  یرا  آد 

ش ناتس  د  نای  م  زا  ار  رتفد  و  هدر  ب  موج  شح  تمس  ه 
. متف  ر 

: متف  وگ  هدر  ک  تو  صف  رح  اراب  مس  ف 

! هیص  وص  !خ  هیص  خش  زیچ  هی  تا  رط  اخ  رتف  _د 

واب هدز  کج  کش  ت  یو  ربر  بق  ع  هب  شار  یاه  تس  د 
: تف  شگ  مار  ا 
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هعفد هک!  منو  خ  یم  ن  تق  و  هچی  نم   ، منا  ج  منو  د  یم   _
. مدن  وخ  ن  مش  ی 

هداد تر  وق  ار  دنی  شنب  مبل  یو  ربر  دما  یم  هک  ید  نخب  ل 
: متف  وگ 

... عقو  منو  ا  دوب  یلا  _خ 

ثمال!؟ ش  وت  یس  یون  یم  یچ  بخ   _

یلک هیب  وخ  هچ  ب  یلی  خ  دوب  هدم  شوا  وای  س  زور  م 
!؟ خی  رات  اض  ،ما  مدی  دنخ  و  مید  ز  فر  ح  مه  ا 

: متف  وگ  هدز  ید  نخ  ک 

!؟ هیر  ادا  هما  ن  هگم   _

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  شار  یاه  مش  چ 

اما... هش  اب  یر  برس  هلصو  ح  زیچ  مدر  ک  یم  رکف  نم   _

: متف  وگ  هدر  ارباالوا  ما  هرا  شا  تش  گ 

! ینو  خب  مدب  نک  ن  مش  رکف  ال!  _صا 
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مخ نیی  اپ  هب  سهلا  چراه  یاه  هچب  لثم  شار  یاه  ب 

: تف  وگ  هدر  ک 

وت تف  گ  یک  واال!لا  مش  ک  یم  وبا  تهم  یاه  وم  مری  _م 

! یت  سه  ینو  بره  م  رتخ  د 

: مدز  بل  ناج  یه  ا 

؟ با  تهم   _

ناکت رس  و  هدر  ک  اپیل  چ  هنیس  یو  ربر  شار  یاه  تس  د 
د.

یور رب  هرا  بکی  وهب  هت  خادنا  شارباال  یاه  ورب  ا 
و هدش  زاب  ش  .نشی  مدی  رپ  میاج  رد  هک  دیب  وک  ش  یاه  ا 

: تف  گ 

تکرش مرب  یش  یمن  نم  تس  ود  هک  وت  هگی  د  بخ   _
! مس  یئر  ش  ی 

هب یه  اگن  واب  هدر  ک  جک  هناش  یور  رب  ار  مرس  یم  ک 
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: متف  شگ  یاپا  ت 

!؟ تس  _ود 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  ه 

... نیش  نمه   ، مدم  قی،ه  ،فر  تس  ود   ! موه   _

: متف  وگ  هدی  شرپ  فرح  نای  م 

ور تس  ود  همل  ک  یاف  د  ارتم  لک  منک  ش...وتل  اوی   _
یگ! ی 

: تف  وگ  هدر  وآ  ولج  شار  دتس 

!؟ تس  _ود 

: متف  وگ  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

؟ هتس  اوخ  ناه  _ج 

: تف  وگ  هدش  کی  دزن  مه  هب  مرن  ش  ناور  ب 

... هرا  دن  ربخ  ال  صا  ناه  _ج 
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منک. تکمک ماوخ یم طقف نم

" صخش موس "

هدرکن یی  ادخ   ، منا  نخ  درک  یم  یخ  وش  مه  اب  یلی  _خ 

هدنخ یاد  ص   ، مدا  تس  شیا  وگ  فلا  نم  دین  کن  ر 

نیمه یار  ب  دوب  هتش  ادر  ورب  هقب  ط  لک  نو  ش 

. دیش  اب  هرت  خد  نیا  یار  اک  نای  رج  رد  متس  ا 

تشگنا رود  هب  یم  رن  هب  شار  حی  بست  ناط  لسل  رخا  ف 
: تف  گ  ایرث  هب  ور  و  دیچ  اشیپ  هباب  س 

نوریب س  فق  نیا  وشزا  ایس  لا  فغا  اب  داو  خ  یم  _پس 

؟ ه 

... تس  ین  دلب  ور  یزا  دب  عاوق  اس!  هدا  اما...س  هگن  ر 
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نیا زا مزور هی هنوتن هک منک راکیچ شاهاب منودیم

هرب. ترامع

! هرادن هرتخد نیا هب یراک هک سا هضرع یب ناهج

... تسه ما هگید زیچ هی مناخ _

شا هرهچ رب یقیمع یطخ حرط تعرس هب شناوربا

: تخادنا

؟ یچ هگید _

یارب یلیخ اما هیچ شوت منود یمن ... هچرتفد _هی

دیابن یسک و هیصوصخ تفگیم یه ... همهم هچنغ

. هنوخب

: تفگ یهاتوک ثکم واب تفر ورف رکف رد

رایب نم یارب ونوا هدش روطره نک، شادیپ _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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" ناهج "

یمارآ وهب  هتف  رگ  متس  د  نای  م  رد  ار  ماس  ح  تس  د 
. مدر  ش 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر 

. میر  اد  راک  یبا  سح  زور  ید...ما  موا  عقو  م  هب  اقی  _قد 
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کیدزن گن  یکر  اپ  مین  عک  ورش  هچ  نغ  نیش  ام  زا  لو  ؛ا  ا 
؟ یرا  دن  لک  شم  هک  یو  ر  هدای  پ  مکی  .اب  تس  اجن  ی 

هرادا نام  تخ  اس  زا  وا  اب  مدق  مه  و  هتف  گ  یه  "هن"کاتو 

. مید  ش  جر  ا 

هک مید  وب  هدم  این  نیی  الاپ  ماک  ار  هرا  دا  یاه  هلپ  زون  ه 
ادص ار  ماس  ح  نام  رس  تش  زاپ  تع  رس  هب  یزا  ب 

. ه 

مارتحا و  هدا  تس  یا  ام  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  ااتخالف 

: تف  وگ  هتش  اذگ  یا  هتس  کش  واپ  تس  د  یم  ا 

! ناب  _رق 

دز: بل  تی  دج  اب  ماس  ح 

یه! انپ  نزب  وتف  _آداز...رح 

شار دتس  نای  م  هدن  ورپ  ی  قیمع  س  فن  نتف  رگ  اب  زابر  س 
: تف  وگ  هدر  باالوا 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هیمازلا امش  اض  ما  نتف  گ  یفاک  ش  دبلا  ک  یار  ب  ناب  _رق 

! ننز  یم  دسن  ج  هب  تس  د  هنر  گ 

تسد زا  هدن  ورپ  نتف  رگ  واب  هدز  ید  نخز  وپ  ماس  ح 
: تف  گ  زابر  س 

مای... ب  مدو  خ  ات  نن  زیمن  تس  د  وگب  نزب  گن  ز  ورب   _

هتشاذگ یم  اظن  مار  اتح  ددج  سم  ورت  دید  رت  اب  زابر  س 
نامتخاس لخ  اد  هب  دما  هک  یت  عرس  نام  وابه 

. تش  گ 

: تف  وگ  هدر  ک  هلو  شل  ناتسد  نای  ارم  هدن  ورپ  ماس  ح 

... میر  _ب 

لوط ؛رد  هرا  دا  طا  یح  یدور  و  زا  ند  ما  نو  ریب  ا 
. مید  رک  تک  رح  ور  هدا  ی 

ماسح مید  ریس  هک  گن  ی  کراپ  گر  زب  بر  د  یم  دق  هد  ه 
: تف  وگ  هدا  تس  ی 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مگب  ته  ورب  یز  یچ  هی  دیا  _ب 

. مدا  تس  شیا  لباق  هوم  داد  ناک  هشت  اب  هناش  هبن  سیر 

. درم  بش  ش...ید  یدز  تتکر  ش  یو  هکت  ید  رم  نو  _ا 

هلولگ نا  اما   ... متش  گرب  و  زور  نا  هرط  اخ  هب  بج  عت  ا 
! تش  ک  یم  ن  ارو  ها 

یچ!؟ ینع  _ی 

نم...؟  ... هدو  ب  نم  کی  لش  رط  اخ  ه 

: تف  وگ  هدی  رپ  مفر  ح  ن 

و درک  ش  شو  هیب  طق  ؛ف  دوب  یا  هفر  ح  وت  کی  لش  _هن 

هرابود ات  ناد  نز  مید  شاد  لا  اقتن  هاگ  داد  ات  ود  شاب  د 

یریگرد هی  بش  ید  اما   . میریگ  ب  مکح  یی  وج  زاب  یار  ب 
هکنیا زا  لبق  و  هش  یم  اینادنز  یرو  خاذ  غ  نلا  س  یو  ت 
هنکیم موم  اجت  هباج  ننک  نو  شاد  ج  ننو  التب  وئس  م 

هی اب  تح  ار  ردق  ؛نا  مدی  د  نم  هک  یم  دآ  نو  _ا 
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... هکو  کش  م  یلی  !؟خ  هدر  م  یر  یگر  د 

نوریب ش  بیج  زا  هشار  ارمه  نفل  وت  هدا  د  ناک  رت 
: دیش  ک 

رس زا  وتا  قیق  حت  همه  هکنیا  رط  اخ  هب  منک  یم  رکف   _
هدنز تق  و  همه  نیا  ینع  ند...ی  رک  ورا  ک  نیا  یت  ف 

ش! نتش  ک  مگب  رته  ...ایب  درم  حاال  ارچ  د 

؟ یس  انش  یم  وتم  عال  نیا  ،وت  زاد  نب  هاگ  هن 

نایم زا  ار  دوب  هدر  وا  نوری  ب  هدن  ورپ  زا  هک  یس  ک 

. مدر  ک  هاگ  ن  تق  وابد  هتف  رگ  ش  ناتس  د 

! دیل  وک  تل  کس  زاا  یبی  جع  بی  کرت  اب  وتت  کی  ریو  ص 

: مدز  بل  یه  کاتو  ثک  ام 

،مه مدی  د  ونی  ا  درم  ات  ودره  تس  د  یو  ر  منک  یم  رکف   _
. درک  فرار  هک  ینو  مها  شو  مدز  هک  ینو  ا 
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نایم زا  سار  کع  و  هدا  د  ناکت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

: تف  رگ  متس  د 

وشرکف هک  هیز  یچ  زا  رت  ید  ج  هیض  ق  منک  یم  رکف   _
. مین  ک  ی 

_و..!؟
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: تف  وگ  هتس  ارب  هدن  و 

ترذعم هی  ...وت  منک  یم  وشر  کف  هک  هش  اب  ینو  مه  هگا   _
! یرا  کهد  ب  یش  وای  س  هچ  نغ  هب  گر  زب  یه  ا 

مکحم شار  یوز  اب  درا  درب  ار  مدق  نیل  وا  هکن  زاا  ل 

: متف  وگ  هتف  ر 

!؟ هیچ  تر  وظ  _نم 

مناتشگنا نای  م  زا  شار  یوزاب  متس  د  هب  یه  اگن  مین  ا 
: تف  وگ  هدی  شک  نو  ر 

دش... دوب  شان  یپ  ههد  مین  و  کی  زا  رتش  یب  هور  گ  نیا   _
رد ور  ...اانو  ناه  ج  ند  رک  یم  ن  راک  تع  امج  نز  اب  ا 

. ننو  دب  نو  شد  وخ  زا  یو  ضع  هک  ند  ید  یم  ن  ید  ح 
نوشباوختخر لم  اش  طق  ف  نز  س  نج  زا  اانو  هدا  فتس  ا 

دش! ی 

طسو هور  گ  نیا  یاپ  هگا   ... منک  تن  شو  ر  روط  نیا  براز 

یب همع  ط  هی  هش!  اب  همع  ط  هی  طقف  هچ  نغ  هنک  مم  هش  ا 
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! ه 

رابنیا دیا  نش....ش  یم  ض  وع  اه  ههد  یو  ت  امد  _آ 
لیلد ؛  نرا  زب  رانک  ور  ی  تیس  نج  ض  یعب  ت  نتف  رگ  میم  ص 

هش. اب  هانگ  یب  نو  هشا  ی 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر 

هش... اب  وت  اب  قح  ش  اب  راو  دیم  _ا 

هانگ یب  هچ  نغ  یم  هفب  هگا   ... منو  دب  موا  کج  نک  ی 

... هدو  ب 

: متف  وگ  هدی  شرپ  فرح  نای  م 

! هتف  ا  یم  ن  قاف  تا  نیا   _

: تف  گ  یم  کح  م  یاد  ص  نت  و  تی  دج  ا 

دات!؟ فا  هگا   _

: متف  وگ  مدش  هری  شخ  ترو  ص  هب  کالهف 

مگیم ش  هب  ور  متا  میم  صت  هک  یس  ک  نیل  دات،وا  فا  هگا   _
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هبو!؟ یی!خ  و 

دش. گن  یکر  اپ  هوودرا  داد  ناک  ت  فس  ات  هناش  هبن  سیر 

یدنلب یاد  ص  واب  هدز  ینابهگ  هشن  یش  هب  یا  هبر  ض 
: تف  گ 

ی!! لع ـــ  ریم  ...ا  یلع  ریم  _ا 

هب ار  یگ  نر  یبآ  ید  اب  نش  پاک  هک  یلا  دحر  ینا  وج  رس  پ 
: تف  گ  دنخ  واببل  هدم  نا  وریب  یز  لف  بر  زاد  دز  یم  ن 

؟ هدم  وا  رد  رو  مود  زاک  باتف  !؟آ  نام  یرن  درگ  رس   _
؛ میر  بب  رس  یز  ؛یچ  یر  ،تش  ید  نفسوگ   ، یو  اگ  یت  فگی  م 

! د 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  رسباال  ماس  ح 

. مرا  د  هلج  هچ،ع  ب  زیر  ن  هزم   _

ش مش  چ  یو  ربر  تس  ود  هدا  د  ناک  رست  یلع  ریم  ا 
. تش  ا 
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نک... _رما

و هدناوخ ار یزیچ شهارمه نفلت لخاد زا ماسح

: تفگ

!؟ تساجک پالک.... هرامش نیا _

: تفگ یهاتوک ثکم اب یلعریما

فیدر ... هشاب هس هقبط ابیرقت ... دیاب منک یم رکف _

! مود

: متفگ ماسح شوگ رانک و هتخادنا باال ییوربا

؟ هظفح یروطچ _

تکرح ینابهگن تشپ تمس امهب زا رتولج یلعریما

. درک

داد: باوج ماسح

شارب یدایز یانیشام هنازور هکنیا اب هنیمه شراک _

پالک هرامش ره هراد وشدوخ مظن مهاجنیا اما دایم
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همه . هشیم یراد هگن شدوخ هقبط و فیدر یوت

یلعریما اما هشیم تبث متسیس یوت اجنیا یاراک

... هظفح متسیس زا رتشیب

یاه نیشام و گنیکراپ طایح هب یهاگن مین اب

: متفگ دودحم

!؟ هقبط تفگ _

نامیاپ ریز هب مشچ واب هدما باال یمک شبل هشوگ

درک! هراشا
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: تفگ و هدرک اررت شیاه بل

و ییانج هقباس اب نیشام ات رازه هک ینک یمن رکف _

یم یداع یامدآ و یداع گنیکراپ یوت ور یلا جنج

!؟ مراز

*

یفنم هقب  ط  هب  ند  زاریس  ناش  هکن  یق  وب  یاد  ص  ا 
واب هدش  هدا  یپ  روس  ن  اسآ  کق  اتا  زا  داد  یم  ار  ه 

. مدر  وخ  اج  زیم  وت  زهج  م  گن  یکر  اپ  ند  ی 

هدرک راتت  سا  ار  اجن  یا  یبو  خ  باالهب  طا  یح  یاض  ف 
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... د 

: مدر  ک  همز  مز  یم  ارا  یاد  ص  ا 

ماس...! ح  مس  رت  یم  ت  زا  منک  یم  حس  واتق  یض  _عب 

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  شار  یاه  مش  چ 

! منک  یم  روا  ب  ...هرآ  _هرآ 

هک یی  اه  درا  گید  اب  هب  ار  مه  اگن  و  هدز  یک  چو  ک  دنخ  ب 
هک متخ  ادنا  دند  وب  هد  اتسی  ا  گن  یکر  اپ  هش  وگ  هش  و 

دش. بدنل  یلع  ریم  ا  یاد  ص 

س... اجن  _یا 

. میت  فر  دوب  هدا  تس  یا  هک  یت  مس  هب  ودر  ه 

هدیشک هتف  رگ  کاخ  تو  پاک  یو  ربر  مرن  شار  تش  گ 
: تف  وگ 

... دیش  اب  هتش  ادن  تی  س  اسح  کاخ  و  درگ  هب  مرا  ودی  _ما 

. هدر  وخ  ن  نو  شکت  اج  زا  تس  ه  یه  ام  هس  ود  یک  ی  ن 
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: تف  وگ  هدز  اش  هناش  یو  ربر  یت  سد  ماس  ح 

ام... شاب  دعب  هب  اجن  یا  _زا 

. تف  ور  هدا  د  ناک  ت  سیر  تف  لا  خم  یب  یلع  ریم  ا 

. مین  ک  عو  رش  _خـب...ایب 

هندب هب  تس  ار  تم  س  زا  اناج  هچ  نغ  تر  اهظ  ا  ق 

دش. فق  وت  هب  روب  جم  نو  وا  درو  خ  نیش  ا 

هداج نو  زاا  ات  هدن  و  باوخ  بق  ع  یلد  نص  یو  ر  ونو  ا  د 

. هدب  ش  تاج  ن 

ش اکی  التس  هب  تش  زاپ  تک  رح  عقو  م  تس  رد  ا 
هش. یم  فق  وت  هب  روب  جم  هرا  بود  و  هش  یم  کی  ل 

س اسح  ماا  هنی  س  یو  ربر  هک  ینیگنس  مج  ح  دوج  او 
تمس و  هتش  ادر  ب  مدق  نیش  ام  تم  س  هب  مدر  ک  ی 

. مدا  تس  شیا  تس  ا 

؟ منز  ب  تس  د  نیش  ام  هب  منو  تیم   _
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: تفگ و هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس ماسح

نک. تتسد ور اشکتسد نیا طقف ، هتبلا _

نورد زا سکت ال یاه شکتسد ندروا نوریب اب

. تفرگ متمس هب اراه نآ شبیج

نوا و قافتا نوا هرابرد مافرح ینک یم سح _هگا

هنک... یم تتیذا زور

تیدج و مکحت واب هتفرگ شتسد اهارزا شکتسد

: متفگ

هدب... همادا _هن!
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" هچنغ "

: متف  وگ  هدر  ک  با  بر  هب  ور  یت  حار  اان 

نو؟ ج  با  بر  یرا  دن  دام  تعا  مهب   _

ییاه مش  چ  واب  هتش  ا  درب  ش  ترو  ص  یو  زار  شار  دتس 

: تف  گ  دوب  هدش  خرام  درد  زا  ه 

منیشب هگی  د  مکی  هنک...  یم  تس  رد  رس  درد  تا  رب  ایرث   _

. مش  یم  رته  ب 

ینارگن هب  هج  وت  یب  رابنیا  و  هدی  وج  ار  مبل  هش  و 
نوریب یا  همل  باق  هو  تفر  اه  تن  یباک  تم  س  شهب  ی 
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. مدی  ش 

: دما  شرد  ضا  رتع  ا  یاد  ص 

هنک. یم  اپ  هب  قر  قش  ق  دایب  ایرث  رتخ...  د  نک  _ن 

و هدش  هتس  شن  همی  جن  نرب  فر  ظ  رانک  نیم  ز  یو  رر 
متفرگ یم  تس  ردد  ار  جنر  ب  یاه  هنامیپ  هک  روط  ن 

: متف  گ 

االن هگا   .... نیی  اپ  دایم  شش  تع  اس  هش  یمه  نو  _ا 

. مرا  د  تق  و  تع  اس  کی  منک  عو  ر 

هشن هج  وتم  هک  مش  یمن  یباتف  شا  امش  چ  یو  لج  ش  د 

. منک  یم  مک  مر  هلع  .ش  هدو  ب  نم  راک  ا 

دز: بل  و  هتش  اذگ  مه  یو  ربر  شار  یاه  مش  چ 

هراس ش  یو!اک  نش  یم  ن  وما  فرح  منک  یم  _حس 

رتد... وز  هدر  گ 

: متف  وگ  هدز  یک  چو  ک  دنخ  ب 
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هک یی  ایبو  خ  زا  هکی  هیت  دیاب  نم   ... دین  ک  تح  ارتس  _ا 

. منک  نار  بج  دید  رک  مهب  تد  م  ن 

ودش هری  باالخ  هقب  ط  یهب  هتنم  یاه  هلپ  هب  ینا  رگن  ا 
. درک  هاگ  ن  نم  هب  هرا  ب 

مه یو  ربر  ار  میا  ه  مش  وچ  هدر  ک  رت  گر  زب  ار  مدن  خ 

. متش  ا 

رسدرد وت  نو  ممو  دک  هچی  مرازیم  نک...ن  دام  تعا  مهب   _
. میت  ف 

: تف  وگ  هدش  شبدنل  یاج  زا  یلد  ود  ا 

!؟ بخ  نک  ماد  ص  و  ایب  ا  روف  دش  یز  یچ  هگا  هش...  _اب 

مش... _چ 

یلدنص هتس  د  یو  هوربر  دیشک  نو  ریب  منت  زا  ار  متف  ا 
. متش  ا 

دش. هدی  شک  مبی  ج  نو  رد  هچ  رتف  د  هب  مه  ا 
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نوریب ما یتخت ور ریز ارزا نا شوایس یتقو زا

هگن مدوخ هب کیدزن و مبیج نورد ار نا دوب هدیشک

. متشاد یم

کیدزن ار نا تسا رتهب تفگ نتفر عقوم مه شدوخ

! دراد شوم ترامع نیا مراد هگن مدوخ

یم دیعب اما دشاب ایرث شروظنم مدز یم سدح

ندش هدنازوس دنچره دنک. یراک نینچ وا متسناد

یم مقباس قاتا رد رتشگنا ندش ادیپ و مکاس

نیا رد هک یزیچ اهنت ات دشاب یمکحم لیلد تسناوت

سرتسد اررد دوب مدوخ هب قلعتم امامت ترامع

. مهدن رارق یسک
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رانک رد  ار  تش  روخ  و  هدش  راک  هب  تس  د  تع  رس  ه 
. متش  اذگ  راب  جنر  ب 

. مدو  ب  یض  ار  مرا  زاک  مدو  خ 

رد با  زا  بو  خ  مه  یی  اهن  هج  یتن  مدو  ب  مرا  ودی  م 
. دیا  ی 

نآ و  هدی  شک  نو  فلس  ش  یور  ساالدرب  راک  ند  ش  مام  ات 
رب ار  ایرث  هظ  حل  نیم  ه  هک  متش  اذگ  لا  چخ  ی  نو  رد  ا 

. مدی  اهد  هلپ  یو  ر 

س وفن  هتخ  ادنا  هناخ  زپشآ  طس  و  زیم  هب  یه  اگن  م 
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. مدی  شک  یت  ح 

. دوب  هدن  امن  اج  یز  یچ  هک  رکش  ورا  د 

: تف  گ  یا  هنان  یبز  یر  هاگ  ابن  ا 

؟ تر  امع  وت  یخ  رچ  یم  لو  ش  مه  ارچ  _وت 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  کن  یس  هب  شار  هاگ  ن 

اجک هدر  ک  لو  ور  فر  ظ  همه  نیا  ؟  تس  اجک  با  _بر 

؟ هتف  ر 

مامت دز  یم  فر  ح  با  بر  رس  تش  پ  هنو  گ  نیا  هکن  یا  ز 

: متف  وگ  هدر  ک  لر  تنک  ار  مدو  خ  اما  تف  رگ  رگ  مدو  ج 

هنک. تح  ارتس  ا  تف  ...ر  درک  یم  درد  ش  رس   _

هزاجا وت  زا  دیا  ب  تس  نود  یم  "ن  مدر  ک  هفا  ضا  بل  ر 
" منا  ،خ  هری  گ 

: تف  وگ  هدر  ک  عمج  هنی  س  یو  شارر  یاه  تس  د 

! روش  _وتب 
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هک متف  ر  کن  یس  تم  س  وهب  هداد  ارباال  میا  ه  نیت  س 
: تف  گ 

؟ یگ  ب  یت  نسی  دلب  مش  _چ 

: متف  وگ  هدا  د  راش  ف  یم  ک  میاه  ناد  ند  اراب  منی  ریز  م 

! مگی  ؛م  مگب  دیا  هکب  ینو  _هبا 

مگب ش  ،هب  یق  افتا  زور  هی  یت  ح  هک  یت  نسی  ینو  وا 
ریگ. باالن  تس  د  وتد  وخ  ردق  مش...نا  چ 

دش. شبدنل  یاه  س  وفن  هدش  شسخر  ترو  ص 

. مدی  چخر  کن  یس  تم  س  وهب  هدز  ید  نخز  و 

نارگید زا  نارباالرت  اشدوخ  هک  یی  اه  مدآ  زا  هش  ی 
مامت اب  اقی  قد  یک  وحاالی  دما  یم  مدب  دند  ید  ی 

مشوگ بخی  تس  رد  زیگ  نا  تر  وفن  یف  نم  تا  یص  وص  خ 
! د 

فرظ لو  غش  وم  هدر  ک  مت  سد  ار  یج  نران  یاه  ش  کتس  د 
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. مدش  ا 

ش تمس  وهب  هدر  ک  مکو  کش  م  ایرث  بی  جع  تو  ک 
. مدی  چخر 

هب شار  ودتس  هدا  تس  یا  متکا  ژ  رانک  هک  ش  ندی  اد 
: متف  وگ  هتس  ارب  بآ  ریش  دوب  هدر  ک  زارد  ش  ت 

هش! اب  ریخ   _

اش هنی  س  یو  ربر  تس  ود  دیر  شپ  یاج  رد  تش  حو  ا 

! تش  ا 

راک!!! م  هابو  ر 

وهب هدر  وا  رد  متس  زاد  تع  رس  هب  ار  شاه  کتس  د 
. متف  شر  ت 

: تف  وگ  هتف  رگ  یبن  اج  هب  قح  هفا  ی 

هلیوط اجن  ؟یا  ینز  یم  داد  یرو  جنی  ا  هتگ  رم  هچ   _
! تس  ی 
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@DONYAIEMAMNOE

هچرتفد هکنیا زا نانیمطا واب هتشادرب ار متکا ژ

و هدرک اررپ نامنیب هلصاف تسه مبیج رد زونه

: متفگ

! هشابن نم روخآ وت ترس سپ _

نوریب نم ملا رازن ... هراد نورد الی ویه هی یمدآ ره

. دایب

... شابن ملیاسو و مقاتا ورب رود
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: مدا  د  هما  ودا  هدش  مخ  ش  ترو  ص  یو  ربر  یم  ک 

متسین تل  باقم  مور  هچآ  نغ  نیا  هش  یمه  نم   _
شبراز! رس  هب  رس  دعب  س  انشب  وتم  دآ  لو  ...ا  ا 

: تف  وگ  هدی  شک  بق  ع  طا  یتح  شارابا  د 

هفحت هچ  الش  یاس  شوو  قاتا  شو  دوخ  راگ  _حاالنا 

! نتس  ه  ی 

س! !حن  هنز  یم  تس  د  وت  لیا  سو  هب  ی 

کاخ ند  ناکت  واب  هدی  شک  اش  هناش  یو  ارر  متس  د 
: مدز  بل  اش  یض  رف  ی 

! یلق  اع  دش  مول  ...عم  نیر  _فآ 

کنیس تم  س  وهب  هدر  ک  منت  ش  چخر  کی  اراب  تف  ا 
. مدش  اه  فر  ظ  یق  اب  لو  غش  ،م  متف  ر 
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هب ناب  وک  اپ  هرخ  باال  یا  هقیق  د  دنچ  ثک  ابم  مه  ا 

. تش  گرب  باال  هقب  ط 

طایح بر  د  تم  س  وهب  هتخ  ادنا  اها  ذغ  هب  ار  آرخ  هاگ  ن 
لفلف ند  رک  ویم  ویم  ی  ادص  هار  نای  م  هک  مدر  ک  تک  ر 

. درک  مفق  و 

مدرک مش  مش،چ  چ  هچ  ره  اما  مدن  اخر  چ  ر 
ش!! مدی  د 

: متف  وگ  هدی  بوک  مه  هب  مارا  رابو  ارد  میا  ه  تس  د  ف 

یی!؟ اجک   ... لفل  _ف 

و هدز  وناز  نیم  ز  یو  اشربر  هرابود  یاد  ص  ند  ینش  ا 
ادیپ مرا  نک  تن  یباک  ریز  تس  رد  ار  وا  هک  مدش  م 

. مدر  ک 

: مدز  بل  و  هدر  ک  عمج  ار  میا  ه  ب 

! مدر  ب  نم  نو  ؛دب  دوب  یزا  ب  هگا   _
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؟ هشاب مایب دوز و هنوخلگ مرب نم نکن ادص ورس

هنک. یم درد شرس نوج بابر

تسار هب شپچ تمس ارزا شمد و درک مهاگن طقف

. دناخرچ

رتگرزب لوا یاه زور هب تبسن نم هایس یولوچوک

دوب. نابرهم و سخت نانچمه اما دوب هدش

تمس وهب هدز شدرسنوخ هرهچ هب یدنخ کت

. متفر طایح

درک. روم روم ار متسوپ اوه یامرس ممدق نیلوا اب

اپ هناخلگ تمس وهب هدیشک شوغآ اررد میاهوزاب

. مدرک دنت

*****

یور   ورب  هدر  وا  رد  متس  زاد  ار  یج  نران  یاه  ش  کتس  د 
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. متش  اذگ  دیف  س  یک  یتس  پال  ز 

، مدز  مرو  د  هدن  رسز  و  زبس  یاه  ناد  لگ  هب  ید  نخب  ل 
ادرف اب  زور  ما  مین  ک  یم  رکف  یهاگ  هک  بی  جع  ردق  چ 

یم تهزا  مید  رگ  یم  رب  بق  ع  هب  یتقو  اما  هدر  کن  یق  ر 
، هناخ  لگ  نیا   ، نم   ... هدش  ض  وع  زیچ  همه  ردق  چ  میم  ه 

! ناه  ج  یت  و...ح  لفل  با،ف  ب 

هک مدی  شک  باال  تم  س  وهب  هدز  هرگ  مه  رد  ار  منا  تش  گ 
.... دیس  ر  مش  وگ  هب  ناه  ج  نیش  ام  یاد  ص 

تمس هب  بدنل  یاه  مدق  واب  هدیرپ  میا  ج  زا  تش  حو  ا 

. متف  ر  هناخ  لگ  بر  د 

. مدی  شک  طا  یح  هب  یک  رس  و  هدر  ک  زاب  یم  ارآ  هب  ار  ن 

... دوب  ش  د 

و هدا  تس  یا  میا  ج  رد  ند  ش  میاق  یاج  هب  ارچ  منا  د  یم  ن 
. مدر  ک  یم  ش  هاگ  ن 
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قرو ونآ زورید زا ؛دعب میوگب غورد متسناوت یمن

یاهزور محر ویب یشحو لوغ نآ میارب راگنا صرق

... دوبن لوا
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رتهب یت  ح  ای  دوب  شن  فار  طا  هب  یا  هرذ  ش  ساو  ح 
! دوب  ن  یگ  شی  مه  ناه  درم؛ج  نیا  میو  گ 
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هریخ شنیگنس هاگن و هدروخ هرگ مهرد شیاه مخا

دوب... نیمز

هبرض واب هداد اه دراگیداب زا یکی ارهب چیئوس

هک یتمس هب یهاگن مین نودب ، شنهپ هناش رب یمارا

درک. یط ار یدورو یاه هلپ مدوب هداتسیا نم

؟ هداتفا یقافتا ینعی

وهب هدرک شوماخ ار هناخلگ یاه الپم رکف نیا اب

. مدیود ترامع تمس

دش! یم مدوبن هجوتم یسک دیابن

*

" ناه  "ج 
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ندروا رد  نو  ودب  هدر  ک  زاب  یگ  ختس  اراب  میا  ه  همک  د 
. متس  شن  تخ  ت  هبل  رب  منه  ر 

. مدر  ک  اهر  نیم  ز  یو  سربر  اوس  و  نو  دب  ار  م 

دادتما مند  رگ  وات  هدی  شک  میا  هوم  نو  رد  ار  منا  تش  گ 
. مدا  د 

ا...

؟ دوش  گن  ررپ  میا  رب  دید  وساالتج  نیا  دیا  حاالب  ا 

یت... نعل  دید  ورت  کش  ن 

. دیچ  یپ  مش  وگ  رد  ماس  ح  یاد  ص 

هحلسا نیا  یو  ر  هچ  تنغ  شگنا  رثا  تق  و  هچی  دیا  (ش 

(... نیم  ه  یار  ب  هدو  ب 

زورما تا  قاف  تا  زا  درو  خ  قاتا  بر  د  هب  هک  یی  اه  هقت  ا 
: مدز  بل  و  هدش  ا 
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_ایب...

دش. قات  ا  وودرا  هد  ناخر  چ  ار  هری  گتس  د  ثک  ام 

متمس هب  یه  اگن  مین  نو  ودب  هداتسیا  ولج  نام  ه  ا 
: تف  گ 

. تس  ا  هدا  مآ  ماش   _

هک دوب  یرا  ب  نیل  .وا  مدش  ش  ترو  ص  هری  خ  اور  پ  ی 
رتشیب زور  ما  م.ات  درک  یم  ش  هاگ  ن  قی  قد  ردق  ن 

. مدو  ب  هدی  شارد  تراس  ج 

دز گن  ز  مش  وگ  رد  هک  دوب  مدو  خ  یاد  ص  رابن  ی 

یم روا  وشب  وصال  ا  ادا  نیا  هنک!  یم  یزا  شب  قن  (دهرا 

؟) ی 

ندرک بدنل  نو  دب  تف  رگن  متم  س  زا  یبا  وج  یت  ق 
! درک  فا  ص  شار  یول  وگ  درک  مه  اگن  یم  شچ  ریز  ش  ر 

یم مرس  رب  هچبالیی  د  شاب  هانگ  یب  رگا  رتخ  د  ن 
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دیآ؟

هلمح ما هتفشا راکفا هب یرتشیب تاملک هکنآ زا لبق

: متفگ دنوش رو

... لخاد _ایب

یمن رتولج هک مدوب رکف نیا ،رد دیزگ ار شبل هشوگ

شرس تشپ ار برد و هدما ولج مدق ود دیا،اما

! تسب

! عاجش

هب درسنوخ ... متفر شتمس وهب هدش دنلب میاج زا

. مدرک هاگن شیاپاترس

. مدروارد منت زا لماک ار منهریپ نامزمه

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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: متف  رگ  ش  تمس  وهب  هدر  ارباالوا  ن 

. رایب  تر  هیتشی  مار  وب  اسا  بل  دبس  یو  ت  زاد  _نب 

داد... ناک  ترس  و  هتف  رگ  ار  نه  ریپ  ثک  ام 

. مدر  کن  اهر  ار  نآ  نم  اما  دیش  ک  بق  شارع  دتس 

. دوب  اش  یک  اخ  نیت  سآ  هری  خ  مه  ا 

!؟ دوب  یک  اخ  هک  درک  یم  راکچ  نم  دوب  ردن  رتخ  د  ن 
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تمس وهب  هدر  ک  اهر  ار  نه  ریپ  وطالین  ثک  ام 
. متف  سر  یور  س 

یچ!؟ مش  اب  هدر  ک  هابت  شا  ه 

؛ بر  د  نتس  ابب  نام  زمه  و  هدا  د  ناک  ت  تد  ش  هب  ار  م 

. مدر  ب  ورف  ش  ریز  ار  مرس  و  هدر  ک  زاب  ار  بآ  ر 

و هدی  زغل  میا  هوم  الی  الهب  مرس  تش  زاپ  مرن  مرل  و  ب 

. دیس  ر  متر  وص  ه 

: مدز  بل  و  هدن  ام  میا  ج  رد  روط  نامه  هظ  حل  د 

! مزا  ب  یم  ن  نم   _

و هدی  شک  نو  ریب  یا  هلو  ح  یی  وشور  ریز  دمک  لخ  اد  ز 

یرس رس  ند  رک  کش  خ  واب  هتخ  ادنا  میا  هوم  یو  رر 
. مدر  ک  زاب  ار  بر  د  میا  ه 

نایم رد  یر  تس  کاخ  تر  وتشی  دوب  هدا  تس  یا  بر  د  ر 

ش ناتش  گ 
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. مدز  نت  و  هتف  رگ  ش  زادتس  ار  نا  یف  رح  نو  د 

: متف  گ  هک  تش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 

بیر!؟ ینو  تیم  تف  گ  یک   _

: تف  وگ  هدر  ک  مه  اگن  بج  عت  ا 

... منو  تیم  مدر  ک  رکف   _

نک...! ن  رکف  هگی  _د 

؟ هتف  ر  تد  ای  هنم  تس  د  هتق  و  یلی  خ  تر  ایتخ  ا 

ناتشگنا و  هدا  تس  رف  نو  ریب  ص  رح  شاراب  سف  ن 
مه رد  مار  ا  ند  رک  هتس  وب  زاب  راب  کی  شاراب  فیر  ظ 
ینورد تع  اجش  دوج  ابو  مدوب  نئم  طم  رگا   . درک  ل 

مراثن ار  کچ  وک  تش  م  نآ  دیس  ر  یم  ش  روز  رگا  اش 

! درک  ی 

! دیئ  امر  _فب 

: متف  گ  مرس  نتف  رگ  وابباال  هدا  تسیا  ش  لباق  م  خر  مام  ت 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

دای... من  هگی  د  _سهرا 

گنر هرا  بکی  شهب  مش  صوخ  رح  زا  رپ  یاه  مش  چ 
: تف  وگ  هتف  رگ  ینا  ر 

!؟ هدش  !؟یچ  ارچ   _

. مدر  شک  هاگ  ن  قی  مع  و  هدر  ک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 

؟ دنت  شاد  تس  ود  ار  وا  وسهرا  با  ب 

یمدق تع  رس  هب  هک  دش  ش  شنکاو  هج  وتم  تهزا  راگ  ن 
! دید  زد  هنای  شان  شار  هاگ  ون  هتش  بادر  بق  ع  ه 

: مدا  د  هما  د 

یش! اراک  لو  ئسم  وت  هریگب  وش  اج  یک  ی  یت  قو  _ات 

هک یرا  ک  زج  یرا  ک  مون  شب  ای  منی  نک،بب  عمج  وتس  ا 
ید... رک  مدا  د  ته  ب 

یدایز راگ  !نا  غاب  هت  گس  هنول  وت  مدی  م  لا  اقتن  وتق  ا 
! هتش  ذگ  ش  وخ  ته  ب 
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@DONYAIEMAMNOE

میاه مشچ هب میقتسم و هدش درگ شیاه مشچ

دش. هتخود

زا یا هظحل هک درک مهاگن هکوش و هدیسرت یردق هب

! موش نامیشپ دیابن هن اما مدش نامیشپ مفرح

اررد راک نیا دیاش . مدوبن مفرح نتفرگ سپ مدآ نم

بوخ شیارب سرت یمک اما مدرک یمن تیعقاو

دوب...
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بجعت و  کو  ش  هک  دیش  کن  لو  ط  ید  ایز  نام  ز 
ش ناور  با  نای  م  یف  یرظ  مخا  و  هتخ  اب  گن  شر  نامش  چ 

یور شهب  یاه  پکل  رند  شف  رابک  .ابی  تخ  ادنا  ط 

دز: بل  و  هتخ  ود  مرس  ت  شپ  راو  ید  هب  شار  هاگ  ن  م 

؟ دیر  ادن  یرا  ک  هگی  _د 

مندرگ رود  زا  هلو  ح  نت  شادر  بو  هدا  د  ناک  ارت  م 

: متف  گ 

!... هیک  _اخ 

تسد س  پس  و  درک  نم  هب  یه  اگن  ادت  با  بج  عت  ا 
اترس هب  یه  اگن  هواب  درک  زاب  مه  زا  یم  شارک  ی 

: تف  شگ  ی 

یچ!!!  _
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نودب و  هدر  ک  رپ  هاتو  ک  مدق  کی  اراب  نام  نیب  هلص  ا 
وبا هتف  رگ  شار  نیت  سآ  هش  وگ  ش  سدتس  م 

مه اش  هناش  و  جنر  زاآ  یت  مس  ق  یت  .ح  مدر  الوا 

! دوب  یک  ا 

: تف  وگ  هدا  د  تر  وق  شار  ناه  د  ب 

... مدا  د  یم  بآ  ور  انو  دلگ  متش  _اد 

: متف  وگ  هدر  ک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 

وتتسد هنو  ش  ات  هک  دهرا  وتیف  رظ  نیا  نو  دلگ  مود  _ک 
ش!؟ لخا  د  ینک  ب 

ش دتس  ند  کیش  بق  وابع  هدی  رپ  هرا  بکی  شهب  گ 
: دیش  ک  نو  ریب  منا  تش  گنا  نای  م  زا  شار  نیت  س 

یمن  ، مدی  شک  ش  ور  ومت  سد  هدو  بن  مس  اوح  دیا  _ش 

!... منو  د 

. مدی  مهف  یم  هرخ  اما...باال  تف  گ  یم  غو  ر 
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الی ارالهب  منا  تش  گنا  و  هدا  شد  دتس  هب  ار  هلو  ح 
. مدی  شک  مکا  نمن  یاه  و 

: مدز  بل  ناش  ندر  ک  بت  رم  ا 

. نک  بت  رم  وتع  ضو  و  رس   _

هلپ تم  س  وهب  هدش  جر  اخ  قاتا  زا  یر  گید  هاگ  ن  نو  د 
. مدر  ک  تک  رح  ا 

متشادرب ار  مدق  نیل  ووا  هتف  رگ  اه  هدر  هبن  ار  متس  د 
بیج زا  ار  نآ   . درک  مفق  وتم  مه  ارم  ه  نفل  ت  هرب  یو  ه 
یور رب  داه  رف  مس  ا  ند  ید  واب  هدی  شک  نو  ریب  مرا  و 

مشوگ رانک  و  هدر  ک  لص  ارو  نآ  تع  رس  هب  هح  ف 
. مدا  د  قرار 

داه... رف  وگب   _

... دوب  کاپ   _

داد: هما  دا  تف  رگن  متم  س  زا  یبا  وج  یت  ق 
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... هاگداد سکعرب هراد رابنیا یچ همه ناهج _

: متفگ و هدیرپ شفرح نایم

نیا ینوتیمن هدموین رد یعطق کردم یتقو _ات

... ینزب وفرح

!؟ هنک دییات وروت فرح هک یاوخ یم یکردم _وت

هن؟ هگم یسرتیم
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: مدی  رغ  و  هدی  ئاس  مه  هب  ار  میا  ه  ناد  ن 

داه! _رف 

هش! هش...اب  _اب 

! نگ  شن  وای  وس  رایه  ؛م  مگن  ن 

مرب تق  یقح  یت  قو  اما   ... ینک  هفخ  وتن  ادج  وو  هچ  ن 
. منی  بب  وتش  نکاو  ماو  خ  یم  عقو  م  نو  هش...ا  ال 

: مدز  بل  و  هدر  ک  یط  ار  اه  ه 

؟ داه  رف  یرا  دن  یرا  _ک 

؟ یرا  د  ردنرظ  ور  یس  د،ک  یدج  راک  تمد  خ  یار  ...ب  مرا  _د 
ید!؟ شااتف  بلا 

: مدز  بل  باال  هقب  ط  هب  یه  اگن  مین  ا 
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... زونه _هن

ور یسک روطچ هدب. ماجنا هچنغ عفال وشاراک هرارق

؟ یسانش یم

. مسانش یم نئمطم مدآ _هی

نک. لیمیا مارب وشا هموزر _

... مداتسرف _

دنلب یادص واب هدرک رود ششوگ زا یمک ار یشوگ

: تفگ

. تور هتفیم رونیا ایب رایلیا _

یمن تر  سپ  هب  ید  ش  نم  یار  اک  ریگ  رد  هک  ردق  _نا 

یس! ر 

؟ ینک  ادی  پ  راتس  رپ  هی  ش  ارب  یت  سنو  ت 

: تف  گ  یگ  اکالف 
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_هن...!

شیپ شمرازیم ازور ... هدرک هلز وشاراتسرپ همه

... مششیپ مدوخ ابش انیا نامام

مرب. دیاب مریگ یم سامت تاهاب هرابود

وهب هدرک عطق ار سامت یهاتوک یظفاحادخ اب

. متفر یروخاذغ سنلا تمس

اهار هلپ یور رب هچنغ یاپ یادص نیح نیمه

. مدینش

ار المز یاه یگنهامه شتسد چگ ندرک زاب یارب دیاب

. مدرک یم

*****

ش! مدی  دن  مدم  وا  یت  قو  ؟زا  تس  اجک  منا  خ  با  _بر 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

: تفگ راو همزمز مباقشب نتشادرب اب

ننک. یم تحارتسا نراد درک. یم درد نوشرس _

: متفگ و هتفرگ شتسد ارزا باقشب

شدردرس هگا نیبب ورب هراد نوخ راشف هقباس _

. دایب یولع رتکد مگب هدیدش
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: تف  رگ  متس  زاد  ار  با  قش  وب  هداد  ناک  رست  یم  ارآ  ه 

مایب هکن  یا  زا  لبق  ور  ن  وشر  اشف   ، دیش  ابن  نار  _گن 

. متف  ،رگ  ماش  یار  ب  منک  نو  ت 

. نرت  االنهب  یت  ...ح  دوب  ن  یز  ی 

وا هب  هچ  نغ  حس  یب  هره  چ  زا  مهاگن  با  بر  یاد  ص  ا 

دش: لخ  اد  نلا  س  ید  ورو  زا  هک  دیخ  ر 

. دید  یس  رپ  هک  یس  اقآ...رم  هبو  خ  _حملا 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  شت  یارب  سیر 

؟ تس  ین  یو  لع  رتک  د  یهب  زاین  ینئ  مط  ؟م  دوب  ن  یلک  شم   _

مه یو  ربر  شار  یاه  وپکل  هدز  یا  هنار  دام  دنخ  ب 
. تش  ا 

دص و  یر  .یپ  هیع  یبط   ! تس  ین  یلک  شم  اقآ  مبو  _خ 

... بی  ع 
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ورافرح نیا  هش  اماب  رس  باال  لا  سد  ص  تی  اس  _اشیاال 

... وگب  مهب  حامت  یت  شاد  یلک  شم  ره  هگا   . ن 

رخف هب  یه  اگن  مین  واب  هدر  ک  رکش  ت  هناب  وج  ح 
: تف  گ  ناط  لسل  ا 

؟ درک  تب  حص  نو  تاه  اب  _اقآ...سهرا 

: مدز  بل  و  هتخ  ود  هچ  نغ  هب  ار  مه  ا 

ات هدی  م  ماج  نا  وش  اراک  هچنغ  تس  ین  یلک  شم   ... درک   _
دیرب دیت  ساو  خ  تق  و  ره  مامش  هش.  شب  نیز  گیا  ج  یک  ی 

نوتهارمه ور  هدن  نار  دیدب  ربخ  نو  تره  اوخ  تد  ا 
. متس  ر 

. مدی  شد  یاه  مش  چ  رد  یبو  خ  هب  ار  کش  ما 

دز: بل  و  هتف  رگ  تش  گنا  کو  ارابن  نآ  م 

ادخ زا  یچ  ره  اشیاال  اقآ  هنکن  نو  تمک  یگ  رزب  زا  ادخ   _
هنک... نو  تبی  صن  یاو  خ  ی 
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...!؟ مهاوخ یم ادخ زا یچره

؟یم مهاوخب ار اناج و مردام ، مردپ مناوت یم ثمال

!؟ دهد

ناطلسلا رخف دوب هتفرگ ار سنلا هک ینیگنس توکس

: تفگ و هتسکش

. دیرب دینوت _یم

ناشرس تشپ مه ایرث ، مناخ بابر و هچنغ نتفر اب

دش. نییاپ هقبط هناخزپشا یهار

هن!؟ هگم   ، با  بر  دز  یگ  نشق  فر  ح  هچ   _

تارب یز  یچ  ینی  بب  هک  نیا  یار  ب  دوب  یبو  خ  رگن  ل 
! تم  سر  و  مس  زجا  هدن  و 

رتخد نت  یرا  د  روط  چ  هک  درک  یم  هرا  شا  منی  شهبا  ا 
! ینو  زرل  یم  کاخ  راو  رخ  هی  ریز  وما  هون  و 
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اما... یدنوشک تنوخ هب ماقتنا تین اب وما هون لتاق

... هیداع همدخ هی راگنا

! یمغ هن هنکیم سح یدرد هن

! هشوخ و هخرچ یم شدوخ یارب

دوب.... هدنوزرل وترامع نیا نوتس تاندرک نم،نم

!؟ سپ دشیچ یشاب جالد دوب رارق
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دنلب میاج وزا هدیبوک زیم یور رب مکحم ار متسد

زیم یور رب یرگید تشم یدنلب دایرف .اب مدش

: متفگ و هدیبوک

ه! سبـــــ ه! ــــــ سب _

دز: دایرف و هدش دنلب شیاج زا نم دننام

! تر  دپ  لثم  تس  رد  یف  یعض  _وت 

... تن  مش  د  یار  ب  یت  ح  تو  رم  و  مح  زار  ر 

جالد هنو  تیم  هشن  تاب  ورم  و  مح  شر  لد  یو  هکت  یم  د 
هش... ا 

زا زور  ند...هی  ش  تدر  نازیزع  یو  زار  امد  آ  یرو  طنی  م 

نش! یم  در  تد  وخ  یو  ر 
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یم هاگن تدوخ هب هنییآ یوت روطچ منود یمن یتح

! ینک

فسات هاگن واب هدرشف شناتشگنا نایم ار شحیبست

درک. کرت ار زیم یزیمآ

*******

دوب هتش  ذگ  تع  اس  دنچ  ی  تح  ای  هقی  قد  دنچ  منا  د  یم  ن 
نم... و 

! دوب  راو  ید  هری  خ  مه  اگن  و  هتس  شن  مقا  تا  ر 

. تش  اد  مدو  خ  هب  یبی  جع  ته  ابش  هک  یرا  و 

! یلا  خ 

؟ مدر  ک  یم  راک  چ  متش  اد  اعق  ا 

هناخ نیا  هب  ار  وا  هچ  نغ  یدوب  ان  یار  ب  هکن  یا  هن  ر 
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؟ مدر  و 

...وک!؟ مزا  مسی  منه  شج  یارب  متفگ  هکن  یا  هن  ر 

ارالهب منا  تش  گناو  هدش  دنلب  ما  یلد  نص  یو  زار  کالهف 
. مدز  گن  چ  میا  هوم  الی 

هانگ یب  دیا  «ش  دیش  ک  دایرف  مرس  یو  ردپتس  یز  ی 

« اناج   » نادیل  مبل  ق  رگی  د  تم  س  زا  اما  هش»  ا 

؟ مدش  ش  ریس  هکا  دوب  یه  ارو  د  هچ  ن 

. مدر  ک  زاب  َامام  ارت  نآ  و  هتف  ر  هرج  نپ  تم  س  ه 

؟ دوب  هدم  آ  مرس  رب  هبالیی 

... مدز  یم  ن  مفر  ح  ریز  تق  و  هچی  هک  ی 

ش... دوخ  حلا  هب  هچ  نغ  ند  رک  اهر  اب  اعق  ا 

نییاپ هقب  ط  زا  هک  ید  ایرف  و  غیج  یاد  ص  ند  ینش  ا 
وهب هدر  ک  اهر  همی  ون  هفصن  ار  مرا  کفا  دش،  بدنل 

. مدش  جر  اخ  قات  زاا  تع  ر 
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دما! یم هناخزپشآ زا اهادص راگنا

میاه مدق هب ییاریذپ سنلا هب یهاتوک هاگن مین اب

. متفر نییاپ یاه هلپ تمس وهب هداد تعرس

ندید هکاب مدوب هدرکن یط رتشیب ار هلپ ود زونه

.. مدش بوکخیم میاجرد ملباقم هنحص
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وهب مدو  ب  هدی  د  مه  ر  گید  رابک  اری  هنح  ص  نیا  ن 
. دوب  هدش  رار  کت  خی  ،رات  راگ  نا  یبی  جع  ز 

گر! زب  تو  افت  کی  اما  ع  وضو  م  نیم  ابه  هنح  ص  نیم  ه 

! دوب  هدش  اناج  نیز  گیا  ج  هک  یر  دتخ 

ار همه  ید  نلب  یاد  ص  واب  هدر  ک  ادی  ارپ  میا  د 
: مدا  د  قرار  بط  ا 

؟ هرب  خچ  اجن  _یا 

دند. یخ  رچ  متم  س  هب  ه 

اب ایرث  و  ناط  لسل  رخا  ،ف  دیما  یم  سوک  رت  اب  با  ب 
.... رور  غ 

هدیشک اشزا  یخ  رس  هک  یا  هنو  گ  دوج  ،ابو  اما  هچ  ن 
هب شار  هاگ  ن  یت  دز...ح  یم  مشچ  هب  ناط  لسل  رخا  ف 
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شار ناتس  د  نای  م  سهای  دوجو  م  اهنت  و  دنا  خر  چن  متم  س 
! تف  رگ  رت  مکح  م 

ود ره  زا  هلص  اف  واب  هدر  ک  یط  ار  اه  هلپ  یق  ا 
... مدا  تس  ی 

و هدر  ک  دوب  هدا  تس  یا  هچ  نغ  رانک  هک  ید  راگ  هببیدا  و 
: متف  گ 

تر! اکر  س  درگ  _رب 

ترامع زا  وس  جن  سو  حن  دوج  وم  نیا  یت  قو  _هن!ات 

! هری  من  یی  اج  نو  ریب  هتخ  نادن 

: مدی  رغ  و  هتخ  ود  ناط  ل  سلا  رخ  ف  هب  مش  خ  اراب  مه  ا 

و هنو  مب  تر  امع  نیا  ی  وت  یک  مری  گیم  میم  صت  نم   _
! هرب  ی 

یزاین نو  ریب  منک  تر  پ  ور  یز  یچ  ای  یس  ک  ماو  خب  ه 

! منک  یم  ش  تس  ین  مدو  خ  یاتس  !ابد  مرا  دن  مام  دآ  ه 
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هزاجا اب"اب  ووا  هدر  ک  دراگی  داب  هب  یا  هرا  شا  رس  ا 
. درک  کر  ارت  هناخ  زپش  "آ  ناب  ر 

لفق مه  ،رد  مرم  ک  یو  ر  ربو  هدر  ب  تش  هبپ  ار  منا  دتس 

. مدر  ک 

... مون  ش  یم   _

رظتنم میا  شه  وگ  اما  دوب  ناط  لسل  رخا  ف  هب  مه  ا 
! دیا  یب  فر  ح  هب  هچ  نغ  دند  و 

!؟ دوب  مگر  م  ه 

! تس  ین  اناج  هچ؛  ،نغ  تس  ین  اناج  هچ؛  ن 

! تس  ین  اناج  هچ؛  نغ  نم...  هب  تن  ع 

دنخزوپ واب  هدا  شارباالد  یاهوربا  ناط  لسل  رخا  ف 
: تف  گ 

؟ ینئ  مط  یو!؟م  نشی  _م 

هح...! وضا  یف  اک  دح  هب  زیچ  ه 
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تامدآ هب زاین حاالهک تسین ندز فرح هب المز

وش! خالص دوجوم نیا رش زا تدوخ یرادن

اه هلپ تمس هب یمدق ؛ شفرح نیرخآ ندز اب

شهار دس هک مدوب نم بجعت مکلا رد اما تشادرب

! مدش

نیا یور زا ور متیکلا م ینک روصت هدش ثعاب یچ _

؟ یدز تسد شهب هک متشادرب رتخد

؟ زیم رس متوکس

اسنوم #: هدنسیون
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: مدا  د  هما  دا  ید  نخز  وپ  ا 

ید... موا  هابت  شا  وته  _ار 

نودیم و  مدی  شک  بق  ع  هک  دوبن  ینع  م  نیا  هب  متو  ک 
. مدر  ک  یلا  خ  تا  رب  و 

! دوب  هک  هنو  ،مه  هزو  نه  هک  زون  ه  نم  فر  ح 

! ینک  ش  سم  ل  یرا  دن  قح  مدو  ب  هتف  گ  ته  ب 

؟ متف  گن  ای  متف  گ 

رسپ ینی  بیم  ینک  علم  مافرح  خالف  هگا  مدو  ب  هتف  گ 
! هدب  ماج  نا  هنو  تیم  یی  اراک  هچ  دیش  م 

... مدش  هتس  خ  منک  رار  کت  تارب  وما  فرح  ماد  م  هکن  یا  ز 
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... هتتصرف نیرخآ نیا ، مروخ یم مسق

کرت نیا زا رتشیب نومنیب تمرح هرذ هی نیا رازن

! هرادرب

****

" هچنغ "

یم روا  ب  یت  خس  هب  ار  مدی  نش  یم  هک  یی  اه  ز 
... مدر  ک 

هدرک مخ  سم  هنو  گنی  هکا  تش  اد  هچ  هلم  ج  دنچ  ن 

!؟ د 

!؟ تی  مکلا 

اب یر  هاو  ج  ناه  ج  هب  ند  رکن  هاگ  ن  یار  ب  متم  واق  م  مام  ت 
! دوب  هتس  کش  اش  هلم  ج  نیل  و 
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؟ دوب  هچ  ش  مس  ا  تخ  یر  ورف  منو  رد  هک  یس  اسح  ا 

نم! یاد  هنک...خ  ن 

... منک  هفخ  ار  منو  رد  یادص  متس  ناوت  یم  ن  رابن  ی 

ما یگ  دنز  دوب  هدر  وخ  م  سق  هک  ید  رم  یر  هاو  ج  ناه  ج 
!!؟ دوب  هدر  ک  عاف  د  نم  دنک؛زا  منه  ج  ا 

نم رط  اخب  ش  دح  تم  نیر  ت  گرزب  ؛  ناط  لسل  رخا  ف  لبا  ق 
؟ دوب  هدا  تس  ی 

یمن تس  مها  وت  یت  ح  ای  لا  ،یخ  تس  ا  با  وخ  ر 

... موش  راد  یب  مه  ا 

یتح  ... دوب  سخر  حو  ضو  هب  ناط  لسل  رخا  ف  تر  و 
دز. یم  ید  وبک  هب  رتش  ی 

ار هناخ  زپش  آ  تو  کس  ش  بدنل  یاه  س  فن  یاد  ص 
وو لو  ه  کسهب  هچی  یبی  جع  زرط  وهب  دوب  هتس  ک 

!. دوب  هدا  تفی  الن 
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هب دیا  یم  ن  ولج  یم  دق  یسک  دش  هج  وتم  یت  قو  ا 

ناطلسلا رخ  ف  یو  زاب  رود  هب  شار  دوخ  تع  ر 
: تف  وگ  هدی  پچی 

... دیر  وخ  ب  ونو  تاه  ورا  د  دیا  ب  ناج  منا  ،خ  ممو  ناخ   _

شار ترف  ون  مش  خ  رپ  هاگ  هکن  روط  نامه  ناط  لسل  رخا  ف 
دوب هتخ  ود  ش  لباق  سم  اسحا  یب  و  درس  نوخ  ناه  ج  ه 
اه هلپ  تم  س  هب  ودر  وه  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر 

دنت. ف 

همزمز رص  ومتخ  هاتو  ک  نم  هب  یهاگن  مین  اب  مه  با  ب 
: د 

اقآ... نو  تزاج  _ابا 

ووا... مدن  ام  نم  طق  حاالف 

هظحل ره  و  دز  یم  میو  للگ  خاد  زا  راگ  نا  مبل  ق  ناب  ر 
ش زیم  ا  ریق  حت  دنخ  زوپ  ی  تح  ای  دای  رف  ند  ینش  رظ  ت 

ار متر  وص  و  هتف  رگ  قرار  ما  هناچ  ریز  ش  دتس  هک  مدو  ب 
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! دناخرچ شدوخ تمس هب
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یرارف یاه  مش  چ  راس  فا  ات  مدر  ک  عمج  ار  متر  اسج  مام  ت 
. مزو  شدب  نامش  چ  وهب  هتف  رگ  تس  د  هب  ار  م 

: تف  وگ  هدر  ک  اهر  هظ  حل  نام  اره  ما  ه 
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هش. یم  دوب  ش،ک  ور  براز  _خی 

ار مدو  جو  مام  هکت  یا  هت  خانش  حسان  زا  ار  میا  ه  پکل 

قیمع مد  کی  واب  هدر  شف  مه  یو  ربر  دوب  هدر  ک  ر 
ارچ!؟ مس  رپب  ات  مدر  ک  زاب  ار  اه  ن 

ور هبو  اشر  یلا  خ  یاج  اب  اما  ید؛  رک  ار  راک  نیا  ا 
. م 

! مدش  یم  هناو  ید  حامت  قاف  تا  مج  ح  نیا  زا  بش  م 

... مدی  مهف  یم  ارن  ناهج  فا  دها  هن  ار  مدو  خ  ه 

هکنا یار  ؟ب  دوب  ش  دوخ  ماقت  نا  یار  اهب  فر  ح  ن 

دش...؟ اب  نم  رظ  شان  دوخ  اهز  ور  مام  ت 

یور ورب  هتش  اذگ  نیم  ز  یو  ربر  ار  لفل  ف  کالهف 
. متخ  یر  ورف  راو  دآ  ننام  هناخ  زپش  آ  طس  و  یلد  ن 

هزاجا دیا  بن  هدش  ممس  ج  ناد  نز  تر  امع  نیا  هک  حاال 
... دوش  ب  مه  مبل  ق  ناد  نز  مه  د 
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! نکن ... نکن ایادخ

*******

ونم... هتشذگ بش نآ زا یزور ود

متساوخ یمن دش. فقوتم طخ مین نیمه اب مراکدوخ

! مسیونب

... مسیونب متساوخ یمن راب نیلوا یارب

یم نفد ار منهذ مهرب و مهرد یاه اوژه دیاب روطچ

؟ مدرک

...؟ مبلق زا دیوگن ات مدرک یم هفخ ار منورد یادص

ار مدرک یم همزمز زور ود نیا مامت هک یا هلمج

! متشون تشرد یدعب طخ رد تسرد

منک..." یمن مبلق نادنز ور ترامع نیا "

یدنخبل نوکیآ چیه هشیمه سکعرب شیاهتنا

شریز طخ هس رتشیب دیکات یارب یتح مدیشکن
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!! مدی  ش 

! دوش  ب  دیا  وبن  دوش  یم  ن  مدنا  مهف  یم  مدو  خ  هب  دیا  ب 

دش! ابن  مهف  شن  ا 

متروص یو  ربر  ار  متس  ود  هتس  ب  مکح  ارم  رتف  د 
. مدی  ش 

مش... ب  ادج  یت  نعل  حس  نیا  زا  ات  مدر  ک  یم  راک  دیا  ب 

و هدش  بدنل  میا  ج  زا  مت  فاب  بی  ج  رد  رتف  د  ند  ناپچ  ا 
هک شملا  نام  زمه  م.  درک  تک  رح  قات  ا  بر  د  تم  س  ه 

و هدر  ارباالوا  دوب  هدا  تفا  میا  ه  هناش  یو  ربر  هناد  ا 
. مدی  شک  مرس  یو  ر 

و هدن  نک  وساالتگجی  ه،  دنکار  پ  یاه  رکف  نیا  زا  دیا  ب 
. متف  رگ  یم  هلص  اف  چو  متحاالتپ  ا 

برد ند  رک  زاب  و  هری  گت  سد  ند  ناخ  رچ  اب  تس  رد  ا 
یگشیمه یس  ناش  ش  وخ  ی  ارب  راب  نیم  هراز  دنچ  یار  ب 
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. مدرک رکش ار ادخ ما
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نایم سار  ناش  یاه  دبس  ادخ  هک  زور  نآ  اقی  قد  ن 
؟ مدو  ب  اجک   ، درک  یم  ش  خپ  ش  یاه  هدن  ب 

هتخود میا  ه  مش  چ  سهب  اسح  ا  یب  اما  قی  قد  ش  هاگ  ن 
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. دوب  ه 

تسد یام  رس  ؟  یت  نعل  یاه  داض  ت  نیا  دنت  فگ  یم  ه 
!... مند  ب  یم  رگ  و  میا  ه 

: مدز  بل  و  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

یم... رب  رص  ع  امش  مدر  ک  یم  رکف  نم...   _

هب ات  هک  یی  ادص  نت  نیر  ت  درس  واب  هدی  رپ  مفر  ح  نای  م 
: تف  گ  مدو  ب  هدی  نش  وا  زا  زور  م 

... تف  یب  هار   _

!؟ اجک   _

. درک  جک  یم  شارک  رس  و  هدر  ک  زیر  شار  یاه  مش  چ 

ترامع نیا  یو  تس،ت  د  چگ  اب  یاوخ  یم  هکن  دبا  _ات 

یخ!؟ رچ  ب 

!؟ دبا  ا 

! مدن  ام  یم  ن  تر  امع  نیا  رد  دبا  ات  هک  ن 
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دوب؟ هدش خلت مه زاب ارچ

. مداد ناکت یفن هناشن هب یرس

منک. ثحب متساوخ یمن

چیه نامیودره باصعا ندرکدرخ زج هک یثحب مهنآ

... تشادن یدوس

راو همزمز میاه بل ندرک وابرت هداد ناکت یرس

: متفگ

... هشاب _

*

متسد هب  مبی  جع  و  هدز  تشح  و  هاگ  ن  ند  ید  اب  رتک  د 
: تف  گ  لط  س  نو  رد  اه  چگ  نتخ  ادنا  واب  دید  ن 

؟ هیچ   _

: مدز  بل  و  هدی  زگ  ار  مبل  هش  و 
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... هدر  ک  لفق  مچ  م  راگ  نا  هیر  وج  _هی 

یبیجع حاتل  هک  متس  وپ  هب  هری  وخ  هدن  اخر  چ  ار  ن 
: مدا  د  هما  دا  دوب  ش  یور  رب  زمر  ق  یاه  هنو  ود  هتف  ر 

! تس  ین  نم  تس  د  راگ  _نا 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت 

ال ماک  و  هدو  ب  چگ  راص  یح  وت  هام  کی  کی  دزن  هیع  یبط   _
... تک  رح  ی 

ش. ابن  نار  هش...گن  یم  مرن  رور  م  ه 

یروجنیا هدی  فس  تت  سو  پ  نو  ؛چ  ماه  هنو  د  ن 

هش. یم  بو  خ  رور  م  .هب  هدا  د  نو  شن  ش  ن 

دنلب نیگ  نس  لیا  سو  و  یرا  ین  راش  شف  هب  نک  یع  س 

. ینک  ن 

هدروآ نیی  اپ  ار  متس  د  ناهج  ند  وما  بر  د  ند  ش  زاب  ا 
. مدی  شک  ناد  ند  هب  ار  مبل  هش  وگ  و 
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@DONYAIEMAMNOE

: تفگ ناهج ندید اب رتکد

ربخ تدوخ ، هشاب هتشاد هیصوت هب زاین منکن رکف _

! هنکن و هنک یراک هچ دیاب یراد

: تفگ و هداد ناکت رتکد یارب یرس ناهج

هچنغ وشاپ ؛ منودیم _
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پ طایتحا واب هدش دنلب میاج ؛زا رتکد زا رکشت اب

. مدیشوپ ار دوب هداد مهب بابر هک ییوتلا

. مدش جراخ قاتا زا ناهج هارمه

دوب. هتفرگ توکس هزور راگنا

دزونم... یمن فرح نم اب مه هملک کی یتح

. منزب یفرح ابوا متساوخ یمن مه نم بخ

! مدوبن روبجم یتقو هنات لقادح

! یتنعل ِضیقن دضو یاهراکفا نیا اب مه نا

هک مید  وب  تر  امع  ریس  م  رد  هک  دش  یم  یع  بر  ک 

دش. بدنل  ناه  ج  هار  مه  نفل  ت  یاد  ص 

رانک و  هدر  ک  لص  ارو  نآ   ، هحفص  هب  یه  اگن  مین  ا 
: داد  شقرار  شو  گ 
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نیا همان تغل رد یسرپ لا وحا !؟(سالمو دیسر _

(! راگنا دوب هدشن فیرعت درم

..._

... مکیدزن نم لخاد هرب وگب هشاب _

..._

. مینک یم تبحص یدموا تقو ،ره تسین یلکشم _

دربشاد یو  ربر  شار  هار  مه  س  امت  ند  رک  عط  اق 
: تف  وگ  هتخ  ا 

. مدر  ک  ماد  خت  سا  ور  یک  ی  سهرا  یار  اک  یار  _ب 

ش ارب  ید  رکن  و  ید  رک  تد  م  نیا  وت  هک  یرا  ک  ر 
ید... یم  حی  ضو  ت 

رهش یاه  ور  هدا  یپ  مار  هاگن  و  هتف  گ  یه  کاتو  هش  ا 
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... متخ  و 

. مید  وب  زیی  اپ  رخ  ا 

گرب زا  رپ  شاه  رف  گن  وس  نای  رع  اه  تخ  رد  رثک  ا 
گرب دش  یم  کو  وت  کت  یت  ؛ح  دوب  یجنران  و  زمر  ق  ی 

! دید  مه  زبس  ی 

رصعیلو یاه  ناب  ایخ  رد  زند  مدق  یار  ب  ملد  ردق  چ 
. دوب  گن  ت 

و موش  یم  ریس  ا  نین  چ  نیا  زور  کی  متس  ناد  یم  ر 

یم تذ  ل  اهز  ور  نا  زا  رتشی  ب  اعط  ق  مرو  خ  یم  تر  س 
. مدر  ب 

ش... دش.اک  یم  یر  گید  روط  زیچ  همه  ش  ا 

دش ثع  اب  دش  گن  مرپر  یارب  هظ  حل  نام  ه  هک  یلا  و 
! دور  باالب  میا  ه  بل  ج 

؛ مدش  یم  انش  ا  یر  هاو  ج  ناهج  اب  یر  گید  نام  ردز  ر 
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دوب!؟ روطچ

مراکفا زا ترامع برد لباقم نیشام یناهگان زمرت اب

. مدشادج

بخ... هن

موش ور هب ور درم نیا اب رگید ییاج دوب رارق رگا

دوب! هناخ هناوید امتح

برد کچوک و درگ تومیر یور هایس همکد ندز اب

دش. طایح دراو و هدرک زاب ار طایح

و هدرک یط یگتسها ارهب هدش شرف گنس هداج

. داتسیا ترامع لباقم

اسنوم #: هدنسیون
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نایم ار یزلف هریگتسد و هدرک زاب ار مدنبرمک

. مدیشک و هتفرگ مناتشگنا

یاه زور سکعرب حاال هک یترامع هب متشگرب مهزاب

زا رتدرس یرهاظ دیاش شبحاص ؛ متسناد یم لوا

دوب! مرگ تیاهن یب شلد اما تشاد خی

اه هلپ  تم  س  شهب  تکر  وح  مرا  نک  زا  ناه  ج  روب  اع 
. متخ  ود  ش  یاپ  اترس  هب  ار  مه  ا 
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مغ یشاب هداد تسد ارزا تنازیزع رتشیب هکنیا

تسد ارزا یسک ات تاقوا یهاگ وام تسا ینیگنس

. میمهف یمن میهدن

ار... ما  یه  انگ  یب  درک  یم  روا  شب  ا 

. مدو  ب  نار  شگن  یارب  ن 

یدایز یاه  درد  هک  ید  رم  یار  ب  منک  یم  فا  رتع  ا 
. مدو  ب  نار  گن  مدو  جو  مام  ابت  تش  ا 

یم راک  ...چ  هدر  ک  مت  ازاجم  هانگ  یب  دیم  هف  یم  یت  ق 

؟ د 

هلپ ش  رس  تش  پ  دش  وح  م  مدید  هیو  از  الزا  ماک  یت  ق 
. مدی  سر  تر  امع  ید  ورو  بر  د  وهب  هدر  ک  یط  ار  ا 

هناخزپشا تم  س  هب  میق  سمت  ار  مری  سم  متش  اد  میم  ص 

ییانشآ یاد  ص  هار  نای  م  اما  منا  خر  چب  با  بر  رانک  و 
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دش... مفق  وت  ثع  ا 

! ادص  نیا   ... ن 

ید!؟ رک  یم  هچ  اجن  ی 

هدش هناو  ید  تر  امع  نیا  رد  ند  نام  رطزدای  اخب  حامت 

م!

دند. ش  هدی  شک  یی  اریذ  پ  تمس  هب  رایت  خا  یب  میا  ه 

. متخ  ود  هناخ  باتک  ه  دنام  زاب  بر  د  هب  ار  مه  ا 

ناهج گر  زب  زیم  هبو  ور  نم  هب  تش  پ  یر  دتخ 

! داد  یم  ناک  رست  ش  یاه  هتف  گ  وهب  هدا  تس  ی 

ند... اتس  یا  لیا  اتس  نام  ماد؛ه  نا  مرف  نام  ه 

!؟ دوب  نک  مم  رگم  ته  ابش  همه  ن 

: مدز  بل  مدی  نش  یم  مدو  خ  اهنت  هک  یی  ادص  ا 

خر... خر...چب  _چب 
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هظحل تسرد هک درک سح ار مهاگن ینیگنس راگنا

مین دش مخ شتشپ هسفق تمس هب ناهج هک یا

کمشچ و هدمآ شک شدنخبل مندید واب هدز یخرچ

دز!

! دنام زاب مناهد و هدش درگ میاه مشچ

؟ دوب نکمم روطچ

دوب: هتفگ هک دروخ گنز مشوگ رد ناهج یادص

《. مدرک مادختسا ور یکی هراس یاراک یارب 》

! دشیمن مرواب

دوب... هدش مادختسا هراس یاج هب هک یسک

!؟ هدوب ادلیگ

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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دما منهذ هب هک یرکف اب مدوجو مامت هظحل کی

. دیزرل

مناشیرپ و  هتف  شآ  تا  کرح  نیا  اب  دوب  نک  مم  هظ  حل  ر 
ش یارب  و  هدش  ادلی  ابگ  ما  ییانشآ  هج  وتم  ناه  ج 

!... دوش  تس  رد  رس  د 

بقع هب  مدق  هس  ود؛  دوب  ادلیگ  هب  مه  اگن  هک  روط  ن 
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تعرس هب  فا  رط  هبا  یه  اگن  مین  ابو  هتش  بادر 

. مدر  ب  هانپ  هناخ  زپش  هبآ  تع  رس  نیر  خآ  واب  هدی  چخر 

ندرک هفا  ضا  و  تش  روخ  زند  مه  حلا  رد  هک  با  ب 

: تف  وگ  هدش  درگ  ش  یاه  م  شچ  مند  ید  اب  دوب  اه  هیو  د 

!؟ هدر  ک  بنداتل  یس  ک  هگم  رتخ!؟  د  هتر  بخ  هچ   _

مخ یم  وک  هتف  رگ  ما  هنی  س  هس  فق  یو  ربر  ار  متس  د 
ح ورد  هدا  تس  یا  فا  ص  س  پس  منک  تهزا  یس  فن  ات  م 

دیایب هبنرظ  یع  یبط  مراتف  ر  مدر  ک  یم  یع  س  هک  ی 

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

هدموا سهرا  یاج  هک  ور  ینو  ا  امش  نو  ج  با  _بر 

؟ دید  ی 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  ش  مار  اآ 

یتقو  ، مدای  یبو  خ  رتخ  د  هبنرظ  _هرآ 

. مدر  کن  تب  حص  ش  باها  دایز  هتب  ش.لا  مدی  د  دیس  ر 
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... هداهرف اقآ شفرعم

!؟ داهرف

زیر و مکحم یهاگن اما بیجع پیت اب درم نامه

!؟ نیب

ماجنا هچ یارب ار اهراک نیا مامت مدیمهف یم دیاب

. دهد یم

هک نآ ندیمهف اب اما دوب یبوخ مدمه و تسود ادلیگ

یمک هدوب هدش نییعت شیپ زا نام یتسود و رادید

دوب. هدرک کاکش وا هب تبسن ار نم

منک. تبحص ابوا تصرف نیلوا رد امتح دیاب

**

هلپ   زا  ایرث  اب  هار  مه  ادلیگ  هک  تش  ذگ  ردق  چ  منا  د  یم  ن 
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. دات  اسی  نام  لباق  وم  هدم  ا  نیی  اپ  ا 

راگنا  ، دوب  داش  و  دز  یم  دنخب  ل  ایرث  یبی  جع  زرط  ه 
!!! هدر  ک  ادی  اشارپ  هدش  مگ  همی  ن 

متخ. ود  ادلی  گ  هب  ار  مه  ا 

! دوب  هدش  ض  وع  ردق  چ 

ش پیت  و  یا  هوه  ق  تس  دکی  اشحاال  یگ  نر  یاه  و 
! دوب  نیگ  نس  و  هنام  خونا 

تیمها یب  ار  مه  اگن  ایرث  یو  لگ  ند  رک  فا  ص  یاد  ص  ا 

. متخ  ود  منا  دتس  نای  م  ناو  یل  هب  وا  ه 

: تف  گ  ثک  ام 

ماجنا ور  سهرا  یار  اک  دعب  هب  نیا  زا  ادلی  _گ 
امو... ناخ  نیا  ادلی  ...گ  هدی  م 

نایم متخ  انش  یم  ش  زا  یبوخ  هب  هک  یی  ورپ  اب  ادلی  گ 
: تف  وگ  هدم  ا  ایرث  فر  ح 
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@DONYAIEMAMNOE

تسد بابر متسه ادلیگ نم متخبشوخ یلیخ _سالم

: تفگ و هدرشف ار ادلیگ هدما ولج

... اهاذغ لوئسم مبابر نم مرتخد یدموا شوخ _

ار شتسد و هداد ناکت مارتحا ناشن هب یرس ادلیگ

: تفگ ایرث هک دروا نم لباقم رابنیا

هن! _نیا

اسنوم #: هدنسیون
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نآ تع  رس  هب  اما  تس  شن  میاه  بل  یو  ربر  ید  نخز  و 
. مدز  اپس 

یور زا  ادلی  گ  هدم  ا  ولج  تس  د  هب  وطالین  هاگ  ان 
. مدا  تس  شیا  خر  هب  خر  و  هدش  مابدنل  یلد  ن 

ش ترو  ص  تن  اس  هب  تن  اس  ش  مار  ارابا  مه  ا 
: متف  شگ  دتس  هاتو  ک  ند  راش  وابف  هدن  اخر  چ 

هچ... _نغ 

تسشن میا  هبل  یو  ربر  هک  یا  هنای  زوم  دنخ  ساببل  پ 
: مدا  د  هما  دا  ادلی  گ  هب  ور  و  هدز  یک  مش  چ  ایرث  ه 

. مین  ز  یم  فر  وح  میر  وخ  یم  یی  اچ  مه  اب  ًادع  _ب 

وهب   هتش  اذگ  مه  یو  ربر  یم  رن  هب  شار  یاه  پکل 

داد: با  وج  تع  رس 
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_حامت...

ار ادلی  گ  مدو  ب  رکف  نیا  ورد  هتف  اهر  هلپ  تم  س  ه 
هک ینا  مز  تس  رد  نام  هم  یاه  قاتا  تف  اظن  ماگ  ن 
منک پچی  لا  وس  و  هدر  ک  تف  خ  یبا  سح  تس  ین  ناه  ج 

: دیس  ر  مش  وگ  هب  ایرث  یاد  ص  ه 

مدآ کس  هچی  اجن  ؛یا  نک  هجن  وت  رتخ  د  نو  هبا  _زدای 

. هنک  یم  شن  باس  ح 

. هدش  ش  دوخ  س  بنو  ...خ  هناهج  اقآ  هدا  زره  اوخ  هلتا  ق 

هدماین هاتو  ک  ایرث  اما  دز  ادص  شار  مس  رشا  ابت  با  ب 
داد: هما  ودا 

... هزا  رد  یبا  سح  اما  ش  نوبز  هتش  ک  ور  کی  چو  ک  منا  _خ 

راوید هب  راو  حاالید  دوب  وره  ار  نیا  شهت  قاتا  لو  ا 
وشبش منا  خ  مین  یب  یم  ما  هگید  زور  رود  س؛  اقآ  قات  ا 

رک... حبص  اقآ  تخ  ت  یو  ت 
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. منک  لم  حت  متس  ناوت  ن  رگی  د 

! تو  کس  دوب  بس 

! لو  ،بق  دوب  رفن  تم  مزا  و  تخ  انش  یم  ارن  ن 

هنوگنیا یتا  رج  هچ  تخ،اب  انش  یم  هک  ار  ناه  ج 
دز!؟ یم  فر  اشح  هرا  ب 

. متش  گرب  هقب  اس  یب  ی  تعرس  اراب  هتف  ر  یاه  ه 
بابر هکن  زاآ  لبق   . درک  عطق  شار  فرح  ایرث  هک  یرو  ج 
یا هظ  حل  نو  .دب  دنر  یگب  ار  میو  لج  دنن  اوت  ب  ادلی  وگ 

! مدی  بوک  ایرث  تر  وص  رد  یم  کح  م  هدی  شک  گن  ر 

اجنیا اما  مدو  ب  هدز  ین  سک  هب  مرم  ع  هب  هک  یا  هدی  ش 
هظ...! حل  نیا  و 

هقی   متش  ادن  غار  س  مدو  خ  زا  هاگچیه  هک  یم  حر  یب  اب 
هک   یت  هب  هب  هج  وت  یب  هو  تفرگ  منا  تش  گنا  نای  اشارم 

  : مدی  رغ  دوب  نای  امن  ش  ترو  صر  د  حو  ضو  هب 
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هب رس  دعب  س  انش  ب  وتم  دآ  لو  ا  مدو  ب  هتف  گ  ته  _ب 
هتد!؟ شبراز،ای  ر 

منوت یم  ور  یت  یفر  ظ  هی  وات  ممو  رآ  یی  اج  هی  ات  ن 
. منک  یم  لم  ح 

... هدب  تت  اجن  متس  زاد  هنوت  یمن  کس  شهچی  دعب  ی 

االن! لثم  تس  ر 

اب زید  مهب  هک  دوب  یگ  نا  ارب  هدی  شک  نیا  دص  رد  هاج  ن 
! ید  یدن  مزا  یز  یچ  زور  ما  ات  هکن  یا  دوج  و 

دوجو اب  هک  دوب  نیا  یار  اما؛ب  ش  دص  رد  هاج  ن 

یا هرذ  هتش  اذگ  ته  تب  رامع  نیا  بح  اص  هک  یم  ارتح  ا 
راکفا یط  اق  ونو  وا  یتس  ین  لئا  شق  ارب  مار  اتح 

ینک یم  ته  ا 

ما هرا  شا  تش  گنا  نتف  رگ  واب  هدر  ک  اهر  اشار  ه 

: متف  شگ  ترو  ص  لبا  ق 
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دعب... هعفد _

... ایرث  یجارخا ؛ هرادن دوجو یدعب هعفد _

اههب زاباالیهلپ تسرد ناهج یادص ندینش اب

دش. سبح همه سفن میوگب مناوت یم تارج

هدینش ار نامیاه فرحدعب هب اجک زا اقیقد ... ناهج

دوب!؟
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ود ش  یاه  مش  وچ  دوب  هدی  شرپ  گنر  حو  ضو  هب  ا 

دز. یم  و 

هک یلا  ح  رد  یبی  جع  مش  ارآ  اب  ناه  ج  هلص  اف  نیا  ر 
هلپ ؛  دوب  هدر  ب  ورف  ش  یاه  بی  ج  نو  رد  شار  یاه  تس  د 

. دات  اسی  نام  لباق  وم  هدر  ک  یط  ار  ا 

باال ورب  سا  وس  حم  ان  هک  ادلی  گ  هب  یه  اگن  مین  ا 
. متش  ادر  ب  بق  ع  هب  مدق  ود  تخ  ا 

ش مار  ایآ  تس  ا  تب  ناث  اهج  ش  مار  آ  نیا  متس  ناد  یم  ن 
... ناف  وط  زا  ل 

هساک رد  ار  ممش  چ  ایرث  راد  ض  غب  یاد  ص  ند  مآ  رد  ا 
. مدش  هری  خ  طا  یح  بر  د  وهب  هدن  اخر  چ 
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دنی! شن  یم  مه  ش  زرل  یاپ  درو  خ  یم  هزب  رخ  هک  یس  ک 

هرتخد نیا  نم...  اقآ  هخ....  ا  اقآ  _اقآ... 

س...!! _یه 

. منز  یم  راب  هی  ومف  رح  نم  نک،  عمج  وتل  یاس  و 

. دیخ  رچ  ش  تمس  هب  مه  ا 

! دوب  تب  اشاث  ید  رس  نوخ  اره  ب؛اظ 

: تف  وگ  هدی  چخر  با  بر  تم  س  شهب  ر 

حیضوت نو  شه  ورب   ( ادلی  وپالید(گ  منا  خ  یات  یلو  ئسم   _
. اجن  یا  ننک  یم  اج  هباج  ور  نو  شلی  اسو  ادر  زاف  دید  ب 

هک یز  .یچ  درک  رکش  ت  یم  رن  وهب  هدا  د  ناک  ت  سیر  ادلی  گ 

! منی  بب  وا  زا  مدر  ک  یم  ن  رکف  تق  و  هچی 

و مار  آ  نح  ل  نیا  ؛  اجک  دنلب  و  ینا  دیم  چهلا  نح  ل  ن 
!.. اجک  هنام  خونا 

هزادنا .هب  دیخ  رچ  نم  ت  مس  شهب  هاگ  ن  رابن  یا  ناه  ج 
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. درو  خ  هرگ  نام  هاگ  ن  بل  شق  پت  ک 

هنشاپ یو  ربر  پکل  کی  اب  هک  دشن  وطالین  ردق  نا  ا 
! تف  ور  هدی  چخر 

و هدا  تس  یا  ناش  یرپ  یلا  ح  اب  یی  ایرث  راگ  نا  هن  راگ  ن 
! دیز  رل  یم  ش  یاه  و 

خ کن  یس  نو  رد  ار  ما  هدش  درس  یاچ  ؛  ناه  ج  نتف  ار 
: متف  وگ  هدر  ک  ی 

. منک  موم  ت  وما  راک  هیق  مرب  یم   _

ِوت.. ریص  شقت  _مه 

مشچ  . مدن  اخر  شچ  تمس  هب  ار  مرس  ایرث  یاد  ص  ا 
فک هب  هک  ید  ایز  راش  ف  شزا  ناتش  گنا  و  شسخر  ی 

دز! یم  ید  یفس  هب  درک  یم  شودرا  دتس 

: متف  شگ  یاپا  ترس  هب  یه  اگن  اب  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا 

... تس  ین  ریب  دت  ار  هدر  کدو  _خ 
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؛ ینزب ور افرح نوا مدرکن تکیرحت یتح نم

. دوب تدوخ باختنا

ندرگ ینوتیمن ... همدآ دوخ یاپ ال ماک اهابتشا یضعب

. یزادنب هیقب

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

266 تراپ #

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

اب هک  درک  ینا  بص  یع  لیخ  ار  وا  میا  ه  فر  ح  راگ  ن 
تسد و  هدی  بوک  نیم  ز  یو  ربر  شار  یاه  مدق  ص  ر 

. دری  گب  ار  مند  رگ  ات  درو  شارباالآ  ی 

ریسا اش  هقی  ما  یم  دق  کی  هلص  اف  رد  تس  رد  ا 

دش! ادلی  گ  یاه  دتس 

! هتف  رگ  دزد  راگ  نا  دوب  هتف  رگ  تش  زاپ  ار  وا  یرو  ج 

ش ترو  ص  اما  دز  یم  بقر  یلا  حش  وخ  شزا  یاه  مش  چ 
. دوب  مار  وآ  درس  ن 

. مدا  د  تر  وق  مبل  ند  یزگ  اراب  مدن  خ 

! دوب  نم  یع  قاو  یاد  لیگ  ن 

: تف  وگ  هدی  شک  بق  ارع  و 

نک. عمج  وتد  وخ  هنو...  ابا  قح   _

یمنرب بق  ع  هب  نام  یک؛ز  لا  یش  سک  سویگ  یگ  ا 
وقاچ تو  لگ  ریز  یس  ک  زید  تد  وخ  وفر  .ح  هدر  گ 
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! دوب  هتش  ا 

ادلیگ هنی  س  تخ  ت  لر  تنک  لبا  قریغ  یم  شخ  اب  ا 

دز: داد  و  هدی  ب 

!؟ ناه  هچ  وت  الهب  _صا 

یم یط  اق  وتد  وخ  هدم  وین  هک  ش  هت  ای  یزا  یپ  رس  و 
!؟ ی 

... ایرث  هس  _ب 

دش تک  اس  ایرث  منا  خ  با  بر  ید  وج  مکح  م  یاد  ص  ا 
هدش راد  وکش  شبدنل  یاد  ص  هک  یی  ساه  فن  اب  ا 

. تف  باالر  هقب  ط  وهب  هتش  ذگ  مرا  نک  زا  د 

هناخزپشآ نفل  هکت  مدا  د  ناک  ت  فس  ات  هناش  هبن  سیر 

. درو  خ  گن  ز 

قاتا وره  ار  هب  نتف  ر  حلا  رد  ادلی  ابگ  هار  مه  هک  با  ب 
: تف  گ  دوب  ا 
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هدب. باوج ... هچنغ _

متشادرب ار یشوگ یمارا مشچ ابو هداد ناکت یرس

مشوگ رد ناهج یادص میوگب یزیچ هکنآ زا لبق

: دیچیپ

. مقاتا دیتسرفب نکسم هی نم یارب مناخ بابر _

: متفگ و هدرک اررت میاه بل

. مرایم نوتارب _االن

ثکم هکاب دوب هدرک بجعت میادص ندینش زا راگنا

. درک عطق ار سامت وطالین

*

مدیبوک بر  د  یبو  چ  حط  س  هب  هک  یم  ارآ  هقت  ود  ا 
. مدی  شک  نیی  واپ  هتف  رگ  مناتش  گنا  نای  ارم  هری  گتس  د 
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@DONYAIEMAMNOE

. مدرک ادیپ شتخت یور ار وا قاتا رد یعیرس هاگن اب

رب شدعاس و هدیشک زارد تشپ هب هنهرب ابباالهنت

. دوب شنامشچ یور

لد ورد هدرشف مه یور رب یا هیناث ار میاه کلپ

متفگ

بخ!" شاب هتشاد ایح مکی "
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یور رب  ار  ینی  وس  هتف  شر  تمس  هب  مرن  یی  اه  مدق  ا 
. متش  اذگ  تخ  ت  رانک  یلس  ع 

هب ادص  و  رس  یب  ای  منک  ش  یاد  ص  متش  اد  دید  ر 
. مدر  گرب  هناخ  زپش  آ 

؟ منز  ؟ن  منز  شب  یاد  ص 

هچ!؟ دوب  با  وخ  ر 

هک مدا  د  شتبا  ترو  ص  ی  زاوم  یم  ارآ  هب  ار  متس  د  ف 

: مدی  رپ  اج  شزا  راد  خش  یاد  ص  ا 

... مرا  دیب   _

! دیک  رت  ما  هره  ؛ز  بخ  یلی  خ 

یور زا  شار  دعا  س  هک  متش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 
. تس  شن  و  هتش  ادر  شب  نامش  چ 
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! دوب  شسخر  یاه  مش  چ 

یسکره یار  اشارب  هره  چ  تد  ش  هب  هک  یخ  ر 
! درک  یم  کان  سر  ت 

. مدی  سر  ت  یم  وان  زا  رگی  د  هک  دوب  بی  جع  ا 

میقتسم و  هدم  باالا  زند  پکل  راب  کی  شاب  یاه  مش  چ 

. درک  هاگ  ن  نم  ه 

هب رس  واب  هدی  یچخر  نیس  تم  س  هب  یه  کاتو  ثک  ام 
: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  دیف  س  یک  یما  رس  ناو  ی 

!؟ هیچ  نو  _ا 

: متف  شگ  مار  اآ 

نو... تدر  درس  یار  ش...ب  ونم  _د 

! نک  سُم  طق  ف  مدو  ب  هتف  _گ 

. دین  ک  با  خت  نا  نو  تدو  .خ  مدروآ  مص  رق  منو؛  د  یم   _

: تف  وگ  هدر  ک  متم  س  هب  یک  انبض  غ  هاگ  ن 
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. مدو  ب  هدر  ک  ومب  اخت  نا  نم   _

هناشن هب  سیر  نام  زمه  و  هداد  میا  ه  بل  هب  یی  انح  ن 
. مدا  د  ناک  ت  تب  ث 

فرط ود  و  هدر  شارباالوآ  یاهت  سد  یپ  چ  پچ  هاگ  ان 
: تش  اذگ  ش  ر 

نو... ریب  ورب  _حاال 

ش یاه  هقی  قش  یو  یربر  نارود  حاتل  شاراب  ناتش  گ 
. تش  اذگ  مه  یو  ربر  شار  یاه  وپکل  هدر  ش 

دش. عمج  ش  حلا  نیا  یار  ب  م 

ار تر  امع  نیا  س  اسح  ا  یب  و  درس  درم  مدر  ک  یم  ن  ر 

... منی  بب  یلا  ح  نین  چ  رد  تق  و  هچی 

و هتف  اهر  هرج  نپ  تم  س  شهب  روت  سد  هب  هج  وت  نو  د 
. مدر  ک  کی  رات  ار  قات  وا  هدیش  الک  ماک  ار  هری  ت  یاه  هدر  پ 

. دوب  _المزن 
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ناشیادص زا اعطق و دوب هدرکن دنلب ار شرس یتح

. مدرک راکچ دوب هدیمهف

: متفگ راو همزمز

. دیدب تحارتسا نوتدوخ الهب ماک زورما هرتهب _

: تفگ و هدرک دنلب ار شرس رابنیا

... یدز ایرث هب هنوخزپشا یوت هک ییافرح نوا _

: مدز وبل هدما شفرح نایم

. دوب مدوخ رطاخب شرتشیب _
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رت مه  رد  دوب  ش  ترو  ص  یندش  ن  ادج  زج  هک  یی  اه  مخ  ا 
دش... هش  یمه  ز 

نم  ، بخ  هک  تش  اد  ار  تیر  وطالین  همل  کما  عقو  ت  ایو  گ 
یرگید فر  ،ح  هاتو  ک  هلم  ج  نیا  زا  رتش  یب  متس  اوخ  یم  ن 

! منز  ب 

و هتف  رگ  اش  ید  وج  سخر  یاه  مش  چ  زا  ار  مه  ا 
ناشن بت  رما  ن  یاه  با  تک  یی  اج  هباج  لو  غش  ارم  د 

. مدا  د 

ژ اسا  م  هما  دا  لو  غش  م  هرابو  ود  هتس  شارب  یاه  پکل 

دش. ش  یاه  هقی  ق 
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با میا  هور  با  دمآ  منه  ذ  هب  هرابکی  هب  هک  یز  یچ  ا 
! دیر  الپ 

!... اطل  غ  ه 

!؟ میو  گب  یز  یچ  نین  چ  دیا  ب  ارچ  ال  ص 

تلا جخ  زا  حامت  هدی  سر  شن  یاه  هقیقش  هب  منا  تش  گ 
! مدش  یم  بو  ذ 

مراکفا هب  با  طخ  لد  ورد  هداد  ناک  ت  یم  ارک  م 

: متف  گ 

" اید  ش  هنو  وید  ماو  ؟ت  یچ  هنک  ید  ب  رکف  هگا  یت  "ح 

هجوتم هک  مدو  ب  مبی  رغ  و  بی  جع  راک  فا  اب  لا  دج  ر 
. مدش  ناه  ج  مار  آ  تک  ر 

ش رس  تش  پ  تس  ورد  قات  ردا  ار  مرو  ضح  راگ  ن 
ورد هدش  مخ  ینی  س  تم  س  هب  هک  دوب  هدر  شک  وما  ر 
برد نک؛  سم  ص  رق  و  بآ  ناو  یل  یاج  هب  بج  عت  لا  م 
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. تش  شاربادر  ونم  د  یو  ر  یا  هش  ی 

. تس  شب  قن  میا  هبل  یو  ر  هب  یک  چو  ک  دنخ  ب 

و سهلا  لهچ  ابیر  قت  رج  ات  درک  یم  روا  ب  یس  ک  ه 
هچب رس  پ  کی  دنن  ام  یر  هاو  ج  ناه  ج  نو  چ  یرو  هش  م 

دنک..!؟ یم  راتف  ر  سهلا  سچراه  خ 

هتسد رود  هب  ات  تف  ر  یم  اش  هناد  رم  و  بدنل  نات  شگ  ن 
متمس وهب  هدی  شک  بق  ثع  کم  اب  هک  دوش  هقل  ح  ناو  ی 

!! دیخ  ر 

هدمآ کش  میا  ه  بل  یو  ربر  ال  ماک  حاال  هک  ید  نخب  ل 
تمس هب  ار  مرس  و  هدر  ک  عمج  تع  رس  هب  ار  د 

. مدر  ک  جک  یر  گ 

دش: شبدنل  راد  خش  یاد  ص 

نو... ریب  ورب  یی!؟  اجن  یا  زون  ه  ارچ  _وت 

مه اش  هگر  ود  و  نش  خ  نح  ل  نیا  یت  زیچ؛ح  هچی 
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! دنک دوبان ار ما یلا حشوخ تسناوت یمن

برد تمس وهب هدز رود ار تخت مظنم ییاه مدق اب

: مدرک تکرح قاتا

!... هزاجا _اب

اال متحا ای هدز یفرح دهاوخ یم هکنآ سح اب

تعرس میاه مدق هب دتسرفب مهارمه ار شونمد

. متسب مرس تشپ ار برد و هداد یرتشیب

! زابجل کدرم

: مدروآ اررد شیادا بل ریز

! وتباختنا مدید هرآ هرآ ... مدوب هدرک ومباختنا _نم

هیچ! دوب مولعم گنشق

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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ناهج راتف  رطر  اخ  هب  هک  یکچ  وک  دنخ  اراببل  اه  ه 
. مدر  ک  یط  دوب  هتس  شن  میا  ه  بل  یو  رر 

هک مدو  ب  هدی  خر  چن  هناخ  زپش  آ  یاه  هلپ  تم  س  هب  زون  ه 
اه نلا  س  نای  م  راو  ید  تم  س  وهب  ریس  ا  تش  زاپ  میو  ز 

. مدش  هدی  ش 

تسد هک  منز  ب  غیج  متس  اوخ  و  هدم  آ  مدو  خ  ه 
مشوگ ریز  ش  یاد  ص  و  هتس  شن  منا  هد  یو  ر  یف  ی 

: دیچ  ی 
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انم! ناج  ؛  نزن  غیج   _

و هدی  شک  نو  ریب  ش  دتس  ناتش  گنا  نیب  زا  ار  میو  ز 
. مدی  شچخر  تمس  هب  فر  ح  ی 

خر! هب  خ 

اب راب  نید  نچ  شار  یور  با  یات  متو  کس  ند  ید  ا 
: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  تن  ط 

یلغب ؛  یس  وب  اباب  هک!  تس  ین  داز  یمدآ  لثم  متل  بقتا  _سا 

یز... یچ  ؛  یبل  ؛ 

!؟ هیس  املا  تا  ریث  ات  هنکن  رتخ...  د  وت  ید  رس  ردق  چ 

: مدز  بل  و  هدر  شک  هاگ  ن  یپ  چ  پ 

یر! هاو  _ج 

! یس  انش  یم  بو  خ  هک  وت  هتب  ل 

ونم... مه  ونو  ما 

مس. انش  یمن  ورو  ت  اره  اظ  هک  منم  طق  ف 
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یوت یچ  ؛ره  مدر  ک  لد  و  درد  تا  هاب  ید  ش  کی  دزن  م 

ردقچ منو  دیم  وحاالن  متفگ  ته  ب  دوب  ون  دوب  م 
! هدو  ب  غو  ورد  ملی  ف  تت  اکر  وح  تا  ف 

دش: ید  الج  ماک  و  هتف  ر  نیب  شزا  تنط  ی 

ماد. لیگ  نو  مه  نم  هچ...  نغ  تس  ین  روط  _نیا 

مزا هیق  ب  یو  لج  و  اجن  یا  هک  یزیچ  مگب  منو  تیم  یت  ح 
یوت هک  هین  ومه  یع  قاو  یادلی  ...گ  همل  یف  ینی  ب 

زرط نو  مه  ید.اب  ش  انش  شآ  باها  هاگ  تش  ادز  اب  لو  ل 
یگ... نر  یاه  وم  نو  مه  و  زند  فر  ح 

: مدز  بل  و  هدن  اخر  شچ  نامش  چ  رد  ار  مه  ا 

مهب  ... ادلی  گ  مین  ک  تب  حص  ازیچ  یلیخ  هرا  برد  دیا  _ب 

. منک  کش  همر  وب  رود  هک  یز  یچ  ره  هب  هدب  ق 

... دوب  هدش  نیی  شعت  یپ  زا  ووت  نم  یی  انش  آ 

: تف  وگ  هدی  رپ  مفر  ح  نای  م 
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داتفا قافتا شدعب هک یزیچ وره نومیتسود _اما

قح مامت یتح ؛ تهب مدیم قح ... هچنغ دوب یعقاو

اعقاو نم ... ینودب ونیا ماوخ یم .اما مدیم وت هب ور

. مراد تسود ملد هت زا وروت

. مداد ناکت ورس هتفرگ یقیمع مد

داد: همادا و هدرک زاب میارب ار ششین

! یراد یصخش دراگیداب ...هی مترانک هرابود ادرف _زا

سنلا برد تمس هب یاب" "یاب کی واب هدز یکمشچ

دش. جراخ ترامع وزا تفر
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هک دوب  هتش  ذگن  ادلی  گ  نتفر  زا  هقی  قد  هس  ود  زون  ه 
تشپ زا  تس  رد  ار  ناط  لسل  رخا  ف  یاه  مدق  یاد  ص 

. مدی  نش  م 

یداع مرا  تفر  مدر  یک  عس  و  هدی  شک  شملا  هب  یت  س 
دش. ا 

متسد زون  ه  اما  مدی  چخر  هناخ  زپش  آ  یاه  هلپ  تم  س  ه 
: داد  قرار  بط  اخم  ارم  هک  دوب  هدر  سکن  مل  ار  هدر  ن 

تا! سجر  نو  _مب 

یدرسنوخ ند  اد  تس  زاد  نو  ودب  هتف  رگ  یق  یمع  م 
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. مدی  شچخر  تمس  هب  م 

. درک  یم  مه  اگن  تر  وفن  رور  ابغ  هش  یمه  ل 

. مدر  ک  لفق  مه  ورد  هدر  ب  تش  پ  هب  مرن  ار  میا  ه  تس  د 

مه ایرث  هتب  .لا  دما  ولج  زکر  متم  و  مرن  شار  یاه  م 

. دوب  ش  ر 

!؟ تس  اجک  ناه  _ج 

... اجن  یا  بدای  نک  ش  ادص  و 

و هتخ  ادنا  ایرث  بن  اج  هب  قح  تر  وص  هب  یه  اگن  م 

: متف  گ 

هب ند  روخ  نک  سم  ...تهزا  درک  یم  درد  نو  شر  _س 

... هرت  هب  مرظ  ن 

: تف  وگ  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 

منود یم  مدو  خ  تس  ین  مهم  مار  ب  یا  هرذ  وت  _نرظ 

نو! دب  وتد  وخ  دح   ... هرت  هب  یک  یار  ب  ی 
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نک! شرادیب و ورب

مهرد میاه مخا شا یمحر ویب یرکف یب نیا زا

دش!

. دوبن یا هراچ راگنا اما

اه هلپ تمس هب هرابود و هدرشف مه ارهب میاه بل

. متفر

صو رح  اراب  مس  شفن  قاتا  بر  د  تش  پ  هب  ند  اریس 

... مدر  ک  تو  ف  راش  ف 

. منک  ش  راد  یب  متس  اوخ  یم  ن  اعق  ا 

ار وا  دمآ  یم  ملد  روط  چ  اما  دوب  ن  با  وخ  یت  ح  دیا  ش 
قاتا نیا  مار  وآ  کی  رات  طی  حم  زا  هتف  شآ  حلا  نآ  ا 

...؟ منک  ا 

نیا و  دوب  ایرث  ؛  ناط  لسلا  رخ  ف  ثح  ب  عو  ضو  م  کش  ی 
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! دوب دایرف رپزا اعطق عوضوم

هچ؟ مدرک یمن ادص ار وا نم رگا

! درک یم ادیپ ناهج ندز ادص یارب یرگید هار امتح

و هتفرگ مناتشگنا نایم ار هریگتسد وطالین ثکم اب

. مدیبوک برد حطس هب مارآ هقت ود مرگید تسد اب

... دماین ییادص و مدرک ربص ردقچ مناد یمن

دراو و  هدی  شک  نیی  اپ  ار  هری  گتسد  یا  کالهف  فو  اپ 
. مدش  قات  ا 

. دوب  با  وخ  اعق  او  ه 

هنیس یو  ربر  شار  یاه  ت  سد  و  هدی  شک  زارد  وله  هپ 
. دوب  هدر  ک  ل 

! دوب  مه  شرد  یاه  مخ  مها  با  وخ  رد  یت  ح 

نک. ش  ادص  ش  ندر  ک  زاد  نارب  یاج  هچ...!هب  نغ  بن  ج 
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شیپ ار متسد یلد ود واب هدش مخ شتمس هب یمک

هکاب مهد ناکت ار شا هناش مناتشگنا کون اتاب هدرب

دش. شتسد ریسا مچم یندرکن رواب تعرس
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اما مش  کب  بق  ارع  دوخ  متس  اوخ  و  هدی  شک  ینی  ه 
و دش  معنا  هک  دوب  مکح  م  ردق  شنآ  ناتش  گنا  راش  ف 
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. مدن  ام  تب  اث  میا  دجر 

کانسرت اعق  او  نیا  و  دوب  هتس  شب  یاه  مش  چ  زون  ه 
... د 

تمس متسهب  د  تک  ؛رح  هتس  ب  یاه  مش  چ  اب  روط  چ 
؟ دوب  هدر  حسک  اشار  ه 

یم هاگ  شن  مار  وآ  ید  ج  تر  وص  هب  هری  وخ  رظ  ت 
. درک  زاب  شار  یاه  مش  چ  هرخ  هکباال  مدر  ک 

نآ رد  سخر  یاه  هگر  مه  زونه  قات  ا  یک  یرات  دوج  و 
. دمآ  یم  مش  چ  ه 

س پس  و  میا  پاتر  س  یهب  هاگن  هدش  زیر  ینا  مش  چ  ا 
: تف  وگ  هتخ  ادنا  دوب  ری  سا  ش  ناتش  گنا  نای  م  هک  متس  د 

!؟ یاو  خ  یم  یچ   _

هب ایو  گ  اما  منک  اراداز  نآ  ات  هدا  د  مچ  م  هب  یچ  ی 
... تش  ادن  ار  مند  رک  اهر  دص  ق  هج  و  هچی 
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! دری  گب  شار  هاو  خلد  ب  اوج  هک  ینا  مز  ات  هن  لق  ا 

نودب دوب  هتف  رگ  مکح  وم  تف  س  ار  مچ  م  هک  روط  ن 

کشت یو  وربر  هدش  بدنل  دنک  ودرا  نآ  رب  یرا  شف  هکن  آ 
. تس  ش 

: متف  گ  یم  ارآ  وهب  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

راک نو  تاه  .اب  منک  نو  تر  ادیب  نتف  گ  منا  خ  ناط  لسل  رخا  _ف 

نرا. د 

یور ینی  س  هب  مه  اگن  فر  ح  نیا  نتف  ابگ  نام  ز 

دش. درگ  میا  ه  مش  وچ  هدش  هدی  شک  یلس  ع 

ش فرظ  نو  رد  نان  چم  صه  رق  و  یلا  شخ  ونم  د  ناو  ی 
!! د 

مچم هک  متف  پسیب  یلا  حش  وخ  تد  ش  زا  دوب  کی  د 

. درک  اهر  ا 

س!؟ اجک   _
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یم یع  س  هک  یلا  ودحر  هتخو  شد  ترو  ص  هب  ار  مه  ا 
: متف  گ  راو  همز  مز  منک  لر  تنک  ار  مدن  خبل  مدر  ک 

یی... اریذ  پ  _وت 

دییاوخ یم  هگا  اما  دیراد  درد  رس  متف  گ  نو  بشه 

... هرا  ب 

: تف  وگ  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 

! هدر  کن  _المز 

. دات  واسی  هدر  ک  اهر  ار  مچ  م  هرخ  باال 

برد تم  س  وهب  هدی  شک  ش  ندر  گ  یو  ربر  شار  دتس 

. تف  ر 

هار شهب  رس  تش  وپ  هتش  ادر  ارب  ینی  س  ثک  ام 
: دیخ  رچ  متم  س  وهب  دات  هکاسی  مدا  ت 

!؟ اجک  _وت 

!؟ دوب  هدش  ن  راد  یب  زون  ه  ینعی   . مدر  شک  هاگ  ن  بج  عت  ا 
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! منامب وا قاتا رد دوبن رارق هک نم املسم

هدرک هراشا قاتا زا نوریب هب هراشا تشگنا اب

: متفگ و

... هنوخزپشآ مریم _

. تفگن یزیچ اما دش رت قیمع شیاه مخا

دش. جراخ قاتا وزا دیخرچ

. مدر  ک  یم  تک  رح  هلص  اف  شواب  رس  تش  پ 

ییاریذپ تم  س  هوهب  درک  یط  ار  اه  هلپ  ش  مار  اآ 
. دیخ  ر 

هناخزپشآ یاه  هلپ  تم  س  هب  وا  خمافل  ته  ج  ر 
مکحم یاد  ص  هظ  حل  نیم  ه  هک  مدر  ک  تک  ر 

مفقوتم هاگ  ادو  خان  و  هدیس  ر  مش  وگ  هب  ناط  لسل  رخا  ف 
. د 
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براز... نو  ماه  نت  ایرث   _

. مدی  نش  حو  ضو  هب  ار  ناه  ج  دنخ  ز 

یم تم  س  نیا  هب  هک  ایرث  یاه  مدق  یاد  ص  ند  ینش  ا 
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هتشذگن یا  هین  اث  زون  .ه  متفر  نیی  اپ  ار  هلپ  نیل  ؛وا  د 

دش: بدنل  ناه  ج  مکح  م  یاد  ص  هک  د 

یش. اب  هدر  ک  عمج  ور  تن  ودم  چ  مرا  ودی  _ما 

دش. فق  وتم  ایرث  یاپ  یاد  ص 

داد ؛هب  بخ  هک  دوب  ناط  لسلا  رخ  شف  دیم  ا  مام  ت  ایو  گ 
! دیس  شر  توک  س 

هد یم  ماج  نا  ور  یرا  ؛ک  هنم  یص  خش  راک  تمد  خ  ایرث   _
! مگب  ش  هب  نم  ه 

ش وما  رف  .ایب  منک  یم  نییعت  نم  وش  دیا  وبن  دیا  ب 
... هری  گ  یم  نم  زا  مش  قوق  ح  هک  مین  ک 

دش! یم  ن  مرو  اب  ا 

ش دوخ  هب  ار  ناه  ج  یاه  فرح  اقی  قد  ناط  لسل  رخا  ف 
!! دوب  هدن  ادر  گ 

نکن یع  پسس  هنک  یم  فقر  هچ  نغ  اب  ایرث  هیض  _ق 
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! ینک  یط  اق  مه  اب  ور  ایاض  ق 

مدینش یم  ش  نابز  زا  ار  ممسا  هک  دوب  یرا  ب  نیل  وا  ن 

هن! اعط  ؟ق 

هدروآ ناب  ز  هب  فل  متخ  یاه  حاتل  اراب  ممس  ا  اهر  اب  و 
اما... د 

! هدش  مگر  م  هچ  یت  ن 

... درک  هابت  شا  ایرث   _

یردقنا اما...  مرا  لد  وبق  ؛  دوب  هناب  دا  یب  ش  اه  فر  ح 
س ناش  هی  القی  هک  هدر  تک  مدخ  ام  وهب  هدو  ب  راد  ا 

هش. اب  هرا  ب 

متسناوت یم  مه  هدی  دن  اما  مدی  نشن  ناه  ج  زا  یی  ا 
روصت ار  ایرث  هاشهب  دنرب  هاگ  ون  مه  رد  یاه  مخ  ا 

. م 

ییاهن میم  صت  داد  یم  ناش  ن  یبو  خ  هب  تو  کس  ن 
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! دوب دهاوخ هچ ناهج

. مدرک یط اهار هلپ یقاب و هداد ناکت یرس

دوب! راگدنام ایرث ارهاظ

... دیدج و تخس رس نیناوق اب اما

*

گنررپ مدن  خز  وپ  ایرث  یاه  هنش  اپ  یاد  ص  ند  ینش  ا 
د!

تمس وهب  هتخ  ادنا  مباال  ناخ  با  بر  یار  ارب  میا  هور  ب 
ینعی مدر  ک  هرا  شا  اه  ه 

!؟" هری  من  متف  گ  ید  "ید 

اشار ینع  م  نم  و  دنا  چخر  هس  اک  رد  شار  یاه  مش  چ 
. مدز  دنخ  وبل  هدر  ک  روص  "ت  اباب  یا   "
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شفک دمع زا هک یلا حرد یا هنارورغم تس ابژ ایرث

. داتسیا ما یلدنص رانک دیبوک یم نیمز اررب شیاه

! متفرن _نم

! مدیدنخ شا هناگچب تکرح نیا زا هاگادوخان

ار میور و هدرک شیاپاترس هب یهاگن یتوافت یب اب

. متفرگ

نادند دنک متحاران ای یبصع دوب هتسناوتن هکنیا زا

: دیرغ و هدیئاس مهب ار شیاه

! مناخ رتخد یدرک عورش ور یزاب _دب

یتقو !ات شاب تدوخ بقارم رتشیب دعب هب نیا زا

! مشیمن فقوتم مراینرد وتکشا

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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. مدا  تس  یا  میا  ج  ورد  هتف  گ  ولگ  رد  یم  و 

رو هلع  ش  ار  نام  نایم  ث  حب  نیا  شزا  یب  هکن  آ  یار  ب 
تمس هب  لفل  ف  نتش  ادر  وابب  هدز  یک  چو  ک  دنخ  بل  منک  ن 

. مدر  ک  تک  رح  مقا  ت 

مه   نآ  منک  یش  ارت  نم  شد  مدو  خ  یار  ب  متس  اوخ  یم  ن 
ور   یرو  ج  شار  ریش  مش  ایرث  ؛اما  یط  یارش  نین  چ  رد 
متش!   ادن  ش  بلق  هب  یذ  وفن  هار  هک  دوب  هتس  ب 
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*

میاپ یو  ربر  اشار  کچ  وک  هزو  پ  هناس  ولم  و  م 

. دوب  هدی  باوخ  و  هتش  ا 

یم نو  ریب  کچ  وک  یاه  تو  ف  لثم  ش  هات  وک  یاه  س  ف 
. د 

!... منو  بره  م  هها  ی 

ش شو  گ  هب  ار  ما  هرا  شا  تش  گنا  یا  هنای  زوم  دنخ  ابل 
یم فع  ض  ش  تیس  اسح  نیا  یار  ب  ملد  مدر  ک  کی  د 

! تف  ر 

داب تع  رس  هب  ار  نآ  هک  مدوب  هدی  سر  شن  شو  گ  هب  زون  ه 
. داد  ناک  ت 

مساوح هرت،  خد  "یآ  داد  یم  راط  خا  راک  نیا  اب  راگ  ن 
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" نزن  تس  اتس...د  ه  ته  ب 

... دما  کش  مدن  خ 

. مدا  تفا  ش  یپ  تع  اس  کی  دای  رکف  نیا  ا 

یتح و  تش  اد  لا  وس  یاج  میارب  ناه  شج  نکاو  زون  ه 
یم س  بح  ار  مس  فن  هاگ  ا  دوخان  هظ  حل  نآ  هب  ند  رک  ر 

! د 

. دوب  رایش  وه  هظ  حل  ره  راگنا   ... دوب  کان  سر  ت  ا 

اب نام  زمه  مدر  شک  ازو  ارن  لفل  ف  فی  طل  و  مرن  یاه  و 
ورب هتف  رگ  منا  تش  گنا  نایم  ار  راک  دوخ  مرگ  ید  تس  د 

: متش  ون  هچ  رتف  د  دیف  س  هح  فص  یو  ر 

زور هی  ات  نری  م  تی  گدن  زاز  امد  آ  یض  ؛عب  واتق  یض  _عب 

نئمطم رت...  یو  ق  رابن  ...یا  ننو  ومب  ند  رگر  ب  هرا  ب 
ثعاب نیم  وه  هش  خبم  ارآ  مرانک  ادلی  گ  نتش  گرب  ر... 

... هدش  مه  اگ  یب  و  هاگ  یاه  دنخ  ب 
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یتح و  لد  ود  یم  شک  لوا  مش؛  شب  رکن  م  منا  وت  یم  ن 
ادلیگ زا  هش  یمه  منو  تیم  ن  انئم  طم  ...اما  مدو  ب  کاک  ش 

ار یز  یچ  نم  مش  ،خ  یت  ح  اران  انئم  طم  مش.  اب  تح  ا 

هتشاذگ ش  شو  د  رب  داه  رف  هک  ار  یراک  وا  داد  یمن  ریی  غ 
نم تس  ود  نیر  تهب  اما  تس  رد  داد  ماج  نا  د 

دنک. یم  ضن  وع  ار  نیا  یز  دش.یچ  م 

نیا لو  هج  م  نیر  تگر  شزب  وایس  و  داه  رف  یاه  ر 
هب منک  یم  رکف  ردق  هچر  اما  تس  ا  تر  امع  رد  میا  هزو  ر 

مس. ر  یم  هج  یتن  ک 

زا تظ  فاح  م  یار  ب  نم  زا  رتش  یب  ناش  یود  ره  یاه  ر 
!.. تس  ا  ناه  ج 

؛ هدش  تع  فنم  هیا  اربپ  مدآ  تق  افر  مس  ر  هک  یی  ایند  و 

هس... ناش  ش  وخ  اعق  او  ناه  ج 

؛ ناه  ج  مگب  هرت  هش!هب  ابن  یتس  رد  هلم  ج  نیا  دیا  ش  هتب  ل 
و هدر  ک  با  خت  شنا  یگد  نز  یو  ورت  یت  دسر  یام  د 
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هدش... سناش شوخ

. نتسه مارتحا هکالقی ییامدآ
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. مدا  د  هما  دا  دید  رت  واب  هدیش  ک  ناد  ند  هب  ار  مبل  هش  و 
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... مه  ش  دوخ   _

ماه... هدی  نش  مام  ست  کعر  ب 

ش...! دوخ  یاه  هتف  سگ  کعر  ب 

د

ات یی  وج  زاب  قات  وا  زور  ن  یلوا  زا  نام  یاه  درو  بخر  مام  ت 
ملیف کی  لثم   ، ناه  ج  قات  شوا  یپ  تع  اس  کی  نیم  ه 

. دمآ  رد  تک  رح  هب  میا  ه  مش  چ  لبا  ق 

... دیا  ش  مدش  یم  انش  واآ  اب  یر  گید  روج  رگا   _

هب هک  مدا  د  هما  دا  ردق  "ارنآ  دیا  "ش  لبا  قم  یاه  هط  ق 
! مدی  سر  هح  فص  یاه  ت 

... دوب  ن  یت  حار  راک  ش  فار  ت 

... میا  ه  هتش  وون  ملق  هب  ؛هن  مدو  خ  هب  ه 

: متش  ون  زیاس  نیر  ت  کچ  وک  اب  دتم  م  یاه  هط  قن  ر 

... مدر  ک  فا  رتع  ا  زور  هی  دیا  "ش 
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نادنز هدش محور نادنز اهنت حاالهن ترامع نیا هک

"... یارب هدش

هلمج همادا میاه بل مدرک وابرت هتفرگ یقیمع مد

. مدرک اهر همین هفصن ار ما

. مدرک یم تحارتسا دیاب

یم ساسحا رت بیجع نآ وزا دوب یگرزب زور ادرف

! مراد شیپ رد یکیرات و گرزب یاهزور مدرک

*

هزایمخ هک  روط  نامه  و  هدا  د  مند  هبب  یس  وق  کشو 

. مدر  ک  تک  رح  ناه  ج  قات  ا  تم  س  هب  مدی  شک  ی 

ادتبا متش  اد  میم  صت  لبق  یاه  زور  س  کعر  ب  زور  م 
. مور  ب  هناخ  زپش  هبآ  دعب  هدر  ک  بت  رم  ار  ناه  ج  قات  ا 

اب زند  فر  ح  یار  ارب  یر  تش  یب  تق  و  متس  اوخ  ی 
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. مرا  ذگب  قیا  قح  ند  رک  ادی  وپ  ادلی  گ 

هریگتسد  ، رگی  د  تس  وابد  هدیشک  مند  رگ  هب  یت  س 
. مدی  شک  نیی  اپ  هب  ار  یز  ل 

و هتش  اذگ  لخ  اد  هب  یم  دق  بر  د  ند  ش  زاب  اب  نام  ز 

. مدر  ک  ربدنل 

. مدش  کش  خ  میا  ج  رد  دور  و  هظ  حل  نام  ه  تس  ردا  م 

. درک  یم  مه  اگن  هتف  باالر  یاه  ورب  ابا  ناه  ج 

اش هنه  رب  هنی  س  هس  فق  ی  ور  و  هدم  آ  نیی  اپ  میا  ه  مش  چ 
. تس  ش 

!... هتخ  اس  یچ  ا 

هتفر رت  نیی  ؛اپ  هدش  شدر  یاه  کپ  س  کیس  زا  مه  ا 
دش. هدی  شک  دوب  ش  رمک  رود  هک  ید  یفس  هلو  ح  یو  ور 

! منک  یم  راک  یچ  مرا  د  نم  یاد  خ 

مهب یص  وص  خ  میر  ح  مکی  دش  موم  ت  تن  دز  دید  هگا   _
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! شمشوپب هدب

دروا ارباال دوب شتسد هک یراد کرام رسکاب تروش

داد. ناشن مهب وربا و مشچ واب
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ار   میا  ه  پکل  اعی  رس  اما  دش  درگ  میا  ه  مش  چ  یا  هظ  حل 
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. مدی  شک  ناد  ند  ریز  ار  مبل  و  هدر  شف  مهب  جخاتل  ا 

در ار  تی  سخر  زرم  جخاتل  تد  ش  زا  مدو  ب  نئم  ط 
! مدر  ک 

یهاتوک غیج  دش  اب  هدش  اهر  نم  اض  زا  هک  یر  یت  دنن  ا 
قاتا زا  هنش  اپ  یو  ربر  ندیخ  رچ  واب  هدی  شک  ولگ  ر 

. مدش  جر  ا 

نیا مدآ  نیر  ست  ناش  ش  وخ  نم  هک  روط  نامه  ا 
یمکحم نو  تس  هب  مدق  نیم  وس  رد  تس  متر؛رد  ا 

. مدر  وخ  ر 

... تش  ادنر  ارق  وره  ار  نیا  رد  ینو  تس  هچی  هک  هتب  ل 

! دوب  ش  وای  س 

میایب دور  ف  نیم  ز  یو  ربر  تش  زاپ  هکن  زاآ  ل 

. تش  اد  هگن  مکح  وم  هتف  رگ  میوار  ز 

هچ!؟ !نغ  هوا   _
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یت... ن 

یم راک  یچ  تر  امع  یو  ؛ت  حبص  زا  تع  اس  نیا  اقی  قد  و 
!؟ ی 

مرس تش  پ  دعب  و  نم  لهب  وا  هتف  باالر  یاه  ورب  اا 

. دیر  شباالپ  یاه  ورب  وا  هدش  هری  خ 

!... مدش  یم  بو  ذ  حامت 

بجعترپ و  درگ  هاگ  ن  مه  ناه  ج  تو  کس  زا  م 
ش... وای  س 

؟ ناه  !ج  هوا   _

. تف  ر  بق  ع  هب  یم  دق  و  هدر  ک  اهر  ار  میو  ز 

: مدز  بل  و  هتف  اشر  هره  چ  هب  یا  هرغ  مش  چ 

ال... !صا  تس  ین  هتر  کف  وت  هک  یرو  جنو  الا  _صا 

داد. ناک  ترس  و  هدی  شک  ناه  د  لخ  اد  شار  یاه  ب 

اید... ش  سخر  یلو   _
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ش! وای  _س 

. مدی  رپ  میا  دجر  ناه  ج  مکح  وم  بدنل  یاد  ص  ا 

یفرح همل  ک  نو  ودب  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

مدینش هار  نیب  ار  ناه  ج  یادص  مدی  ود  مقا  تا  تم  س  ه 
: تف  وگ  هدا  د  قرار  بط  اخم  شار  وای  س  ه 

مای. م  عیر  س  راد  رب  ودا  نسا  ورب   _

!؟ یای  من  هک  یرو  جنی  ...ا  موه   _

ِکرسپ درک؛  یم  هرا  شا  اش  یگ  نهر  هبب  (حامت 

(! ناط  ی 

! موه   ... هکر  هیگ؛ام  نشق  هلو  ح  هتب  ل 

قاتا یو  ت  نیر  ز  دانس  ا  رانک  وربراز  یزا  ب  هزم  شو  _خ 

... همر  ا 

هب مکح  ارم  مقا  تا  بر  د  یتقو  شار  یاه  فر  ح  هما  د 

. مدی  نشن  ؛  مدی  بوک  م 
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@DONYAIEMAMNOE

مداد هیکت برد هب یقیمع مد نتفرگ اب

زارد نیمز یور شمارآ هکاب داتفا لفلف هب مهاگن

راگنا دناخرچ یم تسار و پچ ارهب شمد و هدیشک

دیسرپ یم شهاگن اب

!؟" یدز یدنگ هچ "زاب
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هب هری  وخ  هدی  بوک  بر  د  هب  ار  مرس  ناالن  یا  هره  چ  ا 
: مدر  ک  همز  مز  ش  یاه  مش  چ 

هک! نو  ریب  مرب  قات  ا  نیا  زا  هش  یمن  مور  هگی  _د 

ونم... ش  هب  ند  رک  رکف  یت  س!ح  رپن  یچ  یه  ماو  ت 

یدنلب ابیر  قت  نیه  داب  روخ  قات  ا  بر  د  هب  هک  یا  هقت  ا 
. مدی  رپ  اج  ز 

نارازه ار  هبر  ض  مدو  ب  هدیبس  چ  بر  د  هب  هک  یی  اجن  زآ 
. مدر  سک  اسح  مشا  وگ  رانک  رتد  نلب  و  رت  مکح  م  ربار  ب 

برد یاپ  اترس  هب  دش  اب  هدی  د  نج  هک  یس  ک  دنن  ا 

. تف  ر  یم  ن  ولج  ش  ندر  ک  زاب  یار  ب  متس  ود  مدو  ب  هری  خ 

مدوخ هب  درو  خ  بر  د  حط  س  هب  هک  یا  هرا  بود  هقت  ا 
مناتشگنا نای  هارم  ریگتس  د  یق  یمع  مد  واب  هدم  آ 
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. مدی  شک  نیی  واپ  هتف  ر 

برد الی  زا  ار  مرس  و  هدر  ک  زاب  ار  نآ  طا  یتح  اا 
. مدر  ب  نو  ر 

دوب هدش  هری  خ  نیم  ز  هب  ید  وج  کش  خ  هک  ش  ندی  اد 
. مدر  ک  زاب  لم  اک  ار  بر  ود  هداد  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

: تف  وگ  هدر  ب  ورف  ش  بیج  نو  رد  شار  یاه  تس  د 

حات ؛  تر  شاع  م  یم  ومع  ب  ادآ  مس  هبا  تس  ه  یز  یچ  _هی 

!؟ هدر  وخ  تش  وگ  االهب 

: مدز  بل  یم  ارآ  یاد  ص  واب  هداد  ناک  ارت  منی  گنس  ناب  ز 

نم... نم...   _

اب نام  زمه  و  هدر  باالوآ  تو  کس  یان  عم  هب  شار  دتس 

داد: هما  شدا  رس  ند  رک  بدنل 

نودب یا  هنو  هب  هچ  ای  رکف  هچ  اب  تس  ین  مهم  مار  _ب 

دراو یت  ساو  خ  دعب  هب  نیا  ،زا  لخ  اد  ید  موا  رزند 
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! درم هی قاتا صوصخب . ینز یم رد یشب یسک قاتا

اب ادج ایوا دوب نم نهذ مهوت مناد یمن تسرد

. دوب هدش هریخ ما هدش خرس تروص هب حیرفت

دوب.! ساسحا ویب درس شتروص دنچره

رب ما  وطالین  هاگ  هبن  هراشا  اب  تس  ناوت  یم  اعط  ق 
دنک ما  هدز  جخاتل  رتش  شیب  صق  ن  یب  ند  ب  یو  ر 

! داد  ن  هما  ا...دا 

! دهد  هما  دا  تس  اوخ  یم  حاالن  یار  ب  مه  دیا  ش 

هرهچ زا  مه  اگن  نتف  رگ  واب  هدش  مه  رد  میا  ه  مخ  ا 

: مدز  بل  ش  درس  ن 

. منک  یم  ورا  کنی  ...ا  دعب  هعف  _د 

اه هلپ  تم  س  هب  یف  رح  ن  تفگ  نو  ودب  هدا  د  ناک  ت  سیر 

. درک  تک  ر 
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: مدرک همزمز یتفلک یادص واب هدرک جک ار مبل

هب ترشاعم یمومع بادآ مسا هب تسه یزیچ _هی

!؟ هدروخ تشوگ

! هدروخ وت شوگ هب طقف ؛ منوج هن

: مداد همادا و هدش هریخ لفلف هب

!؟ وشراتفر یدید _

دش یروجنیا راب منز...حاالهی یم رد هشیمه هبوخ

! هگید
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اررب شلا متشاد منهذ رد هک ییاه همانرب لا یخیب

. مدش جراخ قاتا وزا هدرک بترم میاهوم یور

! هدماین نم هب مه یزیر همانرب

**

" ناهج "

رب رتخ  د  نآ  یاه  ش  نکاو  رطاخ  هکب  یک  چو  ک  دنخ  ابل 
و هدر  ک  یط  ار  اه  هلپ  دوب  هتس  شب  قن  میا  ه  بل  یو  ر 

. متف  ر  یی  اریذ  پ  تم  س  ه 
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هک دوب  یا  همق  ل  ند  یوج  لو  غشم  اهتش  شابا  وای  س 
. تس  ا  منا  خ  با  بر  راک  متس  ناد  ی 

همین سات  فن  کی  و  هتش  ا  درب  ار  یاچ  ناو  مند،یل  ید  ا 
. دیش  ک  رس  اشار 

متسد ند  روآ  ابباال  هک  دوش  شبدنل  یاج  زا  تس  ا 
: مدز  بل  و  هدش  معنا 

... نیش  _ب 

ش یاه  هبر  قع  هب  یه  اگن  مین  واب  هدر  ارباالوآ  متع  ا 
: مدا  د  هما  د 

... میر  یم  گی  د  عبر  _هی 

: تف  گ  هدی  شک  ش  بل  هش  وگ  هب  یت  س 

!؟ هگی  د  عبر  هی  هرب  خ  هچ   _

: متف  وگ  هدا  د  هیک  ت  لبم  یت  شپ  شهب  مار  اآ 

ما... هتس  هیب  رظ  تنم   _
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!؟ هدی  دج  یاش  یام  زآ  با  وج  تر  وظ  _نم 

شاربا یاه  هناش  لا  یخ  یب  هک  مدرک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 
: تف  اشگ  همق  زال  یر  گید  زاگ  واب  هتخ  ادنا  ال 

هک نم  ینا  ثرد   ... هرا  دن  رثا  نم  ور  نک؛  ن  هاگ  ن  یرو  طنی  _ا 

. منک  یم  فا  رتع  ا  مدو  خ 

نوا یاس  ئر  غار  س  هری  م  مزور  ...ما  هتف  گ  داه  ر 
دوب قرار  عقا  ورد  هنک.  تبحص  نو  شاه  اتاب  یت  سی  ز 

دش!؟ یچ  نزب  س  دح  یلو  مرب  ن 

یراک هما  نرب  مظ؛اب  نم  رج  ات  هی  حبص  چراه  تع  ا 
میرب مه  شاب  ترام  مع  ایب  حبص  داد  ربخ  مهب  قی  ق 

... اینا  ملآ  اب  هس  ل 

داد: هما  دا  طا  یتح  اا 

؟ دوب  یچ  هیض  یت...ق  سار   _

ش یاه  رغر  غ  هب  هج  نوت  ودبو  هتخ  ادنا  اپ  یو  ار 
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: متفگ

دوب!؟ یچ یچ؛ هیضق _

باال هقبط هب هراشا واب هدرک کزان یمشچ تشپ

: تفگ

و... قاتا زا رارف ... هچنغ ... هلوح _

: متفگ و هدیشک مه اررد میاه مخا

وت! دموا وهی ... تشادن یا هیضق _

!؟ هگید دشن یچیه ینعی ... ناهآ _

ص رح  زا  هک  یتذ  ول  رتخ  د  نآ  ینا  رچ  مش  چ  ر 

یزیچ هن؛  املس  م  مری  گب  روت  کاف  ار  مدر  شب  ندر  و 
! هدش  ن 

شاراب وای  س  با  وج  یی  اریذپ  لخ  اد  هب  هچ  نغ  ند  مآ  ا 
. مدا  د  میا  هور  با  نتخ  ادنا  باال 
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یدج رب  یع  س  هک  یتر  وص  و  هدش  عمج  یاه  مخ  اا 
هتفرگ ش  ناتس  د  نای  ارم  ینی  تش،س  شاد  نتش  اد  ه 

. د 
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مارتحا هناش  هبن  شسیر  وایس  هب  یه  اگن  مین  ا 
. تش  ادر  ب  مدق  متم  س  وهب  هدا  د  ناک  شت  ی 

یکچوک دنخ  اببل  هدا  د  ناکت  السیر  باقت  م  مه  ش  وای  س 
دش. اش  همق  ل  هدن  ام  هت  لو  غش  م 

ار ینی  وس  هدم  آ  متم  س  هب  مار  وا  نو  زوم  یاه  مدق  ا 
. تف  رگ  ملب  ا 

گنر ش  یاه  هنو  گ  هک  ی  نامز  ارات  ممی  قتس  م  هاگ  ن 
... متش  ادنر  اشب  هره  چ  زا  تف  ر 

نیا ارچ   ... دوب  هچ  ی  گریخ  نیا  زا  مفد  ه  منا  د  یم  ن 
.... میا  رب  ند  ش  نو  گ 

بل ناج  نف  نتش  اببادر  هدز  پس  تد  ش  هب  ار  مرا  ک 

: م 

بیر... ینو  تیم   _

یاه مدق  واب  هدر  شف  مهب  ص  رح  شاراب  یاه  پکل 
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. تش  گرب  هناخ  زپش  هبآ  بدنل 

ش رکب  یی  ابیز  اهو  مش  چ  تی  موص  عم  نیا  زا  ا 
؟ دوب  هدر  کن  هدا  فتس  ا  مند  رک  ماخ  یار  ب 

مندرکاوغا یار  ب  مه  یش  تال  یت  ح  تد  م  نیا  مام  ت 
! دوب  هدر  ک 

یچ نو  یدم  ورا  مره  ز  بجر  همی  ون  هفص  ن  دنخ  بل  نیا   _
؟ میت  س 

مدوب هدش  هجاشن  وتم  یتح  هک  یا  هفر  ط  کی  دنخ  ب 
ش یارب  فر  ط  ود  هب  ار  مرس  مخ  وابا  هدر  ک  عمج  ا 

. مدا  د  ناک  ت 

: تف  شگ  یاه  تس  د  ند  روا  وابباال  هدز  ید  نخ  ک 

! مدی  دن  ید  نخب  ل  نم  هش...  هش،اب  _اب 

ار مه  اگن  نلا  س  ید  ورو  هب  اه  درا  گید  اب  زا  یک  ی  ند  مآ  ا 
. متف  رگ  ش  وای  س  ز 
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هب طق  ف  هدر  ک  دیک  ات  اما  هدروآ  هتس  ب  نو  تارب  کی  پ  _اقآ 

یی. اسا  نش  کر  ادم  هاب  تبلا   ، هدی  م  لیو  حت  نو  تدو  خ 

: مدز  بل  و  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  یاچ  ناج  ن 

لخ... شاد  تس  رفب   _

اقآ... مش  _چ 

شار   یاه  تس  ود  هتس  شن  فا  ص  ناج  یه  شاب  وای  س 
ش یاد  ص  نو  یزی  ولت  یاه  یرج  م  دنن  امه  دیب  وک  مه  هب 

  : تف  وگ  هدر  ک  تف  لک  ار 

! تس  اه  زار  ند  الش  مرب  نام  ز  رگی  _د 

رتشیب ش  هکنشی  متف  شر  یاه  راتف  ر  هب  یا  هرغ  مش  چ 
دش. ز 

هدش بدنل  میا  ج  زا  یم  ادنا  والرغ  ناو  ج  رس  پ  دور  او 
. مدر  ک  تک  رح  ش  تمس  ه 

تراک و  هدی  شک  نو  ریب  متک  لخ  اد  بی  ج  زا  ار  مکر  ا 
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. متف  رگ  ش  تمس  هب  ار  ما  یی  اسا  ن 

متروص هب  تر  اک  زا  یت  شگرب  و  تف  ر  هاگ  تق،ن  اد 
: تف  وگ  هدر  ک 

... دین  اضک  ما  ور  تم  سق  نیا  افط  _ل 

. تف  رگ  متم  س  هب  دوب  ش  دتس  هک  یت  ل 

راکدوخ اب  دوب  هدا  د  ناشن  تش  گنا  اب  هک  ار  یی  ا 
ار یلی  طتس  م  کچ  وک  هتس  وب  هدز  اض  شما  صو  صخ  م 

. متف  رگ  ش  زدتس 

اشهب یک  شم  هلو  ک  فی  ک  لخ  اد  تل  بت  نتش  اذگ  ا 

. درک  کر  ارت  تر  امع  تع  ر 

. مدر  سک  اسح  ا  مرا  نک  شار  وای  س  روض  ح 

... دوب  وساالت  با  وج  ر  ظتنم  نم  هزا  دنا  هب  مه  و 

دب!؟ ای  دوب  بو  _خ 

داد: هما  دا  هک  مدش  هری  اشخ  هره  چ  هب  مخ  اا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

مگ... یم وتراختسا _
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نوریب ار  مچ  یئو  هوس  درب  ورف  مبی  ج  نو  رد  ار  متس  د 
ار هبع  ج  یو  ر  میخ  ز  بس  شچ  زیت  کو  .ابن  مدی  ش 

. مدر  ک  پهرا 

ثکم نو  شدب  وای  س  تس  د  هبع  ج  بر  د  ند  ش  زاب  ا 
دز. گن  چ  ار  ید  یس  و  هدم  آ  و 
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تمس هب  هج  وت  یب  اما  مدز  ادص  شار  مس  رشا  ات 
: تف  وگ  هتف  شر  پاتپ  ل  فی  ک 

میمهف یم  وتق  یقح  یهن  دیم  ش  لوط  وت  هک  یرو  جنی  _ا 
نیا هگم   ! یبا  سح  درم  می  سر  یم  اینا  ملآ  هس  لج  هب  ه 

؟ ید  وبن  رظ  تنم  ه 

.... متف  شر  تمس  وهب  هدرش  ف  مه  هب  ار  میا  ه  پکل 

هابتشا تد  م  نیا  مام  ترگ  ا  اما   ... مدو  رظب  تنم  اتق  ی 
مش!؟ اب  هدر  ک 

هشوپ هب  ید  یس  لخ  اد  یاه  هش  وپ  ند  اباالما 

: متف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  هح)  هح.. Guns(الص  لسا  ی   

شر تش  گنا  رثا  نک.  عو  رش  نو  _زاا 

نفلت مرظ  ندم  هش  وپ  تم  س  سهب  وم  تک  رح  زا  ل 

. درک  ند  روخ  گن  ز  هب  عو  رش  مه  هارم 

یت... ن 
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هرامش ند  وید  مبی  لج  خاد  شزا  ندی  شک  نو  ریب  ا 
دش. عمج  تع  اس  هب  مس  اوح  تک  ر 

ش! هب  تن  ع 

: متف  وگ  هدر  ک  لص  سارو  ا 

؟ نیت  م  هدش  _یچ 

قاتا مدر  ک  نو  شی  یام  نها  ر  هدم  وا  نو  تنام  هم  ناب  _رق 

اما... س  نارف  ن 

دوش شبدنل  یاج  زا  مدر  ک  هرا  شا  ش  وای  س  هب  تس  اد 
: متف  گ  نیت  م  هب  نام  ز 

مناخ و  ناگ  یاش  یاق  ...آ  نیت  م  نو  اشز  نک  یی  اریذ  _پ 
وصالت حم  زا  همد  قم  هی  ات  تس  رفب  مه  ور  ینا  ش 

ند. ب  هئار  ا  نو  شه  ب 

. مین  وس  ر  یم  ونو  مدو  خ  میر  ا 

مش. _چ 
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: متفگ و هدرک عطق ار سامت یرگید فرح نودب

. ندیسر شوایس بنجب _

: تفگ و هدش مهرد شا هفایق

فت! اعقاو ! ینعی سناش نیا یوت _فت

مدز: وبل هدیشک میاهوم الهبالی یتسد

شزاب هسلج دعب ات یشاب ید یس بقارم ینوتیم _

؟ مینک

: تفگ و هداد ناکت یرس

. شمبسچیم یتسد ود منوج لثم ... شابن نارگن _

*

؟ نید  یدن  ور  اه  هج  یتن  زون  ه  ینع  _ی 

زمرت گن  یکر  اپ  لبا  قم  و  هدناخ  رچ  ار  نام  رف  تر  اهم  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

هدرک ادج ردلوه ارزا مهارمه نفلت شوایس هک مدرک

: تفگ و

. میدرک ترایز وشاردلوف طقف نم ردارب _هن

: تفگ و هدرک یفوپ رایهم

هک، مرایمن موود یروطنیا ؟ هشیم مومت یک هسلج _

... اجنوا مایم نکاالن عطق

عطق اب اما دش زاب یفرح نتفگ یارب شوایس ناهد

یتح شتسد رد یشوگ ندیزرل و سامت ندش

دنک. نایب ار نآ تسناوتن
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: تف  وگ  هتف  شر  وما  خ  هح  فص  هب  یا  هرغ  مش  چ 

!؟ نک  عط  ق  تف  گ  میش  وخ  لد  یار  _ب 

یم لو  ط  تع  اس  ود  مگب  براز  لق  ادح  یبا  سح  د 

! یش  لط  عم  یای  ن  دوخ  یب  هش  ک 

رش؟ ب  یرا  دن  یگ  دنز  و  راک  هخ  آ 

: متف  شگ  زادتس  مه  ارم  ه  نتف  رگ  ا 

مین االمن  نیم  دش.ه  رید  وش  هدا  یپ  نک  رغن  _رغ 

ند. نوم  ام  رظ  تنم  هتع  ا 

نابهگن یار  ب  سیر  نیش  ام  بر  د  ند  رک  زاب  اب  نام  ز 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت 

... گن  یکر  اپ  ربب  اض  ر  هدش  نو  مری  _د 

: تف  وگ  هتش  اذگ  اش  هنی  س  یو  ربر  شار  دتس 
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. دیئ  امر  فب  امش  اقآ  مش  _چ 

تکرش نام  تخ  اس  تم  س  هب  ار  مرس  هکن  زاآ  ل 

دایرف ش  رس  تش  وپ  رو  توم  ژ  اریو  یاد  ص  منا  خر  چ 
دش. شبدنل  وای  س 

هدایپ رد  یگ  رزب  روت  وم  ندید  وزا  هدی  چخر  تع  رس  ه 
. مدن  ام  متا  و 

حوضو هب  مند  ید  اب  دوب  هتس  شن  روت  وم  کر  هکت  ید  ر 
دوب ش  ناتس  د  نای  م  هک  یگ  رزب  بو  وچ  هدر  ک  تش  ح 
فیک و  هدی  بوک  ش  وای  س  هقیقش  هب  تر  دق  مام  اابت 

. دیش  شک  زادتس  ار  پا  ت 

_خآ!

یور زا  نیش  ام  زند  رود  نو  ودب  هدم  ا  مدو  خ  ه 
. متش  بادر  زیخ  راو  س  روت  وم  تم  س  هب  تو  پ 

اما دش  هدن  شک  یاج  زا  روتو  هظ،م  حل  نام  ه  تس  ر 
ار ووا  هدش  راو  س  کر  ت  درم  ند  رگ  دنب  مه  نم  تس  د 
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. مدی  شک  بق  ع  هب  تر  دق  ا 

یور رب  تش  وابپ  دنک  تم  واق  م  تس  ناوت  ن 
. دات  فا  نیم  ز 

دوب هتس  شن  ولج  هک  ید  رم  هظ  حل  نیر  خا  رد  تس  ر 

دش! وح  م  مدی  زاد  تع  رس  وهب  هدز  گن  چ  ار  پا  ت 

هک نام  زمه  و  هدر  شف  مه  یور  هب  مش  خ  اراب  منا  مش  چ 
دایرف مدی  بوک  یم  درم  رس  رب  ار  ما  یپ  ایپ  یاه  تش  م 

: م 

! هدا  ز  مور  ح  یات  نو!کفاث  تمه  هب  تن  _عل 

ش تمس  هب  ار  مرس  ش  وای  س  هفر  س  یاد  ص  ا 
... مدن  اخر  چ 

ییاناوت و  تخ  یر  یم  نو  شخ  رس  زا  تد  ش  ه 

! تش  ادن  نتس  ش 

: متف  شر  تمس  وهب  هدر  ک  اهر  ار  درم  هقی  هدز  تش  ح 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ایس... _

تدش زا اما دش هتسب و زاب راب نیدنچ شیاه بل

... دنزب فرح تسناوت یمن درد

... السن وبما ... دیاب ... ینزب فرح داوخیمن _

: تفگ هک دش دنلب اضر یادص

اقآ... سن ال وبمآ مدز گنز _

نا یتح مدرک یمن ادج شوایس یا زا هرذ ار مهاگن

ار شتسد ، شحاف یشزرل اب دوبن مهم یارب مه درم

نوریب ار ید یس و هدرب ورف شتک بیج نورد

. دیشک

دز: چپ عطقنم و راد شخ ییادص اب

. منوج ... لثم ... مدوب هتفگ _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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میاه مش  چ  هش  وگ  رب  ار  ما  هرا  شا  و  تس  ش  نات  شگ  ن 
هک متش  اذگ  میا  هون  یاز  ور  رب  ار  میا  ه  جنر  وآ  هدر  ش 

دش: شبدنل  یاد  ص 

دش کش  خ  مول  ،گ  اباب  نک  زاب  ور  هوی  مبآ  نو  ا  لق  ادح   _
با! حاص  یب  و  کش  خ  کی  ک  نیا  ا 

دنلب رس  تف  رگ  قرار  ما  هناش  یور  رب  هک  یت  سد  ا 
رد یع  س  هک  یش  مار  .ابآ  مدش  هری  خ  رایه  م  وهب  هدر  ک 
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: تف  گ  تش  اد  نم  شهب  لا  اقتن 

س هک  ووت  نم  زا  لق  ادح   ، هبو  شخ  حلا  هک  ینی  بیم   _
! هرت  م 

داهرف اب  هلد  اجم  ردحلا  هک  ش  وای  ضس  ارتع  ا  یاد  ص 
دش: بدنل  د 

لا!!! قتر  سهن،پ  انان  _آ 

ش تمس  وهب  هدش  مخ  هبباال  یم  ک  میا  ه  بل  هش  و 
. مدی  چخر 

ورب دز  یم  مش  چ  هب  یبا  سح  ش  رس  رود  دیف  س  بدنا 

. تخ  یر  یم  مزی  ه  ممش  شخ  تآ  یو  ر 

هب ار  هوی  مبآ  تک  اپ  هدش  عمج  یاه  مخ  ابا  داه  ر 
: تف  وگ  هدا  شد  دتس 

ش!؟ دعم  ای  هدر  وخ  هبر  ض  ش  رس  هب  نیا   _

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  هناش  س  خت  ش  وای  س 
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... مرا  میب  نم  نزن  رغ  نک  زاب  هگی  د  یک  _ی 

یش! ریس  روخ  ب  نو  _ابن 

هب مرا  هست  ام  مس  رتی  م  یرب  ش  یپ  دنو  ر  نیم  ابه  ه 

... ینک  هفا  ضا  تی  یاذ  غ  هما  ن 

ناتسرامیب تخ  ت  هاتو  ک  جات  هب  یص  اخ  ژ  یت  سر  اپ 
: تف  وگ  هدا  د  هیک  ت 

ابیز یار  اتس  رپ  انئم  طم  مرو  خب  ور  یس  ک  ماو  خب  هگا   _

! ورغ  رغ  هخ  شلت  وگ  ات  هس  هش،هن  خب  هنو  بره  وم 

: تف  وگ  هدز  ید  نخ  کت  رایه  م 

... مرب  وتو  _ر 

ندیمهف یرو  جچ   ، مدی  م  هفن  ور  یز  یچ  هی  زون  ه  نم  ی 

... طق  ف  هگم  هش!؟  وای  س  تس  د  ید  یس  نو  ا 

رد ماس  ح  ند  اتس  ویا  قات  ا  بر  د  ند  ش  زاب  ا 
دش. عط  ق  رایه  م  فر  ح  بو  چر  ا 
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اش ینی  ب  یو  ربر  شار  تش  گنا  هلص  باالاف  ماس  ح 
. تش  ا 

دز: بل  و  هدر  ک  هرا  شا  مهار  مه  نفل  شهبت  ادتس 

نم... شهب  _دب 

هب ار  نآ  و  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

ابو هدر  شک  رها  ظ  یهب  رسر  س  هاگ  .ن  متف  رگ  ش  ت 
دز: بل  هرا  بود  ش  راو  لش  بی  ج  نو  شرد  نداد  ل 

... منو  درگ  یم  ش  رب  تص  رف  نیل  وا  یو  _ت 

جراخ قات  زاا  فر  ح  یب  هرابو  د  هک  مدا  د  ناک  ت  سیر 

د.

دز: چپ  هدش  درگ  یاه  مش  چ  شاب  وای  س 

دش؟ _االنچــــی 

: تف  وگ  هتس  شن  مرا  نک  هرفن  کت  لبم  یو  ربر  رایه  م 

یلیخ لا  متح  مت.هبا  فرگ  ومل  وسا  با  وج  منک  رکف   _
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دیاش ای نتشاذگراک دونش ناهج لیابوم لخاد دایز

... هشیم مولعم حلا رهرد ، هشاب هدش که

داد: همادا و هدناخرچ نم تمس ارهب شرس

تور یدایز راشف تعاس دنچ نیا ، هنوخ یرب هرتهب _

لا یخیب ساوسو نیا اب هبیجع ... هینوخ متاسابل دوب،

. یتسشن
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

هناشن هب یرس رایهم فرح دنب تشپ مه داهرف

: تفگ و هداد ناکت تقفاوم

گنیکراپ یوت تنیشام ...معال تمنوسر یم نم _ایب

... هتکرش

***********

" هچنغ "

زونه و  تش  ذگ  یم  ادلی  گ  ند  مآ  زا  یت  عاس  چراه 

. منک  تب  حص  وا  اب  یص  وص  خ  مدو  ب  هتس  ناوت  ن 

... دوب  هدی  بسچ  نم  هب  هتش  ونان  ید  ادر  ارق  اب  راگ  نا  ا 

یتیعقوم رد  ار  موا  دناخر  چ  یم  ار  مرس  هظ  حلر  ه 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مدی  د  یم  مدو  خ  هب  کی  د 

زا حامت  داد  یم  هما  دا  هنوگن  یمه  ار  تی  عض  و  نیا  ر 

! متف  ر  یم  رد  هرو  ک 

ناهج قات  هبا  یلک  هاگ  وابن  هدی  شک  شملا  هب  یت  س 
. مدش  جر  اخ  قات  وزاا  هتش  ادر  ارب  یت  و  لط  س 

ش یاه  ناو  خت  سا  غیج  ی  ادص  هک  مدا  د  مند  رگ  هب  یبا  ت 
دش. بدنل 

و هتف  باالر  مبل  ق  ناب  رض  حبص  قاف  تا  هب  رکف  اب  زون  ه 
. تف  رگ  یم  رگ  منت  مام  ت 

هتشادن ار  هناخ  هب  تش  گرب  دص  ق  ناه  ج  مدو  ب  راو  دیم  ا 
یتح ای  دش  اب  هتش  هاد  نابش  هس  لج  منا  د  یم  هچ  دش،  ا 

! دور  ب  یرا  ک  تر  فاس  م  هب  ور  دنچ  یار  ب 

یسناش ش  وخ  دوج  ابو  دوب  هناق  محا  مرا  کفا  دنچ  ر 
ما... یگ  شی  م 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

نودب هک  دات  فا  ادلی  گ  هب  ممش  چ  نلا  س  هب  ند  اریس 

. درک  هرا  شا  هناخ  باتک  شهب  نامش  چ  اب  هج  وت  بل  ج 

اب دنی  شنب  میا  ه  بل  یو  ربر  دما  یم  هک  ید  نخب  ل 
دش! وح  الم  ماک  مرا  نک  ایرث  ند  اتس  ی 

هللا هللاال  ...ال  هرت  خ 

شهب یاپا  ترس  هب  یه  اگن  واب  هدی  شک  یا  کالهف  فو  پ 
. مدر  ک  تک  رح  هناخ  زپش  آ  یاه  هلپ  تم  س 

! دبس  چب  نم  هب  تس  ناوت  ی  من  ار  زور  مام  هکت  هرخ  باال 

. دوب  زمر  ق  طخ  ناه  ج  قات  ا 

... هناخ  یلا  ها  مام  ت  یارب   ، ایرث  یار  ب  اهنت  ه 

کیت اب  یی  اریذ  پ  بر  مد  تفر  نیی  اپ  هک  ار  هلپ  نیل  و 
. دیخ  رچ  ولال  ورد  هدش  زاب  یه  کاتو 

یسک هچ   . دیس  ر  مش  وگ  هب  رفن  ود  یاه  مدق  یاد  ص 
؟ هدم  آ  تر  امع  هب  تع  اس  ن 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

اب اما مدیخرچ هلپ نامه یور رب یواکجنک اب

مدش کشخ میاج رد ناشندید

دوب!؟ ینوخ ... ناهج دیفس نهریپ

واب هدش اهر مناتشگنا نایم زا لطس رکف نیا اب

نییاپ و هدروخ لق اه هلپ یور رب یدنلب دبو یادص

. تفر

نم هب ود ره هاگن . دوب هداتسیا ناهج رانک مه داهرف

نم... و دوب

یم دصر ار ناهج یاپ رسات نارگن و درگ ینامشچ اب

. مدرک

دزاتزاحملا یم میادص هک مناخ بابر هب هجوت یب

هب هاگادوخان و هدما ارباال هتفر هلپ دوش نئمطم

... متفر شتمس
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ش ،زرل  میا  ه  مش  چ  زند  ود  مبل،ود  ق  هتف  باالر  ناب  ر 
یلو دش  یم  هتس  وب  زاب  هک  ینا  هد  یت  اهوح  تس  د 

دش... یم  ن  جر  اخ  نآ  زا  یی  ا 

. دوب  ن  نم  رایت  خا  اب  ماد  ک  هچی 

دند! وبن  نم  ند  ب  یاض  کی،عا  هچی  راگ  ن 
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هدمآ مدو  خ  هب  ایرث  هدز  تش  حو  و  بدنل  غیج  یاد  ص  ا 
،اما مدر  ک  رتش  یب  مدق  کی  اراب  ناه  ج  اب  ممک  هلص  واف 

... منک  ادج  وا  زا  ار  مهاگ  ن  متس  ناوت  ن  مه  ز 

زمرق یاه  هکل  شو  یوز  اب  تم  س  هب  متس  د  رایت  خا  ی 
همزمز هدی  شک  بق  ارع  نآ  هار  نایم  اما  درک  تک  ر 

: مدر  ک 

ِنو... _خ 

. مدش  هری  شخ  ترو  ص  وهب  هدی  زگ  ب 

ملد هب  ار  یبی  جع  شحس  یاه  مش  چ  اما  دوب  کالهف 
... درک  یم  ریز  ا 

: تف  وگ  هتش  ادر  ب  متم  س  هب  یم  د 

! تس  ین  نم  ِنو  _خ 

هک دیخ  رچ  یم  ش  یور  رب  ینارگ  ابن  نان  چم  ه  مه  ا 
: تف  شگ  مار  ابآ  داه  ر 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

منک؛ ص  خش  م  همه  یار  ورب  یز  یچ  بخ،هی  یلی  _خ 

ِنو... خ  انیا   ... هدی  دن  یبی  سآ  هچی  ناه  ج 

: تف  وگ  هدم  ا  ولج  ووال  لو  ابه  ا 

و اعد  ش  مه  انیا  م...  درگب  نو  ترو  د  یه  ــالا  _قآ 

! هعو  د 

... ینو  برق  دنف  سو  گ  دیا  ند...ب  رک  نو  تود  اج  نو  تانم  ش 

_بســـه!

هدش عط  ق  ایرث  فر  ،ح  ناه  ج  مکح  وم  ید  ج  یاد  ص  ا 
مناخ با  بر  هظ  حل  نیم  ه  هک  دیش  ک  بق  سع  رت  واب 

واب هدم  اهباالا  هلپ  زا  دز  یم  س  سفن  فن  هک  یلا  دحر 

دش: درگ  ش  یاه  مش  چ  ناه  ج  هتف  شآ  تی  عض  و  ند  ی 

!؟ ناخ  ناه  _ج 

: تف  وگ  تف  رگ  متم  س  هب  شار  تک  ناه  ج 

... رود  ش  زاد  _نب 
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. مدی  شک  نو  ریب  ش  ناتش  گنا  نای  م  زا  ار  تک  یم  ارآ  ه 

داد: هما  دا  منا  خ  با  بر  هب  و 

... نیا  تس  ین  نم  نو  _خ 

هرگ و  درش  ف  مه  هب  شار  یاه  پکل  یه  کاتو  ثک  ام 
دش: هش  یمه  زا  رت  روک  ش  یاه  مخ  ا 

هش! وای  س  نو  _خ 

نم... و  دز  ادص  ار  ادخ  و  دیشک  ینی  ه  منا  خ  با  ب 

. مدو  ب  هدش  کش  خ 

ش!؟ وای  ا...س 

!؟ هدم  شآ  رس  هبالیی 

مه.. دب  یو  رش  یپ  هزا  جا  مراک  فا  هب  مدی  سر  تیم  یت  ح 

: تف  گ  یم  ارآ  یاد  ص  ابو  هتفرگ  ار  ناه  ج  یو  زاب  داه  ر 

دیفس دهرا  نو  شگ  !؟نر  ینز  یم  فر  ح  یط  سق  ارچ   _
هش! ی 
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داد: همادا ام هب ور

راهچ طقف ، دوب کیچوک هثداح ...هی هبوخ شلا _ح

! هدروخ هیخب ات

رود ناهج نیبزیت هاگن زا هک مدیشک یتحار سفن

.. دنامن
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

بقع هب  یر  گید  مدق  و  هتف  رگ  ار  مه  اگن  تع  رس  ه 
: تف  گ  هک  متش  ادر  ب 

... مقا  تا  _ایب 

دیفس یاص  ع  هب  هیاشار  کتیا  هزم  اب  حاتل  اب  داه  ر 
: تف  وگ  هدا  شد  شار  شت  وخ  و 

تحار مش...  یم  بو  سح  م  هنو  خ  بح  اص  معال  نم   _
ش! ا 

: تف  وگ  هدر  ک  داه  رف  هب  ید  ج  هاگ  ن  ناه  ج 

ماجنا هرا  رق  هک  یرا  د  راک  یرس  هی  منک  یم  رکف   _
تمسق  ، هدب  ماج  شنا  وای  س  دوب  قرار  هک  یی  اراک  ید...  ب 

. دوب  هدش  و 

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  شار  یاه  مش  چ  داه  ر 

نم...! ردا  سرب  ناش   _
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یکچوک کم  شچ  واب  هدی  چخر  نم  تم  س  شهب  هاگ  ن 
: تف  گ  منا  خ  با  بر  هب  و 

امش... شهب  مرا  پس  _یم 

: تف  وگ  هدش  رت  گن  رپر  ناه  ج  یاه  مخ  ا 

! متس  ین  رایل  یا  نم   _

. تف  ور  هدا  د  ناک  ت  اباب  ورب  یان  عم  هب  یت  سد  داه  ر 

!؟ هگی  د  متف  گ  یچ  ید  ینش   _

هتخود ش  یاه  مش  چ  هب  مه  اگن  ناه  ج  فر  ح  نیا  ا 
؟ دوب  هتف  گ  یز  یچ  رگم  د... 

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  رست  رکف  یم  اک 

نو... تقا  مای...تا  _م 

. تف  رگ  ش  یپ  رد  اراه  هلپ  ریس  شم  رس  ند  اد  ناک  ات 

*
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رب یتسد هک متخادنا لطس نورد هارکا اراب تک

. تسشن ما هناش یور

و واکجنک یاه مشچ هب مهاگن و هدیخرچ رس

. داتفا ادلیگ نوطیش

یتقو و هدناخرچ هناخزپشا رد تعرس ارهب مهاگن

و هدز دنخبل ، مدش نئمطم مناخ بابر و ایرث دوبن زا

: متفگ

!؟ هرذگ یم روطچ یراک لوا زور _

: تفگ و هداد هیکت راوید هب یبلا ج تس ابژ

! مشداتسا مدوخ نم هدن بات و چیپ وثحب _

باال! هقبط یناجیه ، مارد ژرنا نوا دوب یچ یبــمن...

؟

نارگن یدج ای...وت دیچیم یگالس ولا بلآ ماشچ



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ید؟ وب  نو  سج  ا 

: متف  وگ  هدی  بوک  ش  یوز  اب  هب  یم  ارآ  تش  م 

طقف نم  نم  ضر  ه...د  ونش  یم  یک  شی  ور  نراز  مس  _ا 
رط.... ا 

. مگن  شق  یت  سه  یش  ان  همن  _هی 

یدج هفا  یق  اب  هک  مدا  د  ناکت   " یچ   " یان  عم  هب  سیر 

: تف  گ 

... نتف  ر  یک  اخ  هدا  ج  _وت 

میاه یر  تچ  هک  یرو  .ج  مدرک  تو  ف  تد  ش  هب  ار  مس  ف 
. تش  گرب  ش  یاج  رس  هرا  بود  و  هتف  باالر  تم  س  ه 

. مدش  یم  نار  گن  دوب  یا  هگی  سد  کره   _

: تف  وگ  هتش  بادر  راو  ید  زا  اشار  هیک  ت 

چو! _ن 

چیه ...هن  دوب  ناه  ج  یارب  طق  ف  ینا  رگن  نو  سا  ن 
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... هگید سک

. ینیبب وتامشچ تتسد مدادیم هنیآ هظحل نومه دیاب
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: مدز  ش  یاد  ص  رش  ابت 

  !... ادلی  _گ 
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: تف  گ  ید  رس  نوخ  ابو  هت  خادنا  شارباال  یاه  ورب  ا 

هچ... نغ  مدی  د  ورو  یت  نارگن  نم   ... ادلی  گ  وتف  _وک 

تد... اونا  خ  یار  ب  یت  وح  بن  ،یز  مدو  خ  یار  ب 

؟ وتد  وخ  ؟  ونم  ؟  ینز  یم  لو  گ  ور  ی 

نتفرگ واب  هدر  ک  کی  دزن  مه  هب  ار  متک  ژا  یاه  ه 
: متف  شگ  یاه  مش  چ  زا  مه  ا 

ش... قاتا  مرب  دیا  _ب 

تسد واب  هتف  ر  رانک  م  هار  رس  زا  یا  هدی  شک  موه  ا 
داد. ناش  ارن  ریس  م 

میوزاب رود  شهب  ناتش  گنا  متش  ادر  هکب  ار  لو  ا  م 

دز: چپ  تم  وابمالی  هدی  پچی 

اقیقد ناه  ج  ینو  د  یم  ین  تقو  ات  هچ...هن  نغ  دنب  ن  _لد 

داو! خ  یم  یچ  تن  وج  ز 

: مدز  بل  مرس  ند  رک  بدنل  نو  د 
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... ومنوج ، منود _یم

. مدرک سح ار شتسد ندیزرل

، مدوخ ...اب مدوب هدیگنج مدوخ وااب زا رتشیب نم

... ملقع یتح مبلق

یگدنز نیا یوت متسنود یم ونم دوب رید اما

... هسر یمن ازیچ یلیخ هب نومروز

ناهج قاتا تمس وهب هدیشک بقع مرن ار میوزاب

. مدرک تکرح

و هدم  باالآ  متس  ش،د  قاتا  بر  د  تش  پ  هب  ند  اریس 

. مدی  بوک  بر  د  هب  یا  ه 

_ایب...

دراو و  هدی  شک  نیی  اپ  تمس  هب  ار  یز  لف  هری  گتس  د 
. م 
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شار رس  و  هتس  شن  تخ  ت  یو  ربر  ساه  ابل  نام  اه 
. دوب  هتف  رگ  ش  ناتس  د  نای  م 

و هتف  رگ  هدی  دان  سشار  اوسو  هک  ردق  ...نآ  دوب  کالهف 
. دوب  هتس  شن  تو  افت  یب  ساه  ابل  نآ  ا 

. متس  ب  مرس  تش  ارپ  بر  ود  هدش  ودرا 

دنچ بج  عت  لا  مک  رد  اما  دنز  ب  یف  رح  مدو  رظب  ت 
. مدو  ب  هدی  نشن  تو  کس  زج  یف  رح  و  دوب  هتش  ذگ  هقی  ق 

ش تمس  هب  مار  آ  یاه  مدق  اب  ینا  هگان  میم  صت  ذاخ  اتا 

. مدش  هتس  شن  همی  ن  وناز  ود  یور  شرب  لباق  وم  هتف  ر 

و هدر  شارباالوا  رس  هک  درک  حس  ار  مرو  ضح  راگ  ن 
دش. هری  خ  متر  وص  هب  میق  متس 

همکد تم  س  هب  ار  منا  ودتس  هداد  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

. مدر  شب  ی 

... دوب  هدر  ک  بج  عت  راگ  ن 
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میاه تسد راک رد مه مدوخ یتقو ... تشاد قح

! مدوب هدنام

هقی فرط ود ار متسد ودره همکد نیرخآ ندرک زاب اب

هکاب مشکب بقع ار نآ متساوخ و هتشاذگ شا

. داتسیا و هدش عنام میاه چم نتفرگ

. درکدنلب مه ار نم شنداتسیا اب نامزمه
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

خر... هب  خ 

یگ... شی  مه  هلص  اف  نیر  تمک  ا 

هک روط  نامه  و  هدر  ک  اهر  ار  میاه  چم  وطالین  ثک  ام 
دز: بل  دش  یم  اج  هباج  میا  ه  مش  چ  نای  شم  هاگ  ن 

... مون  _مشی 

هب یم  دق  هک  مدا  د  ناک  رست  و  هدر  شک  هاگ  ن  یلا  و 
ندب یاج  هب  مه  اگن  مدر  ارک  مش  تال  مام  .ت  تف  ر  بق  ع 
یدج و  درس  تر  وص  شهب  گنر  ش  وخ  شو  ارت  ش  و 

مرس رد  یلا  دج  هچ  تس  ناد  یم  ادخ  طق  دش.ف  اشاب 

! د 

ش...؟ وای  وس  _وت 

. مدش  یم  ش  یاه  راتف  هر  جوتم  متش  اد  تهزا  راگ  ن 

و عاج  ش  یو  خ  راگ  مت.نا  فرگن  ش  یاه  مش  چ  زا  ار  مه  ا 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

! دوب  هتش  بگزا  منا  دنز  یاه  زور  ش  ک 

حاال هک  مید  وب  هدر  کن  یهاب  اتش  راک  ش  وای  وس  ن 
و مس  رتب  ش  وسلا  با  وج  زا  ای  مری  گب  مش  چ  مه  اوخ  ب 

... میو  گب  غو  ر 

: متف  وگ  هدر  ک  نار  بج  اشار  هتف  ر  بق  ع  م 

؟ یچ  ش  وای  وس  نم   ... وگب  حض  او  وتر  وظ  _نم 

، هتخ  ود  مدو  ب  هدر  ب  نیب  زا  هک  یا  هلص  اف  هب  شار  هاگ  ن 
.... دیئ  اس  ناد  ند  نیگ  مش  وخ  کالهف 

ید؟ شش  نارگ  ن  یلی  _خ 

هب ار  دوب  هدا  شد  یاه  فر  کالفح  هب  هک  یش  چخر 

... مدر  وای  ن  مدو  خ  یو  ر  هب  اما  مدر  حسک  یبو  خ 

زیچ   واب  هدر  ک  لم  حت  ار  ید  ایز  راش  ف  متس  ناد  یم 
رایسب   ناه  ج  یار  وشب  ایس   ، مدو  ب  هدی  نش  هک  یی  اه 
  . دوب  مهم 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

راکنا نیا  ؛  تش  اد  ناه  ج  یارب  یم  هم  هاگ  یاج  ش  وای  س 
. دوب  یند  ش 

ش نهذ  یاه  نام  سوگ  دح  اب  دمآ  یم  شن  لد  هک  ردق  ن 
هفصن مجالتشار  و  دنک  دراو  وا  هب  یت  مهت  ای  گن  ا 

... درک  یم  اهر  همی  ن 

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  رت 

. مدش  نار  ...گن  _هرآ 

بانج مدش  گر  شزب  نت  یب  هدا  خونا  یو  ت  ن 
اپ ات  رس  ای  تس  دب  هح  لسا  یامد  آ  زور  ره  یر...  هاو  ج 

. مدی  د  یم  ن  ینو  خ 

هک یی  امد  آ  یار  ب  ند  ش  نارگن  هرا  دن  بج  عت  پسزدای 

... نتر  امع  نیا  یو  ت 

! تس  ین  اجن  یا  هش  یمه  ش  وای  _س 

ار نآ  هک  یلا  هودحر  درب  اش  هقی  تم  س  هب  ار  متس  د 
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مدز: بل مدیشک یم بقع

یوت هتفه یازور دصرد دون هک یمهم شارب یردقنا _

... هترامع

یاه سفن هک دوب هدش مک ردقنآ نامنایم هلصاف

. دنازوس یم ار مندرگ تسوپ شمرگ

ریسا هرابود دیسر شدعاس هب هک میاه تسد تکرح

. مدش شناتشگنا

غاد! و یتنعل هلصاف نامه رد

اسنوم #: هدنسیون
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؟ یچ  نم   _

نتفاکش حلا  رد  هتف  شآ  یلا  ح  اب  هک  دوب  نم  بل  ق  ن 

؟ دوب  ما  هنی  س  هس  ف 

هب هلص  اف  نام  ه  هورد  دروآ  باال  هرا  بود  ار  مه  ا 
... متخ  ود  ش  یاه  مش  چ  یای  ر 

، متف  رگی  م  وتک  اف  اشار  یگ  شی  مه  یاه  مخ  ا  ر 

و ناف  وط  نو  ...دب  دوب  رت  مار  هشآ  یمه  شزا  هاگ  ن 
! یلا  متح  ا  داب  ش  ز 

: مدز  بل  و  هدا  د  تر  وق  ادص  و  رس  اراب  منا  هد  ب 

یچ!؟ امش   _
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... نیا  و  درک  یم  ن  اقلا  نم  هب  ار  یس  ح  شهچی  هاگ  ن 

دند. رک  یم  یف  اب  لا  یخ  دیابن  یت  نعل  راک  فا  ن 

: تف  وگ  هدا  د  مچ  م  هب  یک  چو  ک  راش  ف 

... منم  یار  _ب 

شار فرح  هکن  زاآ  لبق  و  دیخ  رچ  منا  بز  رایت  خا  ی 
: متف  گ  دنک  مام  ت 

... مدش  نار  _گن 

دز: بل  و  هدش  زیر  ش  یاه  مش  چ 

!؟ ارچ   _

شار هاگ  یاج  هنار  سد  وخ  مبل  دز،ق  یم  ود  ود  مه  ا 
... دوب  هتف  رگ  ناب  رض  میو  لگ  ورد  هدا  د  ریی  غ 

؟ دوب  کش  زاا  دید  یرا  ت  ن 

؟ دوب  مگر  م  هچ  نم...  یاد  خ 
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ش هاگ  زان  ار  منا  مش  ...چ  هدیا  ف  یب  دنچ  ،ره  مدر  قالک 
: مدز  بل  ش  یول  گ  کب  یس  هب  هری  وخ  هتف  ر 

... مدش  گر  شزب  نت  یب  ه  داونا  خ  یو  ت  نم  هک...  متف  _گ 
... هیع  ی 

لفق مرم  ک  یو  وربر  هدر  ب  متش  پ  هب  ار  میا  ه  تس  د 
غاد ش  نت  ردق  وچ  دیس  ر  رفص  هب  نام  هلص  ...اف  د 

! د 

نم...! یار  ...هنب  تس  _ین 

نارگن تر  امع  نیا  یو  ت  یس  کره  یار  ب  ینو  ت  یم  و 
نم! زج  ی 

مدرک تر  یقح  ،ت  مدر  تک  ترام  ع  نیا  ریس  هکا  نم  ز 

زا رتش  یب  وت  یار  ب  نم  دش...  بدنل  تو  ر  متس  د  یت  ح 
متسین رتم  ک  مش  ابن  و 

نم... یار  وب 
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: متفگ و هدیرپ شفرح نایم

یارب هنم، تسد مشراسفا و هنم ساسحا _نیا

. یرهاوج بانج مشیم نارگن ماوخب هک یسکره

حلا هکاتهب هشاب یشوایس مدآ نوا تسین مهم

ریسا ونم تمغ رطاخ هب هک ییوت ای هدزن مهب یبیسآ

رتمک یشابن وید زا رتشیب و یدرک ترامع نیا

یتسین

! هشاب ... مترامع نیا وتو ریسا

منک... راکیچ نکن لیمحت مهب اما...

نامنیب هتفر نیب زا هلصاف هب یهاگن میاه مشچ اب

مدز: وبل هدرک

نک! لو وماتسد _حاال

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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میاه چم  یو  زار  شار  ناتس  د  راش  ف  وطالین  ثک  ام 
. دیش  کن  بق  ع  اما  تش  ادر  ب 

ترارح و  دوب  هتخ  ادنا  هیاس  میو  شربر  ندب  نان  چم  ه 
... دناز  وس  یم  ار  منت  هیا  س  ن 

. مدی  شک  بق  ع  راص  ح  نآ  زا  وطالین  ثک  وم  هار  کا  ا 

... متف  ر  یم  دیا  ب 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

رازاب هتف  شآ  نیا  شهب  دوخ  ات  متش  اذگ  یم  ش  یاهن  ت 
دس. اشرب  یم  سج  و  ینه  ذ 

... متس  ناوت  یم  ن  ا 

نامنیب یاه  تو  کس  اهو  دایرف  هب  هج  وت  یبو  مدن  ا 
... مدش  ش  نیت  سآ  رس  یاه  همک  د  ند  رک  زاب  لو  غش  م 

؟ ملد  ؟اب  مدو  خ  اب  مدر  ک  یم  راک  چ 

هن! نم  ال  ص 

ش... لد  ؟اب  ملد  ؟اب  نم  ؟اب  درک  یم  راک  چ  و 

تمس وهب  هدی  شک  نو  ریب  ش  نت  الزا  ماک  ار  نه  ر 
. متف  ر  مام  ح 

لخاد زا  اشار  هلو  وح  هتخ  ادنا  دبس  نو  رد  ار  ن 

. مدی  شک  نو  ریب  د 

یم س  اسح  ا  مرس  تش  پ  تس  رد  شار  هاگ  ن  ینی  گ 
؟ تش  اد  یت  یمه  هچا  اما  مدر  ک 
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دوب. تسرد هظحل نآ هک مدرک یم ار یراک نم

ای... منک هدامآ ور ناو _

. یرب ینوتیم ... مریگ یم شود _

. مدیخرچ هنشاپ یور ورب هداد ناکت یرس

یارب ار ریسم و هتشادرب بوچراهچ ارزا شا هیکت

درک. زاب منتفر

*****

" صخش موس "

... ناج  منا  خ  هدش  یرو  جنی  هکا  هص  _خال 

زا وقرار  هدا  هرف  س  وس  اج  ادلی  ...گ  روط  نیا  هک  _پس 
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هنک! تظ  فاح  م  هچ  ن 

اب یت  سو  د  یاع  دا  طق  ف  وخلا  طخ  ش  وخ  رام  نو  ا 
... هرت  کان  خرط  مش  نمش  دهرا...زاد  ونا  ه 

: تف  وگ  هدر  وآ  نیی  اپ  ار  هوه  ق  ناج  نف  ثک  ام 

؟ هری  شم  یپ  روط  چ  هچ  رتف  د  راک   _

: تف  وگ  هدی  پچی  مه  رد  شار  ناتش  گنا  نِم  نِم  اب  ا 

منوسر یم  نو  تهب  ور  هچ  رتفد  حامت  فادر  ممن  _اخ 

... هدش  هک  یرو  هجر 

نم... هنر  گو  ور  هچ  ر  تفد  هرب  یم  ش  دوخ  اجاب  ه 

: تف  وگ  هدم  شآ  فرح  نای  م  رش  ات 

ادرف ات  ینو  تن  هگا   ... ایرث  نم  یارب  راین  هنو  هب  ردق  _نا 

مدوخ ش  ور  هب  یرا  میب  ارب  ور  یت  نعل  هچ  رتف  د  نو  ا 
. مری  گ  یم  ونو  ا 

... هرذ  گ  یم  رتخ  د  نو  رسا  وت  یچ  ممه  فب  دیا  ب 
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هشاب یگیم وت هک روطنیمه هگا . منکیم شسح

! همهم یلیخ هک هتشون هچرتفد نوا یوت یزیچ

: تفگ و هداد ناکت دییات هناشن هب یرس ایرث

. هدوب تسرد امش سدح هشیمه ناج... مناخ _هلب

یور زا ناجنف نتشادرب واب هتشادرب ولج هب یمدق

: تفگ زیم

!؟ دینیبب وناهج اقآ دییاوخیمن ، هشابن تراسج ممناخ _

ارهب شهاگن و هتخادنا باال ییوربا یات ناطلسلا رخف

: تخود هدز خی طایح

شراسفا ، هدرم هی نوا ... هداتفین شارب یقافتا _

! تسین شتاساسحا تسد

اسنوم    #: هدن  سی  ون 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

289 تراپ #

*******

" هچنغ "

!؟ نم  ناج   _

هب وسیر  هدز  دنخ  بل  ادلیگ  تو  هبم  و  متا  هاگ  هن 
. مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  ن 
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: تف  وگ  دنا  چخر  هناخ  لگ  رد  شار  هاگ  ن  هنار  واب  ا 

راد! فرط  یت،رپ  سه  یت  شَم   ! مرگ  تم  د  اباب   _

!؟ دوب  هدش  کش  شخ  مه  ینع  ی 

یلا فس  و  درس  یاه  ناد  لگ  یو  ربر  مرن  ار  متس  د 
: متف  گ  ید  نخ  کت  واب  هدی  ش 

!... ابیر  _قت 

کش! خ  تف  گ  هش  یمن  هتب  ل 

نوشتیعبط هک  ینو  دیم  هدوب  باالرت  اسو  کتکا  لم  ح 
! هیر  وج  چ 

وهب نتش  اد  یرا  دهگ  تون  یوقت  هب  زاین  نو  شای  رتش  ی 
ک مدش  روب  جم  ور  ایی  تدنچ  هی  یلو  ند  ش  بو  خ  رور  م 

! نتش  ادن  یتا  جن  هار  رود  مزی  الرب 

: تف  اهگ  نو  تس  زا  یک  ی  هب  هیک  وابت  هتف  گ  یم  و 

؟ یی  اجن  یا  یه  اگه  گ  هنو  دیم  ناه  _ج 

Avayekhis
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: متف  وگ  هدر  ک  درگ  ار  منا  مش  چ 

ال! صا  _هن 

منک یم  ن  رکف   ... همه  فب  هگا   ، هدو  ب  اناج  ملا  اجن  ی 
!... هدب  نو  شن  یبو  شخ  ن 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر  ادلی  گ 

هی منک  یم  س  اسح  ...ا  منک  یم  ور  رکف  نیم  ه  منم   _

... هدی  شک  بق  ع  وش  زیت  یان  ودن  د  ه 

هبرض واب  هدی  پچی  ما  هناش  رود  شار  دتس  ک 

: تف  شگ  مکش  هب  یه  کاتو 

هش... یم  تس  رد  یچ  همه  ش،  ابن  نار  _گن 

... هدا  تفا  ممک  ش  ه 

هب مدن  خبل  ش  مکش  روق  و  راق  یاد  ص  ند  ش  ابدنل 

دش. لید  بت  ههق  ه 

: تف  وگ  هتخ  ود  فق  س  هب  شار  هاگ  ن 
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یلو هش!  کن  رپ  نم  تخ  بدب  ورب  آ  نیا  دش  ن  راب  _هی 

یخ... وش  یب  اه  هدا  تفا  ملد  هب  اسو  م 

هب یا  هرغ  مش  شچ  مکش  ددج  م  روق  و  راق  یاد  ص  ا 
: تف  گو  هتف  شر  ت 

نگیم ینک  یرا  د  ورب  هقآ  یقد  ود  هلا!  غزب  بیر  لگ  ریز   _
؟ الیل 

یلا خ  زا  یت  قو  و  هدر  ک  زاب  یم  ارآ  هب  ار  هناخ  لگ  بر  د 
رد یع  س  هک  ید  نخب  ابل  مدش  نئم  طم  ریس  م  ند  و 

: متف  گ  متش  شاد  لر  ت 

. مید  رگر  ب  دیا  ب  هگی  _ایب،ایب...د 

: تف  وگ  دنار  اخ  شار  رس  تش  پ 

هش... _اب 

. مید  رک  تک  رح  تر  امع  تشپ  تم  س  هب  مه  اب  نام  ز 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  ش  ترو  ص  هب  یه  اگن  م 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

؟ ینو  دیم  ور  یز  یچ  هی   _

نادند نای  م  زا  یی  ادص  ش  بل  هفر  ط  کی  ند  اکیش 

: تخ  ادنا  باال  ورب  وا  هدش  جر  اخ  ش  ی 

؟ ویچ   _

: متف  وگ  هدر  سک  مل  ار  بر  د  هری  گتس  د 

. مرا  د  تس  ود  یلی  خ  ور  تت  اکر  _ح 

تسد دیا  ب  زور  هی   ، ینک  یم  هک  یی  اهیب  تا،شت  ف 

داد. مهب  ورو  هکت  مس  وبب  ودا  ه 

دز: بل  و  درک  ثک  م 

... دوب  ن  هگا  هیب  وخ  مدآ  داه  ...رف  _هرآ 

: تف  وگ  هدا  اشد  ینی  هبب  ینی  چ 

هب یرو  جچ  هرس  پ  نیا  منک  فیرع  ت  تا  رب  دیا  ب  زور  _هی 

درو. خ  مرو  ت 

زاد! نب  مدا  ی 
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@DONYAIEMAMNOE

ار هناخزپشآ برد و هداد ناکت هشاب هناشن هب یرس

. مدرک زاب

کشخ نامیاجرد ناملباقم هنحص ندید اب ودره اما

. میدش

! دندوب ام رظتنم همه راگنا

اسنوم #: هدنسیون
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اب دنچ  ره  مش  اب  هتش  اد  یع  یبط  راتف  ر  مدر  ک  یع  س 
یاه مدآ  موم  هفم  وان  بی  جع  یاه  هاگ  ن  دوج  و 

! دوب  تخ  س  نام  لباق  م 

هب شار  ناتش  گنا  و  هتخ  ادنا  اپ  یو  اپر  ناط  لسل  رخا  ف 
. دوب  هدر  ک  هقل  شح  یاص  ع  یبو  چ  هتس  د  ر 

ملد هب  بی  جع  نز  نیا  ش  مارآ  اب  هدش  بی  کرت  ِتو  ک 
دز... یم  گن  چ 

ش وپ  وسهای  لک  یه  تش  رد  درا  گید  اب  چراه  روض  ح 
داد. یم  یر  تش  یب  قم  ع  گن  چ  نیا  هب  زین  ش  رس  تش  پ 

ش تکر  ح  نیا  اما  درک  سالم  نم  زا  رتو  لج  ادلی  گ 
. تش  اد  یپ  رد  ار  ایرث  دنخ  ز 

ش یاه  مش  ،چ  دیخ  رچ  منا  خ  با  بر  تم  س  هب  مه  ا 
. دوب  ینا  رگن  زا  ولم  م 
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اب تس  اوخ  یم  ادص  یب  هک  یی  اه  ینا  رگن  نام  ه 
! ینک  فرار  تع  رس  نیر  تش  ی 

و بی  جع  ردق  نا  زیچ  همه  ارچ  ؟  هدش  ربخ  هچ  اجن  ی 

؟ تس  ا  روآ  بع  ر 

... تس  کش  ناط  لسل  رخا  ارف  هناخ  زپش  ربآ  مکا  ح  تو  ک 

: تف  وگ  هدش  شبدنل  یاج  ز 

یاتسد اب  همه  فب  یت  قو  هنک  یم  بج  عت  حامت  ناه  _ج 

ش! ترام  ع  یو  ت  هدر  سوآ  وس  اج  هی  ش  د 

ش! یمی  مص  تس  ود  تم  س  سزا  وس  اج  هی  منو  ا 

ش... هدا  زره  اوخ  لتا  ق  قیفر  هدش  هک...حاال  یر  دتخ 

دش. ادلی  گ  شمخی  هاگ  ن  یت  قو  دمآ  دنب  مس  ف 

... مدش  کی  دزن  ش  هب  یم  ک  هاگ  ادو  خ 

بیج نو  رد  شار  یاه  تس  د  هناد  رسنوخ  ادلی  گ  ا 
هناش نتخ  ادنا  وابباال  هدرب  ورف  ش  صو  صخ  م  م 
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: تف  شگ  ی 

... درک  ن  بج  العت  صا  اقاف  تا  _هن 

دش! درگ  میا  ه  مش  چ 

یارب و  تس  ا  یس  ک  هچ  اع  قاو  ادلی  گ  تس  ناد  یم  ناه  ج 
؟ هدم  هآ 

؟ تف  گن  نم  هب  یز  یچ  ادلی  گ  ارچ  پس 

یم ناط  لسل  رخا  ف  نام  شچ  رد  هک  یزو  ریپ  حس 

ش یاج  و  هدش  ش  وما  خ  ادلی  گ  فر  ح  نیا  اب  دیش  دخر 

! تف  رگ  مش  خ  ا 

ش رس  تش  زاپ  درا  گید  اب  شچراه  دتس  مرن  تک  رح  ا 

دند. رک  تک  رح  نام  تمس  ه 

زا متس  د  ود  ره  هدا  تفا  ی  قافتا  هچ  ممه  فب  هکن  زاآ  ل 

دش! ریس  ا  فر  ط  و 

مشخ صو  رح  .اب  تش  اد  نم  هباش  م  یع  ضو  مه  ادلی  گ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: دیرغ دراگیداب ود هب ور

نک... ؟ملو دینک یم راکیچ نیراد _

بطاخم ار ایرث ، ادلیگ هب هجوت نودب ناطلسلا رخف

داد: رارق

... رایب مارب ور هچرتفد _

" هچرتفد " هملک ندینش اب یزور مدرک یمن رکف

. دفاکشب ار شا یگشیمه زرم مبلق نابرض

! مدرک یمن رکف ادج

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

291 تراپ #

ار هعج  اف  جو  ا  تهزا  راگ  نا  متم  س  هب  ایرث  ند  ش  کی  دزن  ا 
؟ دوب  هچ  رتف  د  رط  اخ  هب  اهرا  ک  نیا  همه   . مدر  ک  کر  د 

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  ار  م 

... دیر  ادن  قح  نک!  ن  مش  رکف   _

رت نیگ  نس  میا  سه  فن  ما  یمدق  ود  هب  ایرث  ند  اریس 

دش! رت  دید  ش  میا  وقتاله 

تکرح معنا  تس  ناوت  هکن  دوب  رثا  یب  ید  ح  هب  ا 
. دوش  میا  ه  بی  ج  رد  ایرث  تس  د 

: تف  گ  ید  رس  و  هناد  ر  سنوخ  نح  ابل  ناط  لسل  رخا  ف 

نییعت قح  یاو  خ  یم  ل  تاق  یاپ  و  رس  یب  یو  قح!؟ت   _
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

...؟ ی 

هییاضما امو  فط  هبل  تندی  شک  س  فن  مه  حاال  نیم  ه 
زید! دانس  ا  نو  ا  یاپ  ه 

الت... یطع  ت  اجن  ییا  دموا  ید  رک  رکف  وت  ایو  گ  ا 

... ینز  ب  مدق  طا  یح  یو  ت  بیر 

رانک رص  وع  تت  سد  رانک  یرایب  وککل  زود  اب  وتا  تس  و 
؟ یس  یون  ب  وتت  ارط  اخ  و  یش  کب  رس  یاچ  هرج  ن 

درک زارد  ایرث  تم  س  هب  شار  ودتس  هدر  ک  ید  نخ  ک 

درا. ذگب  نآ  فک  ار  هچ  رتف  اد 

دش. یم  یلا  وخ  رپ  زدای  تع  رس  اب  ما  هنی  س  هس  ف 

مامت دناو  خب  شار  یاه  هگر  ب  طخ  هب  طخ  هک  نآ  ر 

. دوب  هدی  شک  ش  تآ  هب  ار  مدو  ج 

راشف درد  زا  میا  هوز  واب  تف  رگ  تد  ش  میا  قاله 
هب متس  ناد  یم   . دوب  هدش  غاد  اهد  راگ  بیدا  نات  شگ  ن 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... مدادن یتیمها اما دوش یم دوبک تدش

فارتعا هچرتفد نآ رد هک یدرد اب میاهوزاب درد

درک! یمن یربارب دوب هدش

... هیص  وص  خ  هچ  رتف  د  نو  ا  طخ  هب  طخ   _

یتنعل دانس  ا  یو  اضر  ما  نو  هبا  دین  وت  یم  ن 
ش... دین  وبس  چ 

یضار نم  هش!  یم  بو  سح  م  ید  زد  نو  تراک  ن 

! متس  ی 

و هدز  ش  نامش  چ  هب  اشار  یبط  کن  یع  تو  افت  ی 
... درک  زاب  ار  لو  هحا  ف 

ندادن دای  نو  تهب  دیر  اد  روعش  یاع  دا  ردق  نا  هک  امش   _
ش تیاض  ر  نو  دب  هیق  ب  یص  خش  لیا  سو  هب  زند  تس  د 

هش؟ یم  بو  سح  م  یرو  عش  ی 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هناخزپشآ رب  وطالین  تو  کس  ادلی  گ  فر  ح  نیا  ا 
دش. مکا  ح 

! دیش  ک  یم  سن  کسفن  هچی  مرو  خب  مس  ق  مدو  رضب  ا 
! مدو  خ  یت  ح 

... دما  کش  ناط  لسل  رخا  ف  تر  وص  یو  ربر  منا  زرل  هاگ  ن 

داد!؟ یم  ن  ناش  ن  یش  نکاو  ا 

گنچ ش  ترو  ص  رب  با  ،بر  هدرک  تش  رد  مش  چ  ایرث  یت  ق 
... مدی  شک  یمن  س  فن  نم  و  هتخ  ا 

؟ داد  یم  ن  ناش  ن  یش  نکاو  ا 

دنلب هچ  رتف  د  یی  ادت  با  دیف  س  هح  فص  زا  شار  هاگ  ن 
: تف  اهگ  درا  گید  اب  هب  با  طخ  و  هدر  ک 

هنزب فر  ح  هنو  تب  هن  هک  ی  روج   ، رابن  ا  یو  شت  دیز  _بادن 

! هرو  خب  نو  کت  ه 
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

292 تراپ #

فرح نیا  زا  ادلی  گ  مرو  خب  مس  ق  مدو  رضب  ا 
! دوب  هدش  ن  تح  اران  یت  ح  ناط  لسل  رخا  ف 

هرهچ رد  ینا  میش  زاپ  یگ  نر  یت  وح  درک  یم  قالن 
! مدی  د  یم  شن  مار  دحآ  شزا  ی 

نوچ مدر  ک  یم  قتال  تد  ش  هب  نم  وا  لبا  قم  هط  قن  ر 

. متش  اد  یر  گید  ینا  رگن  هچ  رتف  د  زج  حاالهب 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

رد ید  یما  یو  س  روک  منا  خ  با  بر  یاد  ص  ند  ش  ابدنل 

دش: نش  ور  م 

ادخ... ورو  ت  دین  ،کن  ناج  منا  _خ 

هچ... هش...نغ  یم  ینا  بص  ع  همه  فب  ناه  ج  ا 

با... بر  نک  ن  خداتل  تس  ین  طو  برم  ته  هکب  یرا  کوت   _
ادلیگ اب  یر  یگب  وتد  وخ  یو  لج  ینو  ت  یم  ن  ه 

... تم  تس  ر 

هب هدش  ثع  اب  هک  هناه  وج  وت  یزو  سلد  و  مح  ر  ن 

نوتزا راد  ن  یچ  یه  لتا  ق  هرتخ  د  نیا  و  دیس  رن  اج  هچی 

! هری  گب  یرا  و 

زا ار  ادلی  ،گ  ناط  لسل  رخا  ف  هرابو  د  هرا  شا  اهاب  درا  گید  ا 
هک یی  اج  دند  رب  غاب  ی  اهتنا  هب  هناخ  زپش  آ  بر  د  نام  ه 

!... دوب  رابن  ا  اعط  ق 

ار منا  وزا  ب  تخ  وس  تف  س  هک  یی  اه  تس  د  دوج  و 
و هدن  اخر  سچر  طا  یح  هر  جنپ  تم  س  هب  دوب  هتش  اد  ه 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ش هاگ  ن  دوش  وح  م  مدی  زاد  ادلی  گ  هک  ینا  مز  ا 
... مدر  ک 

... ایاد  خ 

... تش  ذگ  ردق  چ  منا  د  یم  ن 

مهاگن تد  م  مام  ت...ت  عاس  کی  تع،  اس  مین  عبر،  ک 

. دوب  اه  کی  مار  س  ه 

هب اشار  هگر  ب  هک  متش  اد  ار  یزو  شمآ  ناد  حلا 
اش هرم  رظن  تنم  وحاال  هدرک  رپ  نک  مم  لک  ش  نیر  ت 

! د 

ار با  وج  یبو  خ  هب  زیم  ی  ور  رب  رتف  د  ند  ش  هدی  بوک  ا 
... مدی  م 

ار مرس  یم  کح  م  یلی  س  هظ  حل  نام  ه  هک  مدر  ک  ربدنل 

دنا. چخر  تس  ار  تم  س  ه 

ار اهنآ  دید  رت  دش.اب  هتسب  ش  درد  تد  ش  زا  میا  ه  پکل 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

مود یلی  س  قر  ب  رابن  یا  هک  مدر  ک  رسبدنل  و  هدر  ک  ز 
دنا!! چخر  پچ  تم  س  هب  ار  م 

دند. وب  هدی  شک  بق  حع  وضو  هب  اه  درا  گید  حاالاب 

اه نآ  هب  یزا  ین  ربا  ربان  لا  دج  نیا  رد  دنت  شاد  ق 
! دوب  ن 

. مدر  ک  اربدنل  مرس  مه  زاب  مبل  هش  وگ  یغ  اد  دوج  او 
مدوخ رابن  یا  ار  تف  باالر  موس  راب  یار  هکب  ش  دتس 

. متف  ر 

. درک  ش  لر  تنک  دوش  هکب  دوب  نآ  زا  رت  نیگ  مش  خ  ا 

ندرک اهر  واب  هدی  شک  نو  ریب  بر  ض  شاراب  دتس 

ش دوخ  تم  س  ،هب  هدز  گن  چ  ار  ما  هقی  ش  یاص  ع 
!. دیش  ک 

اب دش  ادص  مه  کی  مار  س  عاصاب  درو  بخر  قت  یاد  ص 
... ایرث  بدنل  نیه  و  منا  خ  با  بر  غ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

. میدز یم سفن سفن ودره

ونم... مشخ زا وا

تاساسحا نیا متسناد یمن تیعضو نیا رد اعقاو

! دنتشاد یمسا هچ هدیچیپ مهرد

دز: وبل هدناخرچ متروص اررد شهاگن

هلمج نینچ نتشون هزاجا تدوخ هب یتئارج هچ _هب

؟ یداد ور ییاه

مکحم ار شتسد ود ره چم یناهگان میمصت ذاختا اب

: متفگ یمکحم نحل واب هتفرگ مناتشگنا نایم

و مامت هک یا هچرتفد یوت ماه هلمج نتشون یارب _

! مناخ مدیمن سپ باوج همدوخ ملا مکلا

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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293 تراپ #

اهنآ اما  دش  کب  بق  شارع  یاه  تس  د  تس  اوخ  قتال  ا 
: مدا  د  هما  ودا  هدر  کن  اهر  ا 

امش تش  ز  راک  اب  یا  هرذ  یت  ح  مدر  ک  نم  هک  یرا  _ک 

هنک... یم  ن  یر  ب 

هنوت یم  ن  زند  یلی  س  ات  دنچ  و  یی  امن  تر  دق  اب  یس  ک 
هش! کب  کد  ی  ور  داز  یمد  مسآ  ا 

یاه نخ  ان  راش  ف  رط  اخ  هب  میوز  اب  ینا  هگا  شن  زوس  ا 
. مدر  ک  اهر  ار  ناط  لسل  رخا  ف  یاه  چم  ا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ش رس  یو  شارر  یاد  ص  ما  هره  چ  ند  ش  عمج  ا 
: تف  وگ  هتخ  ا 

رو منا  خ  یار  هکب  یت  سه  یک  ید  رک  رکف  هتی  رفع  یو  _ت 
ِیی... اجر  ه  هرت  خد  هـــا!؟  ینک  یم  یف  رااض 

هتخت دوب  هدی  شک  لو  ط  یم  ک  هک  یلم  علا  س  کع  ا 
ادج مدو  خ  زا  شار  یاه  تس  ود  هدی  بوک  اش  هنی  س 

هظحل نیم  ه  اما  هدش  مام  ت  مدر  ک  یم  رکف   . مدر  ک 
... مدش  اهد  راگ  بیدا  ریس  ا  هرا  ب 

؛ هدر  ک  کز  ان  یم  شچ  تش  شپ  دوخ  نتخ  اب  نو  دب  ا 

نیمز یو  زار  ار  ناط  لسلا  رخ  ف  یبو  چ  یاص  ع  دش  م 
داد. ش  دتس  وهب  هتش  ادر  ب 

هک درا  درب  متم  س  هب  یم  دق  تس  اوخ  منا  خ  با  ب 

دش. شمعنا  یاه  تس  ند  دروآ  ابباال  ناط  لسل  رخا  ف 

... دوب  ند  رک  رکف  حلا  رد  راگ  ن 

مه ش  راک  فا  انئم  طم  و  مدو  ب  نم  ش  هاگ  ن  تی  زکر  م 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

! دیخرچ یم متازاجم و نم لوح

کی نابز زا هعونمم هلمج دنچ رطاخ هب یتازاجم

! بلق

| مشش لصف |

" ناهج "

المت ضع   . مدر  ک  یم  یط  ار  قات  ضا  رع  و  لو  ط  کالهف 
دند. ش  یم  ض  بقنم  مش  خ  تد  ش  زا  هقی  قد  دنچ  ر 

و هتف  رگ  متم  س  هب  ار  یبآ  ناو  یل  طا  یتح  شابا  وای  س 
: تف  گ 

... نیا  زا  مکی  ایب  ش  اب  مور  _آ 

واب هدی  شک  ش  ناتش  گنا  نایم  زا  تد  ش  هب  ار  ناو  ی 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یم تک  رح  میا  ه  گر  نای  م  هک  یم  شخ  و  تر  دق  مام  ت 
دننام تس  رد  دش  هکت  ن  ارازه   . مدی  بوک  راو  ید  هب  د 

نم! راک  ف 

: مدی  رغ  و  هدر  ک  تش  ارم  متس  د  ود  ر 

ال! صا  ش،  وای  س  چی  _پن 

. تس  ین  نم  یاپ  و  رپ  هب  ند  یچ  یپ  تق  االنو 

: تف  وگ  هدش  بدنل  داه  رف  یاد  ص 

اتراهچ داتو  ود  ش  دوخ  اب  مکی  براز  ایس  بق  ع  _ایب 

ه!

هن؟ هنک  یم  تف  خ  دهرا  ناد  جو  با  _ذع 

... دیخ  رچ  رایه  م  تم  س  هب  مزی  مآ  دید  هت  هاگ  ن 

دنک! مرا  ثن  ات  تش  اد  یا  هدنب  وک  یاه  هلم  ج  انئم  ط 

ناکت تب  ثم  هناش  هبن  سیر  هک  دناوخ  ار  مرک  ف  راگ  ن 
: تف  وگ  هدا  د 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

! اقی  قد  _هرآ 

باذع تد  ش  زا  هک  مگب  ت  ارب  هلم  ج  رام  وت  هی  منو  ت 
بیر! نو  ریب  تک  رش  نیا  زا  ینو  تن  ناد  ج 

ش یاج  زا  رایه  م  اما  دز  ادص  شار  مس  رشا  ابت  داه  ر 
: تف  وگ  هدش  بدنل 

! ید  وب  تش  یق...پ  یفر   ، یت  سو  _د 

! ناه  ج  مدو  ب  هتف  گ  ته  ب  ا 

یدروآ رد  تا  شو  زاگ  ور  هبنپ  یت  قو  زور  هی  مدو  ب  هتف  گ 
نتشاد منک  یم  فی  رعت  تا  رب  دش  مال  رب  تق  یقح  و 

ش روا  کسب  وهچی  هها  نگ  یب  ش  مهت  م  هک  یا  هدن  و 

؟ هتد  ای  دهرا  یس  ح  هچ  تس  ین  یک  ردم  و  هنک  یم  ن 

نو... چ  تس  ین  نم  فی  رعت  هب  یزا  ین  هگی  االند 

: تف  وگ  هتف  ر  هناش  ن  مبل  ق  تم  س  هب  شار  تش  گ 

... ینک  یم  ش  سح  یرا  _د 
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اش هنی  س  هب  هنی  وس  هدر  ک  رپ  ار  نام  نیب  هلص  ا 
: مدی  ر 

ــرا! یه  _م 

داد: هما  دا  ممش  خ  هب  هج  وت  نو  د 
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دش هجاش  یتن  و  ید  ادن  ش  وگ  ماف  رح  هب  راب  هی   _
! هانگ  یب  رتخ  د  هی  یار  ب  هقب  اس  ءوس  و  ناد  ن 

اب وش  بجو  هب  بج  و  هک  یا  هزا  غم  نتف  رگ  ش  یتآ  د 
! دوب  هدی  چ  قو  ذ 

! هدن  تر  ورغ  تس  د  وتر  اسف  ا  رابن  ی 

یادص نت  واب  هدر  شف  مهب  یق  یمع  مد  اراب  میا  ه  پکل 

: متف  گ  ینی  ی 

... مدو  ب  هدا  د  تس  زاد  ور  اناج  نم   _

و هدی  بوک  ما  هنی  س  یو  ربر  اشار  هرا  شا  تش  گ 
: تف  گ 

داد! تس  زاد  ور  اناج  هک  ید  وبن  وت  طق  _ف 

! مدو  شب  ومع  م 

ش زرل  و  رایه  م  یاه  مش  چ  رد  کش  ا  کچ  وک  هقل  ح 
دنا. سر  ش  دوخ  جو  هبا  ار  ممش  وخ  یگ  ش،کالف  یاد  ص 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

مناتشگنا مکحم ندیشک ؛اب هتشادرب بقع هب یمدق

یدنلب فوه مندرگ ات ناشدادتما و میاهوم الهبالی

. مدیشک

و هتفرگ هلصاف زیم تشپ دق مامت هرجنپ زا داهرف

: تفگ

سرد شزا هشیم یلو ... دیشک بقع ونامز هشیمن _

. تفرگ

اما هیک اقافتا نیا هدرپ تشپ مینود یمن مزونه ام

... هسانشیم ورام نوا انئمطم

نیا مامت ، هتشاذگ شدوخ یور هک یمسا ره ای وباک

تبون ...حاال هدرک یم یزاب نوماهاب تشاد تدم

. مینک یزاب شاهاب تسام

: تفگ بجعت اب شوایس

هب یتح ؛ میدیمهف وتقیقح هک میدن نوشن ینعی _

؟ دیگب دییاوخ یمن ما هچنغ
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: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  داه  ر 

... یار  _هن!ب 

اهر مام  ت  همی  شارن  فرح  ش  هار  مه  نفل  ت  یاد  ص  ا 
ورف ش  تک  بی  ج  لخ  اد  شار  دتس  هک  یلا  ودحر  هدر  ک 

: تف  گ  درب  ی 

. مدب  با  وج  دیا  اهب  هچ  ب  دیش  خبب   _

ش شو  گ  رانک  شرب  نداد  رارق  سو  امت  ند  رک  لص  او 
: تف  گ 

. منز  ب  گن  ز  ته  ب  دعب  تس  ین  مهم  دایز  هگا  ناج  ادلی  _گ 

هدیخرچ ام  هب  تش  هت،پ  خاب  گن  ر  هرا  بکی  شهب  هاگ  ن 
دز: چپ  و 

وت...؟ یگ  یم  یرا  د  یچ   _

؟ یچ  ینع  ی 

...؟ هیچ  هچ  رتف  د 
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زا یعیبط ریغ یتلا ابح شوایس " هچرتفد " نتفگ اب

. دیرپ شیاج

... متسناد یمن نم هک دوب یزیچ اجنیا
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: تف  وگ  هتخ  ادنا  یاش  چم  تع  اس  هب  یه  اگن  رایه  م 
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... مرا  د  هاگ  داد  هگی  د  تع  اس  ود   _

کاس هی  با  تهم   . منی  بب  ور  هچ  نغ  ماو  خ  یم  ش  ل 
... هدر  ک  هدا  شمآ  ا 

و داه  رف  بی  جع  یاه  ش  نکاو  زا  هار  کا  اراب  مه  ا 
: متف  وگ  هدر  ک  ادج  ش  وای  س 

هتد... وخ  هنو  مش،خ  چ  یو  ر  تم  دق   _

... ناه  ج  تر  امع  میر  ب  دیاب  نو  ممه  قاض  رب  تس  _د 

. میت  خو  د  مش  چ  وا  هب  همه  داه  رف  فر  ح  نیا  ا 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  شارت  هار  م 

... ناط  لسل  رخا  _ف 

مرج هب  ور  ادلی  گ  هنک  یم  ترام  ع  یو  ت  یی  اراک  هی  دهرا 

و... رابن  ا  یو  ت  هتخ  ادنا  نم  یار  ب  یس  وس  ا 

. هرا  دن  یبو  خ  تی  عض  و  ما  هچ  نغ  هنرظ 

هدننک رک  منف  لت  تش  زاپ  نو  شد  ایرف  و  داد  یاد  ص 
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دوب...

******

" هچنغ "

هبور درم  زا  یا  هظ  حل  مت  سناوت  یم  ارن  مرو  ابان  هاگ  ن 
... مرا  درب  میو  ر 

ن...

نیا هب  روط  ،چ  مدو  اشب  هون  دیاش  ای  رتخ  د  نس  م 
؟ درک  لو  بق  ار  ید  اهنش  یپ  نین  چ  تع  ر 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  ار  م 

! دین  یبب  با  وخ  _وت 

... منک  یم  ن  لو  ؛بق  دین  ک  مرو  بجم  دین  وت  یم  ن 
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: تف  وگ  هتخ  ادنا  اپ  یو  شاپر  مار  ابآ  ناط  لسل  رخا  ف 

! منک  یم  و  منو  تیم   _

! ینک  یم  لو  وبق  یگ  یم  هلب  تد  وخ  نو  بز  ا 

یس! بنو  خ  یاه  هگر  ب  ءاض  ما  نات  ساد  لثم  تس  ر 

یشب س  بنو  خ  مین  ک  تر  وبج  م  مین  وت  یم  ن  یت  فگ  ی 
! نک  هاگ  ن  وتر  وب  رود  ا 

تر... امع  نیا  راک  ت  مدخ  مه  ید  ش  تد  وخ  س  خبنو  م 

... هلبق  تا  عفد  لثم  مرا  ب 

: تف  وگ  هدز  ید  نخز  وپ  هک  مدر  شک  هاگ  ن  گن  گ 

ورپ ینَت  سَک  َف  هزا  غم  نوا  هک  دوب  یک  ینک  یم  رکف   _
ـیشدز؟ تآ ورو  ت  با  تک  ز 

داد: هما  دا  هک  مدن  ام  متا 

یف! عض  هط  قن  زا  _وت؛رپ 
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یتح هنازرف و باتهم ، تسگرن نامام ، تاباب جاح

! هاگشرورپ نوا

یم میاهوناز شملظ و یمرش یب مجح نیا زا

. دیزرل

نیمه مدوبن اه دراگیداب تسد ریسا رگا انئمطم

! مدوب هدش نیمز شخپ هظحل

: تفگ و هدش مخ ولج هب یمک

یا هگید یاج هنوتیم شیتآ نوا یاه هلعش رابنیا _

! هتفیب
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! دوب  هدم  آ  دنب  منا  ب 

. مدو  ب  هدش  الل  همل  ک  یع  قاو  یان  عم  ه 

ما هرج  نح  زا  یی  اوآ  نی  رتکچ  وک  اما  دش  یم  زاب  منا  ه 
دش... یم  ن  جر  ا 

هب ار  ما  هدع  شم  زوس  و  دیش  ک  یم  ریت  میا  ه  هقی  ق 
. مدر  ک  یم  حس  یبو  خ 

  : منز  ب  بل  متس  ناوت  اهنت 

  ! ینز  یم  مهب  ومل  _حا 

و هدن  ابس  چ  یلد  نص  یت  شپ  هب  هرا  بود  اشار  هیک  ت 
: تف  گ 
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. مراد تهب یساسحا هچ نم یمهف یم !حاال هبوخ _

! ترامع تمس دایم هراد هدموا دقاع ناج؛ مناخ _

! تخیر ورف مدوجو مامت ایرث یادص اب

رب هیکت واب هدش دنلب شیاج زا ناطلسلا رخف

: تفگ یزیمآدیدهت نحل واب هدرک نم هب ور شیاصع

! شاب تباختنا بقارم _

! هراد میقتسم رثا نم میمصت یور وت؛ باختنا

هدب... تاجن وتافعض هطقن همه هلب ابهی

. درک  یمن  ادج  متر  وص  یور  زا  شار  میق  متس  هاگ  ن 

دنی! بب  شار  یاه  فر  ح  ریث  ات  تس  اوخ  یم  راگ  ن 

و داد  یم  اش  یزو  ریپ  زا  ربخ  ش  نامش  شچ  شخ  ر 
! مدو  ب  اهنت  ردق  ن...چ 
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: تفگ و هداد رارق بطاخم ار ایرث

لیاسو دقاع یارب و رایب رداچ رتخد نیا یارب _

نک. هدامآ ور ییاریذپ

لخاد یت  ح  رگی  مد...د  وبن  اه  درا  گید  اب  ریس  ا  رگی  د 
! مدو  بن  تر  ا 

لبم یو  ربر  هدن  امن  ش  نورد  یح  ور  هک  یس  ک  دنن  ا 

. مدو  ب  هدش  راو  آ  یی  اریذ  پ  یت  نطل  س 

دش! اب  متش  ونر  س  تس  ناوت  یم  ...ن  ن 

... ینا  ور  هج  نکش  مج  ح  نیا   ، با  ذع  مج  ح  ن 

. دوب  هتخ  ادنا  مرس  یو  وربر  هدر  ک  زاب  ار  چردا  ا 

یارب وتالش  نم  زا  عاف  د  رط  اخ  هب  مه  منا  خ  با  ب 
و دوب  رابن  ردا  ادلی  گ  رانک  ،حاال  ناه  ج  هب  زند  گن  ز 

ن...
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؟ مدوب هدنز روطچ نم

وا هب رابجا هب دوب رارق هک مدوب هتسشن یدرم رانک

؟ میوگب هلب

دوب! رتگرزب مه مردپ زا هک یدرم

مدز: گنچ ار رداچ دقاع ادص اب

؟ نتسه اجک مناخرتخد _ردپ،

نوریب شبیج زا ناطلسلا رخف هک ار یا هگرب ایرث

. تفرگ دقاع تمس هب تعرس ارهب دیشک

: تفگ و هداد ناکت یرس شندناوخ اب دقاع

. مینک یم عورش ... هشاب _

اسنوم #: هدنسیون

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

297 تراپ #

... مدی  نش  یم  ن 

... مدی  د  یم  ن 

... متش  ادن  یس  ح  هچی 

ورب هدر  ک  زاب  ایرث  هک  ینآرق  یت  ح  هن  مفا  رط  هبا  ه 
. دوب  هتش  اذگ  منا  دتس  یو  ر 

... مرا  کفا  و  دوب  مول  عمان  یا  هط  قن  هب  هری  خ  مه  ا 

هن یر  یوص  ت  منه  ذ  هش  وگ  ره  رگو  جت  سج  کی  ل 
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. درک  یم  رور  ارم  متا  رط  اخ  زا  رود  ناد  ن 

یب و  نیت  ور  یگ  دنز  کی   ، متش  اد  ینش  ور  یاه  ز 

... ینت  شاد  تس  ود  یاه  یرار  کت  زا  ...رپ  هیش  ا 

ورپ کی  رات  یاه  زور  نیا  هک  مارآ  و  نش  ور  یرد  ق 
دند. وبن  روا  ب  لبا  ق  هج  و  هچی  شهب  ن 

؟ دیش  ک  اجن  یا  هب  مرا  ک  ا 

؟ درک  یم  نم  اب  تش  ونر  س  هک  دوب  یزا  هچب  ن 

؟ مزا  بب  ار  ما  هدن  یآ  دوب  رارق  وحاال  متخ  اراب  ما  ید  ا 

نامه زا  یک  دنش؛ی  ساب  اهکوبا  نیا  مام  شت  ا 
باال بل  ق  ناب  رض  سو  سفن  فن  اب  هک  یی  ساه  کوبا 

. مرپ  یم  نآ  زا  هتف  ر 

رد ار  نم  و  دنو  ش  مقا  تا  دراو  س  گرن  نام  وام  اباب  ج 

مامت  ، دوب  س  کوبا  طق  ف  دنیو  دنش.گب  کب  ناش  شو  غ 
د!
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ایآ  ... منا  سخ  ورع  منک  یم  ض  رع  موس  راب  یار  _ب 
؟ ملی  کو  هدن  ب 

هراتس کی  یت  ح  نم  یگ  رزب  نیا  هب  نام  سآ  رد  ینع  ی 
؟ متش  ادن  م 

ایادخ  " مدز  بل  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

؟" مرا  د 

: تف  گ  تی  دج  اب  دقا  ع 

افط! رتل  منا،بدنل  سخ  ورع  مدش  هجن  وتم   _

: تف  وگ  هدز  تس  د  یگ  تخ  اس  یلا  حش  وخ  اب  ا 

... هکر  ابم  داد؛  ور  هلب   _

: تف  گ  هرا  بود  دقا  ع 

دیدب هزا  جا   . مدی  سر  پن  امش  زا  منا  خ  نک  ن  غو  لش   _
نگ... ب  نو  شد  و 

. مدش  هری  خ  ناط  لسل  رخا  ف  وهب  هدر  ک  ربدنل 
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اشرب   هرا  شا  تش  گنا  واب  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات 
ش رگی  د  تس  د  یچ  م  تع  اس  یا  هش  یش  هح  فص  یو  ر 

دز.   هبر  ض 

: تف  گ  دید  رت  اب  دقا  ع 

؟ ملی  کو   _

هدیبوک و  ید  ورو  بر  ند  دش  زاب  کان  تش  حو  یاد  ص  ا 
!! دیز  سرل  رت  زا  مند  ب  مام  ت  راو  ید  شهب  ن 

!... تش  اد  هرا  تس  زون  ه  منا  مس  آ  راگ  ن 

زیم یو  ربر  طا  یتح  ارابا  نآ  و  هتس  ارب  نآر  ق 
. متش  ا 

اه نآ  زا  هک  یس  شوح  یاه  مدق  مکح  م  یاد  ص 
... دوب  هتش  اداو  ت  وکس  هب  ار  همه  دش  یم  س  کعن  م 

یم دای  رف  شار  بحا  ص  مش  خ  هدی  سر  هکن  یی  اه  م 

د.
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نودب هک  میت  سه  اجک  تس  ناد  یم  لبق  زا  راگ  ن 
. دمآ  نام  تمس  هب  میق  متس  یلط  ع 

دند! ش  ودرا  مه  داه  رف  شو  وایس   ، رایه  شم  رس  تش  پ 

یشنکاو هچ  ناش  یور  ش  یپ  هنح  ص  ند  ید  اب  منا  د  یم  ن 
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دند. اد  ناش  ن 

! دوب  ناه  ج  یو  ربر  مزک  رمت  مام  ن...ت 

مش یو  ربر  مدی  فس  وچردا  نم  شزا  مخ  رپا  هاگ  ن 
دات! فا  دوب  هتس  شن  م  رانک  یم  ک  هلص  اف  اب  هک  نس  ح 

گر ند  رکد  اهواب  مش  چ  ند  ش  سخر  حو  ضو  ه 
! مدی  شارد  ندر  وگ  ینا  پشی 

ار وا  هک  دوب  یرا  ب  نیل  وا  نیاو  دوب  کان  سر  ت  تی  اهن  ی 
. مدی  د  یم  هنو  گنی  ا 

دش... یم  یلا  وخ  رپ  تع  رس  اشهب  هنی  س  هس  ف 

هدیسرت درم  نیا  مش  خ  زا  مه  ناطلسلا  رخ  ف  یت  حاالح 
دنک. ناه  نپ  ار  نآ  تس  ناوت  یم  ون  د 

... دیز  رل  یم  ش  یاه  تس  ود  دز  یم  ود  ود  ش  هاگ  ن 

س فن  دش  لید  بت  هدب  رع  هب  مک  مک  هک  ناه  ج  یاد  ص  ا 
دش... س  بح  هنی  س  رد  ه 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یطلغ هچ  ـــد  یرا  د  نم  زا  ربخ  یب  ؟  هرب  خ  هچ  اجن  _یا 

نا!؟ !؟هـــ  دین  ک  ی 

!؟ دیو  گب  تش  اد  تا  رج  یس  ک  ه 

ار متا  رط  اخ  هچ  رتف  د  ناطلس  رخلا  ف  تف  گ  یم  یس  ک  ه 
هک ید  رم  هب  ما  هدا  د  لد  هدی  مهف  یت  قو  و  هدن  ا 
مدقع هدی  صالحد   ، دوب  هدناو  خ  نم  منه  ج  شار  د 

و....؟ د 

... ناه  _ج 

... دیا  هچب  ن 

هرهچ نام  وابه  هدم  ا  نامتم  س  هب  مکح  م  یاه  مدق  ا 
: دیر  غ  کان  سر  وت  سخر 

نم ور  رتخ  د  نیا   " دیا  "و"بن  دیا  "ب  متف  گ  اهر  _اب 

! منک  یم  نیی  ع 

ش دقع  دیر  اد  روط  چ  هتم  وسال  هدن  شز  ردپ  یت  ق 
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؟ یک  هزا  جا  ؟اب  دین  ک  ی 

هچ... ن 

نوچ هنو  م  یم  تر  امع  نیا  یو  شت  رمع  زور  نیر  خآ  ا 
ــه! نم لا  مـــ 

ـــم! ه 

! درک  پهرا  راس  فا  مبل  ق  ناب  رض  و  دش  درگ  میا  ه  مش  چ 

دز! یم  ن  دای  رف  ار  تر  فن  رپ  یت  نعل  تی  مکلا  نیا  ش  ا 

هب نام  رود  ات  رود  هدن  ام  متا  یاه  مدآ  هب  هج  وت  نو  د 
. دیش  ارک  متس  د  چم  و  هدم  آ  متم  س 

داد: قرار  بط  اخم  ار  رایهم  مند  اتس  یا  اب  نام  ز 

... ینک  راک  یچ  هک  ینو  دیم  ــرا...  یه  _م 

... ورب  تس  ه  مس  اوح   _

رُس متس  د  فک  تم  س  هب  مچ  م  یو  شزار  ناتش  گ 
. تف  رگر  ردب  ار  نآ  و  هدر  و 
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نآ شرانک نتشادرب مدق یارب تفر یم فعض ملد

اما... هنوگنیا مه

. مداتسیا تباث میاج رد
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دنا. چخر  متم  س  هب  ثک  شارابم  ر 
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تینابصع زا  هدش  ض  بقنم  یک  وف  سخر  ینا  مش  چ  ا 
: دیر  غ 

! منی  بب  تف  یب  _هار 

هب یم  شچ  ریز  و  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
. مدر  ک  هاگ  ن  ناط  لسل  رخا  ف 

ار ناد  یم  هنو  گ  نیا  مت  سناوت  یم  ن  اما  مدو  ب  هدی  سر  ت 

. منک  یلا  شخ  ی 

: مدز  بل  یم  ارآ  یاد  ص  واب  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

! هتف  یمن  مدا  خونا  یار  یب  قافتا  ،...هچی  دین  ک  نیم  ضت   _

رب شار  ناتش  گنا  راش  وف  هدرک  زیر  شار  یاه  مش  چ 
. درک  زدای  متس  د  یو  ر 

یادص واب  هدا  تفا  اش  ینیب  هب  ینی  چ  مش  خ  تد  ش  ز 
دز: دای  رف  ناط  لسل  رخا  ف  هب  ور  یا  هدن  نک  دید  وهت  بدنل 

زا هتف  شیب  ایرب  و  رود  و  هداو  ناخ  یار  ب  یق  افتا  ره   _
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! منیب یم وت مشچ

زا هداس تسین رارق ... یدرک عورش ور یزاب دب رابنیا

! یرب رد شریز

اب مه ار نم تشاد یم رب هک یدنلب یاه ماگ اب

دیشک یم شدوخ

هب هک میدوب هدرکن کرت ار سنلا زونه

! داتسیا هرابکی

تمس هب  بدنل  یاه  ماگ  واب  هدر  ک  اهر  ار  متس  د 
. تش  گرب  ناط  لسل  رخا  ف 

: تف  شگ  دتس  ند  رب  ولج  واب  هدا  تس  شیا  خر  هب  خ 

هچ... رتف  _د 

دات...! اسی  هین  اث  دنچ  یار  ب  مبل  ق  راگ  ن 

!؟ تس  ناد  یم  ما  هچ  رتف  د  هرا  برد  اجک  زا  ناه  ج 
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سهب پس  و  نم  هب  ادت  با  ید  ج  هاگ  ن  ناط  لسل  رخا  ف 
: تف  وگ  هدر  ک  ناه  ج 

هنم... اب  قح  یم  هفب  یت  _قو 

و هدر  رتب  ولج  شار  رس  وا  هب  هج  وت  یب  ناه  ج  ا 
: دیر  غ 

، مون  شب  تق  وقح  و  قح  زا  ماو  خ  یم  ن  یچ  یه   _
هچ...!؟ رتف  د 

ابو هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هناشن  هب  سیر  ناط  لسل  رخا  ف 
. درک  یک  چو  ک  هرا  شا  ایرث  صهب  ر 

نوریب ش  صو  صخ  م  مرف  بی  ج  زا  ار  هچ  رتف  د  ا 

ار ،نآ  هار  نای  م  ناه  ج  هک  تف  رگ  ش  تمس  وهب  هدی  ش 
: تف  وگ  هدی  شک  تد  ش  ه 

! منک  یم  ص  خش  م  زور  ما  ونو  تمه  فی  _لکت 

هارمه ار  نم  مچ  م  نتف  رگ  واب  هدم  آ  متم  س  هب  هرا  ب 
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@DONYAIEMAMNOE

! دیشک باال هقبط هب یهتنم یاه هلپ تمس هب شوخ

! دوب وا نامرف تحت متاکرح مامت ، کسورع کی لثم

هب رداچ ندناچیپ مدب ماجنا متسناوت هک یراک اهنت

. دورن میاپ و تسد ریز ات دوب مرمک رود

نآ زا شیب راگنا باال هقبط ورهار هب ندیسر اب

هدرک اهر ار متسد هک دنک لمحت ار توکس تسناوتن

! دیبوک راوید ارهب متشپ و
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. دیخ  رچ  مدی  فس  یچردا  ور  صرب  رح  واب  زیت  ش  هاگ  ن 

رب هچ  رتف  ابد  هار  مه   ، هدیش  ک  مرس  ضزا  یغ  اراب  ن 
. تخ  ادنا  نیم  ز  یو  ر 

. مدن  ابس  چ  راو  ید  هب  رتشی  ارب  دوخ  و  هدی  شک  ینی  ه 

هقبط رد  هک  یی  اه  ناش  ون  طخ  زا  یت  شح  حتلا  ن 

! دوب  رت  کان  سر  ت  مه  دوب  هدی  شک  نیی  ا 

وهب هدی  بوک  مرس  فر  ط  ود  مکح  شارم  یاه  تس  د 
دز. گن  چ  ار  منا  وزا  ب  هرا  ب 

دنش. اب  هدی  شک  وقا  چ  ناش  یور  رب  راگ  ن 

. تخ  وس  یم  و  دیش  ک  یم  ،ریت  زاب  مخ  ز  کی  ل 

و هدن  ارذ  گ  زانرظ  ار  مترو  ص  بج  و  هب  بج  شو  هاگ  ن 
: تف  گ  داد  یم  منا  کت  هک  روط  ن 
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داد و  دات  اسی  نم  یو  ر  وت  هک  یرتخد  نو  ا  تف  ر  اجک   _
؟ هری  من  روز  فر  ح  راب  ریز  د 

هش...! یمن  الل 

نا؟ ؟هـــ  هش  یمن  س  کــ  شهچی  وگ  هب  هقل  غالمح 

ریغ ش  ردپ  نو  دب  درج  م  رت  خد  هی  دق  عـــ  دیس  رن  تل  ق 
؟ هنک  م 

زا هک  یی  ادص  واب  هدر  شف  مه  هب  درد  اراب  میا  ه  مش  چ 
: متف  گ  دمآ  یم  رد  هاچ  ه 

یدرم دقع  دوب  تح  ار  نم  یار  ...ب  ینک  یم  رکف   _
؟ هرت  گر  زب  ممر  دپ  هک...زا  مش  ب 

!... دوب  !ن  با  نج  ریخ  ه 

... ومس  ح  یم  هف  یم  وت...  ا 

ره یر  ضا  ح  هش  اب  طس  تو  نازیز  ع  یگ  دنز  یاپ  یت  ق 
! ینک  ب  یرا  ک 
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طلغ هچ راک... نوا ماجنا هشیم ترکذ و رکف مامت

! تسرد هچ

و...! یدیم شماجنا وت

نهلا یاد  ص  ند  مای  یردن  ارب  هک  دش  زدای  یرد  قنآ  مدر  د 
. مدی  زگ  مکح  ارم  مبل  م 

نامه واب  هدر  ک  ریی  غت  ینآ  شهب  مش  خ  رپ  یاه  س  ف 
اهر ار  اه  نآ  دوب  هدز  گ  نچ  ار  منا  وزا  هکب  یت  ع 

. د 

و هدا  د  قرار  مند  ب  فر  ط  ود  هلص  اف  شاراب  یاه  تس  د 
: تف  گ  دوب  هدش  مار  هکآ  یی  ادص  ا 

؟ هتچ   _

: مدز  بل  و  هدن  اخر  چ  یر  گید  تم  س  هب  ار  م 

... مرب  _براز 
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اب نم رتزا زرف هک منک رارف شتسد ریز زا متساوخ

و تجامس واب هدش عنام شتسد ندیشک نییاپ

: تفگ رتشیب مکحت

هنک؟ یم درد تاجک _

رایتخا یب هک دوب هدش هناردپ و مرن ردقنآ شنحل

. مدرک ضغب

#مینجات
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یندشنادج زج  هک  یی  اه  مخ  ا  متو  کس  ند  بیدا 

ش دوخ  واب  هدر  وخ  تیر  قی  مع  هرگ  دوب  ش  ترو  ص 
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: درک  همز  م 

... مدو  ب  هتف  رگ  وتا  هوز  _اب 

: دیس  رپ  رت  مالمی  نم  هب  و 

س؟ ادر  اگی  داب  راک  تا!؟  هوز  _اب 

هب سیر  ناز  یوآ  یی  اه  بل  و  هدش  رپ  یاه  مش  چ  ا 
. مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  ن 

شارال دتس  ودر  ه  وکالهف  هتش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 
داد. هما  شدا  ندر  واتگ  هدی  شک  ش  یاه  وم  الی  ه 

: تف  وگ  هدر  ک  مند  سب  امم  رت  مار  شارآ  دتس 

... تف  یب  _هار 

یادص هک  مدر  ک  تک  رح  مقا  تا  تم  س  شهب  تیاد  اه 
نامیودره فق  وت  ثع  اهاب  هلپ  زا  یبا  تش  رپ  یاه  م 

د.

... تف  رگ  تد  ش  مض  غب  ادلی  گ  ند  ید  واب  هدی  چخر 
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رد یار  شارب  ناتس  ود  هداد  ناک  ت  سیر  ناه  ج  یار  ب 
دش. معنا  ناه  ج  هک  درو  آ  ولج  مند  شکیش  و 

درک ش  هاگ  ن  لا  وس  ورپ  هدش  درگ  ینا  مش  چ  اب  ادلی  گ 

: متف  وگ  هدر  ک  یت  سد  ش  یپ  ه 

مات... سد   ... ادلی  گ  مرا  د  درد   _

... دیئ  اس  ناد  وند  هدش  مه  شرد  یاه  مخ  ا 

. دنک  یم  ش  سنزر  شار  دوخ  متس  ناد  ی 

دنک. عاف  د  نم  زا  تس  نا  وتن  هک  دوب  یرا  ب  نیم  ود  ن 

هک منک  مک  اشار  ینا  رگن  راب  ات  منز  ب  یف  رح  متس  ا 
: تف  گ  ناه  ج 

نم...  ... هدش  یچ  اش  هوزاب  نیب  شب  قاتا  ش  _ربب 

ماج... ن 

یور رب  ما  هچ  رتف  د  یهب  هاگن  و  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

. متخ  ادنا  نیم  ز 
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دش؟ یم هچ ما هچرتفد فیلکت

: تفگ هک دناوخ یتحار ارهب مهاگن فرح راگنا

. هنومیم نم شیپ رتفد نوا _

بل ثکم اب هتخود شا یدج یاه مشچ اررد مهاگن

. مدرک تکرح مقاتا تمس هب ادلیگ هارمه و هدیزگ

هب ردقنا وا ایرث و ناطلسلا رخف سکعرب متسناد یم

هگرب ناونع چیه هب هک تسا دنبیاپ خاالیق لوصا

! دناوخ یمن متیاضر نودب ار مسیون تسد یاه

... مشاب شنمشد هک مه ردقچره

********

( ناهج )

راوید هب  ار  متش  هوپ  دیشک  متر  وص  یو  ربر  ار  متس  د 
. مدا  د  هیک  ت 
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نآ اهرد ادص لیس و مراکفا چیپ رد چیپ شخرچ

شونمد کی زا اعطق و دوب هدروآ درد ارهب مرس

. مدرک یم لا بقتسا

... دنچره

؟ ناهج _

هرهچ وهب هدرک دنلب رس داهرف یادص ندینش اب

. مدش هریخ شا یدج
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هدروآ باال  متس  د  نای  هم  چرتف  ود  چردا  زا  شار  هاگ  ن 
: تف  وگ 

وک؟ هچ  _نغ 

: مدز  بل  و  هدر  ک  هرا  شا  ش  قاتا  بر  د  هب  رس  ا 

س. ادر  اگی  داب  ،راک  درک  یم  درد  ش  اتس  _د 

لخ... اد  تف  شر  باها  ادلی  گ 

اب ماگ  مه  و  هدا  د  ناک  رست   ، یا  هدی  شک  موه  ا 
. تش  ادر  ب  مدق  متم  س  شهب  یاص  ع 

ندز بق  وابع  هدا  د  هیک  ت  ملباق  م  راو  ید  شهب  مار  اآ 
. درک  ورف  ش  بیج  نو  رد  شار  شدتس  ت 

!؟ دقا  _ع 

: تف  وگ  هدز  پکل  یم  رن  ه 
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دش! لح اما... دوب قلق دب مکی ... میدرک شلح _

؟ یدرک راکیچ وت

... منزب سدح نــوگ،رازب هــمو

... هدرکن _المز

؟ ناجک شوایس و رایهم

: تفگ و هدناراخ دنخبل اراب شبل هشوگ

یم مه دنق بآ مناخ بابر یارب هراد شوایس _

هنز...

نورابریت هب ور امش مناخ یرخف هدنوم مک مرایهم

. هدنبب

هچنغ ردپ تمس زا یلعج همان تیاضر هی نوچ

ورایهم روجدب ، جاودزا یارب هدرک تسرد

... هدنوزوس

یم هناناج مشچ رهز ایهی هنک یم تیاکش شزا ای
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هنک. راک  یچ  داو  خ  یم  متس  ین  نئم  طم  زون  ه  هری  گ 

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  رت 

ش دوخ  تم  س  زا  نو  ش...ا  دوخ  هده  ع  هب  مرا  زیم   _
! تس  ین  مهم  مار  هنک،ب  یم  ماد  ق 

ادراگیداب و  ایرث   ، ناطل  سلا  رخ  ابف  نم  با  س 
س... ا 

؟ ینک  راک  یچ  یاو  خ  یم   _

ادلیگ منک  ادی  ارپ  داه  رف  هب  خساپ  تص  رف  هکن  زاا  ل 

: تف  گ  یت  حار  وابان  هدش  جر  اخ  قات  زا 

ش هب  هرا  زیم  الن  صا  ش...  ارب  مرا  یب  خی  مکی  هرت  _هب 

. منز  ب  تس  د 

... دمو  شردا  کش  ا 

قاتا ودرا  تق  اط  یب  و  هت  شادر  ب  راو  ید  زا  ار  ما  هیک  ت 
. م 
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ادابم متسب مرس تشپ ار برد شتیعضو ندید اب

... دوشن دراو داهرف

چیه اما... دنک یمن ار راک نیا مدوب نئمطم دنچره

. دوبن مدوخ تسد متاکرح زا مادک

اسنوم #: هدنسیون
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یدیفس تر  هوابتشی  دروآ  رد  اشار  یگ  شی  مه  م 

. دوب  هتس  شن  تخ  ت  یو  رر 

ش رس  تش  وپ  قات  ردا  مرو  ضح  هج  وتم  زون  ه  راگ  ن 
. دوب  هدش  ن 

. دوب  هتف  رگ  نیی  اپ  شار  رس  و  هتس  شب  یاه  مش  چ 

و بدنل  یاه  الیمژه  الهب  زا  ادص  یب  ش  یاه  کش  ا 
رت اشار  هنو  وگ  هدر  ک  روب  شع  گنر  یک  شم  تش  پ 

. درک  ی 

درک یم  یع  س  هک  یی  ادص  واب  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

: درک  همز  مز  دزر  ل 

ما یز  یچ  هب  مش  یم  بو  ...خ  ادلی  گ  براز  ماه  _نت 

اس. هدا  س  ید  وبک  هی  مرا  دن  جای  اتح 

زا داه  رف  یاد  ص  و  هدر  وخ  قات  ا  بر  د  هب  یم  ارآ  ی  ه 

دش: بدنل  رگی  د  تم  س 
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؟ یولع رتکد منزب گنز یاوخ یم ـنا؟ _هج

یبوخ ارهب داتفا هچنغ ندب هب هک یا هشعر

. مدرک ساسحا

. دنام تام مندید واب هدرک دنلب رس دیدرت اب

هب زین شتروص ، شنامشچ ندش درگ اب نامزمه

هدز گنچ ار یتخت ور تساوخ و هتفرگ گنر تعرس

: متفگ یروتسد یتلا هکابح دریگب شلباقم ؛

... نکن _

و دنلب یادص اب داهرف هب .ور دنام تکرح یب شتسد

: متفگ یمکحم

... داوخ یمن _عفال

مارآ یاه مدق واب هتشاذگ مبیج لخاد ار هچرتفد

. متسشن تخت یور رب شلباقم و هتفر شتمس هب

اررد شتسد یقیمع مد واب هدرک یهاتوک ثکم
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. مدش  ش  یوز  اب  یس  ررب  لو  غش  وم  هتف  رگ  تس  د 

شهب یوز  اب  یو  هربر  نادرم  و  گر  زب  نات  شگ  نا  ی 

یم دوب  ک  ادر  اتف  کش  یب  هک  دوب  هتس  شب  قن  یا  هنو  گ 
د.

: متف  وگ  هتف  ر  مه  رد  رت  شیب  میا  ه  یم  خا  رکف  نیا  ا 

... هتس  کش  _ن 

مس. انش  یم  ور  یگ  تس  کش  درد   ... منو  دیم   _

مدنا... تک  رح  یب  هک  دوب  نم  تس  د  راب  ن 

مشچ وهب  هدر  ارباالوآ  مهاگ  ن  زند  پکل  راب  کی  ا 
. متخ  ود  ش  خسی  ی 

نودب متس  ناوت  یم  دش؛  دازآ  تر  امع  نیا  زا  هک  ینا  م 

مدوب هتخ  اس  ش  یارب  هک  یه  ایس  یاه  زور  هب  ر 

؟ منک  یگ  د 

دورو ش  رس  تش  وپ  درو  خ  بر  د  هب  هک  یا  هقت  ا 
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ار میاه مشچ نایم هتشر خی، هسیک هارمه ادلیگ

برد تمس وهب هدش دنلب میاج ،زا هدرک عطق

. مدرک تکرح

هنیس هسفق نورد هک یزیچ دوجو اب ملا وس باوج

دوب. حضاو ؛ مدرکیم ساسحا ما

اسنوم #: هدنسیون
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.... مدر  ک  یم  حس  وباذ  ع  نو  ا  متش  حاالاد  نیم  ه  ن 

فارطا حاال  مزا  سب  وا  یارب  دوب  قرار  هک  یم  ن 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب...! مدوخ

*****

ندش کی  دزن  زا  ناش  هکن  اه  گر  خشخشب  یاد  ص  ا 
رس یم  ک  داد  یم  ار  مرس  تش  زاپ  تس  رد  ید  ر 

. مدش  ور  هب  ور  داه  رف  واب  هدن  اخر  چ 

گنهامه ش  بوب  حم  یاص  شابع  مار  ردآ  شار  یاه  م 

. دوب  هدر  ک 

زگره وا  عقا  و  داد...رد  یم  ن  خجر  هب  یا  هلج  ع  هچی 

یصخش یگ  دنز  رد  هچ  ش  راک  رد  هچ   . دوب  ن  لو  ج 
اش...

. مدن  ادر  گرب  لبق  هط  قن  هب  ار  مه  اگن  یش  نکاو  نو  د 

: تف  وگ  هدا  تس  یا  مرا  ن 

هن؟ یگ  ب  مهب  یاو  خب  ور  یز  یچ  منک  یم  رکف   _
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: مدا  د  با  وج  تی  طاق  ا 

_هن...!

. دیخ  رچ  اناج  هناخ  لگ  تم  س  هب  مه  ا 

دای هب  ار  مدو  ب  هتش  اذگ  نآ  رد  اپ  هک  یرا  ب  نیر  خ 
. متش  ا 

... هدش  کش  شخ  دوج  و  مام  ت  حامت 

: تف  گ  تج  امس  اب  هک  متش  ادر  ب  مدق  ش  تمس  ه 

؟ ناد  جو  با  ذع  ؟  مدب  ی  مسا  هچ  ید  رک  هک  یرا  ک  _هب 

! بص  عت  ای  یرد  ل 

: متف  وگ  هدی  شچخر  تمس  هب  مش  خ  ا 

؟ یت  فگ  یچ   _

: تف  وگ  هتخ  ادنا  شارباال  ناور  ب 

... نزن  هار  نو  هبا  وتد  وخ   _
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یتقو داد  نو  کت  وتر  امع  نیا  یزا  س  ریز  لک  تا  د 
! ینک  یم  نیی  عت  وش  ـد"  یاب  ـد"و"ن  یاب   " یت  ف 

یرازیمن زید  دای  رف  و  ههانگ  یب  نو  ا  ینو  دیم  حاال  و 
هش؟ رود  تر  امع  نیا  و  وتز  شا  رمع  اارخ 

؟ یرذ  شگب  زا  ینو  تیم  ن 

.... مگب  رته  ایب  تا  رب  هدش  زیز  ع 

اشار هقی  دنک  مام  اشارت  هلم  ج  دناو  تب  هکن  زاآ  ل 

. مدی  شک  ملب  اقم  ار  ووا  هدز  گن  چ 

یبوخ هب  ار  متی  نابص  وع  مش  خ  تد  ش  مدو  ب  نئم  ط 

دنز! یم  دنخ  بل  دمع  زا  اما  دنک  یم  حس 

: مدی  رغ  و  هدی  ئاس  مه  هب  ار  میا  ه  ناد  ن 

نم داه!  رف  ش  اب  یر  بیم  راک  هب  هک  یی  اه  همل  ک  بق  ارم   _
... مدر  ک  دوم  ناو  طق  ف 

اش هناچ  نتف  رگ  شوباال  یاه  مش  چ  ند  رک  زیر  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

: تفگ

! یتسبلد شهب ...!وت متسین _

داد: همادا توافت یب هک مدز دایرف ار شمسا رتدنلب

، شتیموصعم ، ششمارآ هب هکلب شدوخ هب اهنت _هن

... شیهانگ ،یب شروضح
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هرعن و  هدا  د  له  بق  ع  هب  تد  ش  هب  اشار  ه 

. مدی  ش 

دز. دنخ  زوپ  و  دات  هتش،اسی  ادرب  بق  ع  هب  مدق  و 

یلا ودحر  هتف  ر  هناش  شن  تمس  هب  ار  ما  هرا  شا  تش  گ 
: مدی  رغ  راو  دید  ،هت  مدز  یم  س  سفن  فن  ه 

نک! س  !بــ  داه  فــر  نک  س  _بــــ 

هب تی  مها  یب  و  هدر  ک  بت  رم  شار  وتک  نه  ر 
: تف  گ  دیش  ک  یم  هلع  ش  منو  رد  زا  هک  یم  ش 

! منک  یم  _بسن 

نک... وبس 

رادرب تس  د  یت  خاد  نا  هار  تد  وخ  اب  هک  یگ  نج  ز 
! ناه  ج 

تد! وخ  س  اسح  ا  یار  هنب  اما  هبو...  خ  رور  غ 
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زونه یلصا لتاق ندشن ادیپ دوجو ؛اب مراد لوبق

. ینک دامتعا هچنغ هب هتخس تارب مکی

مکی رازب و نییاپ رایب وترود راصح نیا اما

هرب... ولج تساسحا

!. هریمن یرود یاج مترورغ شابن نارگن

*****

. مدر  ک  تر  پ  زیم  یو  ربر  مکح  ارم  ملب  اقم  یاه  هگر  ب 

. درو  خ  یم  گن  ز  مش  وگ  رد  ماد  م  داه  رف  یاه  فر  ح 

ش نتف  زار  تع  اس  _شش  جنپ  شزا  یب  هک  حاال  یت  ح 
. دوب  هتش  ذ 

. مدر  ک  یم  زکر  مت  دیا  ب 

یدایز یاه  راک  دیا  ...ب  مدر  ک  یم  ور  و  ریز  ار  هتش  ذ 
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!.. مداد یم ماجنا

ارهب مراک قاتا نامز هچ مدشن هجوتم یتح اما

! مدرک کرت هچنغ قاتا دصقم

! دوبن نم رایتخا اب متاکرح زا کی چیه راگنا

،اب   هتف  رگ  منا  تش  گنا  نایم  ار  یز  ولف  درس  هری  گتس  د 
ار   بر  ود  هدی  شک  نیی  اپ  ار  نآ  نک  مم  یاد  ص  نیر  تمک 
  . مدر  ک  زاب 

ش ناوز  اب  درد  یار  ب  منا  خ  بابر  هک  یی  اهو  راد  دوج  او 
اما... دوش  راد  یب  متش  اد  کش  دوب  هدا  د  وا  ه 

... منز  ب  مهب  شار  یا  یور  هدر  ک  کس  یر  متس  اوخ  یم  ن 

مدوب هتش  ادر  ب  لخ  اد  هب  هک  یم  دق  دیا  !ب  نم  هب  تن  ع 
زا متس  ناوت  یم  هک  یی  اج  وات  مدی  شک  یم  بق  اع 
یب اما  مدش  یم  رود  اش  یلع  ف  بح  اص  و  قات  ا  ن 
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@DONYAIEMAMNOE

مرس تشپ ار برد و هتشادرب یرگید مدق رایتخا

. متسب

یبوخ ارهب شمارآ مدزاب مدو قاتا یکیرات دوجو اب

. مدرک یم سح

رانک و هدش شکیدزن مارآ و مظنم یاه مدق اب

. مداتسیا شتخت
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و هدش  ش  خپ  تش  بلا  یو  شربر  بات  و  رپپچی  یاه  و 
دوب ناز  یوآ  تخ  ت  هبل  زا  زین  اهنآ  زا  یش  خ 

. دوب  داه  رف  اب  ق 

... تش  اد  تی  موص  ع 

هدیدان ار  نآ  دش  یم  ن  هجو  هچی  هب  هک  یت  یمو  صع  م 
. تف  ر 

... مدو  ب  هدی  د  مه  ن 

! یی  وج  زاب  قات  ا  بر  د  لبا  قم  لو؛  ا  زور  نام  ه 

یم مه  اگن  نیگ  مغ  و  هدی  سر  ت  یی  اه  مش  چ  اب  یت  ق 
. د 

زور نآ  اهنت  هن  هک  مدو  ب  ترفن  و  مش  خ  زا  رپ  ردق  نا  ا 
و هدن  اوخ  نیغ  ورد  یبا  قن  ار  نآ  مه  دعب  یاه  زور  هکل  ب 

. مدر  وخ  مس  اشق  ید  نوبا  یار  ب 
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هدیشک ش  یاه  وم  الی  الهب  یم  رن  هب  شار  دتس 

؛ دیش  ک  یم  رانک  ش  ترو  ص  زا  ار  اه  نآ  هک  روط  ن 

. درک  یم  وه  و  هدا  شد  ندب  هب  یس  و 

دنخبل اش  هزم  واب  فی  رظ  تک  رح  نیا  هب  رایت  خا  ی 
. م 

. متس  شن  کش  ت  یو  ربر  هک  دوب  بس  چلد  میا  رب  ردق  ن 

اما منک  کر  ارت  اجن  آ  دیشک  یم  دای  رف  مرس  رب  یس  ح 
ش یاه  دای  رف  هک  مدو  مب  لباقم  رکب  ولبا  وحت  م  نان  چ  ن 

... مدی  نش  یم  ان 

! متف  رگ  یم  هدی  نشن  اما  مدی  نش  یم  مه  دیا  ش 

مریجنز و  لفق  ش  یاه  وم  س  مل  هس  وس  حاالو  نو  چ 
. دوب  هدر  ک 

درو: خ  گن  ز  مرس  رد  راب  نیمد  نچ  یار  ب  داه  رف  یاد  ص 
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... یتسبلد شهب _(وت

، شتیموصعم ، ششمارآ هب هکلب ؛ شدوخ هب اهنت هن

(... شیهانگ ،یب شروضح

ار مرس و هدیشک مندرگ یور اررب متسد کالهف

. مداد ناکت مکحم

مدز: وبل هدرشف مه اررب میاه کلپ

... تسین یگتسبلد _نیا

هنوتیمن ناد  جو  با  ذع  زج  یمسا  سهچی  اسح  ا  ن 

هش... اب  هتش  ا 

ن...

منهج اب  تزار  مه  ار  رت  خد  نیا  یگ  دنز  هام  نید  ن 
. مدر  ک 
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... مدرک هلماعم شتاراسا دانسا اضما رس رب ابوا

فرح اراب شلد اهراب دشو دنلب شیور رب متسد

... متسکش میاه

. مدرک موکحم هانگ یب ار وا

هتسب لد وا هب ندوب دب مجح نیا اب متسناوت یمن

... مشاب

. مدش شتروص هریخ و هدرک زاب ار میاه کلپ

اسنوم #: هدنسیون
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! مش  اب  هتس  بلد  متس  ناوت  یم  ن 

هدرک ملظ  ش  قح  رد  دح  نیا  ات  هک  یر  دتخ  هب  مه  ن 
. دوب  رفن  تم  نم  زا  اعط  وق  مدو  ب 

عنام تس  اوخ  یم  ناش  ون  مان  یب  حس  نام  ه  راگ  ن 
هن یتا  رط  اخ  ردپس  شار  یاد  ص  هک  دوش  روا  ب  ن 

: درک  گن  رپر  میا  رب  رود  ناد  ن 

یسکره یار  هنم،ب  تس  د  مش  راسفا  و  هنم  س  اسح  "ا 

یر. هاو  ج  با  نج  مش  یم  نار  گن  ماو  خب  ه 

حلا هب  ات  هک  هش  اب  یش  وای  س  مدآ  نو  ا  تس  ین  م 

ریسا ونم  تم  غ  رط  اخ  هب  هک  یی  وت  ای  هدز  ن  مهب  یبی  س 
رتمک یش  ابن  وید  زا  رتش  یب  و  ید  رک  تر  امع  ن 
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"! یتسین

؛ مباذع یروآ دای یارب و هدنامن راک یب منادجو

: دیشک منامشچ لباقم ار رایهم زا یا هرطاخ

... هشیم ال مرب تقیقح زور "هی

یهاوخ ترذعم عقوت تزا هچنغ زور نوا منئمطم

! هنک یم تلو نوا ... هرادن

"! هنک یمن تلو تنادجو یلو

هک دش یم یتعاس دنچ منادجو دوب... رایهم اب قح

دوب! هدرک هقلح مندرگ رود هب تسد

دش؛هب یم  یلا  وخ  رپ  یم  رن  هب  هچ  نغ  هنی  س  هس  ف 
چیه راگ  نا  هک  دوب  هد  یباوخ  هدو  سآ  و  مار  آ  یرد  ق 

... هدا  تفی  ن  یق  ا 

... دوب  هتش  ذگ  هک  ی  هام  هس_چراه  بش،هن  ما  ه 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ش ندب  فر  ط  ود  ار  میا  ه  تس  ود  هدش  مخ  ش  تمس  ه 
. مدز  کج  کش  ت  یو  ،ربر 

: مدر  ک  همز  مز  هتس  هآ  اما  مکح  ات 

،هن هناد  جو  با  ذع  طق  ف  مرا  د  ته  هکب  یس  _ح 

!... نتس  ب 

ما هرا  شا  تش  گنا  رود  هب  شار  یاه  وم  زا  یف  یطل  هقل  ح 
و تش  رپپ  یاه  مژه  هک  یا  هیا  س  هب  هری  وخ  هدی  پچی 

همادا دند  وب  هتخ  ادنا  ش  یاه  هنو  گ  یو  شربر  بدنل 

: مدا  د 

... منک  یم  تب  _اث 

داتفا ناش  نایم  هک  یا  هلص  شواف  یاه  بل  ند  ش  رت  ا 
بوکخیم ناش  یور  مرب  هاگن  و  هدن  ام  منا  هد  رد  فر  ح 

د.

!... تف  رگ  ش  تآ  مدو  جو  م  امت  هین  اث  مدص  دنچ  رد  راگ  ن 
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... دوب  هدن  نک  هناو  شید  یاه  س  فن  یام  ر 

یم دوب  هدا  تفا  ش  تآ  زکر  م  رد  تسرد  هک  یم  زیه  دنن  ا 
... متخ  و 

؟ هدم  آ  مرس  رب  هبالیی 

نیا وزا  هدر  ک  رتش  یب  ار  هلصا  ف  نیا  متس  ناوت  یم  ن  ا 
؟ موش  جر  اخ  قات  ا 

دش. نش  ور  مرس  رد  یر  طخ  گن  ز 

ن...

نیا هب  مس  اسح  ا  منک  ت  باث  داه  رف  هب  متس  اوخ  ی 
هب دیا  ب  لو  ا  ایو  گ  اما  ت  سا  ناد  جو  با  ذع  اهنت   ، رتخ  د 

... منک  یم  ن  هابت  شا  هک  مدر  ک  یم  تب  اث  مدو  خ 

بل دوش  گن  ررپ  منه  ردذ  یرگی  د  لا  وس  هکن  زاآ  ل 

! دیس  شر  یاه  بل  زا  هلص  اف  نیر  تمک  هب  میا  ه 

!؟ دوب  اجن  یا  دنت  فگ  یم  هک  خز  ر 
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... نتس  اوخ  ون  نتس  اوخ  نای  م  یز  ی 

ند... یمه  وفن  ند  یمه  ف 

؟ مدر  ک  یم  راک  هچ  متش  ا 

تعرس هب  منا  سر  ب  رفص  هب  ار  هلص  اف  هکن  زاآ  ل 
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... مدش  بدنل  میا  ج  وزا  هدی  شک  بق  ع 

هرگ س  هدز؛فن  گن  چ  میا  هوم  نو  رد  ار  منا  تش  گنا  کالهف 
. متش  بادر  مدق  بق  ع  وهب  هدرک  اهر  ار  ما  هدر  و 

!؟ مس  اوح  مام  ربت  دش  غابل  روط  شچ  نتس  ا 

! دوب  ید  رما  ن  جو  ا  راک  ن 

. مدو  ب  هدر  ک  سهای  ار  مح  ور  یف  اک  هزا  دنا  ه 

تس؛ ا  با  وخ  یت  قو  مه  نآ  هسو  ب  نیا  اب  متس  ناوت  یم  ن 
... منک  هفا  ضا  میا  ه  ید  ب  تس  یل  هب  یر  گید  د 

نم... هب  تن  ع 

و هتف  ر  قات  ا  بر  د  تم  س  ،هب  هدش  تش  م  میا  ه  تس  اد 
. مدر  ک  زاب  ار  ن 

اب هدر  ک  اهر  ار  هری  گتس  د  یناهگ  ان  یم  یمص  ت  ذاخ  اتا 
. متش  گرب  ش  تمس  هب  بدنل  یاه  م 

نوریب یک  چو  ک  هتس  ه؛ب  درب  ورف  مبی  ج  نو  رد  ار  متس  د 
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شتخت رانک یلسع یور رب یگتسهآ ارهب .نآ مدیشک

. متشاذگ

دش... یم دوبک امتح شیاهوزاب

کیدزن وا هب دح نیا ات تشادن قح نم زج یسک

داد. یم سپ ار شناوات دیاب دش، دوش...حاالهک

*******

" هچنغ "

یاه هلپ  تم  س  وهب  هدر  ک  بت  رم  مرس  یو  ربر  ار  شلا 
. مدی  چخر  هناخ  زپش  هبآ  یه  ت 

و تخ  ادنا  یم  گن  چ  ملد  هب  روج  دب  تر  امع  تو  ک 
. دوب  ناه  ج  ناف  وط  راثآ  زا  یک  ی  اعط  ق  ن 
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. مدی  زگ  بل  زور  ید  تا  قاف  تا  یرو  آ  دای  ا 

... موش  ش  رکن  م  متس  ناوت  یم  ن 

. دوب  هدی  شک  دای  رف  مرس  رب  هک  یی  اه  فر  ح  دوج  او 

هدرب تذ  ل  مدو  جو  مام  اشابت  یت  سو  پ  ریز  ینا  رگن  ز 
. مدو  ب 

زا چردا  ند  ،کیش  دناو  شخ  دوخ  ارملا  نم  یت  ق 
و.... متس  د  هنی  اعم   ، مرس  یو  ر 

دش: بدنل  ادلی  گ  یاد  ص  هک  دما  کش  مرن  مدن  خ 

یدنخ یم  یچ  ...هب  هدی  م  لو  ش  !ین  اطل  غ  هچ   _

؟ هرت  خ 

ما ینی  ب  یو  ربر  ار  متش  گنا  و  هدر  ک  تش  رد  مش  چ 
: متش  ا 

! نیی  اپ  رایب  وتاد  ص  ادلی  گ  ینک  یم  راک  _یچ 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 
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یروج هی  یچ  مَه   ! درک  فپ  متر  یغ  گر  هظ  حل  هی   _
غارچ یپ  ک  تف  ایق  هک  ینک  یم  رکف  ناه  ج  هب  عیا  ض 

هش! یم  هار  چراه  رس  نز  کم  ش 

: متف  وگ  هدی  شک  مه  رد  مخ  ا  یش  نیام  تر  وص  ه 

. مدر  ک  یم  ن  رکف  نو  !هبا  مری  خ  _هن 

: تف  وگ  درک  یچ  ون  چو  ن 

چس اما  ید...  وب  می  لولس  مه  تر  س  هری  خ  هام  هی   _
یت! فرگ  ن  دای  نو  مرد  ســتو  رد  نتف  گ  غو  لا؛رد  ق 

! هرف  ص  درو  م  نیا  وت  تد  ادع  اتس 

: متف  وگ  هدز  ش  یوز  اب  هب  یم  ارآ  هبر  ض 

! زاد  نب  هکی  ت  یه  حاال   _

نو... نمم  مرک  تب  اب  یت  س 

: تف  وگ  هتف  رگ  انح  نا  یم  ک  ادلی  گ  یاه  ب 

؟ یم  رک  هچ   _
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: مدز  بل  یا  هقب  اس  یب  یگ  نخ  ا 

با... هتلا  و  ید  وبک  یاج  یار  ...ب  هگی  د  مرک   _

: تف  وگ  هدی  شباالرپ  ناور  ب 

!... اباب  _هن 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یور رب  شار  یاه  تس  د  هک  مدا  د  ناک  شت  یارب  سیر 

: تف  گ  هدش  زیر  ینا  مش  چ  واب  هدر  ک  لفق  هنی  س 

وراد دعب  زا  منا  خ  با  وبر  نم  نش...  ور  ممش  _چ 

وناب با  وخ  مید  موی  الباالن  صا  وت  ند  ر 

هش! ن  با  ر 

مس هش  ابن  تن  هبت  رس  ناوخ  یم  هک  مش  رکو  ون  یر  خ 
تا... رب  یک  تق  ونو  د!ا  امپ  و  مرک  هن  نرا  زیم  رام  رهز  و 

درگ یی  اه  مش  چ  واب  هدر  ک  اهر  مامت  همی  شارن  ف 

: تف  گ  ه 

نا؟ هج ــــ   ! مار  پ  یج  _اح 

هدرک مرگ  ار  مدو  جو  مام  ت  رابک  ی  هب  هک  یس  ح  دوج  او 
: متف  گ  نِم  نِم  واب  هدی  زگ  بل  د 

!؟ ادلی  گ  یگ  یم  یچ...   _

ال... صا  نو  ه...ا 
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: تف  وگ  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

! حامت  نو  ...ا  اقاف  تا  ارچ   _

یور رب  هک  یص  رق  شووقر  یپ  تق  و  دنچ  هب  رکف  ا 
ناهج راک  مدز  یم  س  دح  دیا  ب  دوب  هتش  اذگ  یلس  ع 

. مدا  دن  قرار  تی  ولو  ارا  وا  ارچ  منا  د  یم  ن  اما  تس  ا 
و... دیا  یب  مدو  ب  با  وخ  نم  یت  قو  متش  ادن  عقو  ت  دیا  ش 

: متف  وگ  هدی  شک  یا  کالهف  فو  پ 

راگ... نا  هیر  وج  هی  ش  اراتفر  هخ  آ  ادلی  گ  منو  دیم  _ن 

! هنک  تا  هکی  ت  هکی  ت  داو  خ  یم   _

هی نس  نیا  ات  ند  نوم  بذ  ع  رط  اخب  مگی  م  ن 
... هکا  نرط  وخ  هدش  خاتالل  راچ  شد  زغم  زا  یی  اتم  س 

: متف  وگ  هدی  بوک  ش  یوز  اب  هب  یم  ارآ  تش  م 

هدرک ید  ب  مهب  مرد  قچ  ره   ! تس  ین  روط  نیا  ال  صا   _
یراک تد  م  نیا  مام  ت  یو  وت  هیم  رتحم  مدآ  مزا  هشب  ا 
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. منک  تی  نما  مدع  س  اسح  ا  هدر  ک 

. ادلی  گ  ینک  تب  حص  ش  رابرد  یرو  جنی  ا  یرا  دن  ق 

دز: بل  و  هدر  ک  مه  اگن  لم  عت  یم  اک 

هن؟ هگم   ... یرا  د  یی  اسح  شهی  _هب 

اب هک  منک  راک  نا  متس  اوخ  و  هدرک  ش  هاگ  ن  هدر  وخ  ه 

: تف  گ  دیک  ا 

هچ! نغ  یرا  _د 

وش... اه  هبر  ض  و...  شافرح  تف  ر  یم  ن  تد  ای  هنر  گ 

! راب  ود  منو  ...ا  درک  ریجا  مدآ  تا  رب  تف  ر  یم  ن  تد  ا 

ایب ش!  گرز  ب  نام  ام  یات  س  ور  وت  راب  هی  ناد  نز  وت  راب  ه 
. میر  یگن  روت  کاف  متت  سک  ش  تس  د 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر 

؟ هاچ  یو  ت  ید  ااتف  هلک  اب  ینع  هش...ی  یمن  مرو  _اب 
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ایرث مهدب شیاه فرح هب یباوج مناوتب هکنآ زا لبق

لوغشم و هدش هناخزپشآ دراو مهرد یاه مخا اب

دش. ناطلسلا رخف هناحبص ینیس ندرک تسرد

دنامهف مهب  راک  نیا  واب  هدرک  ایرث  هب  یا  هرا  شا  ادلی  گ 
دز. میه  اوخ  فر  ح  رت  لص  فُم  ادع  ب 
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: تف  وگ  هتش  ادر  ارب  زیم  یو  ر  یر  یص  وح  درگ  د 

... تم  نیبی  م  دش  موم  هکت  ادع  ،ب  مار  اک  یپ  مرب   _

یلدنص یو  وربر  هدا  د  ناکت  هش  اب  هناش  هبن  سیر 

قالب مه  رد  زیم  یو  ربر  ار  میا  ه  تس  ود  هتس  ش 
. مدر  ک 

هب هش  یمه  زا  رتد  وز  حبص  ناه  ج  هک  یی  اجن  زآ 
ما هناز  ور  فی  اظو  زج  هب  یرا  ؛ک  دوب  هتف  شر  تکر  ش 

. متش  ا 

راک منا  وتن  هک  ردق  نآ  هن  اما  دوب  اجر  اپب  منا  دتس  د 

مه. دب  رس  ونهلا  وهآ  م 

یسک تس  د  یی  وتآ  هچی  متس  اوخ  یم  ن  حلا  ره  ر 
مه. د 

! نیگ  نس  وج  و  تی  عض  و  نیا  رد  مه  ن 

هب هک  مدر  وسالمک  هدز  ی  دنخب  ل  منا  خ  با  بر  ند  مآ  ا 
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: تف  وگ  هدا  ارد  مبا  وج  یم  ر 

؟ هرو  طچ  تت  سد  _سالم... 

، نام  یپ  ورپ  ینی  س  نتش  ادرب  واب  هدز  ید  نخز  وپ  ا 

. درک  کر  ارت  هناخ  زپش  آ 

: متف  وگ  هدر  ک  ظف  ح  ار  مدن  خ 

تمحز یلی  خ  امش  م...  رتهب  اعق  او  بش  ید  هب  تب  _سن 

. منو  نمم  نو  تزا  دید،  کیش 

مارآ هک  یی  ادص  واب  هت  خادنا  متر  وص  هب  یق  یمع  هاگ  ن 
: تف  گ  دش  ی 

هب اپ  ید  ب  نام  ز  یو  ت  طق  یت...ف  سه  یبو  خ  رتخ  د  _وت 

هش. یم  تخ  س  نیم  ه  یار  یت،ب  شاذ  شگ  یگد  ن 

. مدش  شن  روظ  نم  هج  و 

شار دنب  وپشی  هدر  کن  هج  وت  هک  مدا  د  ناک  رست  یلا  و 
!. تش  بادر  راو  ید  یو  زر 
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!؟ تس  ین  یس  ک  یلا  ها  _یآ 

و هدی  شک  ند  رگ  ش  وای  س  داش  و  بدنل  یاد  ص  ند  ینش  ا 
. مدش  هری  خ  اه  هلپ  هباالی 

بابر هب  یک  مش  وچ  هدر  ک  یط  ار  اه  هلپ  زاب  ش  ین  ا 
دز: منا  خ 

؟ تر  امع  یو  نابد  ک  لا  وح  _ا 

؟ دید  وب  هدا  د  یز  بس  ش  سراف 

ش وای  س  ناد  نخ  هره  چ  هب  ینابره  م  دنخ  بل  منا  خ  با  ب 
: تف  رگ  ش  زادتس  ار  یز  بس  یاه  هس  ویک  ه 

ییاچ تا  رب  نیش  ب  ایب  ید...  روآ  ارچ  وت  مرس  _سالمپ 

. مزی  ر 

ار مرا  نک  یلد  نص  هو  درک  یر  کش  ت  هتس  اوخ  ادخ  ز 

. تس  شن  ش  یور  ورب  هدی  شک  بق  ع 

: تف  وگ  هدز  قر  شب  نامش  چ 
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؟ هروطچ یناهج گنج لماع _
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ش ماه  یا  رپ  هلم  ج  نیا  وهب  هدرک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 
. مدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر 
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؟ یشاب تحارتسا ردحلا دیابن االن هگم _وت

ـت: فگ و هدیشک شرس نامسناپ هب یتسد

مک تسد هک... مزرلب اداب نیا اب متسین یدیب _نم

وفالهد... زا نک هاگن الوت ضع نیا ...!وت ایریگ یم

هب ور  و  هتخ  ادنا  ش  مرچ  یچ  م  تع  اس  هب  یه  اگن  م 

: تف  وگ  هدر  ک  منا  خ  با  ب 

ند؟ اتس  رف  ودی  دج  یاد  راگ  یت...بیدا  سار   _

روطنامه و  هدا  د  ناک  یت  فن  هناش  هبن  سیر  منا  خ  با  ب 
: تف  گ  داد  یم  وشقرار  ایس  لبا  قم  ار  یاچ  ناو  یل  ه 

... متف  رگن  ید  یدج  ربخ  زون  ه  هک  نم   _

: متف  گ  بج  عت  ا 

؟ دید  ج  یاد  راگ  _بیدا 

بجعت واب  هدن  اخر  چ  متم  س  هب  شار  رس  ش  وای  س 
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: تف  گ 

دش؟ یچ  ید  یمه  فن  بش  ید  هگم  هوا   _

داد: هما  ودا  هدی  چخر  متم  س  الهب  م 

مناخ با  بر  یی  اهو  راد  نو  هرا...ابا  دن  یبج  عت  هتب  _لا 

دات! فا  یم  اپ  زا  مه  لیف  داد  ته  ب 

یا! هچ  نغ  کت  هی  ش  مه  هک  و 

هار نای  ارم  نآ  هک  مبو  شکب  رس  هب  هدر  ارباالب  متس  د 
: تف  شگ  نیر  یز  بل  نتف  رگ  زاگ  واب  هتف  ر 

! هنک  یم  ن  یش  ک  فی  عض  مدآ   ! هبی  _ع 

: متف  وگ  هدی  شک  نو  ریب  ش  ناتش  گنا  نای  م  زا  ار  متس  د 

یم یش  کدو  خ  مین  وبس  چب  فی  عض  همل  ک  هب  ورو  _ت 

نک! فی  رعت  نو  رپن  هزم  ه... 

: تف  وگ  هدا  د  هیک  ت  یلد  نص  یت  شپ  ه 

همه طا  یح  یو  ت  بدای  دوب  مک  کن  ات  هی  طق  ف  بش  _ید 
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هنک!! ماع  لتق  مد  زا  و 

رتخ... د  دوب  گن  ج  نو  دیم  امس  ر 

حاال ات  نم   ، فر  ط  هی  دات  فا  قاف  تا  هک  یتا  نایر  ج  ه 

القشاب خا   . مدو  ب  هدی  دن  گس  دح  نیا  رد  ونا  ه 
. درک  یم  یر  بارب  کاو  اس  یار  وما  م 

باال نو  شس  فن  هک  دنو  پچی  ور  ادراگیداب  تس  د  یرو  ج 
. دمو  ا  یم  ن 

... ایرث  و  منا  خ  ناط  لسلا  رخ  ف  تق  و  رس  تف  ر  مدع  ب 

ناهج هدی  د  با  وخ  بش  ید  ایرث  مدنبب  طر  ش  مرض  ا 
هنکیم ش  ترپ  هرج  نپ  زا  هراد  ش  ریز  هتخ  ادنا  تس  د 

! نیی  ا 

: متف  وگ  هدش  عمج  میا  ه  مخ  ا 

ناهج  ! ینک  یم  زدای  وش  غاد  زایپ  یرا  د  یلی  خ  هگی  _د 

! تس  ین  کان  تش  حو   ، مرا  دقن  و 
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مناخ بابر تمس هب ثکم واب هتفر باال شیاهوربا

: دیخرچ

؟ هزور دنچ ات اهوراد ریثات _
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: تف  وگ  دید  نخ  هک  مدز  ش  یوز  اب  هب  یت  ش 
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اهوراد ریثات هنکیم کش مدآ ! نیبب وتافرح هخآ _

! یریگ یم سنج یروتوم ایزا هتور زونه

ای رایهم منز،هن یم فرح ناهج زا تارب مراد نم

... منیبب نک ربص غاد... زایپ یگیم هک داهرف

چپو هتسب شقن شیاه بل یور رب یا هنایزوم دنخبل

دز:

؟ یدرک یم عافد ناهج زا یتشاد _االن

...؟ موه

روطچ هداتفا قافتا نوتنیب هک ییازیچ همه دوجو اب

و هنک غاد هروک لثم هنوتب هک ینک یمن رواب

؟ هنوزوسب

ش! وای  _س 

هدادن ریی  غت  شار  عض  وم  مدز  ش  هب  هک  یر  شت  دوج  او 
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داد: هما  دا  تی  دج  ا 

زا بدای  طس  شو  نازی  زع  و  هداو  ناخ  یاپ  یت  قو  ناه  _ج 

هض...! حم  تق  یقح  نیا   ... هرت  کان  خرط  گر  گ  ه 

ش زا  ار  مه  اگن  و  هدا  د  تروق  روز  هب  ار  منا  هد  ب 
. متف  ر 

س اسح  هبا  ند  رب  یپ  حلا  رد  همه  میاه  راتف  ابر  راگ  ن 
دند. وب  ما  ینو  ر 

بل مس  فن  ند  اتس  رف  نو  ریب  واب  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

: م 

. منک  یم  ش  کرد  طق  نم...ف   _

هک نم  اما   . دهرا  یت  یمه  هچا  هداوناخ  منو  د  یم  نو  چ 
ارچ.... ،پس  متس  شین  سک  هچی 

: تف  گ  تع  رس  وهب  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 

دنا. عفالمب   _
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ار شهارمه نفلت هک روطنامه و هدش دنلب شیاج زا

: تفگ دیشکیم نوریب شبیج زا

یچ ادراگیداب منیبب ، رایهم هب منزب گنز هی نم _

... ندش

*

؟ هیچ  نیا   _

: تف  وگ  هتش  اذگ  نیم  یز  ور  رب  مرا  نک  ار  یک  شم  ک 

هک اس  هلی  سو  سیر  هی  تف  ...گ  هدر  ک  هدا  مآ  با  تهم   _
هش. یم  تز  ا 

ناکت رس  و  هتس  شن  میا  ه  بل  یور  رب  یک  چو  ک  دنخ  ب 
: مدا  د 

... رایه  م  منو  نمم   _

ینابرهم دنخ  هواببل  دیشک  ش  ندر  گ  یو  ربر  شار  دتس 
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: تفگ

... مدرکن یراک نم منک، یم شهاوخ _

... مگب تهب ماوخیم هک تسه یزیچ هی دیاب ... طقف

: متفگ و هداد ناکت رس

... مونش یم ... هشاب _

... تسا لد ود شفرح نتفگ یارب مدیمهف یم

. داتفا روش هب ملد دش وطالین هک شثکم

ادخوروت ؟ هداتفا یقافتا یسک یارب ... رایهم _

... یزیچ منامام و اباب جاح نکن یروجنیا

درک. جاودزا لزغ _
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هب مدر  ک  عو  رش  هک  دش  ن  وطالین  ردق  نآ  مثک  م 
ند... یدن  خ 

اور... پ  یب  و  بدنل 

! دوب  یرو  ابان  و  کو  ش  تد  ش  زا  هک  یا  هدن  خ 

: متف  گ  میا  ه  هدن  خ  نای  م 

نم؟ رها  وخ  ینع  نم؟ی  لزغ  ؟  لزغ  _زغ... 

... جاو  دزا   ، ل 
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امرس زا  یج  وم  و  هدش  ک  شخ  هرا  بکی  هب  میا  ه  هدن  خ 
. تف  رگر  ردب  ار  منت  مام  ت 

!؟ درک  جاو  دزا  _زا... 

: تف  وگ  هتف  رگ  یق  یمع  مد  رایه  م 

هتفر هناز  رف  اب  یت  قو   ... هدش  هجوتم  تهزا  مبا  تهم   _
. هدی  نش  تن  امام  هزا  رادرب  هوتا  هلی  سو  نو  تنو  خ 

شزا رط  اخب  راب  هی  بقال  ارهاظ  هدو  بن  یض  یج...ار  ا 
. هدو  ب  هدر  وخ  یلی  س  تا  باب  ج 

مانوا ش  آرخ  اما  هنک  یم  ش  قاع  درک  دید  هت  تن  ا 

... ننک  لو  بق  ند  ش  روب  ج 

؟ ارچ  ـشند!؟  روب  جم  دز؛  یم  ود  ود  میا  ه  مش  چ 

متروص زا  شار  هاگ  هکن  مدرو  آ  ناب  ز  هب  ار  ملا  و 
دز: بل  و  هتف  ر 

اس... هلم  اح   ... لزغ  هکن  وچ   _
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؟ درک  یرا  ک  نین  چ  روط  چ  لزغ   ... مدر  ک  یم  ن  روا  ب 

؟ دوب  هدر  ک  ور  شار  دتس  اباب  جاح  هک  یر  سپ  نام  اه 

دامتعا یگ  دنز  رمع  کی  یارب  ید  رم  نین  چ  هب  روط  چ 
؟ درک  ی 

یلا ح  هچ  س  گرن  نام  وام  اباب  جاح   ، نم  یاد  خ 
دنت... ش 

اب هک  داد  ص  یخ  شت  متر  وص  زا  ار  حملا  راگ  نا  رایه  م 

داد: هما  دا  هلص  و 

تداوناخ یار  ب  یق  افتا  ره  هک  ید  اد  یم  ن  ممس  ق  هگا   _

چیه منی  ا  مگب  ته  موب  ایب  تس  واک  مک  یب  ور  دات  ف 

! فو  اما...پ  متف  گ  یم  ن  تق  و 

... طق  ...ف  روط  نیم  ه  متنام  ام  هرت  االنهب  یج  ا 

: مدر  ک  همز  مز  تش  ضاد  غب  هک  یی  ادص  ا 
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دش..! اتود نوشمغ _

دش. عمج یتحاران تدش زا مبلق

مدز: بل دمآ منهذ هب هک یزیچ اب

؟ ماوخب تزا یزیچ هی منوتیم _

ارهب شهارمه نفلت و هدرک زیر ار شیاه مشچ

: تفرگ متمس

؛هن؟ ینزب گنز نوشهب یاوخ یم _

. مداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

: تفگ و هدرشف مه یور اررب شیاه کلپ

ما هلجع ؛ شاب تحار ... منوم یم رظتنم نوریب نم _

. نکن

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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تارب منوتب یزور هی مراودیما ... رایهم منونمم _

منک. ناربج

: تفگ و هدز ینابرهم دنخبل

... شعقوم هب منوا _

  *******
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رایتخا یب  مش  وگ  رد  اباب  جاح  یاد  ص  ند  یچ  یپ  ا 
دایز یش  وگ  هند  ب  رود  هب  مناتش  گنا  راش  وف  هدر  ضک  غ 

د.

هب درو  آ  یم  راش  ف  میو  لگ  هب  یت  سد  ود  هک  یض  غ 
. تس  ا  گن  تلد  مدو  جو  دنب  دنب  داد  یم  ناش  ن  یبو  خ 

ولا... ؟  ناج  رایه  _م 

یور رب  میا  الیمژهه  الهب  زا  هناش  کرس  هک  یک  ش 
و هدز  پس  منا  تش  گنا  کو  ارابن  درو  خ  زیل  ما  هنو  گ 

: متف  گ 

هچ! ...نغ  منم   ... اباب  جاح   _

هچ...؟ _نغ 

... ایاد  ...خ  ایاد  خ 

هنوگنیا ار  اباب  جاح  یادص  هک  دوب  راب  نیم  دنچ  ن 
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؟ مدی  نش  ی 

ناهنپ یاه  درد  زا؛  ...رپ  هدش  س  بح  یاه  ض  غب  زا  ر 
... ه 

یج... اح  نم  مش  ب  تا  نتف  گ  هچ  نغ  یاد  _ف 

..؟ لزغ  ؟  هبو  خ  ینا  مام  ؟  دیبوخ  ؟  هرو  طچ  نو  حتلا 

... فر  ح  زا  ،رپ  وطالین   ... درک  ثک  م 

؟ ینز  یم  ن  فر  ح  ماه  اب  هک  یرو  خلد  مزا  ؟  اباب  جاح   _

... ناج  اباب  هش  یمن  ت  حاران  ش  شو  گ  رگج  زا  مدآ   _

راتفر  ، اجن  یچ...وا  ماب..وت  اب  میب  وخ  نو  ممه  ا... 
... ناه  ج 

هسب مش  چ  نم  و  هدر  ک  اهر  همی  ن  هفص  شارن  ف 

. مدر  ک  یم  روص  ارت  مرش  اشزا  هره  چ  ند  ش  سخر 

یم تح  ار  مدو  خ  تب  اب  زا  یدود  ح  شارات  یخلا  دیا  ب 
. مدر  ک 
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: متف  گ  یش  مار  زاآ  نرپ  حل  واب  هدا  د  تر  وق  ار  مض  غ 

. دیش  اب  بو  خ  هش  یمه  ،اشیاال  رکش  ورا  دخ   _

. نرا  د  وما  وه  همه  اجن  ...یا  مبو  خ  م 

یم کچ  ومع  اض  ووا  هنز  یم  رس  مهب  مئا  د  رایه  م 
ه.

مدرک یم  رکف  هک  یی  ازیچ  همه  س  کعر  مه...ب  ناه  ج 
... تس  ین  ید  ب  م 

هنک یم  ن  تی  ذا  ونم  اما   ... دهرا  ازع  زون  ...ه  طق  ف  نو  ا 
هش... تکر  ش  رتش  ش،یب  منیب  یم  ن  زدای  یت  ...ح  ا 

دش. مار  آ  یم  ک  راگ  ن 

یلیخ واالد  ند  اد  تس  ...زاد  هدب  ربص  ش  هب  ادخ   _
. هتخ  س 

تادص یار  ب  ملد   ... اباب  زید  گن  ز  هک  دش  بو  خ  یلی  خ 
. دوب  هدش  گن  ت 
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: مدر  ک  همز  مز  یک  چو  دک  نخبل  واب  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

... منو  تگن  تلد  یلی  ...خ  منم   _

مومت یگ  نتلد  و  یرو  د  نیا  دوز  یلی  خ  منئ  مط  م  ا 
یچ... همه  و  هش  ی 
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ولال رد  بر  د  ند  یخ  رچ  و  هریگ  دتس  نتف  ر  نیی  اپ  ا 
. منک  مام  ارت  مفر  ح  متس  ناوت  ن 

دند.! وب  هدا  تس  بیا  وچر  اهچ  رد  رایه  وم  ناه  ج 

یشوگ شهب  نامش  چ  واب  هدمآ  ولج  یم  ارآ  هب  ناه  ج 
دز: بل  و  هدر  ک  هرا  ش 

نک... موم  ت  وتل  مج   _

میادص ما  هعق  وم  یب  ت  وکس  زا  ینا  رگن  اب  اباب  ج 

د:

؟ اباب  هچ  _نغ 

یمک هک  ار  یش  ،وگ  ناه  ج  ید  ج  یاه  مش  چ  هب  هری  خ 
: مدا  د  هما  ودا  هدن  ابس  چ  مشو  گ  هب  مدو  ب  هدر  وآ  نیی  ا 

دش... تر  پ  هظ  حل  هی  مس  اوح  دیش  خبب   _

مزاب متس  نوت  ق...  باس  لثم  هش  یم  تس  رد  یچ  ه 

. منز  یم  گن  ز  نو  ت 
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... مرتخد هللا اشیا _

: تفگ و هدروآ ولج ار شتسد ناهج

منک... تبحص تردپ اب ماوخ یم نم هب هدب _حاال

هکاب مدرک هاگن رایهم وهب هدش درگ میاه مشچ

وبل هتشاذگ مه یور اررب شیاه کلپ نانیمطا

." شهب دز"هدب

: متفگ و هداد تروق ار مناهد بآ

تبحص نوتاهاب داوخ یم یرهاوج یاقآ اباب، _

هنک...

*******

دایب منو  ریب  ناه  هچ،ج  نغ  هرا  دن  ید  وس  تد  نوم  اجن  _یا 

ش یپ  بیر  هرت  هگ...هب  یمن  ته  ب  نو  شاف  رح  زا  یز  ی 
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... ادلی  گ 

در مقا  تا  بر  د  رانک  زا  هک  دوب  راب  نیم  دنچ  منا  د  یم  ن 
. مدش  ی 

هب هنام  رتح  م  منا  دتس  نایم  زا  یش  وگ  نتف  رگ  اب  ناه  ج 
نوریب رایه  ابم  هار  مه  ار  نم  و  هدر  ک  هرا  شا  وره  ا 

نیا عو  ضو  م  اما  دنک!  ت  بحص  مرد  اتابپ  دوب  هتخ  ا 

منهذ رد  لا  یخ  و  رکف  ازهر  نار  ازه  ؟  دوب  هچ  تب  ح 
. دناز  رل  یم  ار  ملد  ادج  و  دوب  هدش  نش  و 

: مدی  سر  وپ  هدر  ک  رایه  م  هب  ور  با  رط  ضا  ا 

؟ هرآ  هنک،  یم  تب  حص  یچ  هرابر  د  دهرا  ینو  د  یم  _وت 

تبثم هناش  هبن  وسیر  هتفرگ  متر  وص  زا  شار  هاگ  ن 
: هدا  د  ناک  ت 

س... رپن  مزا  و  مگب  ته  ب  منوت  یم  ن  اما   ... منو  د  یم   _
ش. ابن  نار  گن  طق  ف 
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بوچراهچ رد ناهج هدش زاب قاتا برد هظحل نیمه

. داتسیا

وردحیلا هدیخرچ ام نایم رود کی مخا اب شهاگن

: تفگ تفرگ یم شتمس ارهب رایهم هارمه نفلت هک

... تکرش یایب رس هی نک یعس زورما _

داد: همادا نم هب ور

! تراکرس درگرب ماوت _

اسنوم #: هدنسیون
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دوب هدر  ک  رپ  ار  منه  ذ  هک  یلا  وس  هدر  ک  زاب  ناه  د 
ورف ش  راو  لش  بی  ج  نو  رد  شار  یاه  تس  د  هک  مس  ر 

یط ار  اه  هلپ  و  هدر  ک  روب  ع  مرا  نک  زا  هج  وت  یب   ، هدر  ب 
. د 

کشخ میا  ج  رد  حاتل  نام  ابه  یروکد  همس  جم  دنن  ا 
. م 

تاراظتنا رگی  دکی  زا  هظ  حل  نیا  رد  همه  ایو  گ 
! میت  شاد  یف  لتخ  م 

راظتنا رایه  ،م  ناه  ج  زا  میاه  لا  وس  با  وج  راظ  تنا  ن 

... ناه  وج  نم  زا  تو  ک 

!! مدر  ک  یم  هفخ  ار  درم  نیا  میا  ه  تس  ابد  دیا  ب 
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واب هدر  ک  ولگ  رد  یا  ه  دنخ  متل  حا  ند  ید  اب  رایه  م 
: تف  گ  دوب  هتف  ر  ناه  ج  هک  یر  میس  هب  هرا  ش 

... مرب  هگی  د  منم  _خـب! 

: متف  وگ  هتف  رگ  مرم  ک  هب  ار  متس  د 

؟ هتف  گ  ماب  اب  هب  یچ  منودب  مرا  دن  قح  نم  ینع  _ی 

و هتش  اذگ  مه  یو  ربر  نان  یمط  شارابا  یاه  پکل 

: تف  گ 

ش... ابن  نار  یم...گن  هف  یم  دوز  یلی  _خ 

هنز. یم  ن  تد  اونا  وخ  وت  هب  یبی  سآ  ناه  ج 

دش. رود  مزا  بدنل  یاه  ماگ  واب  هدز  یک  مش  چ 

... درک  قیر  زت  مدو  جو  هب  یبی  جع  شحس  ف 

: مدر  ک  همز  مز  بل  ر 

؟" هنز  یم  ن  مدا  وخونا  نم  هب  یبی  سآ  ناه  "ج 
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هب ناهج راکشآ ترفن زا یتقو دز یفرح نینچ ارچ

؟ دوب هاگآ نم

******

. تش  ذگ  یم  زور  نآ  تا  قاف  تا  زا  هتف  ه  ک 

، ایرث  تر  فن  رپ  یاه  ه  اگن  زا  دوب  رپ  هک  یا  هتف  ه  ک 

متحاال ا  یاه  مخ  وا  ادلی  گ  یس  اسح  ا  یاه  هیص  و 

! ناه  ج  داز  مردا 

ره واب  دمآ  یم  نای  مرد  زور  کی  ش  وای  س  نیب  نیا  ر 
... دیخ  رچ  یم  تر  امع  رد  اه  تع  اس  یا  هناه  ب 

. تس  ا  ناه  ج  روت  سد  ش  روض  ح  دوب  ص  خش  الم  م 

هدش رقت  سم  و  هدم  دآ  یدج  یاه  درا  گید  اب  دنچ  ر 
دامتعا تر  امع  یاه  مدآ  هب  هرو  ج  هچی  راگ  نا  دند  و 
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! تشادن

شوایس یاه تیذا و روضح هب ردقنآ نیب نیا رد

ییاهزور مدرک یم فارتعا دیاب هک مدوب هدرک تداع

دش. یم گنت شیارب ملد دمآ یمن هک

دوب. کالهف حوضو هب اهزور نیا مه ناهج

! یبصع تدش هبو کالهف

یور رب  ار  مدی  شک  یم  میاهو  م  یو  ربر  هک  یا  هلو  ح 
مهب مجالت  هب  ات  متس  لپکب  یم  وک  هتش  اذگ  میا  ه 

مش. خبب  مظ  ن  مزغ  م  نو  رد  هتخ  ی 

و رس  ناش  یرپ  راک  فا  نیا  هب  ات  دوب  ما  هچ  رتف  شد  ا 
. مدا  د  یم  نام  ا 
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یور رب  میق  متس  ریث  ات  ناه  ج  یگ  کالف  ایو  گ 
! تش  اد  ن 

مه مید  وب  هدز  ن  فر  ح  یت  ح  هتف  ه  کی  نیا  مام  ت  هکن  ی 
.. درک  یم  مرت  کالهف 
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و هدر  ک  تی  اده  میا  شه  وگ  تش  ارپ  مکا  نمن  یاه  و 
. مدی  زگ  ار  منی  ریز  ب 

. دمآ  یم  رب  متس  زاد  یرا  ک  لق  ادح  ش  ا 

هب یه  اگن  هدر،  ک  زاب  پکل  تخ  ت  یو  ربر  لفل  ف  ند  یرپ  ا 
و مرن  ار  منا  تش  گنا  و  هتخ  ادنا  ش  درس  نوخ  تر  و 

. مدی  شک  باال  تم  س  شهب  یاه  مش  چ  نای  م  زا  مار  آ 

یمک شار  رس  و  هدش  شخرام  یاه  مش  چ  مرا  ک  نیا  ا 
. درک  ج 

. دوب  اش  یگ  ختس  هدن  هد  ناش  ن  ن 

. متخ  ادنا  یلس  ع  یو  کر  چوک  و  درگ  تع  اس  هب  یه  ا 

اقیقد داد؛  یم  ناش  ارن  هدزا  ود  هب  عبر  کی  اه  هبر  ق 
! لفل  ف  با  وخ  تع  ا 

یم کش  خ  وما  هوم  نم  یش  ب  با  وخ  هدا  مآ  وت  _ات 

... م 
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بقع اب سپس دز هنادرسنوخ و مارآ کلپ نیدنچ

هشوگ وهب هدش جراخ متسد ریز ،زا شرس ندیشک

درک. تکرح تخت تمسق نیرت یا

هلولگ شدوخ رد اوماک کی لثم و هدرک نم هب تشپ

دش.

کی تو  افت  یب  تی  صخ  ش  مدر  ک  یم  ن  رکف  تق  و  هچی 

. دوش  مدن  خبل  ثع  اب  هبر  گ 

رد یص  اخ  هچ!"  نم  هب  تا  راک  و  "وت  کی  هش  ی 
دز! یم  جو  شم  تاکر  ح 

دعب زور  اما  یرا  شدن  یارب  یت  یمه  ا  هچی  راگ  ن 
... ینک  ش  شز  اون  ات  دما  یم  تغ  ارس  هب  میق  متس 

نتشادرب واب  هدا  ند  اکت  فس  ات  هب  سیر  دنخ  ابل 
. مدش  بدنل  میا  ج  زا  ما  هلو  ح 
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یادص شیارآ زیم یور زا هناش نتشادرب اب نامزمه

. دیسر شوگ هب قاتا نوریب زا یمارآ قت

! نیمز یور رب دیلک هتسد نداتفا لثم

اما مدرک زیت ار میاه شوگ و هدناخرچ یمک ار مرس

. مدینشن ییادص چیه

سح اما هدوب مهوت دیاش تفگ یم منورد یسح

. تخاس یم ییانج ویرانس نارازه ما یواکجنک

رت شورخ حاالرپ هک یواکجنک سح نامه اب

زیم یور اررب هناش دوب هدما رد تکرح هب منورد

. مدرک تکرح برد تمس وهب هتشاذگ

نآ للع  ت  نو  ودب  هتش  اذگ  هری  گتسد  یو  ربر  ار  متس  د 
. مدر  ک  زاب  ار  بر  ود  هدی  شک  نیی  اپ  ا 
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میاج رس  هدر  وخ  اج  هتش  ادنرب  ار  لو  ا  مدق  زون  ه  ا 
. مدا  تس  ی 

و هتس  شن  نیم  ز  یو  ربر  قاتا  بر  د  رانک  تس  رد  ناه  ج 
. دوب  هدا  د  هیک  ت  راو  ید  هب  شار  ر 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

دوب هدر  ارباالب  منا  برض  حاال  هک  ینا  رگن  و  بج  عت  ا 
... دیخ  رچ  ش  ترو  ص  یو  ربر  مه  ا 

؟ دوب  با  و 

نوریب ار  ما  هدش  س  بح  س  فن  یه  کاتو  ثک  ام 
، نیم  ز  یو  ربر  منا  وناز  زا  یک  ی  نتش  اذگ  واب  هدا  تس  ر 

. متف  رگ  شقرار  رانک  هتس  شن  همی  ن 

دش. یم  یلا  وخ  رپ  مظ  ونم  مار  اشآ  هنی  س  هس  ف 

! دباو  خب  اجن  یا  ناه  ج  دوب  حماالت  وزج  اعط  ق 

ش! ستخ  رس  یاه  نو  ناق  سو  اوس  و  نآ  اب  مه  ن 

: مدز  بل  و  هتش  اذگ  اش  هناش  یو  ربر  ار  متس  د 

؟ ناه  _ج 

هب شار  یاه  مش  وچ  هدش  مکح  شم  ناور  با  نای  م  ه 

. درک  زاب  یگ  تس  ه 

. داد  ناک  رست  و  هدر  ک  یم  و 
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ورهار رس اترس هب یهاگن واب هدیشک بقع ار متسد

: متفگ

؟ یبوخ _

دز: وبل هتشاذگ مه یور اررب شیاه کلپ هرابود

... تقاتا یوت ورب _هرآ...

! متسناوت یمن

هچ شزا  مک  یرا  یش  وه  نیا  پس  داد  یم  ن  لک  لا  یو  ب 
؟ د 

ار نا  و  هدر  اشب  ینا  پشی  تم  س  هب  راب  نیا  ار  متس  د 
! تف  رگ  ار  مچ  م  تع  رس  شهب  دتس  هک  مدر  سک  م 

!کیر!؟ تق  اتا  یو  ت  ورب   ... متف  _گ 

... تخ  وس  یم  هرو  ک  دنن  امه  و  تش  اد  ب 

ار مچ  شم  رت  درس  نح  ول  درس  تر  وص  هب  هج  وت  ی 
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قاتا لخ  اد  وهب  هدی  شک  نو  ریب  ش  دتس  نای  م  ز 
. متش  گ 

ردقنا هک  مدا  شد  وگ  ش  فرح  هب  درک  یم  رکف  حامت 

! درک  میا  هر  تح  ا 

! لط  اب  لا  ی 

و هتش  ادر  ب  زیم  یو  زار  ار  مکچ  وک  و  یک  شم  کش 

. مدر  ک  عمج  ار  منا  شی  رپ  یاه  وم  س  اوس  و  نو  د 

! دیو  گب  تس  اوخ  یم  هچ  ر 

... مدر  ک  یم  شن  یاه  ر  هنو  گنی  ا 

. متس  ناوت  یم  وهن  متس  اوخ  یم  ه 

. مدش  جر  اخ  قات  زاا  بدنل  یاه  مدق  ا 

هتسب ش  یاه  وپکل  هتس  شن  نیم  ز  یو  ربر  نان  چم  ه 
. د 

. مدر  ک  زاب  ار  بر  ود  هتف  شر  قاتا  تم  س  ه 
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. متشگرب شتمس هب مدش نئمطم مریسم زا یتقو

منک؟ دنلب ار وید نیا متساوخ یم روطچ

درک!! یم مکمک شدوخ دیاب

... مدمآ یمن رب شسپ زا ییاهنت
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: مدز  بل  و  هتخ  ادنا  مند  رگ  رود  شار  دتس 

یش... بدنل  نک  یع  _س 

... متس  ین  تس  نم...م   _

: مدر  ک  همز  مز  نام  نایم  کی  دزن  هلص  اف  نام  ه  ز 

... منو  د  یم   _

دز: بل  و  هدی  چخر  متم  س  هب  ثک  شابم  ر 

نک... ملو  _پس 

. مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

هک دنک  زاب  مند  رگ  رود  زا  شار  دتس  تس  ا 
عنام و  هدر  ک  لفق  ش  نات  شگنا  الی  ارالهب  منا  تش  گ 

. م 

... تت  خت  یو  ت  دبیر  یاب  منک  وتل  یاو  خ  یم  هگا   _

واب هدی  شک  ش  نامش  یچ  ور  رب  شار  رگی  د  تس  د  کالهف 
ش یاج  ،زا  دوب  هدا  تفا  نیمز  یو  ر  هک  ید  یلک  نتش  بادر 
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دش. دنلب

هداتسیا مهرانک رد توافتم ییامد هجرد ود لثم

. میدوب

دیشروخ ناس هب ووا ناتسمز یامرس هب یندب اب نم

هام! دادرم

تمس وهب هداد رارق شیولهپ یور رب مارآ ار متسد

. مدرک تکرح شقاتا

ار ناهج مدوب هتشاذگ ترامع نیا هکاپهب ینامز زا

. مدوب هدیدن رامیب و هتفشآ ردقنا

دروا یم رد هزرل ارهب نیمز شنتفر هار هکاب یدرم

؟ دوب هدش رامیب هنوگنیا روطچ

. درک  یم  تک  رح  مار  آ 

مهب ش  لداع  ت  دوب  بق  ارم  ش  یاه  مدق  رد  راگ  نا  یت  ح 
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! منی  بن  یبی  سآ  و  درو  خ 

. مدن  اشن  تخ  ت  یو  ارر  ووا  هدش  ش  قاتا  ودرا 

هب مه  ش  یاه  س  ابل  یو  زار  یت  شح  ندب  تر  ا 
دش. یم  حس  یبو  خ 

زا شار  ،تک  تخ  ت  رانک  رون  مک  ابآژرو  ند  رک  نش  ور  ا 
. متخ  ادنا  تخ  ت  یو  وربر  هدر  وآر  شد  ن 

! دوب  مول  ظم  و  مار  آ  حاتل  نیا  رد  ردق  چ 

، میا  ه  تس  د  نتس  ش  زا  دعب  و  هتف  سر  یور  س  تم  س  ه 
. مدی  شک  نو  ریب  ار  هیل  وا  یاه  کم  ک  هبع  ج 

و هدر  ک  جر  اخ  اش  یا  هش  یش  روا  زاک  ار  جنس  ب 

. متش  گرب  تخ  ت  تم  س  هب  هرا  ب 

وهب هدر  ک  علم  مفر  ح  هب  نم  دوب  هدر  ک  روص  ت  راگ  ن 

ما! هتش  گرب  مقا  ت 

هتشاذگ ش  نامش  چ  یو  ربر  شار  دعا  وس  هدی  شک  ز 
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دوب.

نایم ار شا هناچ و هتسشن کشت یور رب شرانک

. متفرگ مناتشگنا

ار راک نیا تارج اعطق دوب رایشوه ال ماک رگا

! یشحو کدرم ... متشادن

درک. زاب ار شیاه مشچ هرابود مراک نیا اب

ییاه هگر یتح و دوب هدش هکوش مندید زا

درک. یم ییامندوخ شنامشچ رد مه تینابصعزا

دز: بل یا هگرود و راد شخ یادص اب

؟ ینک یم راکیچ یراد _

اسنوم #: هدنسیون
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هویج مدش  نئم  طم  یت  قو  و  هدا  د  ناک  ارت  جنس  ب 

ش رددناه  ار  نآ  هدم  آ  نیی  35.5اپ  حط  س  اشات 

دش. درگ  ش  نامش  چ  هک  متش  ا 

!... مدر  ارک  راک  نیا  اما  دوب  ن  یند  رک  روا  ب 

دوب هتف  رگ  ما  هدن  خ  تد  ش  ه 

؟ متف  گ  یم  روز  نم  و  هدش  ض  وع  نام  یاج  هنو  گ 

ات درو  آ  جنس  بت  تم  س  هب  شار  دتس  راک  شآ  یم  شخ  ا 
هار نای  شارم  چم  هک  دروای  برد  ش  زادناه  ار  ن 
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. مدی  شک  نیی  اپ  ار  نآ  و  هتف  ر 

وا هک  هش  یمه   ! مدا  د  یم  ناشن  ار  کالمم  تی  دج  دیا  ب 
! دوب  ن  وگر  و 

: تف  گ  خرام  یاه  مش  چ  واب  هدش  مه  شرد  یاه  مخ  ا 

؟ ینک  یم  راک  یچ  یرا  د  یم  هف  یم   _

: متش  اذگ  مه  یو  ربر  وپکل  هدا  د  ناک  ت  سیر 

. مری  گ  یم  ور  تب  ...ت  هرآ   _

: تف  گ  دیک  اات 

... تس  ین  میز  یچ  نم   _

هش... یم  مول  _عم 

دشاب یرا  ب  نیر  خآ  نیا  مدرک  وزر  آ  نم  و  درک  تو  ک 
مورحم ش  یاد  ص  ند  ینش  زا  ار  نم  اش  یض  یرم  ه 

دنک. ی 

نوریب ش  زادناه  ار  جنس  بت  هقی  قد  هس  ود  زا  د 
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... مداد رارق میاه مشچ اب یزاوم و هدیشک

. مداد ناکت فسات هناشن هب یرس شبت هجرد ندید اب

هدیباوخ اعقاو راگنا رابنیا هک مدش هریخ شتروص هب

داد یم ناشن شا یناشیپ یور قرع تارطق دوب.اما

. موش راک هب تسد رت عیرس دیاب

*********

یناشیپ یو  وربر  هتف  رگ  ش  چالندن  اراب  لا  متس  د  ب 
. متش  اذگ  ناه  ج 

و دوب  هدش  ن  مک  یا  هرذ  ش  دش...بت  یم  ن  روط  ن 
. تخ  وس  یم  هرو  ک  لثم  نان  چم  ه 

تعرس وهب  هتف  شر  نه  ریپ  یاه  همک  د  تم  س  هب  متس  د 
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. مدرک زاب ار همه

ورف بآ نورد و هتشادرب یرگید لا متسد نامزمه

. مدرب

: متخادنا شدولآ مخا تروص هب ییارذگ هاگن

...؟ تدوخ اب یدرک راکیچ _
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یتقو و  هدی  شک  نو  ریب  بآ  نو  رد  زا  ار  لا  متس  د 
. مدی  شک  ش  ندر  گ  یو  ربر  مدن  چال  ار  نآ  یبا  س 

اش هنی  س  هس  فق  یو  ربر  ار  نآ  مه  اگن  اب  نام  ز 

. مدر  وآ  نیی  شاپ  مکش  وات  هدی  ش 

مناد یم  ن  مدر  ک  رار  کت  ار  راک  نیا  رابد  نچ  و  نید  ن 
اش ینا  پشی  یو  ر  لا  متس  د  هک  دوب  راب  نیم  دنچ  اقی  ق 
مشچ مار  آ  زند  راپکل  بدنچ  اب  هک  مدر  ک  یم  ض  وع  ا 

. درک  زاب  شار  خرام  ی 

رب ار  متس  د  تش  وپ  هدر  ک  اهر  بآ  نو  رد  ار  لا  متس  د 
: متش  اذگ  اش  ینا  پشی  یو  ر 

... هدم  وا  نیی  اپ  مکی  تب  _ت 

یور زا  ار  متس  د  هک  م  دوب  ش  یوس  زا  یبا  وج  رظ  ت 
دش. زیخ  مین  و  هدز  اشپس  ینا  پشی 
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رود ار شتسد نکمم حتلا نیرت هدشن ینیبشیپ اب

! دیشک شدوخ یور ارهب ونم هدیچیپ مرمک

. مداتفا ششوغآ الرد ماک هک یروج

داتسیا هین  اث  دنچ  یار  ب  مبلق  مرو  خب  مس  ق  مدو  رضب  ا 
حلا هب  ات  هک  یی  شاه  پت  نیرت  مکح  ابم  هرا  بکی  وهب 

. درک  پاپمژ  هب  عو  رش  متش  ادن  راظ  تنا  نا  ز 

یت... ن 

! دوب  رفص  دح  شزا  یب  هلص  اف  ن 

یارب متس  د  مبل  ق  یاه  ی  زاب  یچ  وه  نیا  اب  مدی  سر  ت  ی 
! دوش  ور  ناه  ج 

زا هک  یت  عرس  نیر  تش  یب  واب  هدش  بدنل  میا  ج  زا  دیا  ب 
اما مدر  ک  یم  کر  قارت  اتا  نیا  متش  اد  غار  س  مدو  خ 

هدش لفق  ش  هاگ  ردن  یئ  رمان  یا  هتش  ابر  میا  ه  مش  چ 
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! دزی  م  ود  ود  ناش  نایم  و  د 

! میت  شاد  بت  ود  ره  راگ  حاالنا 

نم... و  مید  ز  یم  ن  فر  ح  ماد  ک  هچی 

!!! مدو  ب  مار  آ  ردق  ،چ  ایاد  خ 

تسد و  هدر  ک  رت  مکح  ارم  مرم  ک  رود  شهب  دتس  ه 

رارق مرس  تش  پ  هدر  باالوآ  یگ  تس  هآ  هب  شار  رگی  د 
د.

تکرح کی  واب  هدا  د  قو  س  مش  ک  ریز  شار  تش  گ 
. درک  شآداز  راص  ح  زا  ار  میا  ه 

زیل میا  ه  هناش  یو  نزار  اور  راش  بآ  کی  دنن  ام  میا  ه 

دنت! رخی  ورف  ناه  ج  تر  وص  رانک  و  هدر  و 

هقلح واب  هدر  ک  تک  رح  میاهو  الیم  شالهب  ناتش  گ 
: درک  همز  مز  ش  تش  گنا  رود  ناش  ندر  ک 

نم! لثم  ید،  رم  رانک   ... یشاب  اجن  یا  دیا  _وت...بن 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

! یدب رپزا

؟ تقاتا ورب متفگن هگم ... دیاب

اسنوم #: هدنسیون
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س امم  اشو  هنی  س  هس  فق  یو  ربر  رایت  خا  یب  متس  د 
: تف  رگ  شقرار  ب 
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... مدوب هتفگ تهب ما هگید راب _هی

هنم تسد مساسحا راسفا

منک... راکیچ نکن لیمحت مهب

وت! نوبز هگب...هن ملد هک منک یم ور یراک طقف نم

رُس میاه بل یور رب میاه مشچ زا شا یدج هاگن

: تفگ و هدروخ

هگ؟ یم یچ تلد _و

هدرکن مض  اره  میا  ه  بل  یور  شرب  هاگ  ن  تک  رح  زون  ه 
داد: هما  دا  هک  مدو  ب 

تدای هگ  یم  ؟ن  هید  رما  ون  ملظ  زا  رپ  ناه  ج  هگ  یم  _ن 

هیبوخ تق  هگاالنو  یم  ؟ن  درک  تریقحت  روط  چ  ر 

؟ ماق  تنا  یار  ب 

: مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  وسیر  هدی  شرپ  فرح  نای  م 
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هگ...! یمن _

دز: وبل هدرشف مه یور ارهب شیاه کلپ

... تقاتا درگرب یراد وشتصرف _ات

... هکنیا زا لبق

!... منوت یم هن ماوخ یم ...هن مدرگ یمن _رب

: تفگ دش هقلح مندرگ رود هب شتسد هرابکی هب

؟ رتخد ینکن یزاب شیتآ اب ندادن دای تهب _

؟ مدیسرت یمن ارچ

ره هک یا هلصاف وهن... شبضغ رپ یادص نت زا هن

دش! یم رت مک هظحل

سح هنوگ نیا نم ای دوب هدش مک نام هلصاف ال صا

؟ مدرک یم
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هدارا یب میاه بل یور رب شیاه بل یمرگ سح اب

دش. سبح هنیس رد مسفن و هتسب منامشچ

نم... یادخ

؟ مهوت ای دوب یعقاو هظحل نیا نیا...

هنیس راوید ردو ارهب شدوخ رازه تعرس اب مبلق

. دیبوک یم ما

وااب اما مدوب هدش کشخ هملک یعقاو یانعم هب

بل زا تشرد و زیر یاهزاگ و دیسوب یم قایتشا

! تفرگ یم میاه

یور اررب متسد یرکف هچ اب مناد یمن هظحل کی رد

. مداد ار شیاه هسوب باوج و هتشاذگ شا هنوگ

وطالین... و مارآ

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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زاب ار  میا  ه  هوپکل  دیشک  بق  ارع  مرس  ش  فقو  ات 
. مدر  ک 

... متش  ادن  شار  نام  شچ  هب  ند  رک  هاگ  ن  یو  ر  ا 

... مید  ز  یم  س  سفن  فن  ودر  ه 

هجوتم اه  هس  وب  نیا  اب  وا  هکن  آ  هرو  صت  زا  مند  ب  مام  ت 
دش! روم  روم  دش  اب  هدش  منو  رد  ه 
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؟ مدرک نم هک دوب یراک هچ نیا

!؟ یلقع هچ ؟اب یتارج هچ هچ...اب اب

، مرمک رود هب شیاه تسد راشف ندش مک سح اب

یور اررب میاه تسد فک ، مهاگن ندروآ باال نودب

وهب هدش دنلب شیور ،زا هدرشف شا الین ضع هنیس

. مدرک کرت ار قاتا تعرس

یزاین رگید سپ تشاد ندیسوب یارب ناوت ردقنا رگا

. دوبن نم یراتسرپ هب مه

*****

. مدو  ب  راد  یب  بش  لو  ط  مام  ت 

... مدر  ک  هرو  د  ملی  ف  کی  لثم  ار  هظ  حل  نآ  اهر  واب  اهر  ا 
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ش یاه  فر  ح  واب  هدن  امن  تکاس  منا  دج  و  نیب  نیا  ر 
و هدی  شک  یم  هظ  حل  نآ  دیا  هکب  یت  لا  جخ  و  م 

. درک  یم  درو  آ  دای  ار  مدو  ب  هدی  شک  ن 

ناهج   یاه  بل  یم  رگ  هو  ظحل  نآ  هب  ردق  چ  منا  د  یم  ن 
مباوخ   و  هدش  مرگ  میا  ه  مشچ  هرخ  هکباال  مدر  ک  رکف 
  . درب 

ناشن ار  هد  هب  عبر  کی  تع  اس  مدش  راد  یب  هک  ح 

داد. ی 

هتفر تک  رش  وهب  هدش  رتهب  ش  حلا  مدو  ب  راو  دیم  ا 
دش! ا 

. موش  ور  هب  ور  وا  اب  متش  ادن  دص  ق  هج  و  هچی  ه 

لوط ند  رک  یط  و  ند  رک  اپ  نآ  اپو  نیا  هقی  قد  دنچ  ا 
ار بر  ود  هدا  د  تا  رج  م  دوخ  هب  هرخ  باال  قات  ضا  رع  و 

. مدر  ک  ز 

یلا خ  زا  یت  قو  و  هدر  نب  وریب  ار  مرس  اهنت  طا  یتح  اا 
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نئمطم ناهج قاتا برد ندوب هتسب و ورهار ندوب

. مدیشک نوریب برد زاالی مه ار مندب مدش

دوب... رای نم اب سناش رابنیا راگنا

اب نامزمه و هدش هدیشک هبباال میاه بل هشوگ

مداتسرف نوریب ارهب مسفن میاه مشچ نتسب

دش. قیرزت میاه گر هب شمارآ ولیک ولیک راگنا

زاب قت یادص هک منک رکش ار ادخ مدرک زاب ناهد

درک. مفقوتم ناهج قاتا برد ندش

! دنریگب لگ ار سناش نیا

دش: دنلب شیادص هک مداد تعرس میاه مدق هب

... هچنغ _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

324 تراپ #

. مدش  بو  کخ  یم  میا  ج  رد  رایت  خا  ی 

یبوخ هب  ار  مرس  تش  شزاپ  یاه  مدق  ند  ش  کی  د 

. مدر  حسک 

؟ هدش  ن  بو  خ  ینع  ؟ی  هتف  رن  تک  رش  هب  زون  ه  ا 

... دوب  ن  فا  صن  ا  نیا   ! فو  ا 

یاپ یت  مه،قو  نزو  س  رس  کی  هرا  دنا  هب  یت  ح  ن 
. متش  ادن  س  ناش  دما  یم  نای  م  رد  ناه  ج 
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ار مرس  و  هدی  چخر  هاپ  نشاپ  یو  ربر  وطالین  ثک  ام 
. مدی  د  ما  یم  دق  کی  رد  ار  وا  هک  مدر  ک  بدنل 

مارآ ال  ماک  ناه  ج  مس  رتس  رپا  دوج  وو  نم  س  کعر  ب 
یور شرب  قاتا  رد  بام  شید  راگ  نا  هن  راگ  نا  د 

ش... تتخ 

مجارو راک  فا  رس  رب  متسد  ند  رک  تش  ابم  نام  ز 

ار بش  ید  تا  قاف  تا  نیا  شزا  یب  ات  مدی  شک  ید  نلب  دای  ر 
دنک! ن  لیل  حت  و  هیز  ج 

هدیشک منا  دج  و  تس  زاد  حبص  ات  یف  اک  هزا  دنا  ه 
! مدو  ب 

کش وهب  هدر  وا  نیی  اپ  ار  مه  اگن  ش  دتس  ند  اباالما 

. مدش  هری  شخ  ناتش  گنا  نای  م 

. دوب  هدا  تفا  مقا  تا  نیم  ز  یو  ...ر  نیا   _

دش! درگ  میا  ه  مش  چ 
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!؟؟ نیم  ه  طق  ف  ادج  !؟  نیم  ه 

هک دوب  یش  ک  دوب  هدر  ک  میادص  ش  یارب  هک  یف  رح  ا 

وحاال....!؟ دوب  هدی  شک  میا  هوم  شزا  د 

زا هکل  ،ب  مرش  زا  هن  دش  رسخ  مدو  جو  مام  ت  رایت  خا  ی 
خشــم!

؟ دما  یم  شن  دای  ینع  ی 

؟ دوب  یم  رگر  س  کی  اهنت  ش  یارب  ا 

... دوب  هدز  یش  وما  رف  هب  شار  دوخ  دمع  زا  یت  ح  ا 

تخاب ار  تد  وخ  دز  بی  وهن  هدرک  رپس  هنی  س  مرو  ر 
! ه 

اشاح ماو  ت  هدز  پچ  یلع  هچو  ک  هب  ار  دوخ  وا  هک  حاال 
؟ دوب  یت  حار  نیم  ه  هب  رگم  اما  ن 

! ایاد  یچ...!؟خ  مس  اسحا  و  یت  نعل  هنم  نم...  پس 

و هدم  شباالا  دتس  یو  زار  هرخ  باال  ممش  خ  زا  رپ  هاگ  ن 
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! درو  خ  هرگ  ش  یاه  مش  چ  ر 

! دوب  ن  تر  فن  زا  رپ  هش  یمه  س  کع  رب  هک  یی  اه  مش  چ 

و اهنت  رابن  اشیا  یگ  ش  یمه  یاه  مخ  ا  دوج  ابو  هکل  ب 
دز! یم  جو  م  یو  اکج  شنک  نامش  چ  رد  ا 

کشار رگی  د  تم  س  هک  رو  طنامه  و  هدر  ب  ولج  ار  متس  د 

: متف  گ  متف  رگ  ی 

! مدش  هجن  وتم  _آ! 

کش اما  درک  بج  عت  یم  وک  هدش  گن  رمک  ش  یاه  مخ  ا 
. درک  ن  اهر  ا 

ندز پکل  راب  کی  شاب  نامش  کشوچ  نای  ارم  مه  ا 
شزا وای  س  یاد  ص  هک  دنک  اهر  ار  نآ  ات  مدن  اخر  چ  مار  آ 

: درک  ما  هکو  ش  اه  هلپ  نای  م 

؟ یبا  وخ  زون  ه  هدش  ن  هتف  کش  لگ   _

هب ناه  ،ج  دیخ  رچ  اه  هلپ  تم  س  هب  مرس  هک  نیم  ه 
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هرابود و هدیشک مناتشگنا نایم ارزا شک تعرس

. درب ورف شراولش بیج نورد

شوایس اما منک ضارتعا متساوخ و هدرک زاب ناهد

. دیسر هلپ نیرخا هب ششوغا رد هدنورپ نیدنچ اب
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! متشادن ناهج ارزا تکرح نیا روصت منهذ رد یتح

ال کمه جل دهاوخ یم هک یا هچب رسپ لثم تسرد

هجوت نودب و دوب هدرک راتفر دروایب اررد شا یس

راگنا ساسحا ویب درس ، متوهبم و تام هفایق هب

دش. هریخ شوایس هب هداتفین یقافتا چیه

!! مرادن یجراخ دوجو مه نم ایوگ

و هدرک زاب شین دوب هدش ام هجوتم حاال هک شوایس

: تفگ ناهج هبور نم یارب یکمشچ اب

؟ گرزب سیئر لا وحا _

: تفگ و هدرک هراشا اه هدنورپ هب ناهج

. مینک نوشکچ مایب مقاتا _ربب

" ناه  "ج 
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سپ ار شک متساوخ یمن اعقاو هک دوب نیا تقیقح

. مهدب

تقو اال متحا وهن مدرک شیادیپ هک ینامز هن

! یرگید

بشید قافتا زا دعب ار ششنکاو متساوخ یم طقف

! منیبب

ار یدب ریسم راگنا هچنغ مشخ دوجو اب دنچره

. مدرک باختنا

یم فر  ح  یک  یار  ب  مرا  د  هتع  اس  هی  ربک...  هللاوا   _
و ادص  ؟  همی  ظنت  نار  یا  یو  ر  تس  ناکر  ف  یج  اح  م 

؟ یرا  د  وری  وص  ت 

. متخ  ود  ش  وای  س  هب  مار  هاگن  و  هدر  ک  اربدنل  م 

ش؟ وای  س  یگ  یم  یچ   _
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شار دتس  نای  م  یاه  ه  گرب  و  هدر  ک  کز  ان  یم  شچ  تش  پ 
: تخ  ادنا  زیم  یو  رر 

؟ یرا  د  بت  زون  _ه 

داد: هما  دا  هک  مدر  ک  عمج  ار  میا  ه  مخ  ا 

تارب ودا  درا  رق  تش  ورد  زیر  مرا  د  هتع  اس  کی  قی  قد   _
راگنا ال  صا  وصالت،  حم  ه  چرتف  د  هب  مدی  سر  مرا  یمر  د 

! ماج  نیا  نم  راگ  نا  ه 

عمج "ایب  نیا  یش  اب  تت  خت  وت  دیاب  وتاالن  نم  ردا  ر 
؟ دمو  ردا  اجک  "زا  مین  ک  ید  ن 

هنک. یم  لیم  یا  منی  عم  منک  یم  ور  اراک  همه  ن 

ال؟ صا  مدا  شد  وگ  تف  رح  هب  ا 

: متف  وگ  هدر  اشک  هره  چ  هب  یق  یقد  هاگ  ن 

مس! یئر  نم  نو  _چ 

: تف  وگ  هدم  شکشآ  بل  تم  س  ک 
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... تنعل شرکنم _رب

ورب هدرک تکرح مزیم کیدزن هرفن کت لبم تمس هب

. تسشن شیور

: تفگ هزایمخ واب هداد شندب هب یسوق و شک

. متفرگ درد کف وت نوج ... نزب وتیلصا فرح _حاال

دوب مقح اه هیخب و شیپ هتفه ود دزودنب نوا اب

و یرانق ریازج مرب یداد یم یصخرم هتفه ود

ور... یتشهب یایروح

: متفگ تیعطاق واب هدیرپ شفرح نیب

... یرخب ور هچنغ هزاغم ماوخ _یم
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: تف  گ  هنار  واب  وان  هدش  درگ  ش  یاه  مش  چ 

!؟ منک  راک...  _یچ 

هارمه ار  هط  وبر  م  کر  ادم  و  هدرک  زاب  ار  مزی  م  یو  ش 
هدرک رتی  ارت  هزا  غم  هد  یازم  هیع  ال  طا  هک  یا  هما  نزو  ار 

: مدا  د  شقرار  لباق  م  د 

... هدی  ازم  یار  هتب  شاذگ  کن  ،اب  یه  دب  رط  اخب   _

ریگ... ورب  هزا  غم  و  هدب  داهنش  یپ  ور  تم  یق  ربار  وب 
ش وای  س  یش  ب  هدی  ازم  نو  ا  هدن  رب  نک  یرا  ک 
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: تف  وگ  هدز  ش  یاه  وم  نای  م  یگ  ن 

ناوخب ش  هدا  خونا  دیا  الش  صا  االن...  مدش  گجی  نم   _
... تق  ونو  ا  نری  گ 

باال یرد  قنا  یزو  شس  یتآ  زا  یشورفباتک  تا  راس  _خ 

و هزا  غم  یزا  سز  اب  تخ  درپا  ناو  شت  داو  ناخ  هک  هدو  ب 
. نرا  دن  مه  اب  ور  ایتا  راش  تنا  ررض  تخ  ادر  پ 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  یاه  وم  نای  م  یت  سد  کالهف 

... ممه  ف  یم   _

یمن تد  وخ  ارچ  اما...  ینک  نار  بج  یاو  خ  یم  ناه  ج 
ش؟ ی 

: متف  وگ  هدا  د  له  ش  تمس  هب  ار  کر  ا 

یم تز  هکا  یرا  ش...ک  اب  هتش  ادن  یرا  شک  نیا  هب  _وت 

. هدب  ماج  نا  ور  ماو  خ 

تز... هشا  ب  آداز  هکن  یا  زا  دعب  ینک  یم  رکف   _
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: مدرک عطق ار شفحر و هدش دنلب میاج زا

... شوایس هتسب هگید زورما یارب _

هدب. ماجنا ور ینکب دیاب هک ییاراک ورب وش دنلب

" رایهم "

اش هناچ  ریز  زا  شار  ودتس  هدز  پکل  راب  نید  ن 
: تش  ادر  ب 

! نک  رار  کت  هگی  د  راب  ،هی  مدش  هجن  وتم   _

اب رابن  ویا  هدی  شک  مبل  هشو  گ  مار  ارآ  متس  ش  تش  گ 
: متف  گ  رت  مار  آ  ینح  ل 

... هها  نگ  یب  هچ  نغ  دش،  تب  _اث 
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داد. هما  دا  زند  پکل  شهب  تروص  رد  یش  نکاو  نو  د 

یب هچ  نغ  دش  تب  "اث  درک  رارک  ارت  ما  هلم  ج  بل  ر 
" هها  ن 

هک یا  هبر  ض  اب  نام  زمه  و  هدیر  شپ  یاج  زا  هرا  بکی  ه 
ش یاه  مش  چ  رد  هک  یلا  ح  شوخ  اب  دیب  وک  زیم  یو  رر 

: تف  گ  دیش  دخر  ی 

یم ورآداز  هچ  نغ  ؟  هنو  د  یم  ناهج  ؟  یرو  جچ  ؟  یِک   _
؟ ه 

: متف  گ  یم  رن  وهب  هتف  رگ  شار  چم  دنخ  ابل 

با! تهم  مور  _آ 

! هنو  د  هنو  د 

. هنو  شمب  پشی  دیا  هچب  نغ  اما  هنو...  دیم  ناه  ج  ه 

عفال! هتب  ل 
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تانایرج نیا  همه  هدر  پ  تشپ  یک  مین  ود  یم  ن  زون  اه 
ریسا هچ  نغ  ننک  رکف  ن  انچم  ه  همه  هرت  پسهب  هدو  ب 

... هناه  ج  تس  د 

: تف  وگ  هتف  ر  مه  رد  با  تهم  یاه  مخ  ا 

یک!؟ ات  ینع  _ی 
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؟ یگ  ب  یاو  خ  یم  سن  گرن  وخهلا  یج  اح  ه 

ش دتس  فی  طل  تس  وپ  یو  ربر  یم  ارآ  هب  ار  متش  گ 
: متف  وگ  هدی  ش 

ش... ابن  نار  _گن 

ور هیض  وق  هدر  ک  تب  حص  یج  اح  اب  ناه  ج  د 

. هدا  د  حی  ضو  شت  ا 

مد. یم  لو  ق  ته  هش،ب  یم  تس  رد  دوز  یلی  خ  یچ  ه 

تکرح کی  واب  هدا  تس  رف  نوری  ب  یگ  دوس  شارابآ  سف  ن 

ورف مش  وغآ  رد  هدز  رود  ار  مزیم  هدش  ن  ینی  شب  ی 
! تف  ر 

مدوب هدر  شک  وما  رف  هک  مدش  هکو  ش  ردق  نآ  هظ  حل  ن 

! مچ  یپب  ش  رود  هب  ار  منا  دتس  منا  وت  یم  مه  ن 

. متش  اد  زاین  هلم  ج  نیا  هب  اعق  ...او  رایه  م  یس  _رم 

هدمآ مدو  خ  هب  تع  رس  هب  مشو  غآ  شزا  ندم  آ  نو  ریب  ا 
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یاج هب  هرا  بود  ار  ووا  هدیچ  شیپ  رمک  رود  ار  متس  ،د 
. مدن  ادر  گرب  ش  ل 

؟ یچ  هلم  ج  بح  اص  _هب 

: درک  همز  مز  و  هتس  شن  ش  یاه  بل  یو  ر  ینی  کمن  دنخ  ب 

دهرا... یا  یوژه  ه  اگیاج  هلم  ج  بح  اص   ... بخ   _

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

هش... موم  ت  نات  ساد  نیا   _

. منک  یم  ن  ربص  ما  هظ  حل  ه 

دز: بل  و  هدی  چخر  میا  ه  مش  چ  شرد  هاگ  ن 

؟ یچ  یار  _ب 

ش شو  گ  رانک  و  هدر  ک  مک  ار  نام  ترو  ص  نای  م  هلص  ا 
: متف  گ 

ما! هنو  خ  منا  خ  یش  ب  هکن  یا  یار  _ب 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

" هچنغ "

تمس هب  ار  مرس  میو  زاب  رد  لا  گنچ  کو  ن  نتف  ر  ورف  ا 
. مدن  اخر  چ  ادلی  گ 

: تف  وگ  هدا  د  ناش  شارن  ن 

هنوبص نم  اب  یت  قو  هنم!  هب  یهجوت  یب  یاز  س  نیا   _
هبرگ و  رخ  هن  هش  اب  نم  اب  تس  اوح  هش  یش  یرو  خ  ی 

س... املا  و 

یمارآ هدن  خ  کت  اب  هد  ناخر  چ  ناو  یل  نو  رد  ار  قش  ا 
: متف  گ 

... مدش  ریس   _

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  شار  یاه  مش  چ 

اتس... ه  تی  چ  هی  !وت  تم  _نیب 
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! یتسین نوزیم نییاپ یدموا یتقو زا

؟ هدیچیپ تاپ رپو هب ساملا
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هب یه  تنم  یاه  هلپ  ههب  راشا  واب  هدی  زگ  ار  مبل  هش  و 
: متف  باالگ  هقب  ط 
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یرازیم شور هک ییامسا نیا هونش یم ناهج رخآ _

... تقونوا ور

: تفگ یدرسنوخ واب هداد هیکت یلدنص ارهب شتشپ

! هشیم هتفگ ندینش یارب فرح _

: متفگ و هتخادنا شهب یا هنارگ خیبوت هاگن

ور یکی و هدب داب هب وترس هک یفرح هن ،اما هتسرد _

! هربب لا وس ریز

رایخ ندیوج لوغشم و هتخادنا باال هناش یلا یخیب اب

دش! شلباقم هجوگ و

! دازا و لا یخیب درک، یم ار شدوخ راک هشیمه

مسا هب یزیچ دلیگ همان تغل رد منک یمن رکف یتح

!! دشاب هتشاد دوجو " هشیمن "و" تیدودحم "

هناخزپشآ   ص  وص  خم  نفل  ت  یاد  ص  ند  مآ  رد  ادص  هب  اب 
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. متف  شر  تمس  وهب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

یارب اش  همک  د  ند  رش  وابف  هتش  ادر  ارب  یش  و 
. مدا  د  قرار  مش  وگ  رانک  ار  نآ  طا  بترا  یرا  رقر  ب 

مشوگ رد  ناه  ج  یاد  ص  منز  ب  یف  رح  هکن  زاآ  ل 

. دیچ  ی 

دیاب ینک  یم  عو  رش  ور  یرا  ک  هی  یت  _قو 

! ینک  ش  موم  ت 

نادند نای  م  زا  رایت  خا  یب  و  هدش  مه  رد  میا  ه  مخ  ا 
: متف  گ  میا  ه 

؟ روظ  _نم 

نک. تس  رد  پو  _س 

ش یور  طخ  هب  میا  هور  با  مرو  خب  مس  ق  مدو  رضب  ا 
!! دیب  سچ  میا  ه 

؟ منک  تس  رد  پو  س 
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؟ هگی  د  رما   ، هاو  خب  نو  ج  وت  مش  چ 

: متف  وگ  هدا  تس  رف  نو  ریب  ص  رح  اب  ومس  ف 

نم... ننک  یم  تس  نرد  وتارب  منا  خ  با  بر  اعط  _ق 

وت! متف  _گ 

. مقا  تا  رایب  ید  رک  تس  ر 

!! درک  عط  سارق  امت  مبا  وج  ند  ینش  نو  د 

ملباقم ار  یش  وگ  هک  رو  طنامه  و  هدی  شک  ولگ  رد  یغ  ی 
: متف  صگ  رح  واب  بدنل  متف  رگ  ی 

... هتی  برت  یب  هها  وخ  دوخ   ، هور  ،غم  هتی  برت  یب  ِکد  _رم 

یب... ی.... 

: تف  گ  فس  وابات  هدش  دنلب  ادلی  گ  چو  ن  چو  ن  یاد  ص 

! نک  هاگ  وشن  اشح  _ف 

ید! وب  میل  ولس  مه  مگب  مش  ک  یم  جخاتل  واال 
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@DONYAIEMAMNOE

! یتسین دلب راد ردام و راوخ شحف اتراهچ

ارهب ما هراشا تشگنا و هدنابوک شیاج اررد یشوگ

: متفرگ شتمس

! ادلیگ تکاس _
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ارهب ما هراشا تشگنا و هدنابوک شیاج اررد یشوگ

: متفرگ شتمس

! ادلیگ تکاس _

شــو! تکاس

: تفگ و هتشاذگ شناهد یور اررب شتسد هدنخ اب

... روخن ونم ! یشحو هشاب _

مدزاب و  مد  دنچ  اراب  منیگ  نس  صو  رح  رپ  یاه  س  ف 
: مدر  ک  همز  مز  دوخ  اب  بل  ریز  و  هدر  ک  مار  هتس،آ  و 

... مور  ش،آ  اب  مور  _آ 

یمن تس  رد  پو  س  رور  غم  ِرکچ  مدو  خ  زا  نو  ا  یار  وب 

! تس  ه  منا  خ  با  ،بر  ی 

ش. اب  مور  آ  هرآ  هنک...  یم  تس  رد  نو  ا  االنمدای 

یور رب  دنخ  اببل  منا  خ  بابر  ش  فک  یاد  ص  ند  ینش  ا 
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مدیخرچ هنشاپ

یرسور هرگ ندرک مکحم ردحلا هک شندید اب اما

! دیرپ مبل زا دنخبل و هدش درگ میاه مشچ دوب شا

مدز: بل هاگ ادخان

_هن!هن!هن!

: تفگ دنخبل اب مسرپب نم هکنآ زا لبق

اهامش ، مدرگ یمرب رصع ات دیرخ مر یم مراد _نم

؟ نییاوخ یمن یزیچ

و هتخادنا باال وربا متروص هب یگرزب دنخبل اب ادلیگ

: تفگ

. هرذگب شوخ ، نوج بابر _هن

  ******
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ار شاه  شعرط،رب  وخ  و  درز  ومی  ل  ند  رک  فص  ان 
هرغ مش  وچ  هتش  اذگ  ینی  س  لخ  پو،اد  س  فر  ظ  ر 

. متف  شر  یارب  ی 

نم حلا  شهب  لد  نتف  رگ  واب  تش  اد  ناج  پو  س  راگ  ن 
!!! دید  نخ  ی 

ش... لخا  د  متخ  یر  یم  رهز  دیا  ب 

! هگی  شد  ربب  درک  _خی 

: متف  وگ  هدی  وج  ار  مبل  هش  و 

ربب... وت  _ایب 

رهظ کی  هک  تع  اس  هب  هر  اشا  واب  هدر  ک  زاب  شار  نشی 

: تف  گ  داد  یم  ناش  ان 

! همت  حار  اتس  میا  ت  هدن  مرش   _

و هدی  شک  متر  وص  نیی  اپ  زاباالات  ارکالهف  متس  د 
: متف  گ 
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. مدموا یمن رد مقاتا الزا صا شاک _
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یزلف یاه  هتس  د  میا  هوم  یو  ربر  شلا  ند  رک  بت  رم  ا 
اه هلپ  تم  س  وهب  هتف  رگ  مناتش  گنا  نای  ارم  ینی  س 

. مدر  ک  تک  ر 
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دش. بدنل  ادلی  گ  یاد  ص  هلپ  یو  ربر  ممد  ق  نیل  وا  ا 

رتخ! د  یآ   _

: تف  گ  تی  دج  اب  هک  مدی  شچخر  تمس  ه 

!... تس  ه  مس  اوح   _

یت! فگن  نم  هب  هک  هدش  یچ  ه 

! تس  ین  لیل  د  یب  تز  یت  یان  ودن  ود  تق  ال  خا  ن 

ییاهبل واب  هدر  ک  تو  ف  یهات  وک  ثک  ارابم  ممد  ز 
: متف  گ  ناز  ی 

. منک  یم  فی  رعت   ... مایب  رانک  مدو  خ  اب  _براز 

! هیط  اقو  رق  ملا  یخ  و  رکف  همن  هی  االن  تد  وخ  لو  ق  ه 

... همچ  ملا  حش  وخ  مت،  حاران  ما،  ینا  بص  ع  منو  دیم  ن 

داد. ناک  هش"ت  "اب  هناشن  هب  شار  رس  و  هتف  گ  یم  و 

*
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یکی ند  رک  ادج  واب  هد  اتسی  ا  ناه  ج  قات  ا  بر  د  تش  پ 
حطس یو  ربر  مظ  نم  هقت  ود   ، ینی  س  زا  میا  ه  تس  زد 

. مدی  بوک  بر  د 

_ایب...

یور ِملی  ف  کی  لثم  بش  ید  تا  قافتا  کت  کت  هظ  حل  ک 

. تف  رگ  ناج  میا  ه  مش  چ  لبا  قم  دنت،  ر 

یمرگ شات  دیل  ک  هتس  د  ند  ااتف  یاد  ص  ند  ینش  ز 
هک... یی  اه  بل  شو  ن 

هک یلا  ودحر  هدز  یرا  د  متیر  و  بدنل  تو  س  منا  دج  و 
داد یم  ناک  ت  منه  ردپسذ  اشار  یا  هرا  وهگ  یلد  ن 

: تف  گ 

االن لق  ادح  هللا!  اشا  م  ید  یش  کن  جخاتل  هک  بش  _ید 

ش! ک 
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ندش هتسب زا یتقو و هدیشک شرس رب یغیج

نییاپ تمس ارهب هریگتسد مدش نئمطم شناهد

. مدش قاتا دراو و هدیشک

نیرت سنجدب حلا نیع ورد نیرت روعشاب ، نادجو

! تسیمدآ سح

ار شیاه زرم هتعاس دنچ نیا نم نادجو هتبلا

!... هتفاکش

هدرک تک  رح  ش  تتخ  تم  س  هب  مرس  ند  روآ  باال  نو  د 
. متف  رگ  ش  فرط  هب  ار  ینی  وس 

نایم زا  ینی  س  نتف  رگ  یارب  ش  دتس  ند  روآ  ولج  نو  د 
: تف  شگ  مار  ابآ  منا  دتس 

نیشب  _
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نامزمه و  هدر  شف  مه  یو  ر  هب  یا  هظ  حل  ار  میا  ه  پکل 

نتفر یار  ب  یا  هناه  ب  هدر  ک  زاب  ناهد  مرس  ند  رک  ابدنل 

مناهد رد  ار  فر  اشح  هنت  باال  ند  وب  هنه  رب  هک  مرو  ا 
. درک  کش  خ 

هریخ یر  گید  تم  س  وهب  هتف  رگ  مش  چ  تع  رس  ه 
... م 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ایح... یب کدرم

بش یتقو دباوخب هنوگنیا تشاد ینعم هچ ال صا

؟ تشاد بت ردقنآ لبق

؟ متف  گ  یچ  ید  ینش  _ن 

: مدا  د  با  وج  و  هدی  چخر  تع  رس  هب  منا  ب 

نم... اما  مدی  _نش 

: تف  گ  مکح  وم  ید  ج  ینح  وابل  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 

دیاب ینک  یم  عو  رش  ور  یراک  هی  یت  ،قو  متف  گ  ته  _ب 
! ینک  ش  موم  ت 

هفصن شو  اب  عاج  پسش  ید  رک  وتب  اخت  نا  بش  ید  و 
نک. شن  ل 

منک یم  ن  تر  ابج  ا  یرا  دن  وشت  عاج  ش  هگی  د  هگا  هتب  ل 
... ینو  ت  ی 
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... منیبب نک ربص

درک؟ یم باطخ وسرت ار نم تشاد میقتسم ریغ وا

؟ منامب قاتا رد مهاوخ یمن سرت زا درک یم رکف

مامت زا لبق یناهگان یمیمصت ذاختا اب روصت نیا زا

. متسشن کشت یور رب شنار سامم شفرح ندش

مشچ رد امیقتسم مخا اب للعت یا هرذ نودب سپس

. مدش هریخ شیاه

! یتنعل

مراکفا طخ هب طخ راگنا هکدوب قیمع ردقنآ شهاگن

. دناوخ یم ار

یلا ودحر  هتف  رگ  لو  معم  دح  زا  باالرت  یم  شارک  ر 
: تف  گ  تی  ابراض  داد  یم  هیک  ت  تخ  ت  جات  هب  ه 
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! یتفرگ یتسرد میمصت _

ار ومیل زا چاق کی و هدرک کزان یمشچ تشپ

. چالمدن پوس نورد ، هتشادرب

مدرک وور ریز ار نآ قشاق اب سپس

رب هدرک دنلب ار نآ هتشاذگ ینیس فرط ود ار مناتسد

: تفگ هک مراذگب شیاپ یور

هدب. مهب تدوخ _

دش. درگ میاه مشچ
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یور شار  یاه  تس  د  نم  حاتل  هب  هج  وت  یب  وا  ا 
نم مام،هب  ت  ید  رس  نوخ  واب  هدر  ک  لفق  اش  هنی  س 

دش! هری  خ 

نیرت هدش  ن  ینی  بشی  هپ  زیاج  زور  ما  تس  ناوت  یم  اعط  ق 

. دهد  ص  اص  شاتخ  دوخ  هب  ار  تر  امع  م 

رسپ کی  منک  هرا  شا  مت  ساوخ  هدر،  ک  تو  ارف  مس  ف 
تعرس   هب  شار  دتس  هک  تس  ین  سهلا  تش  ه  هچ  ب 
شهب   ترو  ص  ند  رک  جک  واب  هتف  رگ  ش  ناه  د  لبا  قم 
  . درک  هس  طع  نم  خماِفل  تم  س 

س پس  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  یا  هظ  حل  شار  یاه  پکل 
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: تفگ

... نوریب ورب نم هدب ... داوخ یمن _

!؟ مدرک یم رواب

ای درک یم منوریب مریگن وا ارزا یرامیب هکنآ یارب

دوب؟ هدیباوخ شفرح تشپ یرگید لیلد

زااالن انئمطم منک شیاهر متساوخ یم اتاالن رگا

! مدرک یمن

میظنت ناهج اب تفلا خم یارب میاهراک متسیس راگنا

دوب. هدش

ال باقت  م  هک  درو  آ  ولج  ینیس  نتف  رگ  یار  شارب  دتس 

یمکحم نح  وابل  هدی  شک  بقع  ینی  س  هار  مه  ار  متس  د 
: متف  گ 
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! منک یم مومت مدوخ مدرک عورش هک یراک _

. متفرگ شناهد لباقم و هدرک اررپ قشاق

شناهد لباقم قشاق زا ندز کلپ راب کی اراب شهاگن

. تخود میاه مشچ هب

هرخ هکباال مدرک هراشا قشاق هب وربا و مشچ اب

. دروخ ار ونآ هدرک زاب ناهد

... مدرک اررپ یدعب قشاق

دش! خیلا هساک ات مدرک رارکت ار راک نیا ردقنآ

ناهج یلی  ئارس  ا  ینب  یاه  هناه  زاب  بج  عت  لا  مک  ر 
! دوب  ن  یر  ب 

درو. خ  تو  کس  رد  ار  ه 

زا متس  اوخ  و  هتف  رگ  تس  ردد  ار  ینی  س  یاه  هتس  د 
: درک  مبو  کخ  یم  ش  وسلا  هک  موش  بدنل  میا  ج 
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یدب تاجن ور اناج یدرک یعس زور نوا هکنیا _زا

؟ ینومیشپ

دمآ. باال بجعت و ثکم اب مهاگن

: مدیسرپ لیلد نیمه هب متشاد کش میاه شوگ هب

؟ یدیسرپ تسرد وتلا وس ینئمطم ؟ مدرک یعس _

؟ ملتاق نم یتسین نئمطم هگم

مهاگن رظ  تنم  و  هدر  کن  رییغ  ت  یا  هرذ  ش  هاگ  ن  گن  ر 
. د 

منادجو هب  بش  ره  هک  یبا  وج  و  هتف  رگ  یق  یمع  م 
: مدر  ک  رار  شکت  یارب  ار  مدا  د  ی 

هن... ای  ینک  یم  روا  ب  منو  دیم  ن  هکن  یا  _اب 

ا،هن...!

نومیشپ هدر  کن  هک  ی  یاراک  رط  اخب  هش  یمه  مدآ  نو  چ 
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. هدرک هک ییاراک ،هن هشیم
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ن...

. مدر  ک  دمو  ا  یم  رب  مزا  هک  یرا  کره  هظ  حل  نو  ا 

یمن منه  ج  نیا  ریس  ا  تق  و  ،هچی  ید  رک  یم  ش  لو  هگا   _
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! یدش

یم جراخ ناهج ناهد زا ادج بیجع یاه فرح نیا

دش؟

یم دنلب میاج زا هک روطنامه و هداد باال ییوربا یات

: مدرک همزمز مدش

!؟ منهج _

؟" ییوت شهاشداپ هک یمنهج "

: متفگ و هتخادنا باال هناش

هنم... هنادجو باذع زا رتهب وت، منهج _

ندرک عط  وابق  هدا  تفا  ش  ورخ  شهب  هاگ  ن  یای  ر 
: تف  گ  نام  هاگ  ن  هتش  ر 

بیر... ینو  تیم   _
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***

. دروآ میاه بل یور رب دنخبل ادلیگ یاهرغ رغ یادص

تشپ دوب، ششوگ و هناش نایم یشوگ هک روطنامه

دوب. اه فرظ نتسش لوغشم نم هب

... هتف  ر  تد  ای  راگ  نا  مرا  د  راک  منم  داه  رف   _

؟ داو  خ  یم  ن  یچ  ینع  ...ی  بخ  رازب  نتر  اک  هی  ش  ا 
اس یپ  یس،  کاب  س  کیا  هی  متف  گ  ته  هکب  عقو  م  نو  ا 
روک هش،  یم  هتس  باو  مچ  هنب  یتفگ  ریگ  ب  یز  یچ  یرو  ف 

! تن  وج  ش  ...ون  روخ  هش!اه؟االنب  یم  لچ  هش،ک  ی 

؟ مرا  دیبر  ماج  زاک  هص  ق 

هک... دای  من  مدا  وراالنی  یش  وگ  هدن  یو  و...؟ه 
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وت... یراد مشح و مدخ همه نیا

! مگیم هدن داهرف تمشکیم

ــ... لَا

شدوخ راک ادلیگ یاه دیدهت هب هجوت یب داهرف ایوگ

هلصاف ششوگ ارزا یشوگ ادلیگ هک دوب هدرک ار

ربق زا بل ریز ار داهرف ناگدرم مامت یتقو و هداد

: تفگ تفط ابمال رابنیا دیشک نوریب

؟ مشتادف یبوخ ... مزیزع سـالم _ولا

دش. درگ  میا  ه  مش  چ 

!! مید  ینش  ادلی  زاگ  ار  یتا  ملک  نین  چام  بج  ع  ه 

زیم یو  ربر  ار  ینی  س  هک  دوب  بلا  ج  میا  رب  ردق  ن 
ورب هدی  شک  بق  ارع  یلد  نص   ، هتش  ا 
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. متسشن شیور

متمس هب یلدنص ندش هدیشک یادص ندینش اب

. دیشخرد شیاه مشچ و هدیخرچ

: تفگ و هتشاذگ یشوگ هنهد یور اررب شتسد

! یدیسر عقوم هب هک مرب دقوباالت نوبرق یهلا _

هریگب نک فیرعت هصق هی هراپ شیتآ نیا یارب ایب

... هبوخ تا هصق باتک هب تسد وت هباوخب

یا هنارورش دنخبل واب هتخادنا باال ییوربا یات

: متفگ

! همتحارتسا میات هدنمرش _

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  شار  یاه  مش  چ 

... راین  رد  یزا  ب  امر  _اک 
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رسپ یادص هک تشاذگ رکیپسا یور اررب یشوگ

! دیچیپ هناخزپشآ رد یا هزماب هچب

اسنوم #: هدنسیون
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اباب ؟  همع   ... وگب  ابید  و  تشد  هص  ق  مار  یگالب  همع   _
ند... ب  گن  د  هلا  بود   ... درک  دَق  ه 
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یادص هکاب مدینش طخ یوس نآ ارزا داهرف یادص

: تفگ دنلب

ادل.... _یگـــ

مه ارهب شیاه تسد فک سمتلم یا هرهچ اب ادلیگ

: تفگ و هدنابسچ

مدلب ولوگنم و لوگنش شهت هت ما یشان مدوخ نم _

مدای ما هدیم نوشن وشاتسد هک شاجنوا دعب زا یلو

. دایمن

: متفگ و هداد ناکت فسات هب یرس دنخبل اب

اه!! هطورش اهو هطرش هب یلو بخ یلیخ _

: تف  وگ  هدا  اشد  ینی  هبب  ینی  چ 

نک... عو  رش  هش  _اب 
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: متفگ و هدرک اررت میاه بل

؟ تخت یوت یتفر ؟ رایلیا _

: تفگ هدز قوذ ینیریش نحل اب

_هلآ...

: مدرک عورش و هدرک رورم ار ناتساد منهذ رد راب کی

شوخ هدازهاش رود نیمزرس یوت یراگزور یزور _

درک. یم یگدنز گرزب رصق یوت یا هرهچ

و قفش گنر هب ییاهوم ، ییایرد یاه مشچ

... هناشراهچ

یم هک ور یزیچره و دوب هاوخدوخ و رورغم نوا

. دروآ یم تسدب تساوخ

هب یر  یقف  و  فی  حن  نزر  ،یپ  ینو  راب  و  درس  بش  ه 
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هخاش هی ضوع رد تساوخ شزا و دموا شرصق

اما هنومب اجنوا ور بش هدب هزاجا زر لگ هچنغ

درک. نوریب ونوا و دیدنخ نزریپ هیده هب هدازهاش

هدازهاش رخسمت زا دوب رگوداج هی عقاو رد هک نزریپ

تربع سرد هی شهب تفرگ میمصت دشو تحاران

هدب.

. درک لیدبت تشز وید کی هب ونوا نیمه یارب

درک. مسلط مه ور شلخاد یامدآ مامت و شرصق

هتسباو خرس لگ یاه گربلگ هب مه ور هدازهاش رمع

درک.

هک دش  یم  لط  اب  یتر  وص  رد  طق  ف  رگو  داج  مس  ل 
هش! اب  هتش  اد  تس  ود  ور  یس  ک  هری  گب  دای  و 
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@DONYAIEMAMNOE

یتشز مامت وراب وید هک هشب ادیپ مه یرتخد و

هدب... هار شبلق هب شیق ال خادب و شتروص

دوب ینابصع و نیگمغ شا هرهچ زا هک هدازهاش

هشیمه یارب ور رصق یاه هدزاورد تفرگ میمصت

. هدنبب
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و له رطع و هدرک سمل تذل اراب ناویل مرگ هندب

. مدیشک ماشم ارهب نیچراد

و هداد شندب هب یسوق و شک یگتسخ اب ادلیگ

: تفگ دیشک یم ارهبباال شیاه تسد هک یلا حرد

رخآ ،ات تبیصم ... مرایمن هچب هایس سلا دص نم _

دوب! رادیب هصق

تشاد زونه نیا مدیشک یم هزایمخ متشاد نم

! دیسرپ یم وید ومد خاش هرابرد

اب یتخر واج ولول سرت زا هگم نس نیا اهوت هچب

؟ نباوخ یمن نشور غارچ

: متف  وگ  هدی  دنخ  ش  ترو  ص  وکالهف  یک  اش  حاتل  ه 

؟ یرا  دن  تس  ود  هچ  الب  صا  _وت 
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هتشاذگ زیم یور رب نادنق اب هارمه ار شیاچ ناویل

: تفگ تیدج واب

و ندز فرح هب ننک عورش هکنیا زا لبق یلو ارچ... _

! نتفر هار

دش: درگ  میا  ه  مش  چ 

! یبی  جع  یلی  _خ 

مشچ ند  رک  تش  رد  واب  هتف  شباالر  یاه  بل  هش  و 
دز: بل  ش  ی 

! هدر  ک  مبا  ذج  نیم  _ه 

و هتش  اذگ  ش  یاه  ناد  ند  نایم  ار  یک  چو  ک  اتبس  ن  د 
درک یم  کی  دزن  ش  یاه  بل  هب  ار  ناو  یل  هک  روط  ن 

: تف  گ 

؟ یت  فگن  یت...  سار   _
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شلصف و لح عیرس وگب ؟ دوب یچ تطورش و طرش

منک...

! تخادنا مدای دش بوخ

: متفگ و هدرک اررت میاه بل

؟ یدش انشآ داهرف اب یروجچ _

. تخادنا طخ شناوربا نایم مخا و وحم شدنخبل

! دوبن یبوخ هرطاخ ... راگنا

عفر یار  ب  تع  رس  وهب  هت  شاذگ  زیم  یو  ربر  ار  منا  و 

: متف  گ  مط  رش  عو  جر  و 

االن... ینک  یم  رکف  هگا  نم...   _

ش مار  وابآ  هدر  باالوآ  مندر  ک  تک  اس  یار  شارب  دتس 

: تف  گ 
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. ندرک تنایخ شهب داهرف نز اب نم ردپ _
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ار منت  مام  ت  یو  ژق  اتلو  اب  قر  ب  نای  رج  هب  هیب  ش  یز  ی 
. درک  روم  ر 

یارب یی  ابفل  ا  منا  ربز  اگنا  هک  مدو  ب  هدش  هکو  ش  ردق  ن 
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! دوبن دلب ندز فرح

ار دوب شناهد رد هک یدنق هدش درس یهاگن اب ادلیگ

: تفگ و هدیوج

یم رکف اه عقوم نوا منم یگن یگب نیچمه هرآ _

مدوخ رس هکنیا ...ات سا هیقب ملا اقافتا نیا مدرک

. دموا

دوب. شیپ سلا جنپ _ راهچ ابیرقت

نوبز هلقسف نیمه ... رایلیا ندموا ایند هب زا لبق

! زارد

ندرک توف واب هدرشف مه یور اررب شیاه کلپ

داد: همادا شسفن

یوت   ینع  ند...ی  وب  مه  یراک  بی  قر  داه  رف  و  نم  ردپ   _
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. ندوب ربارب حطس

دشو فورعم دوز یلیخ مک؛ هبرجت دوجو اب داهرف

باال... دیشک وشدوخ

دز... یم یلیس شایحارط اب شابیقر تسکش یارب

یا عالهق اعقاو و مدوب یروکنک تشپ عقوم نوا نم

. متشادن ماباب وراب راک هب

و خن هی .االمن مدوب رفنتم تخود و یحارط زا نم

منز! یم نوششیتآ یدب متسد نزوس

دش. ض  وع  اباب  یار  یک...راتف  زا  دای  من  مدا  ی  تس  ر 

: تف  وگ  دید  ن 

دش! یض  وع  منک؛  یم  الح  صا  دیش  خبب   _

هنو... خ  دمو  ا  یم  ن  هاگ  شیام  ون  هرا  ونش  ج  هنو  هب  ه 
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اتهت شنت یور هنونز لکدا و لکلا یوب مدموا یم

. دنوزوس یم ور هیر

دش. عورش شیراگزاسان زاس مک مک

! میریگ یم وشتفرشیپ یولج تفگ یم

هنز یم شچب و نز هب یفرح نیچمه یدرم مودک

؟ هچنغ

؟ نتسه یچ سپ قفوم و لهاتم درم همه نیا

... هنزب فرح شاهاب درک یم یعس نامام

وشلا س تسیب جاودزا درک یم هدافتسا یتصرف ره زا

دوب. هدرک شفک هی یوت وشاپ اباب اما هدب تاجن

... هنوخ متشگرب هک زور هی

تسد   ند  ش  تش  شوم  یاه  مش  چ  ند  ش  هدر  شف  اب 
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مدز: بل شیاه

. یشیم تیذا یراد ... ادلیگ نک سب _

: تفگ و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

یم وشاتسد و تروص یور نوخ تشاد ... منامام _

. تسش

وتا هیرهم تفگ یم هک... شدوب هدز یروج فرش یب

! شخبب
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دوب. دنزرف کت منامام

تشاد هک ما ییانوا تشادن ما ینانچنآ لیماف و کف

یمن لیوحت ورگیدمه دایز ثاریم و ثرا رطاخب

. نتفرگ

... تش  ذگ  هتف  ه  ه 

نوغاد تش  اد  نام  منز،ام  ب  فر  ح  اباب  اب  متف  رگ  میم  ص 

دش ی 

هزییاپ هرا  ونش  ج  لیا  ،وا  هاگش  نیام  متف  ر  مس  زاکال  د 

. د 
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دمال ندرک هدامآ یارب ندوب هداد نوشهب هک ینلا س

. دوبن اجنوا اما مدرک ادیپ

نوشادیپ رتدوز داهرف اما منک شادیپ مرب متساوخ

دوب. هدرک

... نکمم حتلا نیرتدب یوت

هک ییادگل و تشم یارب مدشن تحاران یا هرذ یتح

دز. یم شهب داهرف

دوب. شقح

... تخ  وس  یم  ملد   ... نامام   ، مدو  خ  یار  ب  طق  ف  ن 

حلا ره  شدز.هب  بیغ  اجک  داه  رف  بش  نو  ا  منو  دیم  ن 
درک یم  رکف  هک  ینز   . دوب  هدرو  خ  ینی  گنس  هبر  ض  منو  ا 

. دوب  هدش  ش  بیق  ر  هباو  خم  ه  هش  قش  ا 

هنو... خ  تش  گرب  بش  نو  ا  ا 
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! دوب دوب.جبلا هدید هاگشیامن یوت ونم

منک... شکمک مایب تشاد عقوت

ورام درک خیلا نومرس وشیلد و قد یباسح یتقو

... هچوک یوت تخادنا

داد. هانپ نومهب داهرف ... مراین درد وترس

. میتسه ینابرق شدوخ لثم مهام تفگ

ور اباب یگتسکشرو ربخ رودارود تشذگ هام هی

. میدینش

دز. شیتا وشیگدنز داهرف هنیک

مامت تف  رگ  آرخ  نو  رق  ات  ونا  مام  هیر  هم  اهنت  ه 
دز. مهب  ورا  باب  ید  ادر  ا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

داهرف نز هک میدش یم مورآ میتشاد همه مک مک

... سا هلماح تفگ و تشگرب

یتح هشاب نوا ملا هچب درک یمن لوبق ... داهرف

هدب. یا نا ید تست دوبن رضاح

هی هکنیا ات شتنیبب تفرن دموا ایند هب هچب ما یتقو

رد یولج تشاذگ نوراب ریز ور هچب هکینز زور

. تفر و طایح
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شهاوخ داهرف وزا هنوخ یوت دروآ ور رایلیا نامام

هدب. تست درک

لوبق هرخ باال هکنیا ات درک تمواقم اه هتفه داهرف

درک.

دش. تبثم تست باوج

... ردام یب دازون وهی دنوم داهرف زور نوا زا

... هگی  د  مید  ش  انش  آ  یرو  طنی  هکا  هص  خال 
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. دنوم مارب داهرف طقف منامام توف زا دعب

: تفگ هک متفرگ میاه تسد نایم ار شدرس تسد

... هچنغ منونمم _

. مدش کبس ... مدوب هتفگن سک چیه اتاالنهب

منک. راختفا شهب هک تسین یزیچ هرخ... باال

: متفگ و هداد شتسد هب یمارآ راشف

... ادلیگ یتسین تردپ ندوب دب رصقم _وت

هنک. یمن باختنا ور شداوناخ سک چیه

  ****
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هسفق تمس هب صرح اراب هناخلگ هشوگ هیاپراهچ

. مدیشک اه

ار شیاج دیاب وحاال دوب هتسکش اه نادلگ زا یکی

. مدرک یم ضوع

اما...

رد تسرد ؛ هزادنا دقو نآ رد مرظن دروم نادلگ

. تشاد رارق اه هسفق هقبط نیرخآ

میاه هجنپ یور رب نداتسیا اب یتح نم دق هک ییاج

. دیسر یمن نآ هب مه

. مدا  تس  یا  هیا  پراه  چ  یو  وربر  هدر  وآ  رد  ار  میا  شه  ف 

ش یب  ینی  گنس  اما  مدی  شک  مدو  خ  تم  س  هب  ار  ناد  ل 
. درک  مبج  عتم  ش  دح  ز 
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دوب!؟ نیگنس ردقنا یکیتس پال نادلگ کی روطچ

هک منیبب ار شلخاد یاوتحم ات مدرک شجک یمک

رد ناهج و هدش زاب مه زا هناخلگ برد هظحل نیمه

! داتسیا بوچراهچ

مشچ و زاب ناهد اب دشاب هدرک هتکس هک یمدآ لثم

. مدرک یم شهاگن هدش درگ ییاه

و تسد راگنا هظحل کی هناخلگ هب شهاگن ندید اب

. دندرک شومارف ار ناشدرکلمع میاپ

و دیزرل میاپ ریز هیاپراهچ و هدش اهر متسد زا نادلگ

دش. جک

گنچ   هس  فق  یاه  هقب  ط  زا  یک  ی  وهب  هدی  شک  غیج 
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دوب. هدش رید اما متخادنا

و یوق یاه تسد نیمز اب دروخرب زا لبق تسرد

مهگن مکحم و هدش هقلح مرود هب ناهج هنادرم

. تشاد
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... یتنعل رطع نیا و شوغآ نیا مه زاب

مدز: بل رایتخا یب

... سا هجنکش لثم _

یچ؟ _

"! تنت شخبشمارآ یامرگ "نیا

مدز: وبل هدز سپ ار میاورپ یب راکفا

؟ افطل نیمز دیرازب ونم هشیم _

. تشاذگ نیمز یور اررب نم یهاتوک ثکم اب

نم زا  رت  عیر  س  هک  مری  گب  هلص  اف  وا  زا  یم  دق  متس  ا 
ار نام  نیب  هلص  واف  هدی  چیپ  مرم  ک  رود  هب  شار  ناتس  د 
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. درب نیب زا

!... مشچ وت مشچ خر، هب خر

هرگ ما هنیس رد سفن و هتفگ ینیه کوش تدش زا

. دروخ

نم نیمه و درک یمن لقتنم ار یسح چیه شتروص

. دناسرت یم ار

اما نییاپ یادص نت هکاب مداد تروق ار مناهد بآ

: تفگ یمکحم

؟ اجن  یا  یای  ب  داد  هزا  جا  ته  ب  یک   _

. مدی  دزد  ار  مه  اگن  و  هدی  زگ  ب 

دنچره  ، دمه  ف  یم  ناه  ج  زور  کی  متس  ناد  یم  هک  ن 
... دوز  ردق  نا  متش  ادن  عقو  ت 
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! تفرگ یم تاشن مسناش زا مه نیا اال متحا

... طقف _نم...

نتشاد . مدموا یتسکش وتقاتا یانودلگ هک زور نوا

. ندش یم کشخ

یمک شتوکس ندید مااب هتفر تسد زا تعاجش

. مروایب ارباال مهاگن دش ثعاب نیمه . تفرگ تارج

... شهاگن اما تشاد مخا

مه ش  دوخ  ال  باقت  وم  هدی  شک  بق  شارع  یاه  تس  د 
. تش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 

ش ترو  ص  یو  ربر  یت  سد  و  هدی  چخر  نم  هب  تش  پ 
. دیش  ک 

؟ یچ  ...زا  دوب  کالهف 
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دز: دایرف هدیخرچ هرابکی هب

؟ یدینش ! هچنغ یتشاذگ اجنیا وتاپ هک دوب یرخآ _راب

مومت دب تارب ، یدموا ننوسرب مشوگ ایهب ممهفب

... هشیم

! نوری ...بـــ نوریب ورب حاالم

؟ دوب هچ هقت یادص نیا

؟ دوبن هک مبلق

هچ؟ میولگ رد یتنعل یودرگ نیا

؟ دوبن هک ضغب

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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" ناهج "

بقع دوب  هدر  وخ  هرگ  م  هاگن  شهب  هاگ  هکن  روط  ن 

تعرس هب  دیس  ر  بر  د  هب  یت  قو  و  هتف  ر  بق  ع 
. تف  ر  تر  امع  تم  س  هب  ود  واب  هدی  چخر 
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هدنام قلعم سلا تفه و یس نیا رد راب نیلوا یارب

. مدوب هدنام ندیسرت و نتساوخ نیب ... مدوب

... مشاب دب متساوخ یمن

. منزب دایرف شرس رب متساوخ یمن

. منکشب ار شلد هنوگنیا متساوخ یمن

نم...

همه حاالهک مه نآ مشاب شکشا لیلد متساوخ یمن

هدناوخ تانایرج نیا درف نیرت هانگ یب ار وا کرادم

دوب.

. متش  ادن  دام  تعا  تر  امع  نیا  کسرد  هچی  هب  نم  ا 
یم هچ  نغ  ربار  ردب  مش  مرن  هج  وتم  دیا  کسبن  هچی 
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دش.

. مدناخرچ هناخلگ اررد مهاگن و هدز گنچ ار میاهوم

؟ مدرک شومارف روطچ

؟ مدرک شومارف روطچ ار اناج یاه ولگ هناخلگ نیا

داد. ناشتاجن ... هچنغ اما مدرک شومارف نم

رب لبق یقیاقد هچنغ هک یا هیاپراهچ هب مهاگن

. داتفا دوب هداتسیا شیور

! دوب قل یتنعل هیاپراهچ نیا ... یتنعل

. متخادنا یم رود ار نآ اه نیا زا رتدوز دیاب

هچ؟ درو  خ  یم  نیم  وز  مدی  سر  یمن  ر 
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هچ؟ دید یم بیسآ

و همان تکاپ ود هجوتم هک مرادرب ار نآ هدش مخ

! مدش کچوک و هداس لیابوم کی

دش. مهرد میاه مخا

؟ دوب هچنغ ملا

. متشادرب نیمز یور ارزا هس ره رکف نیا اب

... یشوگ نیا اب نم زا ربخ یب ینعی

ما هرفن ود سکع ندید و شا هحفص ندرک نشور اب

دش. وحم متاروصت مامت اناج اب

؟ ا 
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... اجنیا ار یشوگ نینچ دیاب ارچ

ور همه قباوس ": دروخ گنز مشوگ رد داهرف یادص

رد نومتسد ریز زا هک هدنومن یسک میدرک وور ریز

اناج..." ... هنوم یم رفن هی طقف ... هشاب هتفر
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زا یکی هب هاگادوخان و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

. مداد هیکت اه هسفق

دوب! نکممریغ

هب یتح درک. یمن شدوخ و نم اب یراک نینچ اناج

درک... یم ضرف

؟ لیلد هچ هچ؟هب یارب

! دوبن نکمم ال صا

. تخوس یم شتآرد المت ضع مامت راگنا

!؟ ناهج _

دنلب رس  ش  وای  س  نار  وگن  بجعتم  یاد  ص  ند  ینش  ا 
. مدر  ک 
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دوب. هداتسیا بوچراهچ رد

هب یهاگن مین واب هدمآ ولج هناطاتحم ییاه مدق اب

: تفگ فرطا

ارچ... هچنغ ؟ هدشیچ _

؟ تتسد هیچ انوا وت...

یمن زاب اهار تکاپ یتقو ...هنات متشادن یباوج

. مدرک

ما هناش  و  هدر  وآ  ولج  ت  سد  مدی  درت  ند  ید  شاب  وای  س 
: درش  اف 

؟ هدش  یچ  ؟  یگ  یمن  یز  یچ  ارچ  ناه  _ج 
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اهار تکاپ زا یکی برد شوایس هب یخساپ نودب

نوریب ار شلخاد ی هدروخات همان و هدرک زاب

. مدیشک

تدش زا میاه سفن همان یاهتنا مسا ندید اب اما

. داتفا هرامش هب مشخ

" تیاده دیون "

******

...؟ دیون ؟ یگیم یچ _

! تسین نکمم

؟ هدرک ادیپ یسرتسد اناج هب یروطچ

ییور   هچ  الاب  صا  هک...  هدرک  ذوف  ن  ردق  نا  یرو  طچ 
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؟ هتشون همان اناج یارب

یهجوت چیه و هتفرگ نابرض نیمز یور رب میاهاپ اب

. متشادن رایهم یاه فرح هب

: تفگ و هدش دنلب شیاج زا داهرف

دیون هک یسک ای... هدیون ای وباک فاصوا نیا _اب

هنک! یم راک شاهاب

... مینک تبحص ماسح اب دیاب
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: تف  وگ  هدش  شبدنل  یاج  زا  داه  ر 

دیون هک  یس  ه،ای...ک  دیون  ای  کوبا  فا  صو  ا  نیا  _اب 

هنک! یم  راک  ش  باها 

. مین  ک  تب  حص  ماس  ح  اب  دیا  ب 

زیم، ریز  یو  شک  رد  ناش  نت  شاذگ  اهو  هما  ن  نتش  ادر  اب 
: مدر  ک  همز  م 

_هن...

کچوک دیل  ک  هک  داد  ناک  ت  ماهف  اتس  هناش  هبن  شار  ر 
: مدا  د  هما  ودا  هدن  اخر  چ  ار  لفق  یو  ر 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

وزا مدر  پس  نو  ناق  هب  ور  اناج  ند  رک  ادی  پ  نم   _
. مدا  شد  دتس 

وهابتشا هی  اما  مدر  ک  هابتش  هچا  نغ  هرا  برد  دیا  ش 
!... منک  یم  ن  رار  کت  رابو  د 

هش! یمن  ینا  برق  کس  هچی  رابن  ی 

یزیچ ماس  ح  هب  مدا  دن  ربخ  نو  تهب  یت  قو  ات  ماه  ا 
! دیگ  یم  ن 

؟ تس  سه  وس  اج  س  یلپ  هر  ادا  یو  ت  ینک  یم  رکف  ینع  _ی 

... تس  سه  وس  اج  اج  همه   _

اب هک  دوب  ش  وای  س  ار  نام  نایم  یا  هظ  حل  تو  ک 
: تس  کش  ش  ولا 

س! اجک  دیو  ن  ینو  دیم  ...وت  منز  سب  دح  _براز 

یم همش  سچر  نو  زاا  تد  ح  شزا  شیب  مار  آ  ن 

. هری  گ 
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ایوگ هک  مزو  د  یم  وا  هب  ار  مه  اگن  هین  اث  دنچ  ا 

. دنک  یم  انعم  یت  حار  هب  ار  مه  اگن  فر  ح 

شار ناتس  ود  هدز  یخ  رچ  مین  داه  رف  و  رایه  م  هب  و 
دنک. یم  زاب  مه  ؟"زا  دید  "ید  یان  عم  ه 

و درو  خ  یم  هرگ  مه  شرد  راک  نیا  اب  رایه  م  یاه  مخ  ا 
یم ش  رس  رد  یی  اه  زیچ  هچ  منا  د  یم  بو  خ  ن 

دخ. ر 

! منک  گن  رمک  ار  شوا  قن  تس  ین  قرار  هج  و  هچی  ه 

. ارددرا  میا  ه  هم  انرب  شرد  قن  نیر  ت  گن  ررپ  و 

و هدا  د  له  ش  تمس  هب  زیم  ی  ور  زا  ار  اناج  هار  مه  نفل  ت 
: میو  گ  ی 

هی رط  اخ  وهب  هدو  ب  ناد  نز  سلا  هدر  اهچ  دیو  _ن 

. هدش  جلف  منو  دیم  شن  رابر  د  زون  ه  هک  هح  ن 

... هتس  ار  هیض  ق  نیا  دصر  د  دنچ  یم  هفب  ماو  خ  ی 
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... هدوب یچ شمرج

... شتاع طاال زیر اب ریگب مر یشوگ نیا سامت تسیل

: دیوگ یم یهاتوک ثکم واب دهد یم ناکت یرس

. مدیم ربخ تهب ادرف ات منک یم قیقحت شرابرد _

؟ شغارس یرب یاوخ یم یک

! اجنیا دایم نوا ... وتاربخ ینوسرب مهب ادرف ات _هگا

*******

هب یه  اگن  مین  شاب  وای  ،س  قاتا  بر  د  ند  ش  هتس  اب 
: تف  گ  نم  هب  ور  داه  ر 

. متف  رگ  ور  هزا  غم  یت  سار   _

اب نم  هب  یق  یمع  هاگ  وابن  هتف  باالر  داه  رف  یاه  ورب  ا 
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: تفگ هدیشک ینحل

! هزا _غمــــ

ای... هدز ونوتلد تراجت هشاب ریخ
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هدرک   ش  عقو  م  یب  فر  ح  رط  اخ  شهب  وای  س  هب  یم  خا 
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: متف  وگ 

ینوتیم ش،  وای  س  مین  ز  یم  فر  ح  ادع  وشب  تایئ  _زج 

بیر...

: تف  گ  یا  هنای  زوم  دن  خبل  اب  هدی  شباالرپ  ناور  ب 

س! یئر  مش  _چ 

. تش  اذگ  ش  رس  رانک  هو  دروآ  شارباال  ناتس  زاد  یک  ی 

یماظن مار  ،اباتح  هدی  شک  مه  رد  شار  یاه  مخ  ا 
دش.! جر  اخ  قات  وزاا  هدز  ید  نخ  کت  یم  کح  م 

ش باس  ح  ادع  وب  هدا  ید  فاگ  هچ  دوب  هدی  مهف  ش  د 

مس! ر  یم  ا 

؟ ید  رک  رکف  ماف  رح  _هب 

. مدی  شک  داه  رف  تم  س  هب  مخ  ارابا  مه  ا 

هرابرد ش  یاه  فر  م.ح  دوب  هدی  مهف  بو  خ  شار  روظ  ن 
هچ... مس،نغ  اسح  ا 
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و مکح  م  نح  ابل  منو  شرد  ورخ  شو  وج  خالف  ر 
: متف  گ  یم  ص 

! تس  وین  هدو  بن  ند  رک  رکف  یار  ب  یز  _یچ 

ش! دوخ  راک  یپ  هری  یم  کره  ایاض  ق  نیا  همه  زا  د 

ش... قباس  یگ  دنز  هب  هدر  گ  یم  رب  منو  ا 

: تف  وگ  هتس  شن  ش  بل  جنک  یم  ارآ  دنخ  ب 

یت! فرگ  ش  یپ  وقط  نم  هار  ینع  _اهآ...ی 

دش! تح  ار  ملا  یخ  ب، 

ومسناش منو  تیم  تس  ین  طسو  نیا  ــی،  هچی  هک  حاال 
منک،هن!؟ ناح  ت 

ش هاگ  ن  تد  م  مام  وت  هدی  شک  دمع  الزا  ماک  یچ"ار  "یه 

! دنی  بب  شار  فرح  ریث  اتات  دوب  میا  ه  مش  چ  هب  میق  متس 

؟ دنا  سر  یم  ش  وج  هط  قن  هب  ار  نم  رابر  ه  دیا  ب  ا 

!؟ روظ  _نم 
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: تف  وگ  هدر  ک  رت  ید  رس  نوخ  شاراب  یاه  ب 

هلگ... شو  ...خ  هدر  جم  رتخ  د  هی  هچ  بخ،نغ   _
قرف مرب  و  رود  یار  ابدتخ  راند  ص  ینم  هنو...وت  بره  م 

هنک! ی 

وزج هنو  تیم  منی  بیم  منک  یم  رکف  هک  حاال  یت  ح 
... مرف  ور  ماد  نا  یلی  هش،خ  ب  تک  رش  یان  ک 

دیشک هناب  ز  مدو  جو  مام  ردت  هک  یم  شخ  اب  رایت  خا  ی 
: مدز  دای  ر 

ــدا! هرف   _

: تف  گ  تع  رس  شهب  حتلا  رد  یر  ییغ  ت  نو  د 

رام... رهز  ودا  هرف   _

هن؟ ید  وب  هدر  کن  وش  اجن  یا  ر 

هتمشچ ولج  ید؛  شکیش  رود  س  فق  لثم  و  تت  عرام 

... هتح  ار  یاتل 
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... نوریب هرب یتقو نک. رکف مشاجنیا هب اما

. ینک رکف شهب دیاب هیناث ره
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. مدو  ب  هدا  تس  یا  غاد  ه  روک  کی  زکر  م  رد  تس  رد  راگ  ن 
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: مدیرغو هدیشک مندرگ هب یتسد مشخ و یگف ابکال

!؟ داهرف نم یگدنز هب یدرک سوکوف ردقنا ارچ _

؟ یسرب یچ هب شهت یاوخیم ؟ موه

: تف  وگ  هدر  ک  تو  شارف  سف  ن  یه  کاتو  ثک  ام 

... مدی  سر  پ  وت  زا  نم  زور  هی  ور  هلم  ج  نیم  ه  اقی  قد   _
مدای!؟ تد  ا 

ور اتیز  آ  یع  قاو  یذتا  تساو  خ  یم  هک  یی  ازو  ر  نو  م 

. مدر  ک  یم  اشا  ح  هناق  مح  ا  نم  و  ید  ب  نو  شن  م 

... ناه  ج 

داوخ یم  هک  یق  یفر  ید  اد  دای  نم  هب  هک  ید  وب  و 
ب مه  ش  عقو  م  هتر؛هب  انک  هک  ش  عقو  م  هش،هب  اب  قی  ف 

! هری  گب  قرار  تل  باقم  دیا  ـ 

دیاب مه  ش  عقو  م  هب  هنک  یم  تقیوشت  هک  ش  عقو  م  ه 
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.. هسیاو تهابتشا ِهار دس گنس لثم

. مدیم راشف تامخز یور ومتشگنا ارچ وگن سپ

... هشب قیمع رازن نک نوشنامرد هیحطس تامخز ات

باذع و  رور  غ  تف  ،س  تف  س  یت  قو  ات  درو  م  نیا  و 
... ناه  ج  متل  باقم  نم  ید  یبس  چ  وتن  ادج  و 

... مدو  خ  نم   _

یانعم هب  شار  دتس  ما  هلم  ج  ند  ش  لم  اک  زا  ل 

داد: هما  ودا  هدر  باالوآ  تو  ک 

ینک یم  ن  حلا  نم  الاب  صا   ، یتسین  تس  ارو  ر  نم  _اب 

! هرا  دن  لا  کش  ا 

ش... اب  تس  ارو  ر  تد  وخ  اب  لق  ا 

ور رتخ  د  نو  س؛ا  رپب  تد  وخ  زا  هنو  درم  و  د 

؟ یاو  مخی 
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: تفگ و هتفر هناشن مبلق تمس ارهب شتشگنا

... سرپب نوا هن!زا تنادجو باذع و رورغ _زا

میمصت و هنک رکف ازیچ یلیخ هب دیاب شدعب نوچ

. هریگب

ــش قباس یگدنز هب دوز یلیخ هچنغ هکنیا شیکی

... هدرگیمرب

؟ ینومیم وت طقف شنتفر زا دعب یدرک وشرکف

نیا هب  طق  ف  هک  ید  رکن  ورانیا  رکف  دیش،وت  خبب  خ 
اش هدن  ویآ  مس  وج  حو  ر  هب  ردق  چ  ینک  یم  ر 

زید.... بی  س 

ش لـد ؟  یچ  ملد  ؟  یچ  میا  هنت  ؟  یچ  نم  پس  یگ  ی 
ی...

طخ هتش  اذگ  رس  تش  پ  مقر  و  ددع  یرد  قنا  منس  هگی  د 
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... منوخب وتهاگن

: تفگ و هدز یا هفرط کی دنخبل

... یزادنیم یناتساد تیصخش هی دای ونم

هنک فیرعت تارب وگب ... هدلب وشا هصق هچنغ اقافتا

! هشب سرد تارب دیاش
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" هچنغ "

دش. هدی  شک  اه  هلپ  مهب  هاگن  یی  انش  آ  تو  س  یاد  ص  ا 

بیج لخ  اد  شار  یاه  تس  د  هک  یلا  شدحر  وای  س 
نییاپ هناخ  زپش  ا  یاه  هلپ  زا  دوب  هدر  ب  ورف  ش  راو  ل 

دز! یم  ار  تم  و  تپ  گن  وهآ  دمآ  ی 

ش یاه  بل  اه،  هلپ  نیی  اپ  مندی  شود  رس  ند  روآ  اباال 
. دیر  ارپ  آرخ  هلپ  هس_چراه  و  هدم  کشآ 

تسار تس  د  ناط  یش  رس  پ  نیا  درک  یم  روا  ب  یس  ک  ه 
یور ار  هلم  اعم  کی  و  وهراز  دشاب  نار  هت  گر  زب  رج  ا 

دنا...؟ خر  چب  ش  تش  گ 

: تف  گ  تب  حم  شو  مار  اآ 

؟ یر  تهب  ؟  ایره  اوج  تر  امع  هدش  ن  هتف  کش  لگ  لا  وح  _ا 
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ناکت تب  ثم  هناش  هبن  وسیر  هدز  یک  چو  ک  دنخ  ب 
. مدا  د 

دیدرت واب  هدی  چخر  منامش  چ  رد  یا  هظ  حل  ش  هاگ  ن 
. دیس  ر 

اب یلی  خ  یلو  مس  رپب  هظ  حل  نو  مه  تز  ا  متس  اوخ  یم   _
یت... فر  هلج  ع 

ینعی هک...  درک  یرا  ک  ناهج  هنو  خلگ  یو  هچ...؟ت  ن 
هک... هدا  تفا  یق  ا 

ش فرح  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر  تع  رس  ه 
: مدر  ک  عط  اق 

هن! _هن 

؟ مدو  ب  هدر  کن  رکف  نا  مرد  و  تس  رد  غو  رد  کی  هب  ا 

: مدز  بل  و  هدر  ک  یف  و 

هک ناه  وج  نم  ایس...  دوب  یص  خش  هلئس  م  _هی 
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یم نو  شن  و  طخ  هگی  دمه  یار  ب  میر  اد  هش  ی 
! هید  ِزیچ...اع  .هی  میش  ک 

. دیش  شک  بل  هش  وگ  هب  یت  سد  و  هدر  ک  یم  و 

!... مرا  یمن  راش  ف  ته  هشب  اب  یلو  یگ؛  یم  غو  _رد 

: تف  گ  ثک  ام 

؟ ینک  با  سح  مور  ینو  تیم  هک  ینو  دیم  هچ...  _نغ 

مه. د  یم  ناک  ترس  فر  ح  ی 

ولج... رایب  وتت  سد  _حاال 

متسد هب  ورب  وا  مش  چ  اب  هک  منک  یم  ش  هاگ  ن  بج  ع 
دنک. یم  هرا  ش 

زا هک  مری  گ  یم  ش  لباق  وم  هدرو  ارباالا  متس  د  ثک  ام 
اه لیت  ساپ  عاو  نا  زا  هس  یک  کی  ش  تک  بی  ج  لخ  ا 

دش! ک  یم  نو  ر 

. مدن  خ  یم  رایت  خا  ی 
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منک... رکشت تزا یروجچ منودیمن ! شوایس _

وهی هنزیم دنخبل نریگ یم هیده شارب یتقو _مدآ

!!! هرکشت زا یعون نیا ینودیم ، هدیم رادبآ چام

هک روطنامه و هتفرگ مناتشگنا نایم ار ششوگ

: متفگ یعونصم مخا اب مداد یم نآ هب یکچوک راشف

هرآ؟ یاوخ یم رادبآ چام _هک
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یعونصم هتپ  هتت  واب  هدر  ک  درگ  شار  یاه  مش  چ 
: تف  گ 

!!! یآ  یآ...   _

تتزادنب یش  رت  دیا  ب  نو  ج  با  بر  تن  یگن  س  تس  د  نیا  ا 
! هدش  لیل  ز 

مقامچلق یاش  اداد  منز  یم  غیج  درم  نوج  ان  نک  م 
! اترس  نزی  ر 

میارب یم  شچ  تش  پ  هک  مدرک  اهر  هدن  خ  شاراب  شو  گ 
داد یم  ژ  اسا  شارم  شو  گ  هک  یلا  ودحر  درک  کز  ا 

: تف  گ 

. دهرا  تر  ،اک  ناه  ج  قات  ا  ورب  _حاال 

: متف  وگ  هتف  ر  نیب  زا  مدن  خ 
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هک... دز یم گنز هشیمه _

: تفگ و هتخادنا یاباال هناش

... منودیمن _

. مداد ناکت هشاب هناشن هب یرس

: متفگ و هدروا ارباال دوب هداد مهب هک یا هسیک

ایس... نونمم ال یتساپ تباب مزاب _

تفر یم اه هلپ تمس هب هک روطنامه و هدز یکمشچ

: تفگ

. مرایم یمی رژ تیوکسیب تارب دعب هعفد _

وزا هتفگ ادخ"یی هک"ای مروایبرد ار مشفک هدش مخ

دش. وحم میاه مشچ لباقم

  ********
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ارباال متس  د  میا  هوم  یور  رب  شلا  ند  رک  بت  رم  ا 
هک  . منز  ب  بر  د  هب  یا  هقت  هش  یمه  دنن  ام  ات  هدر  و 
تمس زا  بر  د  هری  گتس  د  نم  ماد  قا  زا  لبق  تس  ر 

هدیخرچ ولال  یو  ربر  بر  ،د  هدش  هدی  شک  نیی  اپ  رگی  د 
. تف  رگ  قرار  بو  چر  اهچ  رد  داه  رف  و 

دز. دنخ  وبل  هتخ  ادنا  متس  ود  نم  هب  یگ  نگ  هاگ  ن 

هک مدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  شهب  یاه  هناش  زاپس  هاگ  ادو  خ 

. دوب  هدش  هری  خ  نم  هب  هدروخ  هرگ  مه  رد  یاه  مخ  اا 

!؟ هدش  هچ  ز 

یور شرب  دتس  نتف  رگ  وقرار  داه  رف  هدن  خ  کت  ا 
. متخ  ود  وا  وهب  هتف  رگ  ناه  ج  زا  ار  مه  اگن  مچ  م 

دز یم  قر  هکب  یی  اه  مش  چ  واب  هدر  وآ  نیی  اپ  ار  متس  د 
: تف  گ 
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@DONYAIEMAMNOE

!؟ رتخد یدش کشخ ارچ _

یور زا ناهج ندش دنلب هجوتم مشچ هشوگ زا

. مدش شبوبحم مرچ یلدنص

نیا ارزا نامیاه تسد یور رب شهاگن ینیگنس

. مدرک یم سح مه هلصاف

هرفــدا! _
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نم هب  یک  مش  چ  ناه  ج  تم  س  هب  ندیخرچ  نو  دب  داه  ر 
. موش  قات  ا  اتودرا  دات  اسی  رانک  و  ه 

: تف  گ  هک  مدر  ک  یر  کش  ت 

یا هلئس  م  هی  هرا  برد  مد  موا  هک  دعب  هعف  د  زاد  نب  مدا  _ی 
. منک  تب  حص  تا  ه 

اب هک  مه  دب  ناک  هش"ت  "اب  هناشن  هب  سیر  متس  ا 
دش: کش  خ  منا  هد  رد  فر  ح  ناه  صج  رح  رپ  یاد  ص 

دهرا! راک  هش  یمه  هچ  _نغ 

داد. ناک  رست  و  هتف  رگ  قم  ع  داه  رف  دنخ  ب 

! بج  _ع 

یگ... یم  وت  هک  هرو  طنی  مه  هش...حامت  ا 

براز... نای  رج  رد  ونم  اراک  هرا  ب 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

روطنیا نم ای دندوب هدش بیرغ و بیجع همه زورما

؟ مدرک یم رکف

جراخ قاتا هداد،زا ناکت میارب مارتحا اب یرس داهرف

. تسب شرس تشپ ار برد و هدش

هاگن ناهج هب رظتنم و هتفرگ نادند ارهب مبل هشوگ

! مدش وا رظتنم هاگن هجوتم هک مدرک

درک!؟ یم هنوگنیا ارچ ! ایادخ

: متفگ و هدرک یا کالهف فوپ

؟ دیتشاد نم اب یراک _

؟ مشاب هتشاد تیراک هک مدرک تادص هگم _

ش وای  س  راگ  ونا  هدش  درگ  بج  عت  طر  ف  زا  میا  ه  مش  چ 
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و هدر  ک  هرا  شا  بق  ع  تهب  سد  اب  هش  اب  هدا  تس  یا  متش  پ 
: متف  گ  تع  رس  ه 

راد... راک  ماه  اب  تف  شگ  وای  _س 

زا یت  سد  ور  هچ  مدی  مهف  هزات  ناه  ج  هدش  زیر  هاگ  ان 
... ِهرس  .پ  مدر  وخ  ش  وای  س 

ار متس  د  یق  یمع  س  فن  اب  هدرش  ف  مه  هب  ار  میا  ه  پکل 

. مدر  شک  راثن  یش  حف  بل  ریز  و  هدر  ک  تش  م 

منک کر  ارت  قات  ا  هدر  ک  درگ  بق  ع  یر  گید  فر  ح  نو  د 
: تف  گ  ه 

نک... ربص   _

دش یم  کی  دزن  مهب  تش  زاپ  هک  شار  یاه  مدق  یاد  ص 
. مدی  نش  ا 

شرد عرط  ند  یچ  ویپ  مرس  تش  شپ  ندات  ااسی 

. مدر  سک  بح  ار  مس  فن  مما  ش 
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یروهظ وون شکرس سح و ناهج یتنعل رطع نیا

یم ار نم اعطق دوب هتفرگ یزاب ارهب مبلق نابرض هک

! تشک

اسنوم #: هدنسیون
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هاگادوخان و  هدی  شچخر  تمس  هب  وطالین  ثک  ام 
. دری  گب  مار  حسآ  نیا  هکلب  متش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 
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بارخ ار حملا اهنت شندید و دوب هدیاف یب دنچره

درک... رت

وش... رضاح _ورب

: متفگ و هدروآ باال بجعت اراب مهاگن

مش؟ رضاح _

؟ میرب هرارق ییاج

منامشچ ارزا شدولآ مخا و یدج هاگن هکنیا نودب

داد. ناکت تبثم هناشن هب یرس درادرب

شهاگن اما مدوب شبناج زا یرتشیب حیضوت رظتنم

: تفگ و هداد قاتا رگید تمس ارهب

. مرظتنم نیشام _وت

  ******
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چیه و  مید  وب  هتس  شن  نی  شام  رد  هک  دوب  یت  عاس  م 

! دوب  هدش  ن  لد  وب  در  نام  نایم  یف  ر 

هتسشن نیش  ام  رد  وا  اب  هک  یرا  بدن  چ  مام  ت  عقا  و  ر 

. درک  یم  ینا  رمک  نح  امنیب  تر  دق  اب  تو  کس  مدو  ب 

و متخ  انش  یم  ارن  میت  شاد  قرار  نآ  رد  هک  یر  میس 

تفر یم  ناه  ج  هک  یی  اج  یار  ارب  میا  سه  دح  نیم  ه 
. درک  یم  لط  ا 

یکشم بجر  گن  یکر  باپ  رد  لبا  قم  نیش  ام  فق  وت  ا 
. مدش  هری  خ  ورب  رود  وهب  هدن  اخر  چ  رس  یگ  ن 

. متش  ادن  اجن  یا  نیا  هب  نامند  مآ  یار  ب  ینی  بشی  پ  هچی 

و ینو  کس  م  نام  تخ  اس  کی  لو...  متم  و  مار  آ  هلح  م  ک 

! کی  ش 

؟ دوب  هدر  وآ  اجن  یا  شهب  دوخ  هار  مه  ار  نم  ا 

ظفاحم هن  مدی  د  ویی  لبات  هن  مدر  ک  مش  چ  مش  چ  هچ  ر 
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! ینا  بهگ  ون 

؟ مید  رک  یم  هچ  اجن  یا  ا 

توف ار  مس  شفن  دنب  رمک  ندرک  زاب  و  نیش  ام  فق  وت  ا 
: متف  وگ  هدر  ک 

؟ اجن  یا  مید  موا  ارچ   _

وش... هدا  _یپ 

: متف  وگ  هدی  ئاس  ناد  ن 

مش... یمن  هدا  یپ  ید  ن  ومب  اوج  _ات 

زاب ار  نآ  و  هدر  شف  مد  نبرمک  یس  اش  یو  ربر  شار  دتس 

. د 

! نزن  فر  ح  ردق  _نا 

لباقم رد  مه  دب  شار  باوج  منک  زاب  ناه  د  هکن  زاآ  ل 

دش. مخ  میو  ر  الهب  ماک  ما  هدش  هدر  گ  یاه  مش  چ 

ش نت  تر  ارح  و  دوب  مت  روص  لبا  قم  اقی  قد  ش  خر  م 
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دش! یم سح یتحار هب
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مجراخ ته  ،زاب  مدو  خ  تم  س  بر  د  ند  ش  زاب  یاد  ص 
. د 

... موش  هدا  یپ  ات  دوب  هدر  ک  زاب  ار  ن 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

متمس ارهب شرس شدوخ ندیشک بقع نودب

: تفگ هناعطاق و مکحم ، هدناخرچ

وش هدایپ ... سرپن لا _وس

یم صالمح علخ هزادنا نیا ات شربارب رد روطچ

؟ مدش

دوب؟ هدز شبیغ اجک ما یتنعل نابز

. مدو  ب  هدش  ش  هاگ  ن  مار  آ  یای  رد  خس  م 

هک میت  شاد  ن  ند  کیش  بق  ع  دص  ق  نام  ماد  ک  هچی  راگ  ن 
مکحم هتش  ر  ناه  ج  هار  مه  نفلت  گن  ز  یاد  ص  اب  هرخ  باال 

دش... عط  ق  نام  هاگ  ن  نای  م 

هنوگ یو  ربر  ار  میا  ه  تسد  و  هدش  هدا  یپ  تع  رس  ه 
. مدی  شک  ما  هتف  رگ  ش  تآ  ی 

! درک  یم  میا  وس  ر 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

شیاه یزاب یچوه نیا اب امتح ما هبنج یب بلق

درک.! یم میاوسر

؟ متشاذگ یم ملد یاجک ار هناگود و گنگ سح نیا

دامتعا وا هب ومه دیسرت یم ناهج زا مه هک یسح

!! تشاد

: مدرک همزمز و هتشاذگ مبلق یور اررب متسد

! نکن ... نکن _

... هناهج نومه زونه ناهج ایب... تدوخ هب

؟ یدیم تخاب یراد یندرکنرواب تعرس وتاب تقونوا

یدرف اب  تب  حص  حلا  رد  ایوگ  هک  ش  یاد  ص  ند  ینش  ا 
ار بر  ،د  هدر  ک  هدا  فت  سا  تص  رف  زا  دوب  طخ  یو  س  ن 

. متف  رگ  هلص  اف  نیش  ام  زا  یم  وک  هتس  ب 

واب هدر  ک  روج  و  عمج  ار  مدو  خ  دوب  یت  مح  رهز  ه 
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ما هتف  ر  تس  شزاد  مار  آ  یپایپ  و  قی  مع  س  فن  نید  ن 
. مدن  ادر  گرب  ا 

ایب.. ملا  _بند 

هب داد  یم  قرار  بط  اخم  ار  نم  هک  ش  یاد  ص  ند  ینش  ا 
میاجرد ش  ریس  م  ند  ید  اب  اما  مدی  شچخر  ت 

... مدش  بو  کخ  ی 

رو!؟ ســ  آســنا 

! درک  عار  رشاتخ  ب  دوب  یا  هلی  سو  هچ  نیا   ... ایاد  خ 

هب قردا  یت  ح  مدش  راو  س  هک  یرا  ب  نیر  خآ  هب  رکف  ز 
. مدو  بن  مه  مدق  کی  نتش  ادر  ب 

متمس هب  درک  حس  ار  منو  کس  راگ  نا  هک  ناه  ج 

اش یگ  شی  مه  هدر  وخ  هرگ  یاه  مخ  وابا  هدی  چخر 

: تف  گ 

؟ ید  ش  کش  خ  ارچ  ؟  متس  ین  وت  اب  هگم   _
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: متفگ و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

. مایمن روسناسآ اب _نم

اسنوم #: هدنسیون
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الی الهب  یت  سد  وکالهف  هدش  هتس  شاک  مخ  ا  تد  ش  ز 
. دیش  اشک  یک  شم  و  تش  پرپ  یاه  و 
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... هملا س روسناسآ _نیا

. هشیم لر تنک هتفه ره

. مدا  د  ناک  "هن"ت  هناش  هبن  ار  مرس  هرا  ب 

هک دوب  یرد  ق  هب  ینه  وآ  یق  سرب  فق  نیا  زا  مس  ر 
ش لخا  ارد  نم  تس  ناوت  یم  ن  یا  هما  ن  تن  امض  هچی 

! دتس  ر 

ش رس  نتف  رگ  وابباال  هدز  رمک  هب  شار  یاه  تس  د 
دز: بل  و  هدر  ک  یف  و 

. میر  یم  اه  هلپ  ...زا  بخ  یلی  _خ 

اما مدر  ک  بج  عت  دمآ  ها  توک  وقلا  داد  نو  دب  هکن  یا  ز 
. مدش  مه  لا  حش  وخ  حلا  نیع  ر 

زاب یی  اذک  روس  ناس  آ  نآ  هب  میا  پ  متس  اوخ  یم  ن  ا 

! د 
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! یداسیاو هک زونه _

دنت اپ شتمس وهب هدمآ مدوخ هب شفرح نیا اب

. مدرک

یرارطضا یاه هلپ مداد یم لا متحا هک یزمرق برد

ات داتسیا رانک و هدرک زاب ار دشاب

. موش دراو نم لوا

دوب؟ بیاجع زور زورما

******

مه   نآ  اه  هلپ  زا  نتف  باالر  مدرک  یم  فا  رتع  ا  دیا  ب 
هجو   هچی  هب  مکی  و  تس  یب  هقب  ط  هب  ند  ریس  یار  ب 
  ! دیز  را  یم  ش  شم  ارآ  هب  اما  دوب  ن  تح  ار 

یچیه نم  س  کع  رب  هک  ناه  ج  هب  یه  اگن  مین  ا 
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: متفگ دوبن نایامن شا هرهچ رد یگتسخ

؟ اجنیا میدموا ارچ ام اعقاو _

: تفگ و هدرک زاب ار هلپ زا جورخ برد

... میدیسر هگید _

برد تم  س  هب  تک  رح  اب  هک  مدر  شک  هاگ  ن  تو  کس  ر 
بیج نو  رد  شار  اه،دتس  دح  او  زا  یک  ی  یک  زشر 

نوریب ار  یک  چو  ک  دیل  ک  هتس  ود  هدر  ب  ورف  ش  راو  ل 
. دیش  ک 

ار بر  شد  چخر  کی  واب  هدر  ب  ورف  لفق  نو  رد  ار  ن 
. درک  ز 
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دش. هریخ نم وهب هداتسیا رانک

نیمه هک مدش دراو و هتشاذگ رانک ار کش و یلد ود

. مدش کشخ ملباقم درف ندید اب هظحل

اسنوم #: هدنسیون
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هطقن   رد  تس  شرد  شخ  شب  مار  آ  دنخ  اببل  هک  ید  رم 
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!؟ تیعقاو ای دوب ایور دوب؛ هداتسیا ملباقم

دش جراخ میاه بل نایم زا یتخس هب هک ییادص اب

مدز: چپ

اباب...! جاح _

؟ دینک یم راکیچ اجنیا امش...

شنکاو متسناد یمن هک مدوب بجعتم و هکوش ردقنآ

. تسیچ هظحل نآ رد تسرد

! سرت مه دیاش ینارگن ، یلا حشوخ

. درک  یم  ن  لا  المتاسر  ضع  یار  ب  یرو  دتس  هچی  مزغ  م 
. دوب  هدا  د  تس  زاد  لک  هب  شار  ییان  اوت  راگ  ن 

یادص ند  ینش  اب  هک  مدو  ب  منا  شی  وساالترپ  قر  غ 
: مدم  آ  مدو  خ  هب  مرس  تش  پ  ناه  ج 

لخ... اد  ورب   _
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دشاب هدرک روبع وا زا قرب نایرج هک یسک دننام

. مدیخرچ شتمس وهب هتسشن منت هب یزرل

یم مرس رد هک وساالیت ِلیس یهاتوک ثکم اب

نابز هب مشخ اراب دوب وا اهنت شبطاخم و دیخرچ

: مدروآ

؟ ینک راکیچ یاوخ یم ؟ موه هیا؟ هشقن هچ _نیا

!؟ اجنیا یدروآ وماباب جاح ارچ

. تسین راک رد یا هشقن ناج؛ اباب وت _ایب

مارآ رد یعس هک اباب جاح نابرهم یادص دوجو اب

رب نانچمه ما ینابصع و لا وس رپ هاگن تشاد مندرک

دوب! ناهج یور

مشچ و دوب هلگ رپزا شیاه مخا حاال هک یناهج

رپزا... شیاه
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مد. یم حیضوت تارب نم لخاد ایب مرتخد ... هچنغ _

تمس هب یخرچ مین هدروخ هرگ مهرد یاه مخا اب

: متفگ و هدز اباب جاح

... دیدب بخ _

منک! راکیچ دیاب منود یمن نماالن نوچ دیدب

؟ منود یمن نم هک هطسو نیا یچ

تمس وهب  هدر  ک  روب  ع  مرا  نک  زا  کالهف  ناه  ج 
! تف  ر  نلا  س  طس  و  گر  سوزب  کول  هناخ  زپش  آ 

یم کش  ش  ندو  ب  ناه  ج  رد  دیا  ب  داد  یم  با  وج  ر 

. مدر  ک 

! دوب  دلب  ار  ند  اد  روت  سد  طق  ف  و 

یم ار  بر  د  هک  روط  نامه  و  هدم  آ  متم  س  هب  اباب  ج 

و هتف  رگ  ش  وغآ  رد  ار  ما  هناش  ش  رگی  د  تس  ابد  تس  ب 
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: تفگ

. نیشب ناج...ایب اباب نکن یروطنیا _

یاه لبم تمس هب شدوخ هارمه ار نم هکنآ زا لبق

: متفگ و هداتسیا مکحم دربب گنر مرک یتحار

؟ اجنیا یدموا هک هتفگ یچ وگب وشتسار ... یجاح _

؟... هدرک تدیدهت

! یهانگ یب هتفگ _

اسنوم #: هدنسیون
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هریخ اباب جاح داش و مارآ دنخبل هب توهبم و تام

. مدوب هدش

؟ تفگ هچ

. مدش یم هناوید اعطق زورما

! مدیمهفن مدوخ زونه ما،اما هدش مه دیاش

هب هیک  ابت  هک  ناه  ج  هن  اشراه  چ  تم  اق  هب  یه  اگن  م 

. متخ  ادنا  دوب  هدا  تس  یا  نکلا  ردب  ام  هب  تش  اه،پ  هدر  ن 

یفرح نین  چ  ناه  ج  اعق  ؟او  یروجچ  دش؟  مام  ت  ینع  ی 
؟ دوب  ه 

میارب یرد  ق  حاالهب  وساالمت  ندیسرپ  و  تا  ملک  یاد  ا 
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اباب جاح  هاگ  ردن  ار  میاه  مش  چ  هک  دوب  هدش  راو  ش 
سهب پس  و  ناه  ج  هب  هرا  شا  تشگ  ابنا  اهنت  و  هتخ  ا 

. مدر  ک  هرا  شا  مدو  خ 

کت اب  هک  دوب  رب  زا  کو  ش  ماگن  اره  متا  کرح  یان  ع 
! داد  ناک  رست  ید  ن 

یه... انگ  یب  وت  تف  گ  ناه  ...ج  _هرآ 

لبم تم  س  هب  ار  نم  ما؛  هدش  درگ  یاه  مش  چ  ند  ید  ا 
. دنا  شن  و  هدر  اب 

هقیقش یو  ربر  یا  هس  ووب  هتسشن  مرا  نک  مه  ش  د 

دز. م 

: تف  گ  یا  هقی  قد  دنچ  ثک  ام 

؟ ناج  اباب  ینک  یم  رکف  یچ  _هب 

: مدر  ک  رسبدنل  ثک  وابم  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

از مه  ...وت  مری  گن  لیت  ساپ  ش  وای  س  زا  هگی  د  هکن  _یا 
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! هراد شیطاق

*********

زیم یو  وربر  هدر  ک  ادج  میا  ه  بل  زا  ار  بآ  ناو  ی 
. متش  ا 

زاین لو  ا  هقی  قد  نید  نچ  یارب  هک  دوب  یز  یچ  تو...  ک 
. متش  ا 

ند! رک  زکر  ند،مت  ش  مار  آ  یار  ب 

یفرح هک  دند  وب  هدش  هج  وتم  اباب  جاح  مه  ناه  ج  م 
دند. ز  یم  ن 

میاهاپ اب  هک  یلا  ودحر  هدرک  لفق  مه  رد  ار  منا  تش  گ 
: مدز  بل  مدو  ب  هتف  رگ  بر  ض  نیم  ز  یو  رر 

؟ یت  سنو  د  یم  یک  _زا 
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. مدش هریخ ناهج هب میقتسم و هدرک دنلب رس

مد هکاب درک سح یبوخ ارهب مهاگن ینیگنس

. تخود نم وهب هدروآ ارباال شنامشچ یقیمع

... شوایس ندش یمخز دعب زور ود،هس _زا

: متفگ و هدز یدنخزوپ اتراهچ اتود ود کی اب

هام! کی زا رتشیب _

... یلیخ ... یلیخ وت...وت

اسنوم #: هدنسیون
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. متشاد شندیبوک یارب یدایز تاملک

هکت نارازه ار رورغ و تسکش یم ار لد هک یتاملک

نم... درک؛اما یم

منک! هدافتسا ار اهنآ متسناوت یمن

فرط هب مدوخ زا لبق عقاوم نیا رد هشیمه هک ینم

. مدرک یم رکف ملباقم

. مهدب یرتدب یدب اراب یدب باوج متسناوت یمن

! مشاب تحاران هک مه ردقچ ره

کلپ راب  نید  نچ  میا  که  شا  ش  زیر  زا  یر  یگو  لج  یار  ب 
ار منه  ذ  هک  یلا  وس  اهنت  یقیم  ع  مدز  واب  مد  واب  ه 
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: مدروآ نابز هب دوب هدرک رپ

و لیلد هچ ؟اب یدرک یفخم مزا ونیا یقح هچ _هب

!؟ یناهرب

جاح تسد ناتشگنا الهبالی حیبست ارهب شهاگن

: تفگ و هتخود اباب

وت... زا تظفاحم یارب _

نم...!؟ زا تظفاحم _

متروص یور اررب متسد و هدرک همزمز ار نیا

... مدیشک

درک! یمن ممارآ ناهج یا هملک کت یاه باوج

! دیشاپ یم کمن ملد مخز هب رتدب

یم یک  زا  ...وا  مدن  اخ  رچ  اباب  جاح  تم  س  هب  ار  م 

؟ تس  ن 
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نفلت و هدش مقاتا دراو ناهج هک یزور هب منهذ

دنک تبحص اباب جاح اتاب تفرگ متسد ارزا رایهم

. دروخ کب شلف

؟ دنتسناد یم یناسک هچ رگید

و مناخ بابر یتح دیاش ؟ شوایس ؟ داهرف ؟ رایهم

! ادلیگ

جاح  ، ناه  وج  نم  هاتو  ک  یاه  باوج  و  لا  وس  س  کعر  ب 
. دوب  تک  اس  ال  ماک  ا 

! ناه  ج  یو  شربر  هاگ  ن  ا 

ح نیع  رد  اما  دوب  روخ  .لد  دوب  فر  ح  زا  رپ  هک  یه  ا 
. درک  یم  کر  ارد  وا  ل 

... دوب  تح  اران  مه  ش  یارب  اما  دوب  ریگ  لد  وا  ز 
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درم نیا هک دوب یتاظحل نیرخآ نیا دش؟ مامت ینعی

؟ مدید یم ار محر ویب هاوخدوخ

! تسینابرهم رپزا شمنهج هک یدرم

مدز: وبل هتخود مناتشگنا ارهب مهاگن

دش؟ مومت ینعی _االن...

؟ مدرگ یمنرب هگید نم...

شنامشچ وهب هدرک دنلب رس ناهج توکس ندید اب

. مدش هریخ

راگنا . دناخرچ اباب جاح تمس ارهب شرس ثکم اب

دوب... وا هزاجا رظتنم

اسنوم #: هدنسیون
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س اسح  ارا  اباب  جاح  رس  س  وس  حم  ند  روخ  ناک  ت 
. مدر  ک 

هک تف  رگ  ش  زاو  وا،ج  تک  رح  نیا  اب  ناه  ج  راگ  ن 
و هدی  چخر  متم  س  هب  یگ  شی  مه  تی  دج  شاب  هاگ  ن 

: تف  گ 

... ینو  میم  _هن...وت 

ید... یم  هما  دا  تر  امع  یو  ت  تر  اک  وهب  ینو  م 

. دیر  باالپ  منا  ورب  وا  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 

؟؟ مدن  ام  یم  هچ  یار  ب 
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داد: ار ملا وس باوج شدوخ مسرپب نم هکنآ زا لبق

... یترامع نوا ریسا زونه وت مینک دومناو دیاب _

... یرصقم نم مشچ هب زونه

هجوتم دیابن یسک مینک ادیپ ور یلصا لتاق یتقو ات

. میدرک ادیپ ور تیهانگ یب کردم ام هشب

: متفگ و هداد ناکت ماهفتسا یانعم هب یرس

مش! یمن هجوتم نم _نم...

یطبر هچ !؟ هراد نم هب یطبر هچ لتاق ندش ادیپ

...!؟ هراد مندنوم هب

... ننز  ب  بی  سآ  ته  ب  ناو  خب  هنک  _مم 

نکمم یاج  نیر  ت  نم  ا  اما  تس  ین  نئم  طم  کس  هچی 

... هناه  ج  تر  ا 
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مدز: بل یروابان و بجعت اب

اباب! جاح _

... مرتخد منک یم رکف تنوج هب تیدازآ زا لبق _نم

اب یتحار هب هک ییامدآ ینک، هاگن یا هیواز ره زا

، ینوناق یکشزپ کرادم و مرج هنحص یراکتسد

هگید راک رازه ننوتیم نتخادنا تندرگ وراناج گرم

ننک...

: متف  وگ  هدر  شف  مه  هب  ار  میا  ه  پکل 

نم یار  ب  یف  اک  هزا  دنا  تر...هب  امع  مول  عم  اجک  _زا 

هش؟ اب  نم  ا 

نیمه اراب  اناج  هک  منک  هراش  ا  نیا  هب  متس  اوخ  یم  ن 
دند. یدز  د  درا  گید  اب  داد  ع 

اب ناه  ج  هک  دوب  یلص  ا  لا  وس  یای  وگ  متو  کس  راگ  نا  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

: تفگ شیاهوم الهبالی شناتشگنا ندیشک

یوژ ورین وزج نداسیاو طایح یوت هک ییادراگیداب _

... نسیلپ ه

... سدش نیمضت وت تینما

اسنوم #: هدنسیون
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ندنام زاب زا عنام هظحل نآ تسناوت یمن زیچ چیه

دوش. مناهد

...!؟ طایح لخاد یاهدراگیداب یمامت

لیدبت یماظن ناگداپ ارهب یفارشا هعلق نآ امسر

؟ دوب هدرک

داد: هما  د 

ش، وای  س  یت  ح  هدش  هجن  وتم  تر  امع  لخ  اد  یس  _ک 
... ننو  د  یم  ن  داه  رف  ای  رایه  م 

ند.. ش  نیز  گیا  یوژهج  یاهور  ین  اب  ادر  اگی  داب  ه 

رابنیا دات  فا  لبق  هعف  د  هک  یقافتا  منک،  یم  هص  خال 
! هتف  ا  یم  ن 

... مرا  ز  یم  ن 
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. مدیخرچ اباب جاح تمس هب ثکم اب

ناشن شیاه مشچ ندرک هتسب و زاب اراب شتقفاوم

داد.

هک روطنامه اما تسین ناهج زج یهار مدوب هدیمهف

و یزابجل یارب میاهراک متسیس مدوب هتفگ لبق زا

. دوب هدش میظنت ابوا تفلا خم

میمصت ذاختا واب هدیشک نادند ارهب مبل تسوپ

مدز: بل یناهگان

. مراد طرش ...اما هلوبق _

***

نیا   لو  ه  منه  ذ  اما  دوب  نامیو  شر  یپ  ریس  م  هب  مه  اگن 
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. دیخرچ یم هاتوک تعاس دنچ

. دوب هدش ضوع اه زیچ یلیخ هک یتعاسود

دوب: نیا گرزب لا وس اما نیب نیا رد

؟ میشاب روطچ دوب رارق "زاحاال

عورش یاه هدشن مامت درس،رپزا ، توافت یب

ه...!؟ دشن

؟" مدرک یم ناهج اب یدروخرب هچ دیاب نم...

هک مدو  ب  یر  حاالدتخ  نم  ش  یپ  هام  سشش  کعر  ب 
. دوب  هدر  وخ  ساش  ناش  یپ  رب  ندوب  راد  هقب  اس  ر 

شار...! لد  یت  وح  هدا  د  تس  زاد  اشار  یش  ورف  ب 

. مدن  اخر  چ  ناه  ج  تم  س  هب  ار  م 
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@DONYAIEMAMNOE

دوب. رکف رد اقیمع و درک یم یگدننار توکس رد

هیکت اب شپچ تسد و نامرف یور رب شتسار تسد

. تشاد رارق شیاه بل یور رب نیشام برد هب

اسنوم #: هدنسیون
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هتشگرب . مداد فارطا ارهب ما هجوت نیشام فقوت اب

. میدوب

یاه یریگرد وساالتو وحم ردقنآ هار لوط مامت

. مدیمهفن ریسم زا چیه هک مدوب هدش ما ینهذ

ندش نایامن و گنیکراپ برد ندش زاب اب نامزمه

نفلت گنز یادص امن، دراگیداب یاه سیلپ فص

. دیچیپ نیشام کقاتا رد ناهج هارمه

نفلت ندیشک نوریب واب هدرب شیاهوم نایم یتسد

لصو ار سامت ، شراولش بیج نورد زا شهارمه

داد: رارق ششوگ رانک و هدرک

دیس؟ مناج _ولا...

اب هک  دین  ش  دیس  زا  یز  یچ  هچ  طخ  تش  پ  منا  د  یم  ن 
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. داتفا روش هب ملد شا هرهچ یناهگان رییغت

هب شتروص و هدرک مرو شا هقیقش رانک یاه گر

دز. یم یخرس

تدش اب شا هنیس هسفق و دنلب شیاه سفن یادص

دش. یم رپوخیلا

. تخادنا ملد هب سرت شت حاال

؟ هداتفا یب یب یارب یقافتا دنکن

یاه ناد  زاپسند  ناه  ج  نار  وگن  نیگ  مش  خ  یاد  ص 
: دناز  رل  ار  منت  اش  هدش  دیل  ک 

؟االن؟ دیگ  ب  نم  هب  دیا  _االنب 

اج هباج  اجن  وا  گر  هیب  دیداد  لو  ق  نم  هب  امش   ... د 

... مدر  ک  دام  تعا  نو  تهب  نم   .. دید  ب  ربخ  مهب  د 

؟ یچ  ثح  ب 
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مش... یمن مورآ هن

؟ نیناتسرامیب مودک

... مایم مراد

عطق ار سامت یرگید فرح ای نم ندرک هدایپ نودب

. تخادنا دربشاد یور اررب شهارمه نفلت و هدرک

ندیشک بقع واب هدناخرچ هنارهام ار نامرف

. درک دایز ار شتعرس و هدز رود ار هچوک نیشام

ومه شیاهراتفر رطاخ هب مه مدوب هدیسرت

یب! یب

تش، اد  هک  یا  هدا  علا  قو  ف  نام  رف  تس  د  دوج  او 
هدرک ما  هدز  تش  حو  یبا  سح  ش  روآ  ماس  رس  تع  ر 

. د 
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دوب. هدش قیمع و دنلب سرت تدش زا میاه سفن

و هداد تارج مدوخ هب یهاتوک نامز تدم زا دعب

: مدرک همزمز

؟ هداتفا یب یب یارب یقافتا _

. دینش یمن ار میادص راگنا

نایم هک مدرب شیوزاب تمس ارهب متسد هاگادوخان

! تفرگ شناتشگنا نایم مکحم ار مچم هار

اسنوم #: هدنسیون
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دش. س  بح  مس  وفن  هتف  گ  ینی  ه 

اش!! ینا  هگا  ن  تک  رح  ه  کلب  ش،  ناتش  گنا  راش  ف  زا  ه 

یتعرس نام  ه  هب  هک  دوب  هدمآ  ش  دوخ  هب  تهزا  راگ  ن 
تعرس نام  ه  هب  تف  رگ  ش  ناتش  گنا  نای  ارم  متس  د  ه 

دز: بل  و  هدر  ک  اهر  ار  ن 

ماو... خ  یم  تر  ذعم   _

... متس  اوخ  یم  ن 

: متف  گ  یم  ارآ  نح  وابل  هدم  شآ  فرح  نای  م 

؟ یب  _یب 

: تف  گ  یق  یمع  مدز  واب  مد  واب  هدر  ک  وطالین  ثک  م 
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... هدرک در ور هتکس _

هودنا واب هتشاذگ مناهد یور اررب متسد

نم!" یادخ " متفگ

********

و هدش هدایپ تعرس هب گنیکراپ رد نیشام فقوت اب

تکرح ناتسرامیب نامتخاس تمس هب دنلب یاه ماگ اب

درک.

شرس تشپ و هدش هدایپ نیشام زا وا وریپ مه نم

. مدیود

. مدرک یم ساسحا یبوخ ارهب شبارطضا

هب ار  مید  وب  نات  میباسر  رد  ود  ره  هک  یرا  ب  نیل  و 
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. مدروآ رطاخ

عورش و نم یریگتسد ... شیاه سفن نیرخآ اناج...

زیچ... همه

؟ دنداد ربخ هنوگچ ناهج هب زور نآ

و زور نآ زا دح زا شیب بارطضا و سرت نیا دیاش

. تفرگ یم تاشن شتاقافتا

مسا و  هتف  شر  ریذ  لپ  وئسم  تم  س  هب  میق  متس  ناه  ج 
. تف  ارگ  یب  ی 

هب دوب  هتس  شن  روت  ینام  تش  پ  هک  یر  سپ  نات  شگ  ن 
: تف  وگ  هتف  رگ  بر  ض  درب  یک  یو  ربر  تع  ر 

308 قات  ،ا  موس  هقب  _ط 

نم متس  د  نتف  رگ  هواب  داد  ناک  شت  یارب  سیر  ناه  ج 

! دیش  شک  دوخ  هار  مه  ا 
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! تخیر ورف منورد یسح و هدش درگ میاه مشچ

؟ دوبن اه هصق یارب اهنت تاساسحا نیا رگم

اه هلپ تمس وهب هتشذگ روسناسا رانک زا للعت نودب

. تفر

دوب!؟ هدنام شدای

ار دیس یادص هک میدوب هدیسرن درگاپ نیلوا هب زونه

. مدینش مرس تشپ زا

! ناهج _

تسد اب  تع  رس  هب  مدی  دن  ناه  ج  زا  یش  نکاو  یت  ق 
. مدی  شک  بق  ع  هب  ار  ووا  هتفر  شارگ  یوز  اب  مرگ  ی 
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دز. یم  س  سفن  ف 

یور زا  شار  هاگ  ،ن  هدا  د  یک  چو  ک  راش  ارف  متس  د 
هناشن هب  وسیر  هدا  د  قو  س  منا  مش  چ  هب  متس  د 

. داد  ناک  ت  ماه  فتس  ا 

. مدر  ک  یم  حس  یبو  خ  هب  ار  میا  ه  هنو  گ  ند  ش  سخر 
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تسرد نامرس تشپ ،هب هدیشک بقع ار متسد

: متفگ و هدرک هراشا اه هلپ نییاپ

... ساجنوا دیس _

مدرک هراشا هک یتمس هب یهاتوک ثکم اب شنامشچ

. دیخرچ

متسد هارکا واب هدرک توف ار شسفن دیس ندید اب

درک. اهر ار

دیس لباقم و هتفر نییاپ ار هدمآ باال یاه هلپ

. میداتسیا

: متفگ و هدرک سالم یمارآ هب

هدن... دب ادخ _

: تف  وگ  هدر  ک  مه  اگن  ینابره  وم  هتس  خ  دنخ  ابل 
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. نونمم ... مرتخد _سالم

داد: همادا ناهج تروص هب یهاگن مین اب

نم هشابن اهنت یب یب شیپ یرب هشیم ناج هچنغ _

و دصیس شقاتا هرامش منک؟ تبحص ناهج اب مکی

... هتشه

اهنت ار اهنآ و هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

. متشاذگ

_________

" ناهج "

دز.   یم  دنخ  بل  نان  چم  ه  ووا  مدر  ک  یم  ش  هاگ  رظن  تنم 

یا   هعر  ج  هک  روط  نامه  و  هدروآ  ارباال  یک  پالتس  ناو  یل 
: تف  گ  دیش  ون  یم  شار  لخا  د  یاچ  غاد  عیا  م  زا 
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هب هیبش رتشیب زور ره تا هرهچ ، تنوج زا رود _

! هشیم زرمایبادخ دیشمج

نم الهب صا ... شروخلد و یدج هاگن ، شامخا

! یدیشِکَن

داد: هما  ودا  هدز  ید  نخل  ت 

تهب دوب  هتس  اوخ  یب  یب  رس،  پ  نک  ن  هاگ  ن  یرو  طنی  _ا 
. مدن  ر 

یراکره یر  ضا  ح  هدب  مس  ق  تن  یرتزیزع  نو  ج  هب  مرو  ت 
... ی 

!!! دیس   _

وشلمع تب  ون  رتک  رس...د  پ  تس  ین  بو  شخ  تیع  ضو   _
اما... هتش  اذگ  هتف  ه  آرخ  یار  ب 
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... ههاجنپ هاجنپ لمع سناش

... منزب گنز تهب تفگ نیمه یارب

رسپ طقف ماوخ یمن لمع هرخآ یازور هگا تفگ

. منیبب ودیشمج

اسنوم #: هدنسیون
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ریز ار  مدو  جو  رتش  یر  مر  ازه  نید  نچ  اب  یا  هلز  لز  راگ  ن 
. درک  ور  و 

؟ درا  ذگب  میا  هنت  تس  اوخ  یم  یب  ی 

مرمع مام  ردت  راب  نیل  وا  یار  هک...ب  طی  ارش  نیا  و 
؟ منک  راک  چ  متس  ناد  یم  ن 

هچ... نغ  و  ما  یگ  دنز   ، مدو  خ  ا 

ه...

... مرا  ذگ  یم  ن 

دش... ؟اب  تس  یها  وخ  دوخ  ش  مس  ا 

... ناه  _ج 

. مرا  یم  ش  رس  وحباال  ارج  نیر  تهب  هش...  یم  _علم 

دیس هک  دوب  تج  امس  ورپ  مکح  م  یرد  ق  هب  ما  هلم  ج 
: تف  وگ  هدا  باالد  یی  ورب  ا  ی 

نک... ش  یض  _پسار 
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... هطرش نوا تیاضر

*******

نییاپ ار یزلف هریگتسد قاتا برد هب مارآ هقت ود اب

. مدش دراو و هدیشک

ارزا میاپاترس دیشخرد یم هک ینامشچ اب یب یب

ژ یسکا کسام دوجو اب متسناد یم ونم دنارذگ رظن

رذن مشچ یاعد ندناوخ لا حرد شناهد یور ن

. تسا

و نم  هب  ادت  وبا  هدش  شبدنل  یاج  زا  نام  ندی  ابد  هچ  ن 
. درک  هاگ  ن  بر  د  سهب  پ 

. مدی  مهف  یبو  خ  هب  شار  هاگ  ن  ینع  م 
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تسناد یمن ...اما مینک تبحص تحار تساوخ یم

دوب! مزکرمت شندنام

وبل هدرک هراشا یب یب تخت رانک گنر زبس لبم هب

مدز:

. نیشب _

یب تسد نتفرگ واب هتشادرب مدق تخت تمس هب

: متفگ یب

یب... یب مدینش ییازیچ _هی

دز: چپ کسام ندیشک نییاپ واب هتفر باال شیاهوربا

! ییازیچ ...هی مدینش منم... _

. درک  هرا  شا  هچ  نغ  سهب  وس  حم  ا 
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کسام نتشاذگ واب هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

: متفگ شناهد یور رب

. مشداتسا نم یب یب نوخرچن وثحب _

: تفگ و هدز یا هفرط کی دنخبل

! یدرواین ینیریش و ولگ توپمک _

؟ ینک یاوخ یم مثحب

. دمآ  کش  هچ  نغ  یاه  بل  مدر  حسک 

تعرس هب  هک  مدی  شچخر  تمس  هب  هاگ  ادو  خ 

. دید  زد  هاگ  ون  هدر  ک  عمج  شار  دنخ  ب 

دش. یم  ن  عمج  ش  ا 

تروص زا  ار  مه  اگن  رات  سرپ  یاد  ص  و  بر  د  ند  ش  زاب  ا 
. متف  رگ  اش  هدش  سخر 
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@DONYAIEMAMNOE

طقف . همومت تاق مال تعاس دینک خیلا وقاتا افطل _

. هنومب هارمه ناونع هب رفن هی

هک منامیم نم میوگب متساوخ و هدرک دیس هب یهاگن

: تفگ یمارآ و هتفرگ یادص اب نم زا رتدوز یب یب

هنومیم هچنغ _

اسنوم #: هدنسیون
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! تف  باالر  میو  ربا  یات  ک 

مهاگن هدو  هچب  نغ  زا  راک  نیا  داه  نشی  پ  هکن  یا  رکف  ا 
.ا دیخ  رچ  ش  یور  رب  مخ  ابا  هاگ  ادو  خ 

دش! لط  شاب  نامش  چ  ند  ید  اب  ما  هیض  رف  ا 

دنچره دوب  هدر  ک  بج  عت  یب  یب  فر  ح  زا  مه  وا  راگ  ن 

. دوش  ن  نای  اشع  هره  چ  رد  درک  یم  تالش 

یا هناز  ومر  م  دنخ  وبل  ناشخ  رد  یاه  مش  چ  اب  یب  ی 
: تف  وگ  دیخ  رچ  ش  تمس  ه 

هن!؟ هگم   _

نم هب  مش  چ  هش  وگ  وزا  دز  یس  رتسا  رپ  دنخ  بل  هچ  ن 
دش. هری  خ 

؟ دوب  نم  ی  هزا  جا  رظ  ت 
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مدز...؟ یمن فرح نز نیا فرح یور هک ینم

هب یخرچ مین ما هناش یور رب دیس تسد نتسشن اب

مدز. شتمس

دز: بل یمارآ هب

... هشاب رتهب هچنغ اب شندز فرح دیاش _

هب یرس و هدیخرچ هچنغ تمس هب یهاتوک ثکم اب

. مداد ناکت تبثم هناشن

. مدید شنامشچ رد حوضو ارهب یلا حشوخ قرب

ما هنی  س  هس  فق  یو  ربر  گن  س  دنن  ام  هک  یلا  حش  و 
. تس  ش 

. منا  درگ  رب  تر  امع  هب  ار  ود  ره  دش  یم  ش  ا 

؟ متف  رگ  یم  مار  آ  روط  چ  عض  و  نیا  ا 
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اما میدرک تکرح قاتا برد تمس هب دیس هارمه

مداتسیا هار نایم

تمس هب بیج لخاد زا متراک ندیشک نوریب اب

اررب مناتسد زا یکی هک روطنامه و هتشگرب هچنغ

اما مارآ مدش، مخ شیور رب متشاذگ یم لبم هتسد

: متفگ مکحت رپ

ماهاب یتعاسره ،وت دموا شیپ یلکشم ره هگا _

!. یریگ یم سامت

واب تف  رگ  متس  زاد  ار  تر  اک  یه  کاتو  ثک  ام 
دز: بل  مه  یو  شربر  یاه  پکل  نتش  ا 

هش... _اب 

: مدز  بل  هاگ  اوخ  ا 
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! منونمم _

دش! درگ شنامشچ

دنک... بجعت تشاد قح

مبطاخم و مدرک یم رکشت هک دوب یراب نیلوا

! دوب وا

گنر ارچ ، دیخرچ شنامشچ یا هوهق یور رب مهاگن

؟ تشادن ترفن یوب و
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" رایهم "

ش زیم  ریز  دمک  لخ  اد  زا  ار  گن  ر  زمر  ق  راد  کش  هش  و 
: تف  رگ  متم  س  وهب  هدی  شک  نو  ر 

تایئزج سیر  هی  اب  هتب  لا  یت  ساوخ  هک  یی  ازیچ  همه   _
! هفا  ض 

یرب ینو  تیم  مدر  ک  گن  هامه  منا  دنز  ینا  گیا  اب 
یر... یگب  وش  کرا  د 

هج... آنپ  هگر  هیب  اس  هدنور  پ  لخ  اد  متد  ورو  زوج  م 
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: مدرک همزمز و هدز شا هناش یور اررب متسد

... شورس نونمم _

هک روطنامه و درک لفق هنیس یور اررب شیاه تسد

: تفگ داد یم هیکت شزیم هب

لا بند دیداتفا هک هدشیچ یگب یاوخ یمن زونه _

؟ تیاده دیون

... شدینیبب دیتسین رضاح هگید مدرک یم رکف

: متف  وگ  هدز  ید  نخز  وپ  میا  ه  بل  ند  رک  رت  ا 

هرو... طنی  مه  مزو  نه  هک  ش  اب  نئم  طم   _

... تس  ین  مهم  ال  صا  ش  دنز  و  هدر  م 

. منک  فی  رعت  تا  رب  تص  رف  نیل  وا  ...وت  طق  ف 

نیا هرا  برد  زند  فر  ح  یارب  وما  وپ  تس  د  ناه  عالج 
. هتس  ب  نای  ر 
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: تفگ و داد ناکت هشاب هناشن هب یرس

... هشاب ، ممهفیم _

؟ ینک باسح مور ینوتیم هک ینودیم ، رایهم

. مداد ناکت ورس هدز دنخبل

... منودیم _

****

مدرک تک  رح  روس  ناس  آ  تمس  وهب  هدش  وره  ار  ودرا 

: مدی  نش  مرس  تش  زاپ  تس  رد  ار  ماس  ح  یاد  ص  ه 

!؟ رایه  _م 

. مدی  شچخر  تمس  ه 
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. درک  یم  مه  اگن  هناف  اکش  وم  و  تق  اد 

هدنورپ یار  ب  مدو  ب  هدم  آ  اجن  یا  هب  هک  یرا  ب  نیر  خ 
. دوب  هچ  ن 

. درک  یم  کش  یز  یچ  عفالهب  دیو  ن  هرا  برد  دیا  ب 

. مدر  شف  ار  نآ  هناد  رم  و  هتفر  گ  متس  د  نای  شارم  دتس 

؟ دید  ج  هدن  ورپ   _

: مدز  ب 

! تف  گ  هش  _یم 

: تف  وگ  داد  ناک  ت  سیر 

! یچ  ره   _

ایب... ملا  بند  یرا  کیب  هگا   ، تم  دید  دش  بو  خ 

تشگنا هک  مدا  د  ناک  ت  ماه  فتس  ا  هناش  هبن  سیر 

: تف  وگ  دیش  شک  بل  هش  وگ  شار  شتس 
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... هدرک کاخ و درگ نوترتفد کوالی زا یکی _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

362 تراپ #

کی واب  هدی  شک  مه  رد  ار  میاه  مخ  ا  یه  کاتو  ثک  ام 
: مدز  بل  اترا  هچ  داتو  ود  با  س 

! نتس  ین  یی  اوع  امد  رتف  د  یاه  هچ  _ب 
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: تف  وگ  تخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  حی  رفت  ا 

نک... رکف  رتش  یب  هرذ  _هی 

دمآ مرس  هب  هک  یر  کف  اب  هک  منک  در  متس  اوخ  کالهف 
: مدز  بل  ناه  گ 

با!؟ تهم  _هن...! 

یور رب  هرخ  باال  تش  شاد  ندرو  خ  رد  یع  س  هک  ید  نخب  ل 
داد. ناک  رست  و  تس  شن  ش  یاه  ب 

رتخ!؟ د  نیا  دهرا  ریش  رگی  وج  _لد 

هک یی  ساه  فن  واب  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

: متف  گ  دش  یم  نیگ  نس  مک  م 

؟ هدر  ک  راک  _یچ 

واببا درب  ورف  رش  اولش  بی  ج  لخ  اد  شار  یاه  تس  د 
: تف  شگ  رس  نتف  رگ  ال 

... ینی  بب  تد  وخ  یی  ایب  هرت  _هب 
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: مدی  رغ  و  هدی  شک  می  اهوم  الی  ارالهب  منا  تش  گ 

ماس!! _ح 

. مور  شب  هار  مه  درک  هرا  ش 

! هبو  خ  با  تهم   _

ش ور  هبو  ر  هک  ما  ینو  ا  نارگن  با  تهم  زا  رتش  یب  ن 
! هتس  ش 

ایب... پس 

برد لبا  قم  و  هتف  ور  رهار  یاه  تنا  تم  س  هب  ودر  ه 
. مید  اتس  یا  یگ  رزب  اتبس  ن 

. متخ  ادنا  ش  رانک  پالک  هب  یه  ا 

« یق  اری  گن  هرس   »

با! تهم  ید  رک  راک  ی 

. مید  ش  ودرا  مید  ینش  هک  ید  ورو  هزا  جا  ا 
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ناکت سیر  گن  هرس  هک  ت  شاذگ  یم  اظن  مار  اتح  ماس  ح 
: تف  وگ  د 

.. ناج  ماس  ح  _آداز 

هب هدا  تفا  ریز  سیر  اب  هظ  حل  نا  ات  هک  با  ت 
دنلب رس  ماس  ح  مس  ا  ند  ینش  اب  دوب  هری  شخ  ناتش  گ 

. د 

درگ ش  نامش  وچ  تس  شن  میور  رب  هلص  شباالاف  هاگ  ن 
د.

تمس وهب  هدا  د  ناک  ت  فر  ط  ود  هب  سیر  فس  اات 
متشادرب مدق  گن  ه 

: مدر  شب  یپ  تس  د 

. متس  ه  ینا  طلس  رایه  _م 

شار نامش  چ  درش  فیم  ار  متس  د  هک  یلا  دحر  گن  ه 

: تف  وگ  درک  ز 
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؟ دیراد یتبسن یناطلس یدهم _اب

اسنوم #: هدنسیون
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: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

... نتس  ه  مرد  _پ 

: تف  وگ  دز  دنخ  ب 
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... هیگرزب درم _

. دیراد فطل _

! دیتسه یدایص بانج لیکو منز یم سدح _

باتهم بناج هب قح اما مولظم تروص هب مخا اب

: متفگ و مدرک هاگن

_هن...

باتهم لباقم تسرد هک یلکیه تشرد درم هب مهاگن

! دیخرچ دوب هتسشن

! مدش کشخ مدرکیم فارتعا دیاب

دوب! مخز شبل هشوگ و دوبک شمشچ ریز

دوب؟ ؟ دوبن باتهم راک هک اه نیا

  **
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!؟ یگب یزیچ یاوخ یمن ؟ رایهم _

. مدرک ضوع ار هدند هنیآ هب یهاگن مین اب

وت یدز هلک هکاب نیرفآ ؟ مگب یراد تسود یچ _

؟ ورای نهد

!... رداهب نزب هدش

! هاگتشادزاب یتفریم دیاب دادیمن تیاضر فرط هگا

... هیروطچ شلحارم ینودیم بوخ تدوخ

هک... دوب نوا _اما

نیشام یص  واع  قبدنل  وب  هب  تو  افت  یب  ار  نیش  ا 
هب ور  و  هدی  شک  ناب  ایخ  رانک  هرا  بکی  هب  مرس  تش  پ 
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: مدیخرچ باتهم

وت نا هنوید همه نک رکف ، متفگ تهب رابدص _

!... یلقاع

اه هنوید یطاق یطیارش نیچمه یوت لقاع مدآ

! هشیمن

رت... رهام نیا زا یکی هن ورای نیا ضرف الهب صا

! باتهم یتشادن شلباقم یسناش چیه

یچ؟ دروآ یم ترس بالیی هگا

منک؟ راکیچ ابوت دیاب نم

: تخ  ادنا  باال  ه 

ش... ترو  ص  هب  درو  خ  متس  د  وهی   _

: متف  وگ  مدر  شک  هاگ  ن  پچ  پ 
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وهی!!! _

اراب دنیشنب شیاه بل یور رب دمآ یم هک یدنخبل

درک. راهم شنیریز بل نتفرگ زاگ

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

364 تراپ #

؟ با  تهم  دهرا  هدن  خ  یچ   _
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هدز شیاه هدنخ تراتسا راگنا درک هک یدنخ کت اب

دش!!

یروج ار نیشام کقاتا شیاورپ ویب دنلب یاه هدنخ

ار ما یتحاران و مشخ هاگادوخان هک دیشک شوغآ رد

. درب نیب زا

؟ ملد اب دوب هدرک هچ

هسردم ندموا ...هک یدش اهاباب ... هیبش _

! ندرک اضما همان دهعت ... نوشرسپ

: متفگ و هداد ناکت یرس تیدج اب

! همندش اباب نس االن اقافتا _

بل ند  رک  عمج  واب  دش  سخر  تع  رس  شهب  یاه  هنو  گ 
. تخ  ود  نو  ریب  هب  شار  هاگ  ن  هنای  شان  ش  ی 
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مدز: وبل هتشاذگ شا هناچ ریز ار متسد

نک... هاگن ونم _

نامرف هب شنامشچ اما دناخرچ متمس ارهب شرس

درک. یم هاگن

! تسین ،نم نومرف _

نهذ . تخود مهاگن ارهب شهاگن یهاتوک ثکم اب

: متفگ و هدرک عمج تعرس ارهب ما هتخیر مهب

و ینک  راک  یچ  مگب  ته  ب  ماو  خ  یم  ،ن  ناج  با  تهم   _
. ینک  ن 

وبوخ و  هش،دب  باالاب  تر  پمآ  مرد  قچ  ره  نو  چ 
ید... یم  ص  یخ  ش 
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نیا یوت اما متفرگن هدروخ تاراک هب تقو چیه نم

. مایمن هاتوک شاب نئمطم دروم

. یشب لئاسم روجنیا یطاق ماوخ یمن

... هشاب داوخ یم هک یچره شلیلد

! باتهم ینم وتملا

ریز یراد ور یک االن هکنیا رکف زا هیناث ره ماوخیمن

! مزرلب یریگ یم دگل و تشم

... رایهم مایم رب مدوخ سپ زا _نم

: متفگ و هدرک یزیر مخا

! مایمن رب ملد سپ زا نم یلو _

... باتهم نکن ماهاب وراکنیا
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دز: بل هک تسشن نامرف یور رب متسد

... ماوخیم ترذعم _

... یراد قح

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

365 تراپ #

هچ" "نغ 
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تخت یاهتنا کرحتم زیم یور اررب اذغ ینیس

تکرح هرجنپ رانک هرفن کت لبم تمس وهب هتشاذگ

درک. مفقوتم یب یب نتفگ خآ یادص هک مدرک

مدز: وبل هدیخرچ شتمس هب تعرس هب

؟ یب _یب

؟ دشیچ

. دیخ  رچ  اه  هاگ  تدتس  مس  هب  هاگ  ادو  خان  مه  ا 

نیا مام  هکت  داد  یم  ن  اشن  ار  یی  اه  مقر  و  ددع  نام  ه 
! دوب  منا  مش  چ  یو  لج  تع  اس  د 

نآژ نزو  س  هج  وتم  هکتهزا  متش  ادر  ب  مدق  ش  تمس  ه 

. مدش  تک  و 

! دوب  قلع  م  اوه  و  نیم  ز  نای  وم  هدش  ادج  ش  زدتس 
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یاو! _

. دایب مگب راتسرپ هب مرب دیدن نوکت ونوتتسد یب یب

دنت اپ یراتسرپ هاگتسیا تمس وهب زاب ار قاتا برد

مقفوتم اهراتسرپ زا یکی یادص هار نایم اما مدرک

درک.

نزریپ هی  ؟  یگ  یم  ور   (308) قات  ضا  یرم  نیم  _ه 

هنو... بره  وم  یلو  گ 

هخ؟ آ  هنک  علم  داو  خ  یم  ن  ا 

نوا زا  فر  ...ط  میر  اد  ور  یح  ارج  کردا  نیر  تهب  هک  ا 
هنک. یم  علم  اجن  یا  مدای  ایند  ر 

؟ تس  ین  علم  لو  شپ  لکش  م 
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؟ یدیدن وشرهظ یتاق اباب،مال _هن

یرهاوج ناهج ... هشا هون نارهت رجات نیرت گرزب

یفرح رهظ یسک ارچ سپ دش؟ یم لمع دیاب یب یب

دوب؟ نیمه مدینش ییازیچ هی زا ناهج روظنم دزن؟

؟ هدرک در ولمع ارچ سپ _

دوب... هدش نشور مه نم نهذ رد هک دوب یلا وس نیا

هار هگید هنوتیمن لمع دعب هکنیا رطاخب منک رکف _

هرب.

ح هچ  یب  یب   . مدا  د  هیک  ت  راوی  د  هب  ار  متس  د  هدز  متا 

؟ تش  اد  ی 
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@DONYAIEMAMNOE

دنلب رس هاگتسیا اهزا راتسرپ زا یکی ندمآ نوریب اب

. مدرک

؟ یراد زاین یزیچ ؟ یموناخ _

اسنوم #: هدنسیون
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

منک: همزمز متسناوت اهنت

... هدموا ...رد شمرس _

: تفگ دزو ینابرهم دنخبل

... مزیزع مدموا یم یدز یم وتخت رانک گنز _

ورف شدیفس شوپور بیج نورد ار شیاه تسد

درک. تکرح قاتا تمس هب نم زا رتولج و درب

****

هکباال دوب  هتش  ذگ  راتس  رپ  نتف  زار  ردق  چ  منا  د  یم  ن 
. متش  گرب  قات  هبا  ه 

هودنا و  مغ  زا  رپ  هتش  ذگ  تع  اس  دنچ  س  کعر  حاالب 
. مدو  ب 

ایوگ و  دش  یم  یلا  خ  ورپ  هین  اث  دنچ  ره  میا  ه  مش  چ 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

. درشف یم شناتسد نایم ار میولگ ضغب

؟؟ ناج ... هچنغ —

...؟ ردام ... هدشیچ

! یدش میرکای ضغب ... لثم یتشگرب ، یتفر

یور هک روطنامه و هتفرگ شتسد ارزا کسام

: متفگ متشاذگ یم شناهد

یب مدو  ب  هدا  دن  تس  زاد  ور  یس  ک  اناج  زا  لبق  ات  نم   _
ی!

توف مدل  وت  زا  رت  لبق  یلی  خ  ماگ  رزبردام  و  اگر  زب  ر 

ند. ر 

کانسرت مار  ب  یچ  همه  اناج  تو  ف  دعب  زا  تس  رد  ی 
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دش.

... مدیمهف هزات ور ییازیچ هی

هک هییاسک ملا گرم ؛ نتفگ یم تسار مدیمهف هزات

... هتفر هک ینوا هن ننومیم

یارب هداس یگدروخ امرس هی زا یتح نم یب یب

!... مسرت یم منایفارطا

معضو متشادن اناج یگدنز یوت یشقن چیه هک ینم

... هنیا

... هیبوشآ هچ ناهج سپ

... رذگ  هر  هی  مش،  اب  هبیرغ  هی  نو  تارب  نم  دیا  ش 
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... نیزیزع نم یارب امش یلو

رایهم و مداوناخ زا دعب هک نیدوب یسک نیلوا امش

درک. مرگ وملد و تشاد مرواب

دیتسنوت یم هاگداد صیخشت یانبم رب هکنیا اب

! دیدرکن ، دینک متواضق

اسنوم #: هدنسیون
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... تساهنت یلیخ ناهج یب؛ _یب

. دینکن شنیا زا رتاهنت

وشلد فرح شتاکرح اما هد یمن نوشن رهاظ وت

... هنزیم دایرف

هب ور اجنیا ات هنوخ زا داد ربخ شهب دیس یتقو

. هسرب نوتهب ات درک زاورپ هملک یعقاو ینعم

هدش... وور ریز یچ همه ... نافوط طسو االن
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: تفگ هدیرب هدیرب و هدز کلپ یمارآ هب یب یب

تریسا هانگ یب ...هک یناهج زا یراد _

؟ ینک ...یم عافد درک

داد: همادا هک مدرک شهاگن اهنت

... ناجرتخد هنک یمن نامرد ونم لمع _

... هدیم شهاک ومیرامیب ... ِدنور طقف

یگدنز درد هچ ...هب رادخرچ یلدنص ... یور نم

؟ مروخ یم ناهج

... ششود یور راب زج

؟ یب  یب  هیچ  افر  ح  نیا  سیر  جات  امش   _

اب ناه  ج  یار  ب  ردق  چ  هنک  حس  هنو  تیم  یس  ک 

. دیش  ز 
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و هدناخرچ ار دوب شناتشگنا نایم هک یحیبست هرهم

. تشاذگ مه یور کلپ

ناج رتخد هسب _

*

داد یم ناشن ار ود هب عبر کی هک تعاس هب یهاگن

. متخادنا مناتشگنا نایم تراک هب یهاگن و

؟" هچنغ یدش هنووید هگم یچ؟ هشاب باوخ "هگا

رانک ار  ملد  یاه  فر  وح  یلد  ود  وطالین  ثک  ام 
اه همک  د  یو  ربر  مار  ناتشگ  نا  هرخ  وباال  هتش  ا 
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... مدرشف

رارق مشوگ رانک ار یشوگ موش نامیشپ هکنآ زا لبق

. مداد

مشوگ رد شیادص هک دوب هدیسرن مود هب لوا قوب

. دیچیپ

اسنوم #: هدنسیون
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؟ مدرک یم اپ اپونآ نیا ارچ

؟ مدوب هدزن گنز ابوا ندز فرح یارب رگم

؟ دندوب هدرک رارف اجک یتنعل تاملک سپ

تخادنا یم باال هناش ارچ ما یگشیمه تاراسج نآ

دوب؟ هدش ناهنپ و

هرابود یهام دننام اما منزب فرح ات مدرک زاب ناهد

. متسب ار نآ
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ار مسفن ما هقباس ویب بیجع تاکرح زا کالهف

: تفگ هنادرم مبو هک مدرک توف

؟ هچنغ _

. دیزرل متسد رد نفلت

هدش؟ دتمم متوکس طخ تشپ نم دیمهف اجک زا

؟ میاه سفن یادص زا دنکن

شیاج اررد یشوگ متساوخ یراو هناوید زرط هب

: دیشک غیج منادجو هک منادرگرب

؟" ینک یم راکیچ ! ادخ "ای

. مدن  ابس  چ  مش  وگ  هب  ار  نآ  هرا  ب 

دوب شملا  یاه  تنا  ند  چالن  حلا  رد  هک  ار  مرگ  ید  تس  د 
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بل مارآ و متشاذگ مبهتلم هنوگ یور ،رب هدروآ باال

مدز:

...سالم. موه _

هدش؟ یزیچ _

هداتسیا ملباقم راگنا ؛ مداد ناکت یفن هناشن هب یرس

دید... یم ارم و

! هدشن _

؟ یدیباوخن ارچ سپ _

یلبق با  وج  زا  رت  هاتو  وک  مداد  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
: مدر  ک  همز  م 

... متس  نوت  _ن 
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دش. مکاح نامنایم توکس

سفن یادص تسکش یم ار نآ هک ییادص اهنت

دوب. نامیاه

یبسچلدو مارآ نحل هکاب تشذگ ردقچ مناد یمن

: تفگ

؟ اجنوا مایب یاوخیم _

دوب. هاتوک لا وس نیا یپ رد مدوجو مامت راگنا

مدروایب موجه مرس رب یرگید رکف ره هکنآ زا لبق

: متفگ

_ایب...

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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**

هیناث دنچ  ره  و  هتف  رگ  ب  رض  نیم  ز  یو  ربر  میا  هاپ  ا 
. مدی  شک  یم  ند  رگ  نات  س  رامی  ب  ید  ورو  بر  د  تم  س  ه 

یم مدو  ب  هدر  ک  تب  حص  ن  اهج  اب  هک  ینا  مز  زا  عبر  ک 

. تش  ذ 
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تدش یمارآ وهب هدرک ندیراب هب عورش من من ناراب

... تفرگ

؟ دمآ یم اعقاو ینعی

هدش... نامیشپ مهدیاش

تمس وهب هدش دنلب میاج زا هرابکی هب رکف نیا اب

. مدرک تکرح اه هلپ

!... رگید دمآ یمن

ایب؟ متفگ ارچ ال صا

متشادرب ار  لو  ا  مدق  و  هدرک  دنب  اه  هدر  هبن  ار  متس  د 
دش. ریس  ا  تش  زاپ  میو  زاب  ه 

روم روم  ار  منت  مام  ت  یا  هظ  حل  مش  وگ  ریز  ش  یاد  ص 
. د 
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؟ اجک _

،هب شلا وس نداد باوج نودب یهاتوک ثکم اب

... مدیخرچ شتمس

دوب. سیخ شیاه هناشرس و اهوم

مدز: وبل هدمآ نییاپ ار هتفر مدق

... یدش سیخ ... یایمن ... مدرک رکف _

ارالهبالی شرگید تسد یا هنابیرفلد ابحتلا

داد. ناکت ار اهنآ و هدرب ورف شسیخ یاهوم

االن... هشیم کشخ _

یور زا  ار  شملا  تم  س  کی  یناهگ  ان  میم  صت  ذاخ  اتا 
. متف  رگ  ش  تمس  وهب  هتش  ادر  ماب  ه 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

و هدیخرچ اهوشملا مشچ نایم ماهفتسا اب شهاگن

داد... ناکت رس

: متفگ و هدرک اررت میاه بل

... ریگب هدش... بوخ هزات تیگدروخامرس _

ار وشلا هدروآ ارباال متسد مدید ار شللعت یتقو

. مدیشک شرس رانک و هقیقش یاهوم یور

تسد دش.  هقل  ح  مرم  ک  رود  ثک  شابم  رگی  د  تس  د 
ش... یاه  وم  یو  ربر  ن 

؟ مید  رک  یم  راک  چ 

؟ مدر  ک  یم  راک  چ 

... منا  د  یم  ن  مه  مدو  خ 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ارهب مهاگن مچم یور رب شتسد نتسشن اب

... دوبن یمخا و مشخ چیه . متخود شنامشچ

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

370 تراپ #

هب ار  مه  اگن  مچ  م  یو  شربر  دتس  نتس  شن  ا 
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. متخود شنامشچ

... دوبن یمخا و مشخ چیه

دوب! درد رپزا شهاگن اما

اررب وشملا هتشادرب ار دوب مرمک رود هک یتسد

. دیشک میاهوم یور

هب شلا نداتفا هجوتم یتح هک مدوب شوحم ردقنآ

! مدوب هدشن مندرگ رود

: تفگ و هتشادرب بقع هب یمدق یهاتوک ثکم اب

؟ یدروخ یزیچ _
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و کت هب یهاگن مین واب هتفر بقع هب یمدق ال باقتم

یسیخ زا ام،کالهف هب هجوت نودب هک یمدرم کوت

یم نامرانک زا هلجع اب ناشیاه سابل و اهوم

: متفگ و هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس دنتشذگ

... مدروخ _

... مدش شا هشیمه زا توافتم پیت هجوتم هزات

سابل نیرت یمسر ، تعاسراهچ و تسیب هک یناهج

راولش و یدوه ، مرچ تک حاالاب دوب شنت اهرب

دوب!؟ هدمآ یکشم ناتک

؟ دوب  هدر  شوآ  یاه  س  ابل  رس  رب  هبالیی 

... دوب  ریگ  س  فن  اما  هدا  شس  پ 
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؟ یدروخ اذغ ینئطم _

هب دیود متسوپ ریز هرابکی هب هک ییامرگ سح اب

! مدش خرس تلا جخ زا هک مدیسر نیقی

درک... یم هراشا میاورپ یب هاگن هب هناکریز تشاد

یور اررب متسد هاگادوخان و هتفرگ یقیمع مد

: تفگ هک مدیشک مناوزاب

... هفاک میرب هدرس اجنیا _

ناتسرامیب کچ  وک  هفا  ک  تم  س  هب  وا  اب  مدق  م 
. مدر  ک  تک  ر 
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

371 تراپ #

و هدرک هقلح غاد و یکیتس پال ناویل رود ارهب متسد

. متفرگ برض نیمز یور رب میاهاپ اب

و فر  ح  هچی  نو  دب  مه  رانک  رد  هک  دوب  هقی  قد  د 
؟ مید  وب  هتس  شن  ید  نخز  و 
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؟هد...؟ هقیقد جنپ

؟ تعاس کی

دوخ لد رد توکس ار یگدنز قیاقد نیرت وهایهرپ »

! هداد یاج

نک... رکف شهب

یمن اما اه میوگب میهاوخ یم هچنآ زا ولمم

!... میناوت

دوب...» اهنت ردقچ دوب مدآ کی ،رگا توکس

: متفگ و هدرک اررت میاه بل

مدز.... فرح یب یب _اب
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؟ هرابرد _

وهب هدروآ باال یاچ ناصقر و دیفس راخب ارزا مهاگن

. متخود شنامشچ

ای... دوب نم اب اجنیا شساوح

: متفگ و هدز کلپ یمرن هب

... لمع _

داد... ناکت رس و هداد باال ییوربا یات

؟ یتفگ یچ _

... مدر  ک  یم  حس 

. مدر  ک  یم  حس  حو  ضو  هب  شار  نور  د  بو  ش 
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سفن یغاد و دیبوک یم نم هنیس رد شبلق راگنا

... دنازوس یم ارم دوجو شیاه

؟ ترظن _هب

طخ شناوربا نایم و هدش عمج شیاه مخا

. تخادنا

! نکن حرط امعم _

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

. منو  دب  ماو  ...مخی  تس  ین  امع  م  _هن 

رکف ش  یپ  مین  و  هام  کی  ات  هک  یر  دتخ  ینک  یم  ر 

هب یچ  هتی  گدن  ز  مدآ  نیر  تزی  زع  لتا  ق  ید  رک  ی 
؟ هتف  گ  تگ  رزب  مردا 
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

372 تراپ #

. درشف مه یور اررب شیاه کلپ

؟ مدرک یم شتیذا ارچ

... مدوبن نابز مخز مدآ هک نم

: مدم  آ  مدو  خ  اشهب  هتس  وخ  مب  یاد  ص  ا 
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... منود یمن _

لتاق کی ریوصت تسناوت یمن تعرس نیا هب انئمطم

دنک! ضوع هانگ یب کی اراب

... مناد یمن مه یتمس زا

مناج هب یتمهت هتساوخان و هرابود دیسرت یم دیاش

! دنزب

زیم هب مناوزاب نتفرگ ،اب هدرک اهر ار ناویل هندب

شا هنادرم و باذج خر مین هب هریخ و هداد هیکت

: متفگ

؟ یت  فگ  یم  یچ  ید  نوم  یم  نم  یاج  هگا   _

یس... رپ  یم  لا  وس  یلی  _خ 
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ریگلد مبیرغ و بیجع تاساسحا هک هشيمه سكعرب

دوب. هتفرگ ناش هدنخ رابنیا دندش یم

! تشاد منتشاذگ باوج رب،یب یعس هنایشان ناهج

مامت شا هدننک تسمرطع هک متفرگ یقیمع مد

درک. اررپ میاه هیر مجح

یقافتا چیه راگنا ینک یم راتفر یروج ارچ _

...؟ هداتفین

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  ت  یرس   . مدش  شن  وسلا  هج  و 

وتر... وظ  نم  ممه  ف  یم  _ن 
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شنامشچ یایرد هک یلا حرد صرحرپ کالهفو رابنیا

: تفگ دوب هدش ینافوط

یب مدیمهف هک، یدیمهف . مدرک یم هابتشا یدیمهف _

! یدوب هانگ

... تشنکاو ارچ یگ؟ یمن یچیه ارچ

؟ ینک تباث ویچ یاوخیم

؟ وتدوخ ندوب هتشرف ونم؟ ندوب ناطیش

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

373 تراپ #

همادا هک مریگب ار شیولج هدرک زاب ناهد متساوخ

داد:

ما سهلا نیدنچ یاتسود ...زا ندموا رد تتشپ همه _

دیس... و یب یب ات

.... رفنتم مزا یگیمن ارچ ؟ یدرک توکس ارچ

و لج  ار  مدو  خ  دنک  مام  شارت  فرح  هکن  زاآ  ل 

دوب هدش  بدنل  یم  ک  هک  ی  یادص  واب  تع  رس  ،هب  هدی  ش 
: متف  گ 

! مدا  د  قح  ته  ب  نو  _چ 
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وابرپ هتفرگ یقیمع مد هرابود شتوکس ندید اب

یلدنص یتشپ ،هب مماشم رد شرطع ددجم ندش

. مداد هیکت

. مدرک یمن ار شرکف چیه

ییاچ و منیشنب هرفنود زیم کی رس رب شلباقم یزور

دنک! خی نامیاه

میاه بل  ند  رک  رت  هواب  درک  بت  رم  منه  ردذ  ار  تا  م 
: مدا  د  هما  د 

... مرا  د  لو  _بق 

تز... ا  مدو  ب  ریگ  ل 

تزا مدو  جو  مام  ابت  هک  ییازو  هک...ر  یی  ازو  ر  د 
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... مداد یم قح تهب شهت ...اما مشب رفنتم

... یتخانش یمن ونم وت

وشماجنا تارج هک ییاراک هن وما هیحور هن ونم هن

! مرادن و مراد

روطچ وت دوب نم هیلع دهاوش و کرادم همه یتقو

؟ یدرک یم دامتعا دیاب

دوب... رایهم _

ید! وب  راد  غاد  !وت  تس  ین  هچ  ؛نغ  رایه  _م 

رادغاد ...وت  رود  لی  ماف  هی  یار  ب  ید  اع  غاد  هی  ه 
! ید  وب  تر  دتخ 
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یسرب یچ هب یاوخ یم متسین نئمطم اقیقد االن

ینک تبحص نم ساسحا تمس زا یاوخ یم هگا اما

... تهب مگیم

! یرهاوج ناهج متسین رفنتم تزا نم

... مدرک رکف شهب

... یتسین یدب مدآ وت...

یارب مدوب ترامع نوا یوت هک یتدم نیا هنرگو

تفه شیش . ینک یتسنوت یم اراک یلیخ مزا ماقتنا

! تسین مک هام

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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#مینجات
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مدز: بل یلدود و وطالین ثکم اب

نشیم سبنوخ هک ییاسک رثکا "" یتفگ مهب هتدای _

تیدودحم یرس هی هغیص نوچ ننک... یم هغیص ور

هنک..."" یم زاب ماقتنا یارب ور تسد و وحم ور

مک مک  اما  دنو...  سر  ت  ونم  هظ  حل  نو  ا  تف  ر 
... مدی  م 
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... هشاب ترورغ تسد تراسفا مردقچره

! یراد وتدوخ خاالیق لوصا

.. یراد وتدوخ یانوناق

یم لو نوراب ریز زور نوا ونم دوب انیا خالف هگا

... مریمب یدرک

... نوریب یتخادنیم ولفلف

! یدرک یمن مکمک متخوس هبلک نوا یوت یتقو

یتسرفب یدوب هدرک ریجا هک یمدآ یدموا یمن یتح

هرب...

. مدا  د  قح  ته  ...ب  مدر  ک  تک  رد  ن 

ناطیش هن  هنک  یم  تب  اث  ونم  ندوب  هتش  رف  هن  ن 

... ورو  ت  ند  و 
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دوب. طیارش رطاخب همه انیا

...هن... سپ

. یتسین ترفن و شحف وتالقی

********

" ناهج "

متشادرب مرس وکالهارزا هدز کج یور اررب روتوم

. دیسر مشوگ هب مرس تشپ زا دیس یادص هک

؟ ناتسرامیب یتفر _

الی ارالهب  متس  شد  تمس  هب  ند  یخ  رچ  نو  د 
هداد ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  یرس  و  هدی  شک  میا  ه 
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وبل هتشاذگ روتوم هتسد یور اررب تکساک کاله

مدز:

ـد؟ یس دیدیباوخن ارچ _

؟ تسین تحار نوتقاتا

نیا تسین تحار مارب یب یب نودب اج چیه _

! سادج شثحب

دوب؟ یک یدش راوس روتوم هک یراب نیرخآ

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

375 تراپ #

. مدیخرچ شتمس هب بجعت اب

ار شا یناشیپ و هتفرگ ششوغآ اررد هچنغ ِلفلف

ار شیاه مشچ تذل اب مه لفلف درک. یم شزاون

داد! یم ناکت ومد هتسب

: تفگ و هتخادنا باال ییوربا یات متوکس ندید اب

؟ هراد بجعت ردقنا هداس لا وس ؟هی نووج هیچ _
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مدز: وبل هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

.... متشادن عقوت طقف _هن...

دوب... یک راب نیرخآ دایمن مدای

: تفگ و هتفر باال شیاه بل هشوگ

... همدای نم یلو _

و مرن ییاه مدق هکاب مدرک یم شهاگن روطنامه

داد: همادا و هدمآ متمس هب مارآ

اناج... ندموا ایند هب زا لبق _

! ید  ش  یم  راو  شس  ویب  مک  مش  دعب  هتب  ل 

ش رانک  دیس  رت  یم  روت  وم  زا  اناج  نو  چ  تی  اهن  رد  ا 
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... یتشاذگ

... ناهج یدوب هتفرگدای بوخ وندوب ردپ

دای ور ازیچ یلیخ اناج یارب تندرک فقو اب اما

... یتفرگن

. هدرک لوغشم ومرکف هک هنیا

ویچ؟ ؟ متفرگن دای

: تفگ هک مداد ناکت رس ماهفتسا اب

؟ ینیبب ور هچنغ یتفر _

: متف  گ  کالهف 

هب یاو  خ  یم  ؟  هیچ  یار  ب  هدنک  ارپ  وساالی  نیا  دیس   _
... وگب  کر  ؟  یس  رب  ی 
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هب لفلف یناشیپ ارزا شتسد و هتخادنا یاباال هناش

درک. تیاده شا هناچ

! نووج مکر _نم

و... تدوخ ،وتاب تساجنیا لا وس

داد: همادا و هدرک هراشا مبلق هب

؟ یتسه کر نوا _

! دیس مدیمهفن یچیه زونه نم _

داد: ناک  رست  و  هدز  دنخ  بل 

یم...   هفی  _م 
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

376 تراپ #

هنوتب نیا  زا  رتش  یب  یب  یب  منک  یم  ن  رکف   _
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مرتخد نوا ندنوم یتمس زا هنک لمحت وناتسرامیب

. هکانرطخ اهنت اجنوا

: متفگ و هداد ناکت رس

... نوشارب متشاذگ ظفاحم _

... هطوحم مه الیب لخاد مه

؟ هتحار تلا یخ ینعی _

: متفگ مکحم و ثکم نودب

_هن...

کت   لفل  ف  تس  د  هب  حی  ست  اه  هش  یر  ند  ش  هدی  شک  اب 
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: تفگ و هدز یدنخ

هتحار نم یخلا مه ... ترامع نوشرایب ادرف سپ _

... تدوخ مه

دوب. دیس اب قح

رد مهارمه نفلت هک مداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

. دیزرل مبیج

میاه مخا رایهم مسا ندید واب هدیشک نوریب ار نآ

دش. عمج

: مداد رارق مشوگ رانک ار ونآ هدرک لصو ار سامت

؟ هدشیچ ؟ رایهم _

اما   منک  عط  ق  متس  اوخ  یم  دوب  ن  تع  اس  هب  مس  اوح   _
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یدوبن باوخ راگنا

وگب... ... مدوب رادیب _هن

یا؟ هنوخ ...مآ... نیبب _

: متفگ و هدیشک مندرگ هب یتسد

رایهم ایب وشاپ _

نحل هک  ردق  .نا  متخ  انش  یم  ش  دوخ  زا  رته  ارب  رایه  م 
. درک  یم  فی  رعت  میا  رب  ار  وا  مه  ش  تبح  ص 

: تف  وگ  هدز  ید  نخ  ک 

« داز  «فحر  یر  یم  مگب  «ف»  ینع  _ی 
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نک... زاب ورد

ار شا همکد و هدیشک نوریب مبیج زا ار تومیر

مدز.

: دیچیپ مشوگ رد شیادص

مرگ. تمد _

اسنوم #: هدنسیون
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متاقیقحت و دیون هرابرد دیس هب هکنآ یروآ دای اب

و هدرب ورف متک لخاد ار میاه تسد ما، هتفگن یزیچ

: متفگ

دیس... _

. مگب نوتهب دیاب هک تسه یزیچ هی

: تفگ و هداد ناکت یرس

اباب... وگب ... هریخ _شنااالهک

: متف  وگ  هتف  رگ  یق  یمع  مد  ثک  ام 
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یرس .هی هتشاد اناج اب یطابترا هی راگنا ... دیون _

... مدرک ادیپ هلیسو و همان

دش. هریت هرابکی هب دیس مارآ هرهچ

... میتشاد ترفن درم نیا زا هزادنا کی هب همه

ردپ! هن دوب رسمه بقل هنالقی هک یدرم

*******

نایم شار  حی  بست  هناد  راب  نیم  دنچ  یار  ب  د 

: تف  وگ  دنا  شچخر  ناتش  گ 

رس... پ  تس  ین  هیض  ق  نیا  یو  ت  یر  _یخ 

. مرا  شدن  هب  یبو  سخ  اسح  ا 
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! گرگ هکیترم نیا ... نادجو یب ِدرمان نیا

ریزب وشداوناخ نودند و گنچ اب نوا ... گرگ فیح

نودند و گنچ اب سکعرب هکنیا هن هریگ یم ورپ لا

هنک! هکیت هکیت ورانوا

درک. توف ار شسفن کالهف

دیس و یب یب ینت هون رگا ناریج . مدرک یم شکرد

مه شدوخ مه دوب. زیزع هشیمه اما دوبن

... شیاناج

:. مدش  ادج  یم  یدق  تا  رط  اخ  زا  رایه  م  یاد  ص  ا 

حس منم   . مین  ک  نش  ور  ش  اهاب  ونو  مفی  لکت  دیا  _ب 
یطابترا لتا  ابق  نو  ا  هگا  اما  مرا  شدن  هب  یبو  خ 

. هدب  پس  وش  صا  قت  دیا  هشب  اب  هتش  ا 
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شیور رب هک یا هرفن کت لبم یتشپ هب ثکم اب

: تفگ و هداد هیکت دوب هتسشن

؟ شغارس یریم ادرف _

: متفگ و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

... ترامع مرایب ور یب یب ماوخیم ... هشیمن ادرف _

هزیرب مهب ششمارآ یا هرذ ماوخیمن

: تفگ و هداد ناکت یرس رایهم

هدب... ربخ مهب یرب یتساوخ تقو -ره

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

و ایس  هب  هدش  گن  ت  تا  شرب  لد  یب  یب  ایب...  ادر  _ف 

... وگب  مدا  ه 
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... هشاب _

: تفگ و هتشادرب زیم یور ارزا شتنوسماس فیک

دیس. نوتزاجا عفال...اب سپ _

هک وردحیلا هدش دنلب شیاج زا ینابرهم اب دیس

: تفگ درشف یم ار رایهم تسد

. رایب متدزمان یتسنوت هگا ... رسپ تهارمه هب ادخ _

زا ردقنآ . درک هاگن نم وهب هدمآ شک رایهم دنخبل

یس نیا رد سک چیه هک مدوب هدینش تشرد باتهم

! دوب هدرکن مراب سلا دنچ و

دوب! راد هدنخ مه مدوخ یارب ددنخب تشاد قح
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" هچنغ "

هداد هیکت هرجنپ رانک راوید اررب ما هناش تمس کی

یاه حرط هتفرگ راخب هشیش یور رب تشگنا واب

. مدیشک یم رودم

شتمس وهب هدرک مفقوتم یب یب یادص هک

. مدیخرچ

یب... یب ریخب حبص _سالم

؟ یدیباوخن ... ردام _سالم

... یدوب هرجنپ رانک مدش رادیب هک محبص مد

. متف  شر  تمس  وهب  هتش  ادر  ارب  ما  هیک  ت 

. دوب  لو  غش  م  مرک  ...ف  درب  ن  مبا  وخ   _
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: تفگ و هدرک مهاگن یمک

؟ ناهج لوغشم _

میاه مشچ دوب هدش هجوتم سدح کی رد هکنآ زا

یب مهاگن نتفرگ واب هدز کلپ تعرس هب اما دش درگ

: متفگ رکف

... دموا بشید هک ناهج _هن،

یم روط  نیا  ارچ  نم  م.  تفرگ  زاگ  تع  رس  هب  ار  منا  ب 
؟؟ مدر  ک 

قرع میا  ه  تس  د  فک  ه،  دیسر  هراز  هب  مبل  ق  ناب  ر 
دش. یم  دس  میا  سه  فن  رب  یز  یچ  و  هدر  ک 
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@DONYAIEMAMNOE

یم قرب هک ینامشچ داد.اب ناکت ورس دیدنخ یب یب

: تفگدز

!!؟ دموا اجنیا بشید _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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ارهب دیخرچ یم متروص یاج یاج رد هک ییامرگ

... مدوب هدش خرس .زاب مدرک یم سح یبوخ

نم! حاالت نیا هب تنعل

رس اهنت یرتشیب یتوس زا یریگولج یارب

. مداد ناکت

مد یب یب رکف عوجر و عفر یارب یهاتوک ثکم اب

مدز: وبل هتفرگ یقیمع

_نم...

... ناج  رتخ  د  نو  رد  رس  زا  دهد  یم  ربخ  هرا  سخ  ر  گن  _ر 

نک! مگن  ر  دعب  رام  شب  ونم  دیف  س  یاه  و 

داد: هما  ودا  دید  ن 
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... دموا هک مدش لا حشوخ _

دش؟ لا حشوخ

زاب هقت ود اب قاتا برد مسرپب مناوتب هکنا زا لبق

دراو دیس و ناهج ناشرس تشپ و رتکد ، راتسرپ دش.

! دندش قاتا

. مدرک وسالم هدش دنلب میاج زا

تمس وهب  هدر  ک  باالیی  دنلب  سالم  یی  ورش  وخ  اب  رتک  د 
. درک  تک  رح  یب  ی 

. متف  ر  دیس  تم  س  الهب  باقت  م  مه  ن 

هک مدر  ک  تب  حص  یب  یب  اب  دوب  هتف  گ  ناه  ج  راگ  ن 
: تف  گ 

؟ مرت  خد  هدش  ضن  وع  ش  _نرظ 
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مدز: وبل هداد ناکت یرس

... منودیمن _

. میدیخرچ شتمس هب هس ره رتکد یادص اب

؟ دیتفرگ میمصت ... لمع هرابرد بخ... _

. میدوب هریخ یب یب ناهد وهب هدش مشچ همه

دوب. هدش عمج شیاه مخا هک یب یب

درک؟ یمن لوبق ینعی

هب وردارخ  ناه  ،ج  دیس  هب  بی  ترت  هب  ثک  ابم  یب  ی 
. درک  هاگ  ن  ن 
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: تفگ کسام نتشادرب واب هتفرگ یقیمع مد

... رتکد منیبب وماه هجیتن ماوخیم _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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شار   یاه  تس  د  نای  یم  زلف  هدن  ورپ  بج  عت  اب  رتک  د 
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: تفگ شرانک ناوج راتسرپ هب یهاگن مین واب هتسب

...؟ نوتاه هجیتن _

؟ هنوتروظنم شیامزآ هجیتن

دیدنخ دیس ، دهدب ار رتکد باوج یب یب هکنآ زا لبق

یم ناهج هناش یور اررب شتسد هک وردحیلا

: تفگ تشاذگ

شا، هون زا ناجرتکد داوخ یمن هجیتن امش _زا

! داوخ یم هجیتن

مناهد یور اررب متسد و هدز یدنخ کت رایتخا یب

. متشاذگ

اب دوب  هدش  یب  یب  روظ  نم  هجو  تم  تهزا  راگ  نا  هک  ناه  ج 
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ارهب شرس یقیمع مد واب هدرک یچون زیر، یمخا

. دناخرچ متمس

متشادرب ار متسد و هدرک عمج ار مدنخبل تعرس هب

! سادیوه متروص رد هدنخ راثآ مدوب نئمطم اما

شک هزاجا و هدناخرچ هرجنپ تمس ارهب مرس

مدوبن نئمطم دنچره . مدرک رداص ار میاه بل ندمآ

ایهن! تسه ناهج دید رد

: تف  شگ  مار  وآ  دنخ  اببل  رتک  د 

ور علم  تی  اض  ر  مرف  نو  تهب  یر  میش  منا  _پسخ 

یگدیسر اراک  یق  اب  هب  اص  خش  نم  دین  کرپ  هدی  م 
. منک  ی 
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. تسین ینارگن یاج

. میدرک رکشت و هداد ناکت رس همه

یب یب تمس هب رفن نیلوا دیس قاتا زا رتکد جورخ اب

هقیقش ورب هدیشک شوغآ اررد شیاه هناش ، هتفر

دز. هسوب شا

هدش هریخ ملباقم شمارآ ورپ ابیز ولبات هب تذل اب

: مدینش مشوگ ریز تسرد ار ناهج یادص هک مدوب

؟ یدیدنخ نم _هب

س کعر  ب  اما  مدن  اخر  چ  رس  و  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 
نودب و  هدر  ک  لفق  ش  شارپتش  یاه  تس  د  مرو  ص 

! دوب  یب  یب  و  دیس  شهب  هاگ  ن  فا  طع  نا  یا  ه 
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؟ دوب مهوت شیادص ینعی

اسنوم #: هدنسیون
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یادص هک  مدر  ک  یم  هش  اگن  تو  هبم  و  متا  روط  ن 

ش دوخ  تم  س  هب  ار  مه  اگن  یب  یب  یو  لگ  ند  ش  فا  ص 
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. دیشک

: تفگ و هتشاذگ تخت یاهتنا ار شنشپاک دیس

. مینک ور همان تیاضر و صیخرت یاراک میرب _ام

دیش. هدامآ امش

: تفگ و هداد ناکت یرس دیس یاه فرح یپ رد ناهج

... یرادباسح مریم _نم

**

و هتف  باالر  میا  هور  با  قات  ا  بر  د  ند  ش  هتس  ابب 
. مدا  تس  رف  نو  ریب  ادص  اراب  ممد  زاب  هاگ  ادو  خان 

... مدو  ب  گن  وگ  گجی  زون  ه 
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مناور یور رب دح نیا رد یرهاوج ترامع رد یگدنز

دوب؟ هتشاذگ ریثات

"! دیاش "

. مداد ناکت یرس و هدناراخ ار ما هناچ

یب یب راد ینعم و نادنخ هاگن هکاب مدرک دنلب رس

. مدش ور هبور

و تسیب یگدنز لوط رد تقو چیه نم ایادخ

! مدوب هدادن فاگ همه نیا ما هلا سدنچ

اه؟ زور نیا یارب مدرک عمج ار همه ینعی

مشچ   هاگ  ادو  خان  علم  یارب  یب  یب  تی  اض  ر  دای  اب 
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. دمآ شک مدنخبل و هدش رپ میاه

. مدیشک شوغآ اررد ووا هدش شکیدزن مدق ود اب

یب... یب یسرم _

: تفگ و هتشاذگ مرمک یور رب مارآ و مرن ار شتسد

یم ... مگب تهب ور یزیچ هی ماوخ یم ... هچنغ _

... یدب شوگ بوخ ماوخ

هدیشک ما  هدش  رت  یاه  مژه  یو  ربر  مرن  ار  منا  تش  گ 
. متف  ر  بق  ع  ثک  ماب  و 

: تف  وگ  هتف  رگ  ش  ناتس  د  نای  ارم  میا  ه  تس  د  یب  ی 

س... ادخ  تس  د  گر  _مــ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

: متفگ هناضرتعم و هدیرپ شفرح نایم

یب! _یب

اسنوم #: هدنسیون
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: تفگ و هدرک مخا

... ناجرتخد نک شوگ _

. هتفیم قافتا هجوم لیلد ابهی یزیچره

باال هشیم نومیگدنز دراو هک یقیرط ره هب یسکره

هنک. یم یزاب ور یشقن هی هرخ

رازآ اتقو یضعب میش یم لا حشوخ اتقو یضعب

... مینیبیم

هی و  میی  ایم  ایند  هب  زور  هی  ام  رانک  هب  انیا  همه  ا 
. میر  یم  ایند  زا  مزو  ر 

و یگ  دنز  اما  هش  اب  نو  مدوخ  تس  د  ازیچ  یلی  خ  دیا  ش 
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. تسین ام تسد گرم

هشاب نم تسد شباختنا هک تسین یزیچ ، گرم

! منومب هدنز سلا دنچ ات لمع یب اسب هچ ... رتخد

نم هک  دوب  یگ  دنز  یار  ب  هنی  ذگ  هی  طق  ف  علم 

. مدر  شک  باخ  ت 

هنی... ا  مگب  ماو  مخی  هک  یز  ی 

... منک  یم  ن  رکف  روط  نیا  نم  اما  تس  اهنت  ناه  ج  یت  ف 

و یم  اح  هی  ناه  مش،ج  ابن  هچ  مش  اب  نم  هچ  منئ  مط  م 
... دهرا  نم  زا  رت  یو  ق  درد  م 

و!

یب نات  سد  راش  ف  هک  مدی  شک  بق  ارع  مند  ب  هاگ  ادو  خ 

: تف  وگ  هدش  رتش  یب  متس  د  یو  ربر  ی 
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تامشچ هگا دش یم تحار یلیخ ندرک اشاح _

! ندرک یمن ور وتلد فرح

بترم ییاناوت یتح هک یتاملک واب هدرک زاب ناهد

: متفگ متشادن ار ناشندرک

.... ناهج _نم...

... ینک راکنا وت تسین مهم _

یور رب هک وردحیلا هدرک اهر ار مناتسد زا یکی

: تفگ تشاذگ یم مبلق

! هریمن نیب ...زا ینک یم شسح هظحل _ره

... هشیم لبق زور رتزا یوق طقف

مامت   زا  رابک  هبی  یک  یرتکل  ا  نای  رج  کی  لثم  یز  یچ 
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... مبلق ... مبلق ... مندرگ ... مزغم درک.... روبع مندب

برد هک دز یم ود ود یب یب تروص یور رب مهاگن

دش. زاب مه زا مظنم و مارآ هقت هس اب قاتا

لفق یاه تسد شهاگن واب هدش قاتا دراو ناهج

مارآ ندز کلپ کی درک.اب راکش ار یب ویب نم هدش

: تفگ

؟. دیدشن هدامآ ارچ _

اسنوم #: هدنسیون
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شیاهاپ هک وردحیلا هداد ناکترس دنخبل اب یب یب

: تفگ درک یم نازیوآ تخت ارزا

! ناجرسپ مشیم _االن

*******

هک یرا  د  چخر  یلد  نص  یو  ربر  یب  یب  نتس  شن  ا 
رد ار  یلد  نص  یاه  هتس  ،د  دوب  هدروآ  ش  هار  مه  ناه  ج 
هک مرا  درب  مدق  بق  ع  هب  متس  اوخ  و  هتف  رگ  منا  دتس 
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مرس تشپ هلصاف نیرت کیدزن اررد ناهج روضح

. مدرک ساسحا

و هداد روبع میاهولهپ فرط ود ارزا شیاه تسد

. تشاذگ میاه تسد رانک

... مرایم ور یب یب _نم

اعقاو شمرگ یاه سفن یراوجمه رد شمارآ یادص

دوب. هدننک هناوید

درک؟ یم هچ نم ناور و حور اب درم نیا

بقع ار  میا  ه  تس  ود  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
مرود هب  هک  راص  ح  نیا  زا  متس  ناد  یم  ن  اما  مدی  ش 

جراخ هنو  گچ  تش  ادن  ینی  شن  بق  ع  دص  وق  هدی  پچی 
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. موش

دوب. ناهج تمس هب مخر مین ، مدناخرچ رس

اب متفایرد تصارف هب یتشگنا رس باسح کی اب

. متفر یم ورف ششوغآ الرد ماک یتکرح نیرتکچوک

مدز: چپ میاه بل ندرک ابرت

مش... در _نم

. دشن اج هباج شیاج رد یا هرذ اما درک یموه

هجرد نیر  هبباالت  مک  هلصا  ف  نیا  زا  مبل  ق  ناب  ر 
ات یز  یچ  مدر  ک  یم  وحس  دوب  هدی  سر  ش  د 

دز: چپ  مش  وگ  ریز  هک  هدن  امن  ما  یی  اوس  ر 

؟ یر  یمن  ارچ   _
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درک.! یم تیذا تشاد حوضو هب

هقلح مرود هب راصح دننام نوچ میوگب متساوخ یم

یا...!

!... یشکب رانک رگا

!... ینک رتشیب ار هلصاف

!!... مورب مناوتب دیاش

و هدر  اراللک  مزا  رد  ناب  ما؛ز  جهبن  یب  بل  ق  زا  خآ  ا 
تسم و  یت  نعل  عرط  زا  راش  رس  تس  اوخ  یم  مما  ش 

... دوش  اش  هدن  ن 

ملد رِس  هنو  گنی  ا  متس  اوخ  یم  ن  مدر  ک  یم  یرا  ک  دیا  ب 
! دوش  ور  ش  ی 
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@DONYAIEMAMNOE

دیشک یم هرعن یتقو شسپ زا وت هچنغ شاب دوز

؟ یهد یم تخب هدش مارآ حاالهک یدمآرب

اسنوم #: هدنسیون
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شک شپچ تسد هتسجرب یاه گر یور رب مهاگن

دما.

مناوت یمن دهاوخن شدوخ یتقو ارات ناهج اعطق

حاالهک هچ و یداع یاه نامز رد هچ ... مهدب ناکت

... هتفرگ شا یزاب هدیسر نیقی هب مشش سح

دش! ا 

! مین  ک  یم  یزا  ،ب  تس  اوخ  یم  یزا  هکب  حاال 

بل مه  دب  ماج  نا  متس  اوخ  یم  هک  یرا  ک  هب  رکف  ا 
. متف  گ  ینا  طیش  رب  تن  عل  لد  ورد  هدی  ز 

ش دتس  یو  ربر  ار  متس  د  ثک  م  نو  سدب  پ 

... متش  ا 
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ار... شندش هکوش مدرک سح

ار... شسفن ندش سبح

دیود متسوپ ریز هرابکی هب هک یتردق سح نیا زا

. مدرک سبح سفن

... دسانشیمن ار نم مدوب هتفگ بقال

تارج هک ییاهراک هن ار ما هیحور ارهن نم هن

! مرادن و مراد ار شماجنا

هب هدرک هدافتسا مدوب هدرک دراو وا هب هک یکوش زاا

هک یتنعل مکو هلصاف نآ هدز،زا شتسد ریز یمارآ

. مدمآ نوریب دوب هدرک داجیا نامنایم

هنشاپ   یو  ربر  هک  یلا  حرد  و  هدر  ک  فا  ص  ار  میو  لگ 
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: متفگ مدیخرچیم

؟ تساجک دیس سپ _

... مرتخد ماجنیا _

شتک بیج اررد جنپ آ هگرب هس ود هک یلا حرد دیس

: تفگ و هدز دنخبل درک یم ورف

. میرب مینوتیم بخ... _

. مدرک هاگن ناهج هب یمشچ ریز و هداد ناکت یرس

لفق یب یب یلدنص یاه تسد یور رب شنامشچ

دوب! هدش
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

385 تراپ #

یمارآ اتبس  ن  یاد  ص  واب  هدش  مخ  ش  تمس  هب  یم  ک 
: متف  گ 

؟ تس  ه  یلد  نص  یاه  هتس  د  یو  ر  یز  _یچ 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

متمس ارهب شرس ثکم واب هدش عمج شیاه مخا

. دناخرچ

ارهب ونآ درشف شناتشگنا نایم ار یلدنص هتسد

. دروآ رد تکرح

... نومب نم کیدزن _

. مدرک تکرح شا هناش هب هناش و هتخادنا باال هناش

**********

تیآ یب  یب  تر  امع  نات  اتسر  بامی  ریس  م  لو  ط  مام  ت 
. تف  گ  رکذ  و  دناو  خ  یس  رکل  ا 

یا هدا  علا  قو  ف  لک  ش  شهب  یاه  همز  مز  ش،  روض  ح 
دوب ش  خب  ش  مار  آ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب. راکنا لباق ریغ هک یشمارآ

هجوتم ترامع یکاخ ریسم هب نیشام دورو اب

. مدش شوایس و داهرف ، رایهم یاه نیشام

؟ دندوب هدمآ مهاب همه

هب یب یب ار دوب هدرک لوغشم ار مرکف هک یلا وس

. دروآ نابز

: تفگ دنخبل اب دیس

... نایب اه هچب متفگ _نم

: تف  وگ  هدش  ض  یرع  یب  یب  دنخ  ب 

... دوب  هدش  گن  ت  نو  شار  ب  ملد   _
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

یلدنص دشات هدایپ تعرس هب ناهج نیشام فقوت اب

یب هلصاف نیا .رد دروایب رد قودنص ارزا یب یب

اه دراگیداب فص هب یا هتفر باال یوربا یات اب یب

: تفگ

؟ هداد ضرق ناگداپ هب ور اجنیا ناهج _

؟ هربخچ

: متفگ و هتشاذگ شیاپ یور اررب تسد

... تظفاحم یارب _

مدوخ تم  س  هری  گتس  د  یب  یب  تم  س  بر  د  ند  ش  زاب  ا 
زا بر  د  ند  رک  زاب  واب  هتفرگ  منا  تش  گنا  نای  ام 

. مدش  هدا  یپ  نیش  ا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

386 تراپ #

ش رانک  و  هتف  ر  یب  یب  ت  مس  ،هب  هدز  رود  ار  نیش  ا 
. مدا  تس  ی 

لخاد یاه  هلی  سو  ند  رک  اج  هباج  حلا  رد  د 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

داد: رارق بطاخم ار ناهج قودنص

مینوتیم ؟ هرادن یلکشم هنوخزپشآ یوت روسناسآ _

؟ مینک هدافتسا

دش. درگ منامشچ

! دوبن یروسناسآ هک ترامع نیا رد

... متسناد یم نم هک ییاج ات هتبلا

؟ مدوب هدشن شهجوتم روطچ ؟ دوب اجک ؟؟؟ دوب

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر  نانیم  طا  شو  مار  ابآ  ناه  ج 

... _هرا 

ند. رک  ش  سی  ورس  اه  هچ  ب  مدر  پس   ، هرا  دن  یلک  شم 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

تکرح ارهب یب یب یلدنص شفرح ندش مامت اب

شاشب و داش یادص هظحل نیمه رد هک دروارد

دش: دنلب مه شوایس

... هنوسرب نوشِقوشعم هب ور همه ادخ _

شعـــقمــَـ.... یروطچ

رد دوب هداتسیا ناهج پیج تشپ زونه هک دیس

هدش زیر هاگن اراب شحیبست هک ردحیلا نیح نیمه

دما. نوریب دناخرچ یم شتسد رود هب یا

واب هدر  ک  اهر  مام  تان  اشار  هلم  ج  تع  رس  شهب  وای  س 
لثم هک  یی  اه  تس  ،ابد  هدرک  هتک  س  همی  ن  یا  هفا  ی 
. درک  تک  رح  دیس  تم  س  هب  دوب  هدش  زاب  هدن  ر 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

تداع شوایس یاه فرح خاالقو اب همه راگنا

هشوگ ار شتشگنا ناهج ، دیدنخ یب یب هک دنتشاد

داد... ناکت دیدهت هناشن هب یرس دیس و دیشک شبل

نک... عورش دعب باال میرب رازب شوایس _

: تفگ و هدش یدج هرابکی هب شوایس هرهچ

باال! مرایم ور یب یب نم ... هعوت اب قح _

دنک. تف  لا  خم  هدر  ک  زاب  ناه  د  ناه  ج  هکن  زاآ  ل 

و هتف  رگ  ار  یلد  نص  یاه  هتس  د  داب  تع  رس  شاب  وای  س 
! دیو  د  تر  امع  تش  پ  تم  س  ه 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

... هنرگو نک مک وتتعرس ! شوایس _

دش. ناهج فرح همادا عنام یب یب دنلب هدنخ یادص

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

387 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

یاه هلپ تمس هب هک ردحیلا یدنخ کت اب دیس

: تفگ تفر یم یدورو

یلیخ شاتنطیش سکعرب شوایس شابن نارگن _

دوب! ماتسد وت شاشوگ ، دوبن ... هطاتحم

! دایمن شدب تعرس زا ما یب یب

زا رتولج ات درک هراشا نم وهب داد ناکت یرس ناهج

. منک تکرح وا

دیس رس تشپ و هدز شتکرح نیا هب یکچوک دنخبل

. مدرک یط اهار هلپ

دش. ض  وع  زیچ  همه  ردق  ...چ  زور  کی  هلص  اف  ر 
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مارآ دشونم... یمن سح نم زا ناهج رفنت

لا... حشوخ یتح ! مدوب

ما یهانگ یب زگره مدرک یم رکف هک یدرم رانک رد

دش... دهاوخن شاف شیارب

یدرف ، متشادرب ترامع لخاد هب هک یمدق نیلوا اب

شیاه تسد و هدیبسچ ما هنیس هسفق هب تدش هب

دش! هقلح مرود

یور ورب هدروآ ارباال میاه تسد درگ یاه مشچ اب

. متشاذگ شیاه ولهپ

... دیچ  یپ  مما  شم  طعرشرد  منز  ب  یف  رح  هکن  زاآ  ل 

: مدز  بل  هنار  واب  ا 

... یرو  جچ  وت...  ؟  با  تهم   _
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دمآ مدای هزات داد ناکت میارب تسد هک رایهم ندید اب

دوب! هدش کراپ مه داهرف واو نیشام

یخلا واب هداد روبع شیاه ولهپ ارزا میاه تسد

... شمدرشف مشوغآ رد تحار

... ادوب هدش گنت تارب _ملد

مدز: بل

... لیکو مناخ رتشیب _نم

نیرت نیگ  نس  اب  مرس  تش  پ  هب  هاگن  واب  هدی  شک  بق  ع 
! درک  سالم  نک  مم  نح  ل 

نیا بط  اخم  منز  سب  دح  متسنا  وتی  م  ند  یخ  رچ  نو  د 
... تس  ا  ناه  سالمج 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

نیا یارب یراک تصرف نیلوا رد دیاب منک یم رکف

. مدرک یم ناشنایم بارکش هطبار

هب ناهج مرانک رد تسرد یهاتوک گنز یادص اب

رانک ار ونآ هتفر یدورو رانک گرزب ولبات تمس

. دیشک

اسنوم #: هدنسیون
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

388 تراپ #

؟؟؟ دوب اجنیا روسناسآ

اما مدش یم در تمسق نیا زا راب نیدنچ زور رد نم

هدید ار نآ ،هن مدوب هدینش شا هرابرد حلا هناتهب

! مدوب

روسناسا زج یرگید زیارپوس ترامع نیا تسا نکمم

؟ دشاب هتشاد شا یفخم

یا هش  یش  بر  د  ند  ش  زاب  و  ولبا  ت  نتف  ر  رانک  ا 
ینشاچ دنخ  وبل  هتس  ارب  ما  هدن  ام  زاب  ناه  د  روس  ناس  آ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

. مدرک مبجعتم تروص

دوب هدش خرس هدنخ تدش زا هک ردحیلا یب یب

تمس وهب هدمآ نوریب روسناسآ زا شوایس اب هارمه

. دندرک تکرح ییاریذپ

: متفگ باتهم هب وور هتفرگ یقیمع مد

... مایب منک ضوع وماسابل مرب نم _

... ییاریذپ یوت ورب

: تفگ و هداد ناکت یرس

ایب... دوز ... هشاب _
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هب یهتنم یاه هلپ تمس وهب هداد ناکت یرس ال باقتم

. مدرک تکرح مود هقبط

ق متاکرح و نامشچ رب یباسح بشید یباوخ یب

دوب. هدش بلا

... منکمم حتلا نیرت دنک رد مدرک یم سح

مدز... حملا نیا هب یدنخ کت

ایپوتوز نوتراک )رد لبنت سرخ ) هرفرف تیصخش دای

... مداتفا

ناکت اب  نام  زمه   ، هدی  شک  ما  هتس  خ  ند  رگ  هب  یت  س 
اه هدر  هبن  ار  مرگ  ید  تسد   ، تس  وار  پچ  شهب  ن 

. مدر  ک  یط  یر  گید  پسزا  یکی  ار  اه  هلپ  و  هدر  ک  د 
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هزایمخ و هتسب ار منامشچ اه هلپ همین هب ندیسر اب

دش. خیلا میاپ ریز هنوگچ مدیمهفن هک مدیشک یا

تسد یلا متحا یاج ره اب دروخرب زا لبق تسرد

. دیچیپ مرود هب مکحم و تفس انشآ و مرگ ییاه

مرس تشپ درف مدیمهف یبوخ هب یقیمع مد اب

.. تسیک

... سبو دوب ناهج اهنت رطع نیا بحاص

امتح درکیم دایز ار شناتسد راشف رگید یمک رگا

دشیم لح وا رد ممامت
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#مینجات

400 تراپ #

تشپ یت  سد  هک  مرا  درب  بق  ع  هب  یم  دق  متس  ا 
. تس  شن  مرم  ک 

س بح  ما  هنی  س  سرد  وفن  هدیرپ  میا  ج  رد  با  رط  ضا  ا 
مدیخرچ هنش  اپ  یو  ربر  هتفر  باال  یبل  ق  ناب  رض  د.اب 

. مدش  رایه  م  هج  وتم  ه 

: تف  وگ  هدر  شارباالوآ  رگی  د  تس  د  عیر  س 

... تم  نوس  رتب  متس  اوخ  یم  ماو...ن  خ  یم  تر  ذعم   _
؟ ید  اسی  او  یرو  جنی  مه  ا 

هک ایرث  هب  یه  اگن  مین  واب  هداد  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
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دیخرچ یم  نام  نیب  هناکوک  شم  و  هدش  زیر  ش  هاگ  ن 
: متف  گ 

...مآ... متش  اد  نم  یچ...  _یه 

نامرانک زا  ناه  ج  هک  دوب  هدش  ن  مام  مات  هلم  ج  زون  ه 
: تف  گ  ایرث  هب  ور  و  هدر  ک  روب  ع 

. تس  ین  یج  ایتح  ا  ته  عفالب  هنو...  خز  وتآپش  ورب   _

: تف  گ  بج  عت  اب  ا 

ور... اها  ذغ  ورس  اقآ...  _اما 

: تف  گ  هناع  طاق  ناه  ج 

نییاپ ورب  میر  اد  تس  د  نو  مدو  _خ 

و مش  چ  واب  هدا  د  ناک  ت  سیر  یبل  ریز  هش»  اب«اب  ا 

رتولج و  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  فر  ظ  درک  هرا  شا  ورب  ا 

. منک  تک  رح  وا  ز 

متساوخ و  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  پو  س  فر  ظ 
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: تفگ تعرس هب ناهج هک مدرگرب

؟ سایرث ماوت مسا ؟ اجک _وت

دمآ شک شیاه بل یور رب هدرپ یب هک رایهم دنخبل

. مدرک سح یبوخ ارهب

شهاگن هرابود هک مداد ناکت یفن هناشن هب یرس

. دیخرچ ایرث تمس هب شمرن نودب

کرت ار نادیم یرگید هاگن و للعت نودب رابنیا ایرث

درک.

واب هتفرگ یقیمع مد هک مدرک هاگن ناهج هب ددرم

: تفگ یمارآ نحل

... افطل نیشب _

" ناه  "ج 
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؟ مزیرب سس تارب ناج، یب _یب

: متفگ و هدرک شوایس هب یمخا

! تدوخ یاذغ وت ترس ــا! یس _

: تفگ و هدش نازیوآ شیاه بل

؟ مزیرن ما هباشون _

و هداد هیکت شا یلدنص هب هک مدرک یا هچرق نادند

: تفگ مارآ

! یرهاوج ِناخدوسح _

ورف شیولهپ رد هک هچنغ جنرآ هجوتم هظحل نیمه

. مدش تفر

اسنوم #: هدنسیون

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

401 تراپ #

. درک  عمج  شار  یاه  بل  و  هدش  مه  شرد  وای  س  هره  چ 

مدوب نئم  طم  هک  یی  وله  پ  یو  ربر  شار  یاه  تس  د 
تمس سهب  وس  حم  وان  هدی  شک  هدر  حسکن  ار  ید  ر 

. دیخ  رچ  هچ  ن 

ش» ورف  مدآ   » همل  ک  هج  وتم  ش  یاه  بل  مار  آ  تک  رح  ز 
. م 

هدروخ ورف  ید  نخب  وابل  هدرک  فا  ص  یی  ولگ  هچ  ن 
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هک رایل  ویا  داه  رف  ات  رایهم  و  با  تهم  زا  شار  هاگ  ن 
هتسشن ناش  لباق  م  هط  وقن  زیم  تم  س  نآ  رد  تس  ر 

. دیش  ک  دند  و 

و هبر  ض  نیا  یس  ک  دوش  نئم  طم  تس  اوخ  یم  ایو  گ 
! هدی  دن  ار  فر  ح 

هب میق  ارمتس  مه  اگن  و  هدیش  ک  مبل  هش  وگ  ار  متش  گ 

. منی  بب  شار  شنک  او  ات  متخ  ود  و 

زا ورپ  درگ  نم  هب  ند  شابریس  داش  هاگ  ن 
دش. بج  ع 

یهاتوک ثک  وابم  هتخ  ادنا  ش  وای  س  هب  یه  اگن  م 

ار زیچ  همه  منک  ش  نئمط  اتم  مدر  ک  هاگ  وان  هب  هرا  ب 
! مدی  د 

تراسا شهب  نیر  یز  بل  ن  دیش  وابک  هدز  پکل  راب  د 
شار ناتس  ود  هتخ  ادنا  نییاپ  شار  رس  ش  یاه  ناد  ن 

داد. شقرار  ترو  ص  ر 
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مدرک لر  تنک  ار  مدن  خبل  دش.  هدیشک  هبباال  مبل  هش  و 
دنیشنن میا  ه  بل  یو  ربر  ا 

درک هاگ  ن  نم  شهب  نات  شگنا  الی  الهب  زا  یت  قو  ا 
. موش  ما  هفر  ط  کی  دنخ  بل  معنا  متس  ناوت  ن 

هجنپ و  تس  د  حلا  رد  هک  یس  ح  دوب  بی  جع  ردق  چ 
! دوب  ملد  و  نم  اب  ند  رک  م 

ش تمس  هب  مرس  داه  رف  یو  لگ  ند  رک  فا  ص  یاد  ص  ا 

. دیخ  ر 

دز یم  هکبقر  ینا  مش  چ  ابو  هتخ  ادنا  شارباال  ناور  ب 
اشدز. هقی  قش  هب  رابو  اشارد  هرا  شا  تش  گ 

. مدو  ربب  زا  شار  تاکر  ح  یان  ع 

تساوخ یم  هک  داد  یم  ماج  نا  ینا  مز  ار  راک  ن 

! دنک  یرو  آ  دای  ار  یز  ی 

... دوب  ن  تخ  س  یرو  آ  دای  نیا  س  دح   ... بخ  و 
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ارم مدوخ زا رتهب داهرف مدرک یم فارتعا دیاب

یعس هک یتاساسحا یتح ار، نم اهنت ...هن هتخانش

... متشاد ناشندرک یفخم رد

نم... دوب. ابوا قح

ارزا ونآ هدش ادج مراکفا زا مهارمه نفلت ندیزرل اب

. مدیشک نوریب متک بیج

زا هک یکمایپ و هدش اه یتفایرد قودنص دراو

. مدرک زاب ار دوب هدمآ میارب سانشان یطخ

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

402 تراپ #

داد؟ یم مایپ یتارج هچ ...اب مدرک یمن رواب

دش. راد ادص و نیگنس حوضو هب میاه سفن

" رایهم "

هداتسرف ناه  ج  یار  مب  امت  تح  اقو  اب  دیو  هکن  یم  ا 
مدناوخ رگی  د  رابک  اری  د 

نس  ! یاو  خب  هیف  اک  طق  ف  ینیبب  ونم  یاو  خ  یم  هگا   »
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یرهاوج ناه  ج  هتش  ذگ  یزاب  کش  وم  میا  ق  زا  ووت  ن 
گر! ز 

،س نتن  ومه  م  یزو  ر  دنچ  دیس  و  یب  یب  مدی  نش  یت  س 

« نو  سر  ب  نو  شه  ب  حامت  ونم  مرگ  الم 

اب نم  ؟  هدی  م  وتر  امع  نیا  تر  وپا  شر  هب  دهرا  یک   _
نوا مدر  ک  یم  رکف  دش  ا  دیپ  اناج  زا  هک  ینف  لت  دوج  و 

االن... اما  هتف  گ  یم  وتا  قاف  تا  هتس  اوخ  ا 

؟ هنک  یم  ورا  کنی  ا  دهرا  یک  االن 

ناهج  . میت  فر  ورف  رکف  هب  همه  داه  رف  فر  ح  نیا  ا 
یط ار  قات  ضا  رع  و  لو  ط  هشی  مه  زا  رت  نیگ  مش  خ  ا 

: مدی  شچخر  تمس  شهب  وای  س  یاد  ص  .اب  درک  ی 

هک یه  ایس  هتش  ذگ  دوج  ابو  مینک  با  سح  یرو  _هجر 

هنک... راک  ش  ارب  هش  اب  رض  اح  هک  تس  ین  یس  ک  هتخ  ا 

یدنب عمج  هی  ماو...  خ  یم  تر  ذعم  ش  یپاش  ،یپ  ینع  ی 

ج تی  صخ  وش  راتف  ر  زدای  هتس  رد  منا  خ  یر  خف  ؛  مین  ک 
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اما هرف  نتم  ش  دوخ  زج  همه  معالزا  و  هرا  دن  یبل  ا 
اضق رب  تس  د  هک  ش  زیگ  تنا  رفن  ِقبا  س  دام  اد  اب  دای  م 
هدیشک شو  حف  زج  هتش  اد  تس  د  مش  رتخ  د  تو  ف  یو  ت 

هنز... ب  یا  هگی  د  فر  ح 

هکیترم نو  اتا  هش  اب  ناهج  ههب  ج  وت  هدی  م  حی  تجر 

... ینا  و 

ینعی  ، همن  اخ  یر  خف  نه  د  هب  طقف  ش  مش  چ  هک  ما  ا 

اب منو  ا  نو  چ  نان  چنآ  هن  اما  درک  کش  ش  هب  هش  یم  م 

ره  . دوب  اناج  قش  اع  یلو  داد  یم  ن  نو  شن  زدای  هکن  ی 
. تف  اب  یم  ند  رگ  ششلا  ارب  نو  تس  م 

هبش و  کش  تس  یل  کالوت  هک  ممن  اخ  با  ب 

.. ادلی  دای.گ  م 

: تف  وگ  هدم  شا  وای  س  فر  ح  نای  م  داه  ر 

هنو... د  یم  دیو  ن  هرا  برد  ادلی  _گ 

هش، شدر  رانک  زا  مزو  ر  هی  هگا  مرا  د  نان  یمط  ا 
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هنک. یراکمه شاهاب هکنیا هن هنک یم شمیقع

؟ هنومیم یک سپ _

: متفگ و هداد ناکت نتسنادن هناشن هب یرس

... نشاب یوژه یورین وضع ادراگیداب همه _هگا

... هدونش هب نم سدح

و ریز ور اقاتا همه دایب میت هی ادرف منک یم گنهامه

ات مریگ یم مر همه یاسامت تنیرپ ... موا هنک. ور

. دایمرد یچ مینیبب

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

403 تراپ #

تنیرپ ته  ب  تا  رباخ  طخ،م  باحاص  هزا  جا  نو  _دب 

؟ هدی  م  ور  اسا  م 

یرس هک  متخ  ود  ش  وای  س  هب  یش  نکاو  یب  ار  مه  ا 
: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  ی  رکفتم  هفا  یق  واب  هدا  د  ناک  ت 

... یتر  !اپ  ناه  _آ 

ش شتس  تش  گنا  هک  متش  اذگ  مه  یو  ر  هب  ار  میا  ه  پکل 

داد. هیک  ت  یلد  نص  یت  شپ  وهب  هدا  د  منا  شن  ا 

: متف  وگ  هدا  د  ناه  ج  هب  ار  مه  ا 

؟ یرا  دن  یلک  شم   _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 
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رتدوز ور  هیض  ق  نیا  ِفی  لکت  دیا  ،ب  نای  ب  هدب  ربخ  _هن... 

... مید  رک  یم  ص  خش  م  انیا  ز 

... ه 

اهر شار  فرح  درو  قخ  اتا  بر  د  هب  هک  یا  هقت  ود  ا 
: تف  وگ  هدر  ک 

_ایب...

. دیخ  رچ  ولال  رد  بر  ود  هدیخ  رچ  یم  رن  هب  هری  گتس  د 

... رایل  یا  زج  متش  اد  ار  یس  ک  ره  راظ  تنا  اتق  ی 

: تف  وگ  هدش  شبدنل  یاج  زا  هلص  باالاف  داه  ر 

باالوت؟ ید  موا  یرو  جچ   ... رایل  _یا 

یمن وح  شم  نامش  اچز  یا  هظح  هکل  ید  اش  اب  رایل  ی 
: تف  گ  داه  رف  هب  خس  اپ  نو  دب  د 

( دین  ک  ممی  ...(اق  نین  وت  ممی  _اد 

زا لبق  مید  رک  یم  ش  هاگ  ن  هتف  باالر  ناو  ربا  اب  ه 
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تمس هب شوجدوخ ، دیایب شدوخ هب سک ره هکنآ

دش!! ناهنپ شیاپ تشپ و دیود ناهج

لبم یور رب هرابود هک روطنامه یدنخ کت اب داهرف

: تفگ تسشن یم

! مرسپ یدرک باختنا ور یتسرد راوید _

هقت هظحل نیمه هک درک داهرف هب یمخا ناهج

. دروخ برد حطس رب یرگید

: تفگ ناهج

... هچنغ _ایب

... مدش هریخ ناهج هب بجعت اب

؟ هچنغ

؟ تسا هچنغ برد تشپ درف دیمهف روطچ

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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" ناهج "

. دیخ  رچ  ولال  رد  بر  ود  دمآ  نیی  اپ  یم  رن  هب  هری  گتس  د 

و رایه  ش،م  وای  س  هب  یع  یرس  هاگ  ون  طا  یتح  ابا  هچ  نغ 
. تش  گرب  نم  تم  س  هب  تی  اهن  رد  داه  رف 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

و هدا  تفا  میا  هاپ  هشهب  اگن  دنز،  ب  یف  رح  هکن  زاآ  ل 

دز. شبقر  نامش  چ 

: تف  وگ  درک  فا  ص  یی  و 

نو؟ !هنآیاق  تس  ین  اجن  یا  رایل  یا  اره  اظ   _

یلک یه  اگن  واب  دیش  اشک  هناچ  هب  یت  سد  ش  وای  س 
: تف  گ  یگ  دول  اب  لبم  ریز  یت  وح  قات  ها 

؟ رایل  _یا 

؟ ید  ید  وت  رایه  ش!م  مدی  دن  هک  ن 

هناشن هب  شار  ناتس  د  امن  ناد  ند  ید  نخب  ابل  رایه  م 
و هدی  شک  ش  راو  لش  و  تک  یاه  بی  ج  یو  ر  نتش  گ 

: تف  گ 

! تس  ین  منم  ش  یپ  راگ  نا  چو!هن  ...ن  منی  بب  _براز 

؟ تس  ین  شوت  یپ  داه  ر 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  ییور  شبا  مار  ابآ  داه  ر 
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... مدو  ب  هدر  پس  ادلی  وگ  هچ  نغ  هب  نم  _واال 

ش! مدی  دن  هگی  د 

: تف  وگ  هدر  ک  یم  وه  هچ  ن 

نیمه وت  دیا  ش  مزا  دنب  یه  اگن  هی  نم  !حاال  بج  _ع 

...؟ مدر  شک  ادی  پ  قات  ا 

: تف  گ  هک  دش  بدنل  رایل  یا  هناگ  هچ  ب  یاد  ص 

ولُب... _هن 

داد: ناک  ت  فس  ات  هب  وسیر  دید  نخ  داه  ر 

! هتف  رگن  دای  ور  یزا  ب  نیا  تس  ایس  زون  _ه 

مکیدزن مظ  ونم  مار  یآ  یاه  مدق  واب  دید  نخ  هچ  ن 
د.

: تف  وگ  هتخ  ود  منا  مش  چ  هب  شار  هاگ  ن 

مدای! فر  ط  نیا  راگ....زا  شنا  ادص   _
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یط ار مدق نیرخآ هک مدوب هداتسیا تماص روطنامه

. دناسر بجو کی ارهب نامنیب هلصاف و درک

مپچ تمس هب یمک و هدیشک نادند ارهب شبل هشوگ

دش! لیام

میاپ رود هک رایلیا یوزاب نتفرگ یارب ار شتسد

نامه هدماین هاتوک رایلیا هک دروآ ولج دوب هدش هقلح

ندیود هب عورش مرود ، دیدنخ یم ههقهق هب هک روط

درک.

دش. شیاپمه مه هچنغ

رایلیا نتفرگ یارب دوخ هک دوب ناشندیخرچ مود رود

تسد ، رایلیا ناتسد یاج هب اما مدش راک هب تسد

. متفرگ تشم رد هک دوب هچنغ فیرظ یاه

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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" هچنغ "

دش... فق  وتم  نام  ز  راگ  ن 

ردقچ و  دوب  هدن  ام  نام  یاه  تس  د  یو  ربر  مه  ا 
! دوب  بس  چلد  ملب  اقم  ریو  ص 
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رایلیا نتفرگ یارب ار نامیاه تسد نامزمه ودره

یارو نامرظندم هجیتن اما میدوب هدروآ ولج

دوب! هدش نام هتساوخ

هدش مگ شا هنادرم و گرزب تشم نورد میاه تسد

هک تشادن ار مندرک اهر دصق مه وا ایوگ و دوب

! دیشکن بقع

طابترا اه  تس  سد  دمل  ندوب  هتش  ونن  اجک  هچی  ا 
دنر!؟ اد  بل  ق  هدن  نک  هناوی  د  ناب  رض  اب  میق  متس 

ش نامش  چ  وهب  هدر  باالوا  وطالین  ثک  ارابم  مه  ا 
. متخ  و 

... دوب  رت  مار  هشآ  یمه  شزا  هاگ  ن  یای  ر 

بحاص درم  نیا  میو  گب  متس  ناوت  یم  تا  رج  ه 
. تس  ا  ایند  یاه  مش  چ  نیر  تابی  ز 
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یاه گن  ر  مام  ابت  تش  اد  قرف  ته  با  گن  ر  هکن  هنآ  ر 

؟ ا 

متروص یاز  جا  کت  کت  یو  ربر  رود  کی  ش  هاگ  ن 
بل یو  ربر  یر  تش  یب  ثک  ابم  تی  اهنر  ود  هدی  چخر 

: تف  گ  میا  ه 

. مری  گب  ورا  یلیا  متس  اوخ  یم   _

تسد ماد  ک  هچی  اما  مدا  د  ناک  ت  ند  یمه  ف  هناش  ن  سیر 

. مید  یش  کن  بق  ارع  نام  ی 

ار نام  یاه  تس  د  نام  زمه  ودر  شه  وای  س  یاد  ص  ا 

. میت  شاد  رب  بق  ع  هب  یم  دق  و  هدی  شک  بق  ع 

!!... هتف  ر  هگی  د  رایل  ...یا  طق  _ف 

و درک  لا  معا  یزا  ب  یو  ورت  یا  هگی  د  تس  ایس  منک  ر 

داد! با  وج  افاص  ن 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

و قات  ا  نیا  رد  مه  یر  گید  دارف  اما  زج  دمآ  مدا  ی  تهزا 

دنر! اد  روض  ح  نام  یم  دق  دنچ  هلص  اف  رد  تس  ر 

دزیم ود  ود  هک  یه  اگن  واب  هدرشف  مه  هب  ار  میا  ه  ب 

هبور ش  وای  صس  وص  خلل  وا  رایه  وم  داه  رف   ، ناه  ج  ا 
زا ات  مدی  چخر  هنش  یاپ  ور  ورب  هدر  ک  یم  وه  دوش  ون 

: تف  شگ  وای  س  هرا  بود  هک  موش  جر  اخ  قات  ا 

... اسی  او  هچ  نغ  _ِا 

هب ور  تش  اد  هدن  وخ  تت  نطیش  هیا  م  هت  هک  یی  ادص  ا 
داد: هما  دا  ناه  ج 

... وتک  رش  نات  ساد  وگب  ش  سهب  اجن  یا  _ات 

. مدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  هب  مش  چ  هش  وگ  ز 

و هتف  شر  زیم  تم  س  شهب  وای  س  هب  یپ  چ  پچ  هاگ  ان 
. تس  شن  ش  بوب  حم  مرچ  یلد  نص  یو  رر 
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: تف  وگ  هدر  ک  لفق  مه  رد  زیم  یو  ربر  شار  ناتش  گ 

یایم نم  اب  ازو  ی...ر  نومیم  ن  تر  امع  یو  ت  فادر  _زا 

. تک  ر 
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: مدی  سر  پ  ثک  م  نو  ودب  هتف  باالر  منا  ورب  ا 

ارچ...!؟  _

: تف  وگ  هدا  تفا  ش  ناور  با  نای  م  یک  چو  ک  ط 

. مرا  د  تز  این  میش  ننم  اونع  هب  هاتو  ک  تد  م  هی  یار  _ب 

: مدی  سر  وپ  هدر  ک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 

نم؟ ارچ   ... بخ   _

هی دین  وتی  .م  مرا  یدن  تکرش  راک  هبر  جت  هچی  نم  ینع  ی 
یا... هفر  ح  م 

: دوش  مام  ت  مفر  ح  تش  اذگ  نو  هتف  رگ  یق  یمع  م 

... مگی  م  نم  نو  _چ 

نایم ناه  ج  ید  وج  ممص  م  تر  وص  زا  ار  مه  ا 
دوب اجن  یا  یز  یچ   . مدن  اخرچ  داه  رف  و  رایه  ش،م  وای  س 

!؟ متس  ناد  یم  ن  نم  ه 

باوج رتد  وز  رگی  د  رفن  هس  تبسن  شهب  وای  س  اعط  ق 
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زا منک زاب ناهد هکنا زا لبق اما داد یم ار ملا وس

: تفگ و هدش دنلب شیاج

!... تسین تخس ال صا وت نوج _

دیاب مقر و ددع مات ود-هس یدیم باوج نفلت اتراهچ

... مدیم تدای مدوخ هک همانرب وت یربب

! هتشگرب نیعم یرازب مه ور مشچ

: متفگ و هدرک شهاگن هناکوکشم

؟ هرادن یا هگید لیلد چیه ینعی _

: تفگ و هدرب ورف شبیج نورد ار شیاه تسد

؟ یزاسب هوک هاک زا یاوخ یم ارچ منوج _هن

صا هک تسین تناوت رد ینک یم ساسحا هگا ... هتبلا

! میرایمن راشف تهب ...ام سادج شثحب ال

. مدر  شک  راثن  یص  رح  رپ  دنخ  ب 
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فعض هطقن یور اررب شتشگنا دوب هتفرگ دای بوخ

! دهد راشف میاه

یم هاگن شوایس هب هک یلا حرد و هداد ناکت یرس

: مداد رارق بطاخم ار ناهج مدرک

! مایم ... تسین یلکشم _

" ناهج "

هچ؟ ب  یرا  ضد  رم  هگم   _

دش... سخر  هرت  خ 

لبم تم  س  هب  رایه  م  فر  ح  نیا  با  وج  شرد  وای  س 
: تف  وگ  هتف  شر  لباق  م 

وت روز  فر  ح  هنر  گو  مدز  کی  چو  ک  کن  وخ  یس  هی   _
... هری  من  هرو  ج  شهچی  ت 
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@DONYAIEMAMNOE

شیادص نت هک یلا حرد و هتفرگ متمس ارهب شتسد

: تفگ درک یم تفلک ار

تکرش یایم نم اب هگیم همدقم یب اقآ نیا _دعب

! مگیم نم نوچ

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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407 تراپ #

. مدز  ن  یف  رح  اما  دش  عمج  میا  ه  مخ  ا 

. دوب  ش  وای  س  اب  ق 

نامز ،هچی  روز  فر  ح  ربارب  رد  تف  لا  خم  یار  هچب  ن 
!... دیش  ک  یم  ن  بق  ع 

. مدو  ب  هدی  مهف  لو  ا  یاه  زور  نام  ه  زا  ار  ن 

و دات  اسی  یم  ممش  خ  ربار  ردب  همه  س  کعر  ب  یت  ق 
دنا! میم  ن  تک  ا 

یش...ات شکب  چلا  شهب  تراسج  اراب  وا  دوب  یف  اک  ا 
. تف  رگ  یم  ن  مار  آ  درک  یمن  تا  بثا  شار  دوخ  یت  ق 

ش راد  کر  ام  یچ  م  تع  اس  هب  یه  اتوک  هبر  ض  اب  داه  ر 
: تف  وگ  هدش  شبدنل  یاج  ز 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

... هباو  خب  دیا  ب  مرا  یلیا   ... هتق  و  رید   _

. تم  نوس  رب  ایب  ش  وای  س 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  شسیر  وای  س 

. میر  هش...ب  _اب 

! تم  نیبی  م  ادر  سف  ی 

. مدا  د  تس  د  ودر  وابه  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

و هدر  ک  یظ  فاح  ادخ  و  دره  اب  نم  دنن  ام  مه  رایه  م 
. تس  شن  ش  یاج  رد  هرا  ب 

ش هاگ  رظن  تنم  و  هدر  ک  لفق  مه  رد  ار  میا  ه  تس  د 

. ددرا  نتف  گ  یار  یب  فرح  متس  ناد  یم  بو  .خ  مدر  ک 

تزا لا  وس  ...هی  بل  طم  لص  رسا  مری  م  تس  ار  هی   _
نک. تو  کس  ای  هدب  با  وج  مس،ای  رپی  م 

. متخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

یمن فرار  یلا  وس  هچی  هب  با  وج  زا  تق  و  هچی  ن 
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. مدرک

... سرپب _

؟ یراد هچنغ هب یساسحا _

. مدش هکوش

نیا... زج یلا وسره ، متشاد ار یلا وس ره راظتنا

: تف  وگ  هدم  شباالا  بل  تم  س  کی  متو  کس  ند  ید  ا 

... هرا  دن  لا  کش  _ا 

متوکس  ... تس  ین  امد  نآ  وبز  یو  ت  اباو  ج  واتق  یه  ا 
! هباو  ج  یع  و 

یا همر  س  تک  نتش  ادر  وابب  هدش  شبدنل  یاج  ز 
: تف  شگ  گ 

. منک  یه  اوخ  تر  ذعم  تز  ا  ماو  خ  یم   _
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

تولج و مدز داد ترس هک ییاتقو یارب هن

دوب! تقح انوا ... مداسیاو

... مراکفا یارب اما

... ییاناج ِناهج وت تفر مدای هک ییاتقو یارب

. ماوخ یم ترذعم

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات



هعونمم یایند رد هدش لیاف

408 تراپ #

ش لباق  وم  هدز  رود  ار  زیم   ، هدش  بدنل  میا  ج  ز 
. مدا  تس  ی 

: متف  وگ  هتش  اذگ  اش  هناش  یو  ربر  ار  متس  د 

نومنیب هک  یی  اقاف  تا  زا  هظ  حل  هی  رط  اخ  هب  یت  ح  نم   _
ماجنا وتس  رد  راک  ،وت  رایهم  منک  یم  ن  تش  سنزر  دات  ف 

ید... ا 

نوا هنک  یه  اوخ  تر  ذعم  هش  اب  قرار  ما  یس  ک  ه 

... م 

... هتف  ین  تس  نوت  یم  اقاف  تا  یلی  خ 

. درک  یم  با  اجی  روط  نیا  طی  ارش  _اما 

... هتس  _رد  متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

اب دوب  هدش  مکا  ح  نام  نایم  هاتو  ک  یق  دیاق  هک  یتو  ک 
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دش. هتسکش دروخ برد حطس هب هک یمارا یاه هقت

. متخ  انش  یم  ارن  تا  برض  متی  ر 

ندروا ابباال  رایه  م  هک  مهدب  دور  و  هزا  جا  متس  ا 
: تف  گ  ید  اش  دنخ  واببل  هدش  معن  شام  دتس 

... مزی  زعا  _یب 

بوچراهچ رد  با  تهم  و  هدش  زاب  هلص  باالاف  بر  د 
دات! اسی 

: تف  گ  رایه  م  هب  ور  و  هدا  د  ناک  ت  میا  رب  سیر 

؟ میر  _ب 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  یر  سر  ا 

... مزی  زع  _هرا 

: تف  وگ  دیخ  رچ  متم  س  هب  ددج  م 
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... تتکرش مایم رس هی ادرف _

: متشاذگ مه یور ارهب میاه کلپ

... مشچ ور تمدق _

*

" هچنغ "

و هدی  شک  متر  وص  یو  ربر  ار  دیف  وس  کچ  وک  هلو  ح 
. مدش  میا  هوم  نتف  اب  لو  غش  شم  ندر  ک  کش  خ  پسزا 

لوغشم و  هدر  ک  زاب  طس  و  قر  ف  زا  ار  میا  ه 

دنلب قات  ا  بر  د  یاد  ص  نیح  نیم  ه  هک  مدش  ناش  نتف  ا 
د.

. متخ  ادنا  یلس  ع  یو  ر  کچ  وک  تع  اس  هب  یه  ا 

!! متش  اد  تق  و  زون  ه 
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ار برد طایتحا اب میاهوم یور رب شلا نتخادنا اب

و هدش زاب لماک کچوک لوه کیاب اما مدرک زاب

کچوک و گرزب سکاب دنچ اب هارمه شوایس

دش! دراو

: متفگ و هدرک درگ مشچ

!!! یزیچ نم...سالیم،یهللای ردارب ناج، اباب _

: تفگ میاپات رس هب هاگن واب هدیخرچ متمس هب

!... ظفادخ هللا، _سالم،ای

اسنوم #: هدنسیون
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. مدز  رمک  هب  ار  میا  ه  تسد  و  هدر  شک  هاگ  ن  یپ  چ  پ 

ش یوز  اب  نتف  رگ  اب  هک  دنک  روب  ع  مرا  نک  زا  تس  ا 
. مدش  معنا 

؟ اجک   _

! یر  یم  وهی  یی،  ایم  و 

؟ ینک  یم  لو  نم  قات  ا  طس  و  هیچ  ا 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  ساه  کاب  هب  یه  ا 

؟ انیا   _

ور... و  ر 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  ماه  فتس  ا  هناش  هبن  سیر 

ش؟ وای  س  هیچ  ور  و  ریز   _

... نزب  فر  ح  تس  رد  امنک  یم  تف  صن  و 

: تف  وگ  هدر  ک  لفق  هنی  س  یو  ربر  شار  یاه  تس  د 

ور! س  وابل  ریز  س  ا 

... هگی  د  ازیچ  روج  نیا  و  هعن  قم  و  م 

رکف تس  ه  ما  هری  وغ  سیر  ربکاخ  یاز  یم  زیچ  نیا  ز 
. م 

غیج جخاتل  صو  رح  ،اب  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 
. مدی  ش 

. مدی  بوک  ش  یوز  اب  هب  ار  متش  م  نام  ز 

: تف  وگ  هدی  شک  بق  ع  هدن  خ  شاراب  د 

مروبجم وت  مگب  متس  اوخ  یم  ن  نم   ! یش  حو  ِهرت  خد   _
ید.... ر 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

واب هدر  شارباالب  یاه  تسد  یا  هنام  ولظ  م  تس  اژ 
: تف  گ  فق  س  هب  هاگ  ن 

ممنز یم  فر  ح  مرو  خ  یم  کت  منز،ک  یمن  فر  _ح 

. مرو  خ  یم  کت  ک 

! روش  ک  یا  هدر  وخ  و  دون  و  د 

! مدآ  درا  یلیم  تف  ه 

! ناه  وج  نیا  تس  د  ریز  ن،  اریا  وت  یت  خاد  نا  ونم  اقی  ق 

تر... ک 

ش! وای  س  نک  _بس 

. مدش  ش  روض  ح  هج  وتم  هزات  ناه  ج  یاد  ص  ند  ینش  ا 

هداد هیک  ت  بو  چر  اهچ  هب  اشار  هناش  یص  اخ  تس  اژ 
ورف ش  راو  لش  بی  ج  نو  رد  شار  یاه  تس  ود 

. دوب  هدر  ب 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

: تف  شگ  وای  س  هب  ور  و  داد  ناک  ترس  هک  مدر  سالمیک 

؟ دش  موم  _ت 

تسش تش  گنا  نم  هب  یم  شچ  ریز  هاگ  شابن  وای  س 
: تف  وگ  هدا  د  هناش  ن  ناه  ج  هب  شار  دتس  ودر  ه 

؟ یر  یگب  لیو  حت  دب  ید  رپس  نم  هب  ور  یرا  االک  حات   _

مخا هلص  باالاف  اما  ت  فر  باال  یم  ک  ناه  ج  بل  هش  و 

: تف  وگ  هدر  ک  دید  شت  شار  ی 

. تک  رش  ورب   ... بخ  یلی  _خ 

ار ناه  سج  وس  حم  و  زیر  دنخب  ل  نآ  ایو  گ  هک  ش  وای  س 
و هدر  ک  زاب  ش  وگ  انب  شارات  نشی  دوب  هدر  ک  راک  ش 

: تف  گ 

نک.... نو  هنپ  وتد  ن  خبل  و  قش  ع  طق  ف  نا!وت  _جـــ 

با! ذج  ِیت  نعل  مرا  د  تس  ود  نو  ماتو  د  یاج  ن 

نماض زا  هک  یر  یت  دنن  ام  ناه  سج  وس  حم  تک  رح  ا 
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روبع ناهج رانک زا نایوگ لضفلبا ای دشاب هدش اهر

درک.

اسنوم #: هدنسیون
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،هب ناه  ج  یم  شچ  ریز  ه  اگن  اب  مدن  لب  اتبس  ن  دنخ  ک 
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دش. لیدبت یکچوک دنخبل

نتشادرب نودب و هدش ادج برد بوچراهچ زا

: تفگ متروص زا شهاگن

... مترظتنم نیشام وش...وت هدامآ _

یهاتوک ثکم .اب مداد ناکت " هشاب " هناشن هب یرس

. تفر و هتشادرب بقع هب مدق

یارب دوب ینتشاد تسود ردقچ اهزور نیا مارآ ِناهج

... هظحل ره

یا" هبنپ بلق اب مشخ یادخ ار" وا تشاد قح اناج

درک. یم ادص

*****

دصق   کس  هچی  زور  رما  اگنا  رگی  د  یاه  زور  س  کعر  ب 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

! تش  ادن  ار  دوز  حبص  مه  نآ  ند  ش  راد  ی 

هب یک  رس  مدش  یم  جر  اخ  نلا  س  زا  هک  روط  ن 

. مدی  شک  هناخ  زپش  آ 

! دوب  هدش  ن  راد  یب  مه  م  ناخ  با  بر  یت  ح  بج  عت  لا  مک  ر 

س ید  ورو  بر  د  تم  س  هب  عیر  وس  مظ  نم  یاه  مدق  ا 
تشپ زا  ادلی  گ  یاد  ص  هک  مدرک  زاب  ار  نآ  و  هتف  ر  ن 

دش. هدی  نش  م 

رتخ! د  _یآ 

یتم سال  هب  اجک  یلا  خ  مکش   ... یک  یلع  هن  یم  سال  ه 
؟ تن  میم  و 

باال لا  ؛دحر  مدی  چخر  اپ  هنشا  پ  یو  وربر  هدز  ید  نخب  ل 
. دوب  هناخ  زپش  آ  یاه  هلپ  زا  ند  م 

! درک  یم  داد  یب  با  وخ  اش  هره  چ  ر 

؟ ید  یدن  لگ  شو  ؟خ  هیچ   _
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: متف  وگ  هدی  شک  یم  شارک  پ 

بهزا.. روز  هب  تا  مش  الیچ  ادلی  گ  با  وخ  ب  ورب   _

... هرظ  تنم  نیش  ام  وت  ناه  ج  مرب  م 

: تف  وگ  هدش  مخ  یم  شک  بل  هش  و 

... منی  ب  ریگ  ش...ب  ور  ما  هگی  د  هقی  قد  _هی 

لباقم و  هدر  ارباالوآ  دوب  ش  دتس  هک  یگ  رزب  همق  ل 
. تف  رگ  میا  ه  مش  چ 

. مدی  شک  بق  ارع  مدو  خ  هتفر  باال  ناو  ربا  و  هدن  خ  ا 

؟ هیچ  نیا  ادلی  _گ 

: تف  وگ  هدن  اخر  چ  هس  اک  رد  شار  یاه  مش  چ 

! ابرم  هرک  همق  ل  نگ  یم  ش  هب  ام  تا  هد  _وت 

...؟ همی  خض   ... ردق  نا  ارچ  منی  ب  یم  مرا  د  هک  ونو  _ا 

الهی هی  و  نو  ن  هرپ  هی  هنی  ب  یم  میخ  ض  تا  مش  _چ 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

... سابرم

نک. زاب وتنهد راینرد یزاب لوسوس

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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ش تمس  ق  نیر  ت  یا  هش  وگ  وزا  هدر  ک  زاب  ناه  د  راچ  ان  هب 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مدز  ز 

و هدر  ک  زاب  شار  نشی  دوب  هدش  یضار  ایو  گ  هک  ادلی  گ 
: تف  گ 

... نیر  _فآ 

... هری  من  متش  ،هب  هنس  رگ  مکش  م 

همقل متش  اد  غار  س  دوخ  زا  هک  یت  عرس  و  اوق  مام  ات 
. مدا  د  تر  وق  و  هدی  وج  ا 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هناش  هبن  سیر 

کال هری  م  دهرا  هک  مرا  د  ور  سهلا  تف  ه  هچ  هیب  _حس 

لو... سا 

و هدز  همق  ل  رگی  د  تم  س  هب  یزا  سگ  اوس  و  نو  دب  ادلی  گ 
. داد  ناک  ت  دیی  ات  هناش  هبن  سیر 

: تف  وگ  هتش  اد  هگن  ش  پل  تم  س  کی  ار  همق  ل 

هندرک عو  رش  رفص  ...زا  هراد  ن  لو  زاکالسا  مک  _واال 
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! هگی  د 

پس ند  یم  دای  نتف  گ  هگا  ش...  ابن  نار  ...گن  ی 

هب گن  ز  هی  دمو  شا  یپ  هگا  اما  دای...  شمن  یپ  یلک  ش 
. نزب  ن 

: متف  وگ  هدر  ک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 

؟ ید  لب  _وت 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  ه 

یشنم سملا  ود  یک  یف،ی  رط  ...زا  مرا  د  لف  ات  نم  ملگ   _
. مدو  ب  داه  ر 

نک...! ن  هاگ  ن  مند  الوب  یوا  و  یلپ  ه  ه 

دنلب ما  هدن  خ  اداب  مم  تفرگ  ناد  ند  هب  ار  منی  ریز  ب 

. د 

زا یر  گید  زاگ  دوب  هدش  مراک  هج  وتم  بو  خ  هک  ادلی  گ 
. درک  مرا  ثن  یا  هرغ  مش  چو  هتف  رگ  ش  دتس  نو  رد  همق  ل 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ار برد هک یلا حرد و هداد روبع مرانک ارزا شتسد

: تفگ رپ همین ناهد اب درک یم زاب

یدج ثحب هی مینوت یمن ووت نم ... هگید وشمگ _

ال... صا میشاب هتشاد مهاب

اب هداد ناکت فسات هب یرس هدمآ شک یدنخبل اب

. مدش جراخ ترامع زا شا هنوگ ندیسوب

ار ممش  چ  اه  درا  گید  اب  مظنم  فص  لو  ا  هاگ  ن  نام  ه  ر 
. تف  ر 

. دوب  هدش  ناگ  داپ  هب  هیبش  تر  امع  دوب  یب  یب  اب  ق 

. مدر  ک  دنت  واپ  هتف  رگ  میو  زاب  زا  ینو  گش  ی 

دش. یم  رید  اعط  ق  متف  رگ  یم  ارن  مرا  کفا  یو  لج  ر 

. مدر  ک  تک  رح  ناه  ج  نیش  ام  تم  س  ه 

لز ش  هار  مه  نفل  هحت  فص  هب  هدر  وخ  هرگ  یاه  مخ  اا 
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دوب. هدز

دید؟ یم ار تعاس

رس هک مدیشخب تعرس ار میاه مدق و هدیزگ بل

دش. ما هجوتم و هدرک دنلب

ودن! درک هراشا و هدروا ارباال شرگید تسد

اسنوم #: هدنسیون
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؟ مود  ....ن  متخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  بج  ع 

؟ تس  ین  نم  ند  ما  رید  رط  اخ  شهب  مخ  ا  ینع  ی 

درگاش تم  س  بر  د  هب  ند  وابریس  هدا  د  هما  دا  رت  مار  آ 
زاب نآ  و  هتف  رگ  منا  تش  گنا  نای  ارم  یز  لف  هری  گتس  د 

. مدر  ک 

هزات نیش  ام  کق  اتا  شرد  وایس  یاد  ص  ند  یچ  یپ  ا 
ش وای  س  اب  یر  یوص  ست  امت  لا  حرد  ناه  ج  مدش  هج  و 

!! دوب  هدر  ک  مخ  ا  هنو  گنی  هکا  د 

؟ هرب  متس  رفب  ؟  یچ  ورا  نیا   _

: تف  گ  یه  کاتو  ثک  ابم  ناه  ج 

. هرن  تد  ای  روت  کاف   ... تس  رفب  مرا  نیا  _هرآ 
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ش دنب  تش  وپ  نیم  ز  هب  ینیگن  س  زیچ  درو  بخر  یاد  ص 
نفلت تم  س  هب  یم  ک  دش  ثع  شاب  وای  س  یاو  یاد  ص 

. موش  مخ  ناه  ج 

و هدز  یا  هدن  نک  نار  دگن  نخبل  ناه  ج  ید  ج  هاگ  ن  ربار  ب 
: تف  گ 

تفر ورف  ش  نتر  اک  همن  هی   ! همل  دش!سا  ن  یچ  _یه 

ادخ! ر 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر  ناه  ج 

... مرا  ودی  _ما 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  یاه  وم  هب  یت  سد  ش  وای  س 

ویسوم اب  هگی  د  تع  اس  مین   ... هگی  د  دیت  فیب  _هار 

. میر  اد  هس  ل 

: تف  وگ  هدا  تس  رف  نو  ریب  شار  سف  ن  ناه  ج 

نک! اجن  هباج  مر  یز  یچ  نک....  عط  ق  بخ  یلی  _خ 
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هدرک عط  سارق  امت  مش  کب  بق  ع  منا  وتب  هکن  زاا  ل 

. دیخ  رچ  متم  س  وهب 

دنخبل اش  هتف  باالر  نا  وربا  و  بج  عتم  هاگ  ن  ربار  رب 
. مدی  شک  بق  وع  هدز  یلو  ه 

ار تی  دج  ش  ترو  ص  هک  ش  یپ  یق  سدیاق  کعر  حاالب 

! دید  نخ  یم  ش  نامش  چ  دز  یم  دای  ر 

نشور ار  نیش  ام  هک  یلا  حرد  و  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

: تف  گ  درک  ی 

مدای! ته  _ب 

: مدز  بل  بج  ع 

؟ یچ   _

: تف  وگ  هدر  ک  مه  اگن  ش  مش  چ  هش  وگ  ز 

! هعن  قم   _

: متف  وگ  هدر  ک  یز  یر  مخ  ا 
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؟ دینک یم هرخسم _

یفن هناشن هب یرس و هدرشف مه ارهب شیاه بل

داد. ناکت

ارهب شتسد و هدیخرچ متمس هب یهاتوک ثکم اب

درک. زارد متمس

ال باقتم مه نم دش یم کیدزن شتسد هک روطنامه

: تفگ هک متفر یم بقع

... رتخد روخن نوکت _

اسنوم #: هدنسیون
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هعنقم و  هدر  سک  مل  ار  ما  هناچ  کیدزن  یی  اج  ش  دتس 

!! دیش  ک  پچ  تم  س  هب  ار  م 

... مدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

... دوب  ن  یند  رک  روا  ب 

!؟ دوب  هدش  جک  ما  هعن  قم  اه  یلوا  کالس  دنن  ام  امس  ر 

کلپ ش،  عرط  ند  ش  رود  و  ناه  ج  ند  کیش  بق  اع 
. مدر  ک  زاب  ار  میا  ه 

اعطق ش  یاه  مش  .چ  متف  رگ  یم  روتکاف  شار  یاه  مخ  ا 
دند! ز  یم  ههق  ه 

یم شار  دنب  رمک  هک  یلا  حرد  و  هدی  شک  بق  ع  یم  رن  ه 
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: تفگ تسب

. دنبب وتدنبرمک _

******

متسد ش  فقو  وت  تک  رش  گ  نیکرا  پ  هب  نیش  ام  دور  او 
: تف  گ  ناه  ج  هک  مدر  ب  هری  گتس  د  تم  س  هب  ا 

نک... ربص   _

نآ یا  هبع  ج  ند  روآ  رد  واب  هدش  مخ  درب  شاد  تم  س  ه 
. تف  رگ  متم  س  هب  ا 

ار هبع  ج  نام  زمه  و  هدا  د  ناکت  ماه  فتس  ا  هناش  هبن  سیر 

: تف  گ  هک  متف  رگ  ش  زدتس 

! هتی  وه  یب  تر  اک  میس  و  یش  وگ  _هی 

اب ینک  هدا  فتس  شا  تزا  حار  ینو  تیم  هش،  یمن  دون  ش 
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. ینک  تب  حص  یرا  د  تس  ود  یس  ک 

هی رط  اخ  هب  منو  درگ  رب  تهب  وتی  شو  گ  منو  ت  یم  عالن 
یت... ینم  ا  لئا  سم  سیر 

هش... _اب 

: متف  گ  دش  نش  ور  منه  ردذ  هک  یز  یچ  ا 

مچ؟ رتف  _د 

یتسد هک  روط  نامه  و  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

: تف  گ  دیش  ک  یم  ش  ندر  گ  ه 

ریگ... ب  مزا  ایب  هنو  خ  میت  شگ  رب  یت  قو   _

. مید  ش  هدا  یپ  نیش  ام  زا  ودر  وه  هدا  د  ناک  ت  سیر 

هک مید  وب  هتف  رگن  هلص  اف  نیش  ام  زا  رتش  یب  مدق  و 
. درو  خ  گن  ز  ناه  ج  نفل  ت 

س امت  ند  رک  لص  هوابو  دیشک  نو  ریب  ش  بیج  زا  ار  ن 

: تف  وگ  هتش  اذگ  ش  شو  گ  رانک  ار  یش  و 
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... شوایس مگنیکراپ _

....._

. مدموا بخ... یلیخ _

فقوتم میاه مدق روسناسآ تمس هب ناهج تکرح اب

دش.

هاگن شرانک زبس همکد وهب هداد تروق ار مناهد بآ

. مدرک

! موش شدراو هرابود متسناوت یمن هن....

اسنوم #: هدنسیون
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ش یاج  رد  هک  درک  حس  ار  مرو  ضح  مدع  راگ  نا  ناه  ج 
. تش  گرب  متم  س  وهب  هدا  تس  ی 

ثکم واب  هدی  چخر  مت  روص  یو  ر  هب  تی  دج  شاب  هاگ  ن 
: تف  شگ  وای  س  ه 

... میس  رب  ات  نک  ش  مرگ  رس   _

عطق سار  امت  ش  وای  س  با  وج  ند  ینش  نو  دب  مه  د 

. د 

دات: اسی  ملب  اقم  و  هتش  گرب  ار  هتف  ر  یاه  م 
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... میر  یم  اه  هلپ  _زا 

اما دش  زاب  رابد  نچ  و  نیدنچ  یه  ام  دنن  ام  منا  ه 
. منز  ب  یف  رح  متس  ناوت  ن 

هلپ اراب  هقب  ط  تس  یب  نم  س  رت  رط  اخب  متس  اوخ  یم  ن 
یمهم هس  لج  متس  ناد  یم  هک  حاال  مه  نآ  دنک  ی 

! ددرا 

تشادرب اه  هلپ  یا  هش  یش  بر  د  تم  س  هب  هک  یم  دق  ا 
رد شار  تک  نیت  سآ  هو  درک  زارد  ش  تمس  هب  ار  متس  د 

. متف  رگ  تش  م 

مشمارآ نتف  رگ  تس  د  هب  یارب  یق  یمع  مدز  واب  مد  ا 
: متف  گ 

مای... اهم  هلپ  زا  نم   ... دیرب  روس  ناس  ابآ  امش   _

. مدی  م  لو  ق  منک  یم  ن  ر 
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ییاه مخا واب هدیخرچ متمس هب وطالین ثکم اب

: تفگ دوب هدروخ هرگ تدش هب هک

! یچیه ای میریم مه _ایاب

وت هشاب انیبرود رظن ریز نومتخاس نیا لک هگا یتح

یش! ادج نم زا یرادن قح

. مداد تروق ار مناهد وبا هدش نازیوآ میاه بل

وهب هدرک اهر ار شنیتسآ یناهگان یمیمصت ذاختا اب

. مدرک تکرح روسناسآ تمس

هک دوب هدش هکوش ما یناهگان تکرح نیا زا راگنا

! تشادن رب مدق زا مدق

هلیم تم  س  هب  بر  د  ند  ش  زاب  واب  هدر  شف  ار  زبس  همک  د 
. متف  ر  روس  ناس  آ  کق  اتا  یی  اهتن  ا 

برد هظ  حل  نیم  ،ه  متف  رگ  مناتش  گنا  نای  م  مکح  ارم  ن 
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یور رب ناهج تسد هک ،دش ندش هتسب هدامآ

! تفرگ رارق شرگسح

اسنوم #: هدنسیون
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: تف  وگ  هدر  ک  میا  پاتر  س  هب  یه  ا 
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...وت نوریب ؟ایب ینک یم راکیچ یراد همولعم _

... یسرتیم

: متفگ و هدرک رت مکحم هلیم رود ارهب مناتشگنا

... یتسه _وت

" ناهج "

یت! سه  و 

دوب هدن  ارلازر  مدو  جو  مامت  روط  چ  هاتو  ک  همل  ک  ود  ن 

؟

رد هام  دنچ  نیا  مام  هکت  یم  لظ  رط  اخ  هب  هظ  حل  ر 
. مدش  یم  هدن  مرش  رتش  یب  مدو  ب  هدر  شک  ق 

روج ش  ...اک  دوب  نام  ز  ندیش  ک  بق  ع  یار  ب  یه  شار  ا 
دش. یم  عو  رش  یر  گ 
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ار مرظ  ن  درو  م  همک  ود  هدش  روس  ناس  آ  نیب  اک  ودرا 

. مدر  ش 

حس هک  دوب  هتش  ذگن  رو  سناسآ  تک  رح  زا  یز  یچ  زون  ه 

... تس  ین  تس  رد  یز  یچ  مدر  ک 

یادص یت  ح  هک  یرو  هچ!ج  نغ  حـد  شزا  یب  تو  ک 
دش! یم  حسن  مه  ش  یاه  س  ف 

. مدش  زکر  متم  اش  هنی  س  هس  فق  تک  رح  یو  رر 

! تش  ادن  یم  وبدزا  مد  هچی 

؟ درک  یم  راک  شچ  دوخ  اب  تش  ا 

!! دوب  سن  رت  ند  رب  نیب  زا  هار  ن 

. مدز  ش  یاد  وص  هدش  کی  دزن  وا  هب  یق  یمع  مد  ا 

! کچ  وک  ینا  کت  زا  غیر  د 

هب کی  دزن  یت  ح  نیا  اما   ... دیز  رل  یم  ش  یاه  پکل 
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. دوبن مه بوخ

درس ـه ندب یور رب شندب فرط ود ار میاه تسد

. مدرک مک ار نامنایم هلصاف و هداد هیکت نیباک

بل ششوگ رانک و هدیشک سفن ار شمی مال رطع

مدز:

... هشب تسین رارق یزیچ نک... شوگ مهب ... هچنغ _

نک... زاب وتامشچ

. مدیشکن بقع مه سفن کی یتح

: مداد همادا شیاه کلپ ندش زاب اب

نم... کبـش...اب سفن _

مدرک هراشا و هتخود مشچ شیاه بل هب

. دشکب سفن

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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هچ" "نغــ

یقیمع مد  و  هتف  رگ  هلص  اف  مه  زا  میا  هبل  هاگ  ادو  خ 

. متف  ر 

هدرک س  وح  بم  هنی  س  رد  ار  مس  فن  هک  یا  هین  اث  د 
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. دوب کاندرد ادج مدوب

ومد هدرک جراخ ار ممدزاب ناهج یاه بل هب هریخ

. متفرگ ار مود

مک هلصاف دوجو اب شهاگن یامرگ ، شروضح تینما

هدننک مرگلد نیا دشو یمن گنرمک یا هظحل نامنایم

. دوب نکمم حتلا نیرت

اب هک  دوب  نام  نامز  مه  مدزاب  و  مد  نیم  دنچ  منا  د  یم  ن 
الم عا  ار  متس  یب  هقب  ط  هب  نام  ندیسر  هک  ینز  یاد  ص 

دش. روم  روم  منت  مام  ت  درک  ی 

س اسح  ارا  روس  ناس  تک  رح  هک  دوب  یرا  ب  نیل  وا  ن 

. مدو  ب  هدر  ک 

و هدر  باالوا  هدش  غاد  ی  یاه  هنو  وگ  ثک  ارابم  مه  ا 
. متخ  ود  ش  نامش  چ  ه 
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اررب دنخبل هک دوب یراب نیمدنچ نیا و... دوب مارا

؟ مدید یم شیاهبل یور

؟ موس ای مود

؟ دنک یم ربارب دص ار شتیباذج ، دنخبل تسناد یم

... متخ  ادنا  ناه  ج  رس  تشپ  هدش  زاب  بر  د  هب  یه  ا 

؟ مید  ش  یم  ن  جر  اخ  ارچ  پس 

... دوب  هدش  رتم  ک  نام  هلص  اف  ارچ  ا... 

عرط... نیا  ایاد  خ 

! تش  ک  یم  ارم  اعط  ق 

هک دوب  هدی  سر  بج  و  کی  زا  رتم  ک  هب  نام  هلص  ا 
ش دنب  تش  وپ  مدی  نش  ار  یی  ولگ  ند  رک  فا  ص  یاد  ص 

ش... وای  س  یاد  ص 

ند! ریس  ما  یر  هاو  ج  با  نج  اره  اظ  ه... 
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هب شخرچ کی واب هدیشک بثع لیم یب ناهج

دش. جراخ روسناسآ زا تعرس

میاه هنوگ رد اهنت شیپ هقیقد دنچ هکات ییامرگ

دوب. تکرح رد مدوجو رساترس حاال مدرک یم سح

... مدوب هدش روحسم هملک یعقاو یانعم هب

راگنا شم کال نانیمطا و شیادص مرگ ،نت شروضح

درک. یم یزاب منهذ دنب دنب اب

کقاتا وزا هداد تکرح میاهاپ هب یتخس هب

. مدش جراخ روسناسا

یم نامدمآ و تفر زا تمسق نیا یارب یرکف دیاب

. مدرک

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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*******

: تف  وگ  هدم  آ  متم  س  هب  بدنل  یاه  مدق  شاب  وای  س 

یم لو  ط  هقی  قد  جنپ  عمج  رس  ویسوم  اب  نو  متب  حص   _
مایم منک  لح  هدا  درا  رق  رییغت  اضو  ما  اترا  هچ  هس  هش  ک 
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؟ هشاب تشیپ

... منیبب رازب مآ...

... اجنوا نیشب ورب...

. دایم االن منیعم

لا چخی وت یچ همه هنوخزپشآ ورب دش متنشگ

. تسه

: متفگ و هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

... سرب تراک هب ورب ایس مرادن یلکشم نم ... هشاب _

س یاه لبم هب هک یریسم سکعرب شوایس نتفر اب

. مدرک تکرح هناخزپشآ تمس هب دش یم متخ نلا

... کچوک ردق نآ هن دوب گرزب ردقنآ هن

! صقن ویب لماک اما
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یا هرق  ن  لا  چخ  ی  تم  س  هب  مظ  ونم  مار  آ  یاه  مدق  ا 
. مدر  ک  زاب  شار  برد  و  هدر  ک  تک  ر 

دند! وب  هدر  شک  شرپ  ترا  کی  یار  ب  راگ  ن 

. مدز  دنخ  بل  هاگ  ادو  خان  اه  لیت  ساپ  ند  ید  ا 

لا چخ  ی  نیا  ند  رک  رپ  لو  ئسم  دوب  ص  خش  الم  م 
! تس  ی 

واب هتش  ادر  ارب  یک  کی  چوک  یاه  بآ  یر  طب  نای  م  ز 
هفصن س،ات  فن  کی  شار  نور  د  کن  خ  بآ  ش  ندر  ک  ز 

. مدی  شک  ر 

. دیش  اب  هچ  نغ  دیا  ب  امش   _

... مدا  تفا  هفر  س  ههب  رابکی  وهب  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 

هب تع  رس  هب  دوب  هدا  ت  سیا  بو  چر  اهچ  رد  هک  یر  س 
: تف  گ  دزی  م  متش  پ  هبه  ک  یلا  ح  ورد  هدم  آ  متم  س 

... تم  نوس  رتب  متس  او  خیمن  ماو...  مخی  تر  ذعم   _
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؟ یبو  خ 

: تف  وگ  هتف  رگ  ما  یر  طب  ریز  شار  دتس 

... روخ  ب  مکی   _

بقع ار  دوخ  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

. مدی  ش 

. دوب  یگ  دنم  رش  زا  اشرپ  هره  چ 

یعس هک  یلا  ودحر  هدی  شک  مبل  هش  وگ  هب  یت  س 
رد لر  تنک  تح  ارت  ما  هدش  هاتو  ک  یاه  هفر  س  مدر  ک 

: متف  گ  مرو  ا 

_سالم

: تف  وگ  هدش  تش  رد  یا  هظ  حل  ش  یاه  مش  چ 

؟ یر  _سالم...تهب 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

؟ هتس  ؟رد  نیع  _م 
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رب بق  ع  هب  یم  دق  هک  یلا  ودحر  هدر  ک  تو  شارف  سف  ن 
: تف  وگ  هدر  وآ  ولج  شار  دتس  تش  اد  ی 
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. متس  ه  ینا  ضم  ر  نیع  ...م  هتس  _رد 

: متف  وگ  هدر  شف  یم  ارآ  هب  شار  دتس 

امش یاج  هرا  رق  تد  م  هی  راگ  یش،نا  وای  س  هچ  نغ   _
مش... ا 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  ینابره  وم  رقو  م  دنخ  ابل 

هرابرد ته  ب  منو  تب  هک  ی  یاج  ات  زور  ما  نم  _هلب... 

تسار ور  تا  هاب  ماو  خ  یم   . مدیم  حی  ضو  ت  مهم  یار  ا 
لوا یاز  ور  طق  ...ف  تس  ین  تخ  س  مگب  منو  تیم  مش؛ن  ا 

هش. یم  عیر  س  تت  سد  دعب  هتخ  س 

ویس هکب  ش  یرا  رط  ضا  تم  سق  یو  ر  مه  ور  مرا  م 
یر. یگب  س  امت  ماه  یاب  نوتیم  ید  رک  ریگ  اجر  ه  مدر  ک 

؟ نید  ش  انش  _ِا!آ 

. مید  یخ  رچ  ش  تمس  هب  ودر  شه  وای  س  یاد  ص  ا 

و هدی  شک  ش  مکش  هب  یت  سد  امن  ناد  ند  ید  نخب  ال 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

: تف  گ 

یلیخ نم   . دیش  اب  هد  روخن  هنو  حبص  مرا  ودی  _ما 

... همن  ش 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  نیع  م 

. مدر  وخ  ن  یچ  یه  نم  _واال 

: تف  وگ  هدر  ک  هاگ  ن  نم  شهب  وای  س 

یتسیابرد ور  ال  ومع  نم  دموا  لو  ا  زور  هک  یی  _اانو 

، مگی  شم  یپاش  پسیپ  نرو  خ  یم  ن  یچ  یه  ننک  ی 
! ینا  د  دوخ  هگی  !د  منک  یم  تق  لح  وت  یرو  خ 

لخاد وزا  هدر  ک  کز  شان  وای  س  یار  ب  یم  شچ  تش  پ 
. مدی  شک  نو  ریب  دیف  التس  کش  هتس  ب  کی  لا  چخ  ی 

نتفرگ وابباال  هدز  یا  هنازو  مرم  دنخ  شبل  وای  س 
: تف  شگ  یاه  تس  د 

یک! _وا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

مدزیم زاگ  ار  نآ  هک  رو  طنامه  و  هدر  ک  زاب  شار  شک  و 
: متف  گ 

؟ مرا  زب  یی  _اچ 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  یاه  بل  هب  یت  سد  ش  وای  س 

... مرگ  متم  _د 

: متف  وگ  هدر  ک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 

؟ ینز  یم  دنخ  بل  یچ  ایس...هب  هتچ   _

و هتف  رگ  باال  یم  شارک  نفلت  یک  چو  ک  دنخ  اببل  نیع  م 
: تف  گ 

مای. م  دوز  منز  ب  نفل  هیت  نم   _

: تف  وگ  هدا  د  هیک  تت  نیباک  هب  ایس  نیع  م  جو  رخ  ا 

تانایرج نیا  ند  ش  موم  زات  دعب  یار  ب  تا  هما  نرب   _
؟ ه 

یقیمع مد  واب  هتش  اربادر  ناکچبا  یو  ر  درگ  یر  ت 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: متفگ

... منودیمن _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

419 تراپ #

: تف  وگ  هدر  ک  یم  و 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

؟ ید  رکن  رکف  ش  هب  ینع  _ی 

یرتک یو  ر  بر  د  نتش  ادر  وابب  هدر  ک  یک  چو  ک  ثک  م 
: متف  گ 

ایس... منو  دیم  _ن 

. منک  یرا  ک  منو  تب  منک  یم  ن  رکف  اما....  مدر  ک  رکف  ش  ه 

؟ مین  کن  تب  حص  اش  هرا  برد  ال  صا  هش  ی 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  ندر  گ  هب  یت  س 

ِراک... هی  داه  نشی  پ  ته  ب  نم  هگا   _

: متف  وگ  هدی  شرپ  فرح  نای  م 

ش! وای  س  _هن 

یراک کس  هچی  ماو  خ  یم  مای.ن  م  شرب  سپ  زا  مدو  خ 
هش؟ .اب  منک  تب  حص  ش  هب  عج  ار  ماو  خ  یم  ون  ه 

: تف  وگ  هتش  ادر  ب  تن  یباک  زا  اشار  هیک  ت 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مین  ک  یم  تب  حص  اش  هرا  برد  ادع  _حاالب 

! منز  یم  راب  هی  ومف  رح  نم   ! ایس  تس  ین  یت  بحص   _

... ِفر  ظ  نک  لو  ورا  ن 

ح ورد  هدر  سدتشارباالوا  ش  هار  مه  نفل  ت  یاد  ص  ا 
: تف  گ  دش  یم  جر  اخ  هناخ  زپش  زاآ  هک  ی 

مای... م  دوز   ! همه  سم  امت  هی  دیش  خبب   _

Hola...

با یی  ورب  ا  یات  ش  تید  وج  هج  هل  ند  ینش  ا 
نیا شاب  وای  س  دش  یمن  مرواب  مه  زون  .ه  متخ  ادنا  ال 
یاه تر  اجت  اش  ینو  ژیرد  رنا  و  تن  طیش  زا  مج  ح 

دنا! خر  چب  ش  تش  گنا  یو  ارر  گر  ز 

بل ریز  و  هتش  اذگ  مبی  ج  نو  رد  ار  هدز  زاگ  الت  ک 
: متف  گ 

؟ تس  اجک  یی  اچ  فر  _حاالظ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب! فرظ رپزا هک مدرک کچ ار کنیس باالی تنیباک

وش! و تسش لیاسو مه نییاپ یاه تنیباک

کت کت اهار ونآ هدیخرچ اه تنیباک رگید تمس هب

. مدرک شیادیپ هرخ اتباال مدرک کچ

! هشیمن مرواب

! دراذگ یم باالیی هقبط ار ییاچ فرظ ینابدرن مادک

... شوایس _

! دیرپ میاه هناش

دوب! مشوگ ریز تسرد ناهج یادص

اسنوم #: هدنسیون
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

420 تراپ #

یم اعد  لد  رد  هک  ردق  ،نآ  دوب  هدننک  رک  مبل  ق  یاد  ص 
مدوخ یاه  ش  وگ  طق  وف  طق  اشف  هدن  ونش  مدر  ک 

دس! رن  ناه  شج  وگ  شهب  تابر  ضو  دش  ا 

باال یم  ارآ  هب  ار  متس  د  مخر  چب  ش  تمس  هب  هکن  آ  نو  د 
. متش  اذگ  مبل  ق  یو  وربر  هدر  و 

هچیهام نیا  هکل  ب  متس  ب  یق  یمع  مد  اراب  میا  ه  پکل 

راهم شار  ناج  یه  و  دری  گب  مار  هنیماآ  س  نو  شرد  ک 

!؟ دوب  یگ  داس  نیم  ه  هب  رگم  اما  د 

نیا ش  مرگ  یاه  س  فن  یت  شح  ش،عرط  روض  ح  یت  ق 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب؟ هدیچیپ مماشم رد حضاو نینچ

. مدرک زاب ار منامشچ هاتوک هقتیا یادص اب

دوب! هتشاذگ متسد رانک تسرد ار یاچ فرظ

یاج اب اما مدیخرچ هنشاپ یور رب یهاتوک ثکم اب

. مدش ور هب ور شا خیلا

دوب! هتشاذگ اج ار شرطع اهنت و دوب هتفر

***

ش! خب  نیر  خآ  زا  منی  ...ا  بخ   _

؟ دوب  ن  فا  فش  تا  شرب  ا 

و هدی  شک  میا  ه  هقی  قش  یو  ربر  ینارود  ـار  منا تش  گ 
: متف  گ 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

نم یار  ب  طق  ...ف  دوب  فافش  اعق  او  تت  احی  ضو  _ت 

! دوب  نیگ  ن 

: تف  وگ  هدز  یت  بحم  اب  دنخ  ب 

هن؟ ید  وبن  یت  کرش  ؟  دوب  یچ  تی  لبق  _راک 

هزاغم ش  خب  مار  وا  ابیز  طیح  م  هب  رکف  اب  هاگ  ادو  خ 

دق مین  و  دق  یاه  ناد  اهولگ  با  تک  رانک  رد  م 
. تس  شب  قن  میا  ه  بل  یو  ر  ید  نخل  ت 

: مدز  بل  و  هتف  رگ  یق  یمع  م 

. متش  اد  یش  ورف  باتک   _

دش. هدر  شف  مبل  "ق  هتش  ذگ  "فلع  هدا  فتس  زا 

و هدر  ک  بت  رم  یم  مارک  لباقم  س  یون  دتس  یاه  هگر  ب 
: مدا  د  هما  د 

... تخ  وس  _اما 

نوزحم ینح  وابل  هت  شاذگ  متس  د  یو  ربر  شار  دتس 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دز: بل

... مفساتم _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

421 تراپ #

هدیخرچ ولال  رد  ناه  ج  قاتا  بر  د  هظ  حل  نیم  ه  تس  ر 
دش.! زاب  و 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

شاراب توط  خو  دوب  سدتش  یم  ضیخ  اتبس  ن  هدن  و 

... درک  یم  دص  ر  قی  مع  یی  اه  مخ  ا 

. درک  رسبدنل  ش  مدق  نیم  ود  اب  نام  ز 

قمع نام  یاه  تس  د  وردارخ  نیع  وم  نم  ند  ید  ا 
دش... رتش  شیب  یاه  مخ  ا 

؟ نیع  م  دش  موم  ت  تر  _اک 

: تف  وگ  هدش  شبدنل  یاج  زا  بی  جع  یش  مار  ابا  نیع  م 

... ناب  رق  _هلب 

... ورب  نک  عمج  _پس 

! تف  باالر  بر  ض  اب  میا  هور  ب 

؟ دوب  المز  ند  وب  کر  ردق  ن 

دش. ن  تح  اران  یا  هرذ  مروص  ست  کعر  وب  دید  نخ  نیع  م 

مای. ب  زور  ما  دید  اد  هزا  جا  هک  نو  نمم   _
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یرس موا  کج  نک  هره  وچ  نم  هب  یه  اگن  مین  اب  ناه  ج 
: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت 

در تک  رش  نیا  یر  تم  دص  زا  تی  صخ  رم  ند  ش  موم  _اتت 

یتشاد زاین  ما  یز  یچ  ما!ره  ید  ج  رابن  یش.یا  ی 
ریگ. سب  امت  ماه  ا 

اشار یر  تس  کاخ  یت  شپ  هلوک  و  هدا  د  ناک  رست  نیع  م 
. تش  بادر  یلد  نص  تش  زپ 

... ناب  رق  مش  _چ 

ملباقم هدن  ورپ  نتش  اذگ  واب  هدم  ا  متم  س  هب  ناه  ج 
: تف  گ 

یت... فرگ  دای  ایچ  منی  _بب 

نلا س  زا  یه  کاتو  یظ  فا  حادخ  اب  هظ  حل  نیم  ه  رد  نیع  م 
دش. جر  ا 

هب هج  وت  واب  هتف  رگ  ناه  ج  نات  سد  نای  م  زا  ار  هدن  و 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

. مدرک متسیس دراو اررد دادعا نیعم یاه هتفگ

. دوب هداتسیا زیم رانک نانچمه ناهج

و هتفر دادرارق نتم تمس هب دادعا ندش مامت اب

. مدرک یسررب اراه یگدروخ طخ

و هتشاذگ سوم یور اررب متسد یهاتوک ثکم اب

: تفگ ناهج هک مدش دادرارق هشوپ دراو

هن! اجنوا _

هرپب هگا ... هشیم بوسحم هنامرحم تاع طاال نیا

! تسین شتشگرب یارب یهار

. مداد ناکت ورس هداد شوگ شیاه فرح هب تقد اب

منک؟ شدراو اجک ... هشاب _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

422 تراپ #

: تف  گ  ملب  اقم  روت  ینام  هب  هریخ  و  هدز  رود  ار  ز 

نک... زاب  وتک  رش  یلص  ا  رور  _س 

داد: هما  دا  هک  مدا  د  ماج  ارنا  تف  گ  هک  یرا  ک 

نک. ودرا  ونم  هس  انش   _

: متف  گ  دید  رت  واب  هتف  باالر  منا  ورب  ا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ش... دوخ  هس  انش  اب  تف  گ  نیع  م  _اما 

: تف  وگ  هدم  ا  مفر  ح  نای  م 

مگیم نم  هک  ور  یرا  ک  هتف،وت  گ  یچ  نیع  م  منو  دیم   _
هدب ماج  ن 

هسانش هچ  رتف  د  یو  وزار  هدا  د  ناک  ترس  دید  رت  ا 

. مدر  ک  ارودرا  ناه  ج  یم  قر  هدج  ه 

و درک  ودرا  ملب  اقم  ی  ریگش  یپ  هچی  نو  دب  شار  ز 

: تف  گ 

. ینک  ظف  ح  نک  یع  _س 

: مدر  ک  همز  مز  هاگ  ادو  خ 

؟ یرا  د  دام  تعا  نم  _هب 

یور وهب  هدر  ک  هاگ  هیک  ت  زیم  یو  ربر  شار  دتس 

دش. مخ  متر  و 

یط ار  ما  هناچ  ات  ین  اشیپ  زا  قی  قد  و  مرن  ش  هاگ  ن 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. د 

! تش  اد  ار  مند  رک  هناو  ید  دص  ق  حامت 

... دیا  _ش 

؟ یچ  دیا  ؟ش  دیا  ش 

هچ؟ ینع  ی  ماه  با  رپ  با  وج  ن 

ش وای  س  قات  ا  بر  د  هک  مدا  د  ناک  ت  ماه  فتس  ارابا  م 

: تف  وگ  هدش  ز 

یم... کاح   _

رد فر  وح  هدش  تب  شاث  یاج  رد  نام  تیع  ضو  ند  ید  ا 
دش. کش  شخ  ناه  د 

؟ مدم  وا  عقو  م  _دب 

ش هاگ  ن  دنک  ارزدای  نا  منایم  هلص  اف  هکن  ا  نو  دب  ناه  ج 
: تف  وگ  هتخ  ود  روت  ینام  هب  ا 

؟ هدش  یچ  ش...  وای  س  نزب  وتف  _رح 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

تنطیش زا یا حاالههلا هک ییاه مشچ اب شوایس

: تفگ تشاد

هدیمن باوج وشنفلت ... هدرک رید یمکاح مگیم _

ای... شلا بند متسرفب

: تفگ و هدمآ شفرح نایم ناهج

. هدرک گنهامه نم ...اب تسین یزاین _

داد: همادا نم هب ور

. نوریب ایب هکبش زا لماک دش مومت تراک تقو _ره

! نزب ور درز هنیزگ نیا تسین هیقب لثم

! ینک یم یخو _شــ

؟ هچنغ هب یداد وتدوخ متسیس

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

423 تراپ #

: تف  وگ  هدر  ک  هاگ  شن  وای  س  هب  مخ  ابا  ناه  ج 

ایس! تد  وخ  راک  وت  تر  _س 

هدرک فش  ارک  اسا  ن  زار  نیرتگ  رزب  راگ  نا  اما  ش  وای  س 
و هدش  زاب  ش  هتخ،نشی  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  د 

دز. قر  ب  حو  ضو  شهب  نامش  چ 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

کت لبم  یو  وربر  هدن  اسر  ام  هب  شار  دوخ  مدق  ود  ا 
. تس  شن  مزی  م  لبا  قم  مرچ  هرف  ن 

! ایس  نو  ج  هب  وگب   _

ید! یمن  ور  هکب  ش  نو  ا  یس  انلا  و  دح  ا  هچی  هب  و 

! هرت  نو  سآ  یلص  ا  هکب  ش  ربار  براه  چ 

یت... ح  هرت  تح  شار  یس  رتس  هرت،د  شبشی  تعر  س 

ش... وای  _س 

هب شار  یاه  بل  ش  وای  ،س  ناه  ج  مکح  م  یاد  ص  ا 
مک ش  قای  زااتش  یا  هرذ  اما  درب  ورف  ش  ناه  د  لخ  ا 
هدرک ش  مید  قت  یت  سد  ود  ار  هکب  ش  ناه  ج  راگ  دش.نا  ن 

! درک  ش  یاه  هناش  نت  خادنا  هبباال  عو  رش  دش.  ا 

لر تنک  ار  مدو  خ  متس  نا  وتن  ش  تاکر  وح  هره  چ  ند  ید  ا 
. م 

. مدر  ک  ند  یدن  خ  هب  عو  ر 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

لد! هت  وزا  بدنل 

مدوجو قام  عا  زا  روط  نیا  هک  یرا  ب  نیر  خآ  اقی  ق 
. متش  ادن  رط  اخ  هب  ار  مدو  ب  هدی  د 

هدمآ ش  یپ  یاه  یخ  لت  دوج  ابو  تد  م  نیا  اعط  ق 
منهذ هب  هک  دوب  مک  ناش  د  ادعت  ردق  نآ  اما  مدو  ب  هدی  د 

! دمآ  یم  ن 

عمج منا  مش  چ  رد  کش  هکا  مدی  دنخ  ردق  چ  منا  د  یم  ن 
د.

هک دوب  هدش  ن  مام  مات  هدن  خ  لم  اک  روط  هب  زون  ه 
. مدش  نلا  س  ید  اع  ریغ  تو  کس  هج  و 

ار مند  رک  اهر  دص  ق  یا  هیناث  راگ  نا  هک  ید  نخب  ال 

. مدش  هری  شخ  وای  س  وهب  هدر  ک  زاب  پکل  تش  ا 

. درک  یم  مه  اگن  ش  مار  وآ  تب  حم  ا 

رتِد!(رد اتس  ین  یبو  خ  راک  ند  یدن  خ  مدر  م  رس  پ  _هب 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

( رتخد : ینعی ینزام شیوگ

! هتشوگ خیب امراک نک!هی عمج وتساوح

میارب یمشچ تشپ شهارمه نفلت یادص ندیچیپ اب

: تفگ و هدرک کزان

رع رع هب عورش مشیم لفاغ شزا هقیقد جنپ _ات

! هنک یم

تمس هب دنلب یاه مدق واب هدش دنلب شیاج زا

. تفر شقاتا

هجوتم هک مدیخرچ روتینام تمس هب یقیمع مد اب

. مدش ناهج هاگن

! درم شیارب دش یم هک یهاگن

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

424 تراپ #

یوربا نتخ  ادنا  وابباال  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

واب دناد  رگر  ب  روت  ینام  تم  س  هب  شار  رس  ش  تس  ا 
: تف  گ  ثک  م 

... تف  گ  ور  یچ  همه  معال  ش  وای  _س 

دودحم و  رت  تخ  س  نان  صککرا  وص  خم  هکب  ش  اب  ر 
هنم... یص  خش  هکب  ش  زا  ر 

: متف  گ  یلد  نص  یت  شپ  هب  هیکت  واب  هدا  د  ناک  ت  سیر 
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؟ منک  هدا  فتس  شا  زا  ید  یم  هزا  جا  نم  هب  ارچ   _

یت! نسی  یگ  شی  مه  نو  _چ 

. منک  ش  اف  وتت  الاع  طا  نامز  نیم  ه  یو  ت  منو  تیم   _

دش! جک  یم  شک  یاه  ب 

؟ دید  نخ  ی 

؟ مدو  ب  هتف  گ  کو  ج  ر 

نورد شار  یاه  تس  د  هک  یلا  ودحر  هدا  تس  یا  فا  ص 
: تف  وگ  هتش  ذگ  مرا  نک  زا  درب  یم  ورف  ش  راو  لش  بی  ج 

! ینک  یم  ن  ورا  کنی  _ا 

ارچ منا  د  یم  ن  مدر  ک  یم  ارن  راک  نیا  تق  و  هچی  هک  ن 
!! مری  گب  یر  گید  با  وج  مدرک  یم  یرا  شف  اپ  ردق  ن 

: متف  وگ  هدر  ک  لفق  هنی  س  یو  ربر  ار  میا  ه  تس  د 

... دیا  ؟ش  ینو  د  یم  اجک  _زا 
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وا واب  هدی  چخر  یما  لدنص  مفر  ح  ند  ش  مام  زات  ل 

! مدش  مش  چ  وت  مش  چ 

ما هنی  س  هس  فق  یو  ربر  ار  متس  ود  هدی  شک  ینی  ه 
. متش  ا 

؟ نام  هلص  ا 

س! فن  کی  زا  رتم  ک 

زورما ات  دوب  هدا  د  مه  تس  د  هب  تس  د  زیچ  ه 

! دزا  دنی  ب  نای  لق  هب  ار  متا  ساس  ح 

حاال! مه  نآ  ؟  دوب  هدر  ک  فرار  اجک  مزا  رد  ناب  ز 

. مدا  د  ورف  ادص  و  رس  رپ  ار  منا  هد  ب 

ورپ مار  آ  یای  رد  نم،زا  رایت  خا  نو  دب  میا  ه  مش  چ 
. دیز  شغل  یاه  بل  یو  ر  هب  ناه  ج  هاگ  ن  ته  ب 

هدما هاتو  ک  روط  چ  ملق  ع  اما  مدرک  یم  کر  ارد  مبل  ق 

؟ د 
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تسد و یلدنص یتشپ یور رب شیاه تسد زا یکی

دوب! زیم یور شرگید

! تسب نب رپزا یراصح

. مدناخرچ رس هاگادوخان هک درک جک یمک ار شرس
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هظحل ره   . دوب  هدی  سر  ش  دوخ  جوا  هب  مبل  ق  ناب  ر 
هک مدو  شب  زاو  ورپ  منت  زا  حو  ر  ند  ش  ادج  رظ  ت 

: درک  همز  م 

تا! مش  _چ 

ینحل اب  هک  دز  یم  ود  ود  راو  ید  یو  ربر  مه  ا 
داد: هما  دا  هناز  ومر  م 

! همد  امت  عا  نم  اض  تا...  مش  _چ 

هب مدو  جو  مام  ت  حلا  نیع  ورد  تس  ب  خی  میا  ه  تس  د 
! تف  رگ  رگ  هرا  ب 

؟ دوب  یض  یقن  و  دض  حلا  هچ  ن 

دیسر یم  مدو  خ  یاه  ش  وگ  هب  روز  هب  هک  یی  ادص  ا 
: مدز  ب 

؟ هیچ  تر  وظ  وظ..نم  _نم 
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: تف  وگ  هدی  شک  بق  شارع  دوخ  یم  ک 

هبر... جت  مگی  شم  _االنهب 

گنچ شار  نیت  سآ  ص  رح  اب  هک  دش  کب  بق  ع  تس  ا 
: متف  وگ  ه 

؟ ینک  تب  حص  حض  او  هش  _یم 

تعرس وهب  هدی  ئاس  ن  ادند  روس  ناس  آ  گن  ید  یاد  ص  ا 
. مدر  شک  یاه  ر 

ناهج وحاال  دمآ  یم  ن  مش  وخ  گن  گ  یاه  فر  ح  ز 
! دوب  هتش  اذگ  مفع  ض  هط  قن  یو  ربر  تش  گ 

: تف  گ  هک  مدا  تس  رف  نو  ریب  ارکالهف  مس  ف 

. مدی  م  لو  ...ق  منک  یم  تب  حص  حض  او  بش   _

نیمه هک  متخ  ود  وا  هب  تم  ومال  مخ  ارابا  مه  ا 
دش! نلا  س  ودرا  ابیز  یر  دتخ  ن 

هب اما  درو  خ  اج  حو  ضو  هب  مزی  م  رانک  ناه  ج  ند  ید  ا 
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: تف  گ  دنخ  واببل  هتش  گرب  لبق  حاتل  هب  تع  ر 

دوب تق  و  یلی  !خ  یتد  اعس  هچ  یر!  هاو  ج  با  نج  هوا   _
. منک  مالقتا  نو  تاه  اب  متس  اوخ  ی 

اش یگ  شی  مه  تی  دج  ش،اب  مرن  یا  هرذ  نو  دب  ناه  ج 

. دیخ  رچ  ش  تمس  ه 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر  ناه  ج 

یم نو  تیی  امنه  ار  یش  وایس  منا  دید،خ  موا  ش  وخ   _
... یی  اباب  یاق  آ  قات  ا  ن 

: تف  وگ  هتش  ادر  ب  ولج  هب  یم  دق  تع  رس  هب  رتخ  د 

منک تب  حص  امش  اب  ماو  خ  یم  نم  _اما 

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  مش  چ  ناه  ج 

تسین نم  اب  امش  هدن  ورپ  هب  یگ  دیس  _ر 

! ید  ماح  منا  خ 

یدماح ش  مس  ا  مدو  ب  هدش  هج  وتم  حاال  هک  یر  دتخ 
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: تفگ و هتخادنا باال ییوربا تسا

ارچ! متیاکش هب یگدیسر !اما هتسرد _

! مراد تیاکش ییاباب یاقآ زا نم

؟ تشاد تیاکش شوایس !زا مدرک شهاگن بجعت اب

رد مخا واب هدش زاب شوایس قاتا برد نیح نیمه

. داتسیا بوچراهچ
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بوچراهچ هب  اشار  هناش  تم  س  کی  ید  ماح  ند  ید  ا 
دز. دنخ  زوپ  ش  یاپا  ترس  هب  یه  اگن  واب  هدا  د  هیک  ت  بر  د 

؟ دوب  ربخ  هچ  اجن  ی 

نابز هب  ناه  ج  ار  درو  یمخ  چخر  منه  ردذ  هک  یلا  و 

... درو  آ 

ش؟ وای  س  هیچ  نات  ساد   _

رت شار  یاه  بل  و  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  ش  وای  س 
: تف  گ  وا  زا  رتو  لج  ید  ماح  اما  د 

بانج دیت  شاد  ورن  نو  م  لوصح  م  زا  یرا  دهگ  ن  طی  ارش   _
یر! هاو  ج 

ش وم  راگ  نا  ورا  ه  هچ  راپ   ... هدش  با  رخ  لو  صح  م 
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! هدی  ی 

هش؟ اب  وگخ  ساپ  دیا  ب  امش  زج  ی 

هب ناه  ج  هاگ  ن  ید  ماح  یاه  تب  حص  تد  م  مام  ت 
. دوب  ش  وای  س 

! دون  شب  ار  وا  با  وج  دوب  رظ  تنم  راگ  ن 

زا ند  ش  ادج  واب  هدی  شک  یا  هزا  یمخ  ش  وای  س 
و هدی  شک  ولج  شار  نی  ریز  بل  ش  قاتا  رد  بو  چر  ا 

: تف  گ 

مناخ هرص  اق  یی  ورپ  ِم  جح  نیا  زا  منو  بز  نم  _واال 

ید! م 

یم ام  ند  رگ  ونو  تراب  نا  هابتش  هشا  ابن  تش  ز  تق  و  ه 
؟ دیز  ا 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر  ناه  ج 

هن! تک  رش  طس  _و 
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نم... قاتا میرب

هک دهدب ار شوایس باوج هدرک زاب ناهد یدماح

: تفگ رت مکحم ناهج

!! یدماح مناخ _

تمس وهب هدز شوایس هب یا هنت ترفن اب یدماح

. درک تکرح ناهج قاتا

: متفگ و هدش دنلب میاج زا

؟ مرایب یزیچ _نم...

مخا واب هدیخرچ متمس هب ودره شوایس و ناهج

: دنتفگ یکچوک

! تسین _المز

************

" ناه  "ج 
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؟ نوتکردم _

هنیس یور اررب شیاه تسد و هتخادنا اپ یور اپ

درک: لفق شا

... حوضو اههب هچراپ _

: متفگ و هدروا ارباال متسد

؟ یدماح مناخ مقمحا نم نوترظن _هب

و یسررب نودب ، مراد تراجت یوت هک یا هقباس اب

یرتشم یارب ور میتادراو لوصحم ، سانشراک دییات

؟ متسرف یم
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هدرک زاب  شار  یاه  تس  د  هک  مدرک  هاگ  شن  وای  س  ه 
: تف  گ 

... ناه  ج  تس  ین  اه  هچ  راپ  رس  ثح  _ب 

ام تس  د  هک  مگب  ردق  نیم  ه  اما  س  گید  زیچ  رس  ثح  ب 
راکرس هرپ  نو  تلو  صح  م  ند  وب  سملا  تا  بثا  یار  ب 

... منا  خ 

یس! ریم  ن  یی  اج  هب  اراک  نیا  ا 

رد نیا  االنزا  دید  وب  نو  ترابنا  تا  ریم  عت  رکف  هب  ه 
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! دید  ش  یم  ن  ودرا 

تروص هب  هچ  وصالت،  حم  هچ  رتف  د  یو  هچت  ن 
تبقارم انیا  مدو  ب  هتف  گ  نو  تردارب  و  امش  هب  یه  ا 

! داو  خ  ی 

! دیت  خاد  شنا  وگ  تش  پ  نو  تدو  خ 

زا دیا  ورب  ش  نایز  و  ررض  هدا  تفا  یق  افتا  ره  حاال 
. دید  ب  نو  تدو  خ  بی  ج 

یارب ام  دید  شب  شک  ور  هیض  ق  نیا  دیی  اوخ  ب  ه 

. میر  ادن  یلک  شم  یم  سر  تی  ا 

س... گید  زیچ  کالهی  امش  درد  دنچ  ر 

دش. عمج  میا  ه  مخ  ا 

! دوب  ن  تس  رد  طس  و  نیا  یز  ی 

! درک  یم  یف  خم  ار  یز  یچ  ش  وای  س 
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*****

ش وای  س  نیش  _ب 

نفلت  ، دیش  ک  یم  نیی  اپ  ار  بر  د  هری  گتس  د  هک  روط  ن 

: تف  وگ  هدر  شارباالوا  هار  م 

؟ مای  ب  دعب  منز  ب  گن  ز  _هی 

: متف  وگ  هدا  د  هیک  ت  یلد  نص  هب  ار  متش  پ 

... متف  گ  نیش  _ب 

! هنو  مب  رظ  تنم  هنو  تیم  تس  ا 

رب تش  گرب  ار  هتف  ر  ریس  وم  هدیشک  ش  ندر  گ  هب  یت  س 
! تس  شن  مزی  م  زا  لبم  نیر  ت  رود  یو  ر 

رظن ریز  شار  تاکر  وح  هدر  ک  زیر  ار  میا  ه  مش  چ 
. متف  ر 

. مون  ...مشی  وگب   _
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. درک  قی  مع  ار  ممخ  شا  تس  وپ  ند  ش  سخر 

؟ دوب  هدا  شد  رازآ  ردق  نا  یز  یچ  ه 

ش! وای  _س 

؟ هدا  تفا  قاف  تا  اید  ماح  و  وت  نیب  یچ  ماو...  ات 

و هدی  شک  ش  ندر  گ  یو  ربر  شارکالهف  یاه  تس  د 
: تف  گ 

هک تس  ین  یز  یچ  اما...  منک  یم  ارتح  ا  یب  ماو  خی  _من 

. مگب  ته  ب  ماو  خ 

زیم یو  ر  نفل  ت  یاد  ص  م  نزب  یر  گید  فر  ح  هکن  زاا  ل 

دش. بدنل 

یور هرا  مش  شهب  وای  س  تروص  زا  ار  مه  اگن  ثک  ام 
. متخ  ود  نفل  ت 

: متف  وگ  هتش  ادر  ارب  یش  و 

هلب...  _
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... نابرق _

: متفگ شا وطالین ثکم زا کالهف

؟ هچنغ هدشیچ _

... ندموا امش اب تاق مال یارب تیاده ... یاقآ _

... تیاده دیون
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ــه" چنغ "

و میظ  نت  میا  رب  نیع  م  هک  یرا  ک  هما  نرب  قبا  ط 
س اسا  رب  ار  اه  هدن  ورپ   ، دوب  هدر  ک  تش  ادد  ا 
یا هش  یش  زیم  یو  ور  هدی  شک  نو  ریب  ناش  تیو  ل 

. مدا  د  قرار  یش  ن 

ش یور  ورب  هدی  شک  بق  ارع  راد  چخر  یلد  ن 
. متس  ش 

نتشادرب واب  هدا  د  میا  ه  تس  د  هب  یس  وق  کشو 

. مدر  ک  عو  رش  ار  مرا  ک  هدن  ورپ  نیل  و 

! دوب  دنک  اعق  او  متس  د  دوب  نیع  ابم  ق 

هتشذگن هدنما  ورپ  نی  لوا  عو  رش  زا  ید  ایز  میا  ت  زون  ه 
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هک یلا  ح  رد  سخر  یتر  وص  اب  ید  ماح  منا  خ  هک  د 

جراخ ناه  ج  قات  زاا  دوب  هدش  ادص  شرپ  یاه  س  ف 
! دیب  وک  مه  هب  ار  بر  ود  ه 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  مبن  اج  هب  یخ  زرب  هاگ  ن 

! منک  راک  یچ  نو  تاه  اب  منو  د  یم   _

. تف  باالر  میو  ربا  ود  ر 

؟ تف  گ  یم  نای  ز 

ش یارب  ات  دنی  شنب  میو  وگب  هدرک  زاب  ناه  د  متس  ا 
تمس هب  بدنل  یاه  مدق  اب  اما  مرو  ایب  بآ  ناو  ی 
کیرتسیه راش  ف  راب  نیدنچ  واب  هتف  ر  روس  ناس  ا 

زاب پسزا  هلص  زبس،باالاف  همک  د  یو  شربر  تش  گ 
دش! ش  کقا  تا  شودرا  ن 

ار مرس  قی  مع  یم  وبدزا  مد  واب  هدز  پکل  راب  نید  ن 
. مدن  اخر  چ  اه  هدن  ورپ  تم  س  ه 
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! تس  ا  نم  شد  و  تس  ود  زا  ،رپ  یرا  ک  طی  حم  ر 

! شارددرا  دوخ  یاج  ال  ماک  هک  تر  اجت  ر 

اراب العتا  طا  و  هدش  ناه  ج  یص  خش  هکب  ش  ودرا 

اه هدن  ورپ  نتم  هب  ند  رک  هاگن  رط  اخب  هاتو  ک  یاه  ثک  م 
. مدر  ک  متس  یس  ودرا 

قبط و  هتش  ادر  ارب  زیم  یو  ر  یک  چو  ک  ناب  سچ  هگر  ب 
دش.» متس  یس  «ودرا  متشو  شن  یور  رب  نیع  م  هتف  گ 

هدنورپ یی  ادت  با  هح  فص  یو  وربر  هدن  ارک  ن 
. مدن  ابس  چ 

هبل و  هدر  وخ  لق  مرا  ک  دوخ  هک  مدی  شک  بق  ارع  متس  د 
نآ و  هدر  ک  زارد  تس  مد  ناوتب  هکن  زاآ  لبق   . تف  ر  ز 

دات. فا  نیم  ز  یو  ربر  مری  گب  ا 

نا مدش  مخ  یلد  نص  ند  کیش  بق  وابع  هدی  شک  یف  و 
دش. زاب  یه  کاتو  گن  ابز  روس  ناس  آ  بر  د  هک  مرا  درب  ا 
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هک مدمآ وباال هتفرگ مناتشگنا نایم ار راکدوخ

. مدش ناش هجوتم

! کانسرت ... یمک و شوپ کیش تدش هب ینز و درم

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

429 تراپ #



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. دنت  شاد  نت  رب  یک  شم  تس  دکی  یاه  س  ابل  ودر  ه 

ار ناس  نا  هاگ  ن  ناش  حاالت  اما  دوب  ن  یبی  جع  ز 
! دیش  ک  یم  ناش  دوخ  تم  س  هب  هاگ  ادو  خ 

یور رب  هک  یم  رها  شاراب  راد  چخر  یلد  نص  د 

و هدا  د  تک  رح  مزی  م  تم  س  هب  دوب  اش  یلد  نص  هتس  د 
دات. اسی 

و هدز  یک  چو  ک  دنخ  یبل  قیمع  مد  واب  هدم  آ  مدو  خ  ه 
: متف  گ 

. دید  موا  ش  وخ  _سالم، 

؟ دیر  اد  یلب  ق  تق  و 

یمک یا  هفر  ط  کی  دنخ  اببل  ملا  وس  هب  هج  وت  یب  د 

ش رشی  هت  هب  یت  سد  و  هدش  اج  هباج  یلد  نص  یو  رر 
! دیش  ک 

ش دنخ  زوپ  هج  وتم  هک  م  داد  نز  هب  درم  زا  ار  مه  ا 
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! م 

؟ هرب  خ 

یادص و  هدش  زاب  همی  ن  ناهج  قات  ا  بر  د  هظ  حل  نیم  ه 
: دیچ  یپ  نلا  س  رد  ناه  شوج  وای  س 

؟ مای  ب  دعب  منز  ب  گن  ز  ش_هی  وای  س 

... متف  گ  نیش  _ب  ناه  ج 

هنو. مب  رظ  تنم  هنو  تیم  تس  ا 

هرابود هک  دوب  ناه  قج  اتا  زاب  همی  ن  بر  د  هب  مه  ا 
دش. هتس  ب 

ش. اب  مور  ...آ  بخ  یلی  خ 

! تس  ین  ینا  رگن  یار  ب  یز  ی 

هجوت یب  و  هدن  اخر  رچ  وتینام  تم  س  هب  ار  ما  یلد  ن 
هدرک زاب  ار  زور  ما  یاه  مالقتا  هح  فص  ناش  توک  س  ه 

: متف  وگ 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

نو؟ تفی  رش  مس  _ا 

هب هک  متخ  ود  درم  تهب  یدج  اب  رابن  یا  ار  مه  ا 
: تف  شگ  رس  ند  اد  ناک  وابت  دید  نخ  حو  ض 

ش! یتش  ک  هک  یر  دتخ  ردپ   _

دش! هتش  ک  هرا  بکی  هب  مبلق  ناب  رض  مام  ت  راگ  ن 

دش! کش  خ  مدو  جو  مام  ت 

... مزغ  مح،م  ور  مبل،  ق 

ناتشگنا ات  رس  هزا  رابکی  هب  هقب  اس  یب  یی  امر  س 
. درک  تک  رح  میا  ه 

رتخ! د  وش  ن  _متا 

... هدو  ز  یلی  خ  ند  ش  تو  هبم  و  متا  یار  االنب 

تیاده دیو  ن  وگب  یر  هاو  ج  نا  هجــ  هب  راد  رب  وتن  ف 
! هدم  و 

شاراب دوخ  مس  وا  دیش  ک  راکش  آ  یر  خس  مت  اراب  ناه  ج 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

! دروا نابز هب رورغ
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. دیخ  رچ  ش  ترو  ص  تم  س  هب  هدر  شف  یبل  ابق  مه  ا 

. تش  ادن  ته  ابش  اناج  هب  یا  هرذ  یت  ح 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ندرک رت  واب  هدر  ک  تش  ارم  ما  هدش  درس  یاه  تس  د 
: مدز  بل  میا  ه  ب 

نم...  _

چیه هک  ید  رم  اب  یرا  رکت  هلئس  م  نیا  رس  رب  دیا  ب  ا 
؟ مدر  ک  یم  ثح  ب  تش  ادن  اناج  یگ  دنز  رد  یش  ق 

ما یلد  نص  یت  شپ  هورب  درشف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  ب 

. مدا  د  هیک  ت 

! منک  هول  ج  فی  عض  ناش  لباق  م  رد  دیا  ب 

مش! اب  نار  گن  هک  متس  ین  راکه  انگ  اما  مدش  ریگ  لف  ا 

دنخزوپ و  هدر  ک  هاگ  ن  ناش  یاپات  رس  هب  هاتو  ک  یث  کم  ا 
. م 

. درب  ناش  تام  ودر  ه 

دربیک یو  ربر  ار  منا  تش  گنا  و  هتخادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

. مدر  ک  داج  یا  دید  ج  یا  هدن  ورپ  و  هتش  ا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

وهب هدر  ک  ودرا  زیم  یو  ر  هدن  ورپ  قبط  شار  مس  ا 
. مدی  چخر  ناش  ت 

! دوب  یف  اک  هزا  دنا  نیم  ه 

. مدی  شک  مدو  خ  تم  س  هب  ار  زیم  یو  ر  نفل  ت 

رارق مش  وگ  رانک  ار  یش  وگ  و  هدر  شف  ار  کی  همک  د 
. مدا  د 

: دیچ  یپ  مش  وگ  رد  ناه  ج  یاد  ص  قو  ب  نیم  ود  ا 

_هلب...

! دوب  هدن  نک  مرگ  شلد  یاد  ص  گن  هآ  ردق  چ 

... ناب  _رق 

. مدر  ک  ثک  وم  هدا  تفا  نز  ص  رح  رپ  تر  وص  هب  مه  اگن 

هن   متخ  انش  یم  ار  وا  نم  هن  هک  ینز  یار  صب  رح  نیا 
؟ دوب  !ن  دوب  بی  جع  ارم  وا 

هچ؟ نغ  هدش  _یچ 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

نایم راک  دوخ  ند  ناخ  رچ  واب  هتف  رگ  نز  زا  ار  مه  ا 
: متف  گ  منا  تش  گ 

ند... موا  امش  اب  مالقتا  یارب  تی  اده   ... یاق  _آ 

! دوب  هدر  ک  اهر  شار  رتخ  د  هک  ید  ر 

یی!؟ اقآ  ه 

: مدا  د  هما  د 

... تی  اده  دیو  _ن 

یمن نم  و  داد  یم  ش  کوش  زا  ناش  ن  ناه  ج  ثک  م 
. دوش  لا  حش  وخ  ناه  نج  درک  هکو  ش  اب  دیو  ن  متس  ا 

س فن  یاد  ص  هکن  آ  دوج  ابو  ناه  ج  تو  کس  ند  ید  ا 

هب هک  یا  هلم  ج  نیل  وا  دیچ  یپ  یم  مش  وگ  شرد  ی 
. مدر  وآ  ناب  ربز  ار  دمآ  منه  ذ 

. ننو  مب  رظ  تنم  مگی  ...م  ناب  رق  مش  _چ 

ش ترو  ص  و  هدش  درگ  حو  ضو  هب  دیو  ن  یاه  مش  چ 
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... خرس
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هدز اهنآ  هب  یم  ارا  دنخ  ،بل  هدن  ادرگرب  ش  یاج  رد  ار  نفل  ت 
یا هری  اد  نام  لبم  و  نلا  س  رگی  د  تم  س  هب  منا  وابدتس 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مدر  ک  هرا  ش 

. دین  ومب  رظ  تنم  هقی  قد  دنچ  افط  _ل 

و هدش  تش  م  یلد  نص  هتس  د  یو  ربر  دیو  ن  نات  س 
: تف  گ 

!؟ میی  وت  هرخ  سم  ام  ید  رک  رکف   _

منک یم  ن  مس  انش  یمن  هک  یم  دا  هرا  برد  یر  کف  نم   _
! تی  اده  با  ن 

... دین  کن  بج  عت  افط  ل 

! دید  موا  یلب  ق  تق  و  نو  د 

! هیع  یبط  ند  نوم  رظ  تنم  هقی  قد  د 

ش دتس  تک  رح  و  زیم  یو  ربر  نز  ند  ش  مخ  اب  نام  ز 

ورد هدش  زاب  ناه  ج  قات  ا  بر  د  ما  هقی  تم  س  ه 
دات. اسی  بو  چر  ا 

دیون یو  ربر  نم  شزا  مار  آ  اما  سخر  هاگ  ن 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. درک  تک  ر 

نم هب  تی  دج  واب  هدا  تس  شیا  وای  شس  رس  تش  پ 
. درک  یم  هاگ  ن 

ار منه  ذ  قام  عا  ات  تس  اوخ  یم  ش  هاگ  ابن  راگ  ن 
و یت  حار  ان  ثع  اب  تی  اده  دیون  دوش  نئم  طم  و  دناو  خ 

! هدش  ن  مرا  ز 

ات مدا  د  ناک  ت  وسیر  هت  شاذگ  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

. منک  تح  ار  شار  یلا 

یلدنص هک  یلا  هودحر  دمآ  فر  ح  هب  دیو  ن  نیح  نیم  ه 
: تف  گ  دنا  چخر  یم  اشار 

یرهاوج با  نج  تس  ین  یزا  ون  نو  مهم  مس  ر  نیا   _
گر!! ز 

: تف  گ  دنخ  زوپ  شاب  وای  س 

تترپ و  ید  اسی  او  تک  رش  نیا  نیم  ز  ور  زون  ه  هکن  _یا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

! هیی  اریذ  پ  یع  ون  نو  ریب  مید  ر 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  دیو  ن 

!؟ موه   _

رتخد شملا  فص  هکن  یت  کرش  یاک  یئاز  وم  یو  ر  هکن  ی 
کس هچی  فط  ل  نو  یدم  ور  مدا  سی  او  هدو  ب  ممو  محر 

! یئا  باب  ش  وای  س  متس  ی 

دات. اسی  ناه  ج  یو  ربر  مه  ا 

؟ تف  گ  یم  ن  یز  یچ  ا 

ش یاه  تس  شد  وای  س  بهب  اطخ  نم،  هب  یه  اگن  مین  ا 
: تف  وگ  هدر  ب  ورف  ش  راو  لش  بی  ج  نو  رد  ا 

دای تق  و  هچی  دیو  ش...ن  وای  س  هرا  دن  لا  کش  _ا 

! هرا  ذن  اپ  ند  رکن  ش  توع  د  هک  یی  اج  هتف  ر 

تکرش نیا  یو  ت  اناج  مهس  تع،  ال  طا  ته  ج  افر  ص  و 
! هدش  راذ  گاو  نئم  طم  درف  هی  هب  لا  مک  و  مام  ت 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

! اناج دوخ تساوخ و دید صالح قبط

م یارب یلیلد یدموا اجنیا هب عوضوم نیا یارب هگا

. منیب یمن هرابنیا رد نومتاق ال

حضاو میارب ال ماک دیون یاه نادند شیاس یادص

! دوب

یارب هنوتیم روطچ ینوناق نس ریز رتخد _هی

؟ هریگب میمصت شمهس
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نس شهب  ندش  هدی  دزد  زا  لبق  هتف  ه  کی  اناج   _
. دوب  هدی  سر  ینو  ن 

. مید  یخ  رچ  روس  ناس  تآ  مس  هب  یگ  مه  رایه  م  یاد  ص  ا 

؟ مید  شن  ش  ندم  هجآ  وتم  روط  چ 

ناهج هناش  هب  هناش  و  هدمآ  ولج  مکح  م  یی  اه  مدق  ا 
. دات  اسی 

ینودن خی  رات  و  تس  ایس  و  نوناق  زا  یز  یچ  یت  _قو 

! تی  اده  ِبا...  نج  هش  یم  تخ  س  ند  یگن  ج 

هجوت اب  ور  نو  تقب  اس  رس  مه  قو  قح  و  قح  مام  ت  هاگ  د 

... هدا  د  نئم  طم  درف  هی  هب  دها  وش  و  کر  ادم  ه 

ملا تق  و  هچی  هک  یلا  وما  هرابر  د  ینا  رگن  یار  ب  یی  ا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. تس  دش،ین  دها  وخ  ون  هدو  بن  ا 

هراشا دوب  ش  رانک  هک  ینز  وهب  هدز  ید  نخز  وپ  دیو  ن 
. د 

زا یت  کاپ  ناه  وج  رایه  ش،م  وایس  هب  یلک  هاگ  ابن  ن 
. تخ  ادنا  نم  زیم  یو  ور  هدیش  ک  نو  ریب  ش  گرز  ب  فی  ک 

! بل  طم  لص  رسا  مرب  ه  مدقم  نو  دب  دید  اد  حی  _تجر 

! تس  ین  یلک  شم  هش...  ا 

ـر... ته ب 

: تف  وگ  هدر  ک  لفق  رایه  م  یو  ربر  شار  هاگ  ن 

رتشیب یه  اگد  اد  یاک  دتس  رتفد  نیا  اب  نو!وت  ناق  درم   _
یرهاوج هبو  ت  مرا  ذیم  وشتا  حی  ضو  ،پست  یی  انش  آ 

! ید  ب  گر  ز 

ــال... عف نم  ر 

داد: هما  دا  وطالین  ی  هاگن  واب  هدی  چخر  نم  تم  س  ه 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

! هدش مومت اجنیا _

: تفگ و هدیخرچ ناهج تمس هب هرابود

! مینیبب ورگیدمه هرارق یلیخ دعب هب نیا _زا

**

یا هش  یش  ناو  یل  ند  ش  هت  سکش  اب  ناه  ج  دای  رف  یاد  ص 
دش! یک  ی  هدش  هدی  بوک  راو  ید  هب  ه 

زیچ! همه  یب  هکی  ترم  هدر  ک  _غطل 

!؟ هدر  ک  رکف  ش  دوخ  ش  یپ  ی 

: تف  وگ  هدز  وقر  اراه  هگر  ب  رایه  م 

هراد دها  وش  کر  دم  سیر  هی  دیون  هتش  ون  اجن  _یا 

هاگ! داد  یار  نرظ  دید  جت  یار  ب 

: متف  وگ  هدر  ک  یه  کاتو  ثک  م 
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هدب؟ رییغت وهاگداد رظن ات هشاب هتشاد هنوتیم یچ _

؟ دیدرک شموکحم یچ اب امش

داد: ار مباوج هلصاف باال رایهم

یم نوشن هک ینوناق یکشزپ هگرب هب هجوت _اماب

وعال هنزیم کتک ادمع ور شرادراب رسمه دیون داد

. میدرک موکحم هراد هرفن هس یسنج هطبار هب هق

اسنوم #: هدنسیون
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ور هدا  خونا  یاض  عا  کت  کت  هدن  ورپ  راب  نید  نچ  یض  ا 
نیا یار  ورب  رفن  کی  تی  اهن  ورد  درک  یس  ر 

. درک  با  خت  نا  تی  لوئس  م 

: تف  وگ  هدش  مخ  زیم  یو  شربر  وای  س 

هتشذگ هرا  برد  و  هدر  ک  لح  ور  ش  یس  نج  لک  شم  دیا  _ش 

یم ش  لوبق  تی  عض  و  نیا  اب  هاگد  اد  هنک  تم  ادن  راه  ظ 
؟ ه 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر  رایه  م 

هش! ساب  مل  لبا  ق  دیا  ب  کردم   ! تس  ین  یف  اک  انیا   _

میمصت امد  آ  فر  ح  هب  انب  هاگدا  د  هش  اب  نیا  رب  قرار  ه 

هش! یمن  دنب  گن  س  ور  گن  س  هک  هری  گ 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

غو! ورد  تس  !ار  هنز  یم  فر  ح  هی  یک  ر 

ثکم رایه  ش،م  وای  س  ها  رمه  نفل  ت  ند  ما  رد  ادص  هب  ا 
داد: هما  دا  اما  د 

... میم  هفب  هاگ  داد  زا  لبق  دیا  _ب 

... هدا  هرف   _

: تف  وگ  داد  ناک  رست  رایه  م 

... رکی  وراپس  نزب   ... هدب  با  وج   _

ار تف  گ  رایه  م  هک  یرا  ک  تع  رس  شهب  وای  س 
. داد  ماج  ن 

! دیچ  یپ  قات  ردا  ینا  بص  ع  یم  ک  داه  رف  یاد  ص 

یم گن  ز  یچ  ره  ؟  هرب  خچ  اجن  وا  تس  ه  مول  عم  _هچی 

مدآ دیگ  یم  !ن  دید  یمن  با  وج  نو  تمو  دک  هچی  م 

هش؟ یم  نار  گ 

هدش شبدنل  یاج  زا  هک  دمآ  ش  دای  یز  یچ  راگ  نا  رایه  م 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

: تف  وگ  هتف  رگ  ش  زادتس  شار  وای  س  هار  مه  نفل  وت 

؟ یرا  دیبر  یت  سنو  ت  یز  یچ  اناج  یشوگ  داه...زا  _رف 

... مگب  ونی  مه  مدز  گن  ز  اقی  _قد 

. دمو  شردا  التاع  طا  همه  حبص  زور  م 

شار هاگ  ن  قی  مع  یی  ساه  وفن  سخر  یتر  وص  اب  ناه  ج 
. تخ  ود  رایه  م  ه 

دز: بل  و  هتش  اذگ  مه  یو  ربر  پکل  رایه  م 

. مدر  ک  گن  هام  ه  نم   _

چراپ واب  هتف  ر  زیم  یو  ر  درگ  ناویل  تم  س  هب  متس  د 
. متف  ر  ناه  ج  تم  س  وهب  هدر  ک  رپ  ار  نآ  ب 

هسفق و  دز  یم  ض  بن  حو  ضو  اشهب  هقی  قش  یاه  گ 
دش. یم  یلا  وخ  رپ  نیگ  نس  و  قی  مع  اش  هنی  س 

ات متف  رگ  ش  ریز  ار  متس  ود  هداد  ش  دتس  هب  ار  ناو  ی 
دنک. کی  دزن  ش  یاه  بل  هب  ار  ن 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

داد: همادا داهرف

طخ اب شمه یفخم یشوگ نیا یاسامت تسیل _

! هدوب دیون

یرس وهی هتشون ور نوشرارق یاج هک کمایپ اتدنچ

... هرفنود و یفلس سکع

اسنوم #: هدنسیون
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دز: بل  یم  ارا  وهب  هد  اتسی  ا  هار  نای  م  ناه  ج  تس  د 

س! _کع 

داد: هما  دا  هک  دوب  شن  دوخ  حلا  رد  راگ  ن 

ش؟ لا  وما  هب  ند  ریس  یار  ...ب  هدر  ک  هدا  فتس  ا  اناج  _زا 

. دیخ  رچ  رایه  م  تم  س  هب  مه  ا 

!؟ دوب  نیم  اهه  کر  د 

یم نام  کت  کت  رکف  متحاالرد  هکا  یر  کف  ش  وای  س 
درو. ا  ناب  ز  هب  ار  دیخ  ر 

هطبار هنک  تب  اث  هنو  تیم  املی  سوف  کع  هئار  _ابا 

لد شهب  زا  یا  هنی  اجک  و  هتش  اد  اناج  اب  یبو  خ 
! هتش  ا 

. دیخ  رچ  ناه  ج  تم  س  هب  م 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

دز. یم  ود  ود  ش  هاگ  ن 

ش یاه  مش  چ  داد  یم  ن  ناش  شن  رها  ظ  مه  ردق  چ  ر 
دند! ز  یم  دای  رف  شار  بلق  نتس  ک 

بل وهب  هدی  شک  نو  ریب  ش  ناتش  گنا  نای  م  زا  ار  ناو  ی 
. مدر  ک  کی  دزن  ش  ی 

! دوب  نتخ  وس  حلا  رد  هرو  ک  دنن  ا 

: مدز  ش  یاد  ص  یم  ارآ  ه 

... ناه  _ج 

: درک  همز  مز  هرا  بود  هک  دوب  شن  دوخ  حلا  رد  راگ  ن 

هس! شرب  فده  هب  ات  هدر  ک  هدا  فتسا  نم  یان  اج  _زا 

لو؟ رطپ  اخ  ه 

ش یاه  بل  هب  ار  ناو  ویل  هت  شاذگ  رانک  ار  للع  ت  رابن  ی 
. مدن  ابس  چ 

. دیا  شیب  رس  بالیی  مدی  سر  ت 
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ـ: مدز  بل  و  هدر  وا  نیی  اپ  ار  میا  د 

... روخ  ب  هعر  ج  هی  منک  یم  ش  هاو  _خ 

بل و  هدش  لفق  میو  ربر  تعرس  اشهب  ینا  فوط  هاگ  ن 
. داد  هلص  اف  مه  زا  شار  ی 

و درو  خ  یا  هعر  .ج  مدر  ک  جک  ار  ناو  یل  تع  رس  ه 

. دیش  ک  بق  ع 

رب تس  .د  درک  زاب  ار  نا  و  هتف  ر  هرج  نپ  تم  س  ه 
دز. یم  مدق  وکالهف  دیش  ک  یم  ش  ندر  گ 

هدرک عط  سارق  امت  حاال  هک  مدی  چخر  رایه  م  تم  س  ه 

. دوب  هتس  شن  ناه  ج  زیم  لبا  قم  نام  لبم  یو  وربر 

؟ دید  ش  دیم  _انا 

: تف  شگ  رس  ند  رک  بدنل  نو  دب  رایه  م 

! هعق  وت  ثح  ...ب  تس  ین  ید  یما  ان  ثح  _ب 

. مید  رک  یم  وشن  رکف  تق  و  هچی  هک  مید  روخ  یی  اج  ز 
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@DONYAIEMAMNOE

یساپاپ ...هی رایهم نک ادیپ کردم هدش یروج _ره

! مدیمن زیچ همه یب کدرم نیا هب ور اناج قح زا

اناج... اما منکیم ومش نمتال ناهج _
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... رایه  م  مون  شب  ماو  خ  یم  ن  اناج  هرا  برد  یچ  _یه 

یچ! ی 

دات: شاسی  یاج  ورد  هدا  د  ناک  ت  سیر  رایه  م 

وتشمارآ نک  یع  اما...س  یا  ینابصع   ... تم  مهف  یم   _
... ینو  درگ  ر 

هار منئ  مط  وم  یس  انش  یم  ودی  ون  نو  ممه  زا  رته  وب 
واب یرا  زب  رانک  وتت  ا  ساسح  ا  هگا  هنم  زا  رته  وتب  ل 

. یر  یگب  میم  صت  قط  ن 

یوس نآ  شهب  نامش  حاالچ  هک  ناه  ج  زا  شار  هاگ  ن 
دوب هدش  هتخ  ود  رهش  رد  مولع  مان  یا  هط  وقن  هرج  ن 

دز: بل  و  دنا  چخر  نم  تم  س  ه 

ش... شاب  بقار  _م 

: مدز  بل  و  هدر  شف  مه  یو  ر  هب  ار  میا  ه  پکل 

. متس  _ه 
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*******

. تش  ذگ  یم  رایه  شوم  وای  س  نتف  زار  یت  عاس  ک 

مه بو  رغ  و  هتف  ر  ورف  روآ  بع  ر  یتو  کس  رد  تک  ر 
دز! یم  نم  اد  کان  سر  حست  نیا  ه 

هک دوب  هدن  ام  یق  اب  زور  ما  یار  ب  مالقتا  قرار  هس  ا 

. درک  یگ  دیس  اهر  نآ  هب  یی  اهنت  شهب  وای  س 

مه همل  ک  کی  یت  ح  رایه  م  نتف  زار  دعب  زا  ناه  ج 
یوتسپ رد  یز  یچ  لا  بند  راگنا  و  دوب  هدر  کن  تب  ح 

! تش  گ  یم  ش  ن 

راک تی  عض  و  متس  یس  یو  ر  لیمی  زاا  راب  نید  نچ  نیع  م 
متشاد لک  شم  یز  یچ  رد  رگا  درک  دیک  وات  دیس  رپ  ا 

مس. رپب  وا  زا  حامت 
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داد! یم یداهنشیپ مه ناهج توکس نیا یارب شاک

وهب هدش دنلب میاج زا میاهراک ندش مامت زا کالهف

. مدرک تکرح ناهج قاتا تمس

ود اب نامزمه و هتفرگ مناتشگنا نایم ار هریگتسد

. مدیشک نییاپ ار نآ مدز قاتا برد هب هک یا هقت

یلدنص یتشپ ارهب شرس و هتسشن شزیم تشپ

دوب. هداد هیکت

؟ دوب هدیباوخ

ای...

هدز تشحو درک روبع منهذ زا هرابکی هب هک یرکف اب

مدز: شیادص

ناه؟ _ج...ـج

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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یاه مدق  واب  هتف  باالر  مبلق  ناب  رض  ش  توک  س  ند  ید  ا 
. مدر  ک  تک  رح  ش  تمس  هب  بدنل 

و رد  هب  راو  هناو  مید  بلق  متف  گ  یم  رگا  دوب  ن  غو  ر 
. دیب  وک  یم  ما  هنی  س  راو  ی 

. مدا  تس  شیا  رانک  و  هدز  رود  ار  ز 
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رارق اش  هناش  یو  وربر  هدرو  ارباالا  منا  زرل  تس  د 
. درک  زاب  پکل  هک  مدا  د 

هدش جر  اخ  هنی  س  هزا  رابکی  هب  ما  هدش  س  وح  سبم  ف 
دش! مش  خ  زا  رپ  مدو  جو  و 

ص رح  واب  هدز  اش  هناش  رب  یت  شم  رایت  خا  ی 
: مدی  ر 

! مدی  سر  ؟ت  ینک  یم  ورا  کنی  ا  ارچ   _

: تف  گ  یم  ارآ  وهب  هدن  اخر  چ  متم  س  هب  شار  ر 

هش؟ اب  هدر  ک  هتک  س  تد  جال  ید  یس  _رت 

اش هدش  سخر  یاه  مش  چ  هب  هری  وخ  هدش  زدای  ممخ  ا 
: مدز  ب 

نو... ج  زا  رود   _

دش! جک  ش  بل  هش  و 

: تف  وگ  هدر  ک  ادج  یلد  نص  زا  اشار  هیک  ت 
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نیچمه جالدش  یار  هکب  یتس  ه  یس  ک  اهنت  اعط  ق  _وت 

! هگی  م  یز  ی 

دش؟ موم  ت  تا  ر 

: متف  شگ  وسلا  هب  هج  وت  ی 

یت! نسی  نم  جالد  _وت 

... مدو  ب  _اما 

. مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

ور هتش  ذگ  نم  اس!  هتش  ذگ  عفال   " دوب  ید!و"  _وب 

. منک  یم  ن  حلم  مش  ود  یو  ر 

یت! نسی  هتق  و  یلی  خ 

: تف  وگ  هدش  ردک  ش  هاگ  ن 

؟ ینئ  مط  _م 

هش... اب  دید  ج  هش  قن  هی  انیا  همه  دیا  ش 
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راکفا اب  مید  لب  بو  ...خ  ارجات  س!ام  ارج  امات  راک  ن 

. مین  ک  یزا  ب  امد  ا 

تداع هی  نو  متی  عقو  وم  هاگ  یاج  زا  هدا  فتس  وا 
اس! هناز  و 

نوملوپ زا  هش  اب  نو  م  عفن  هب  اجر  امه  لثم  یی  امد  آ 
یتح  . میس  رب  نو  ماه  هت  ساوخ  هب  ات  میر  اذ  یم  هیا  م 

هش! ابن  نو  مقح  ه 

رومن کق  اتا  نآ  رد  زور  کی  هک  یی  اه  فر  ح  روط  چ 
هب طخ  نین  چنی  مارا  دوب  هدز  ش  شهب  تخ  انش  نو  د 

؟ دوب  هدر  ک  ظف  ح  ط 

. تف  باالر  هاگ  ادو  خان  مبل  هش  و 

و هدا  د  روب  شع  رس  رانک  زا  ار  متس  د  یه  کاتو  ثک  ام 
. مدن  اسر  اش  یلد  نص  یت  شپ  ه 

: متف  وگ  هدر  ک  مک  ار  نام  هلص  ا 
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! ینک یمن وراکنیا _

وت...
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اج هباج  ش  نامش  چ  نای  ارم  مه  اگن  یه  کاتو  ثک  ام 
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: مداد همادا و هدرک

هلصاف نومسآ ات نیمز دب، یامدآ زا نم روصت _وتاب

... یراد

و هلیح اب وتراک تقو چیه ، یرهاوج ناهج وت...

! سا هدش دییات یروئت هی نیا ! یرب یمن ولج غورد

رومن کق  اتا  رد  نا  متارط  اخ  طخ  هب  طخ  دش  یم  ر 

؟ منک  ش  وما  رف  ار  مالقتا 

... خلت  مه  ردق  چ  ر 

! دوش  ش  وما  رف  یزو  ر  دوب  لا  ح 

ار یس  ح  هچی  هک  دوب  مار  آ  ید  ح  شهب  هاگ  سن  ونا  ی 

. درک  یم  ن  لقت  ن 

رد نیش  نلد  یش  مار  وآ  ید  رس  نوخ  شاب  یاه  مش  چ 
تساوخ یم  راک  نیا  اب  راگنا   ، دیخ  رچ  یم  متر  و 
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دش! کب  نو  ریب  مه  اگن  قم  ع  زا  ار  کالمم  تق  ا 

ش بل  هش  وگ  مری  گب  نتف  ر  بقع  هب  میم  صت  هکن  زاآ  ل 

یتشپ زا  اش  هیک  ت  نتش  ادرب  هتف،اب  باالر  تم  س  ه 
! دمآ  ولج  یلد  ن 

هک مدی  شک  بق  ع  تع  رس  وهب  هدش  درگ  منا  مش  چ 
دنلب ش  یاج  وزا  هدش  قی  مع  اش  هفر  ط  کی  دنخ  ب 

د!

تشپ شزا  تک  نتش  ادر  وابب  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

: تف  گ  یلد  ن 

؟ یرا  د  دام  تعا  مهب  _پس... 

ندرک عط  ق  نو  ودب  هتش  ادر  ب  بق  ع  هب  یر  گید  م 

ناکت تب  ثم  هناش  هبن  سیر  دید  رت  یب  نام  هاگ  ن  هتش  ر 
. مدا  د 

بیج نو  رد  شار  ودتس  هدنارا  خ  شار  یور  با  هش  و 
: درب  ورف  ش  راو  ل 
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... هبوخ _

و هدرک اررت شیاه بل هک مدرک شهاگن ماهفتسا اب

: تفگ دیخرچ یم هنشاپ یور هب هک ردحیلا

... هنوخ میرب _

متفرگ یم روتکاف شفرح یناهگان ندرک عطق زا رگا

میاه گر حاالرد هک ییابیز سح رکنم متسناوت یمن

. موش دیخرچ یم

نینچ نیا هشیمه عمج، لعف " هنوخ میرب "

!؟ دوب گنشق

*****

یاه ناو  خت  سا  کت  کت  زا  راگ  نا  هک  یا  هزا  یمخ  ا 
لفق مه  رد  ار  میا  ه  تس  د  تفرگ  یم  تَا  شن  ما  هتس  خ 
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. مدیشک ولج وهب هدرک

دش؟ عورش یک زا روسناسآ زا تسرت _

ار میاه تسد و هدش کشخ دربشاد یور رب مهاگن

. مدروآ نییاپ

. درک یم روم روم ار منت مامت کقاتا نآ هب رکف یتح

: تفگ مثکم ندید اب

... یدب باوج یتسین روبجم _

فک ار مناتشگنا و هدرشف مه یور اررب میاه کلپ

. مدرشف میاه تسد

نایم اررد ما هنیس هسفق اوق مامت اب یزیچ راگنا

داد. یم راشف و هتفرگ شیاه تشم

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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و تس  ار  تم  س  هب  نیش  ام  ینا  هگا  ن  ند  ش  هدی  شک  ا 
. مدر  ک  زاب  ار  میا  ه  شپکل  فقو  ت 

تشپ یاه  نیش  ام  دتم  م  قو  هبب  هج  وت  یب  ناه  ج 
. دوب  هدی  چخر  متم  س  الهب  ماک  نام  ر 

: دیر  وغ  هدی  چخر  متر  وص  رد  مخ  شابا  هاگ  ن 

ش! سکب  _فن 

ار مدز  واب  مد   . مدش  ما  هنیس  ینی  گنس  هج  وتم  تهزا 

. مدو  ب  هدر  شک  وما  ر 
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یاه ش  نکاو  ات  دوب  فر  ح  نیا  رظتنم  مزغ  م  راگ  ن 
! دری  گب  رس  زا  ار  تس  ر 

برد و  هدش  مخ  ناه  ج  متف  رگ  هک  یق  یمع  مد  ا 
. درک  زاب  ار  درب  ش 

. تف  رگ  متم  س  وهب  هدی  شک  نو  ریب  یک  چو  ک  بآ  یر  ط 

شار دتس  هک  مری  گب  ار  نآ  هدر  ب  ولج  تس  ثک،د  ام 
میاه بل  وهب  هدر  ک  زاب  ار  نآ  ش  دوخ   ، هدی  شک  بق  ع 

. درک  کی  د 

نک... زاب  وتن  هد   _

هدر، ارباالوآ  دوب  هدش  کش  خ  هار  نای  م  هک  ار  متس  د 
مچم نتف  رگ  اب  اما  مری  شگب  ناتش  گنا  نای  م  زا  ار  یر  ط 

دش. معنا 

: تف  وگ  هدش  رت  قی  مع  ش  مخ  ا  ه 

؟ یر  یگب  یاو  مخی  تا  شدتس  زرل  نیا  _اب 
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نک... ن  یزا  ب 

عیام و  هدر  ک  زاب  ار  میا  ه  بل  یر  طب  ند  رک  جک  ا 
. مدی  شک  رس  س  فن  کی  شار  نور  د 

یم ار  یر  طب  بر  د  هک  یلا  ح  رد  هدر  ب  بق  شارع  دتس 

: تف  گ  تس  ب 

! دوب  لا  وس  هی  طق  _ف 

وساالت"  " مان  هب  یک  رح  م  رظ  تنم  خلت  تا  رط  اخ  یض  ع 
ار... ناش  درد  ار...  ناش  ی  خلت  دنر  وای  ب  نام  دای  ات  دنت  س 

یم ار  روس  ناس  هبآ  مدی  دش  ایبو  ف  تل  ع  هک  ینا  سک  ا 

ند... وب  نام  وام  اباب  جاح  دنت  سنا  د 

! درک  ن  یو  اکج  نشنک  دیمهف  یار  ب  زگر  ه  لزغ  یت  ح 

جاح مه  درک  یم  یلا  وس  اش  هرا  برد  مه  یس  ک  ر 

دند. رک  یم  فر  حنم  ار  ثح  ب  ریس  م  نام  وام  ا 

یسک یار  ب  یک  انس  ورت  دب  روص  ت  دنت  ساو  خ  یم  ن 
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دنز. ا 

. مدش  ناه  ج  هج  وتم  مدو  خ  تم  س  بر  د  ند  ش  زاب  ا 

: تف  وگ  هتف  رگ  متم  س  هب  شار  دتس 

... روخ  ب  اوه  مکی  _ایب... 

هدش نو  گرگ  د  نان  چ  زور  نآ  هرط  اخ  زا  مدو  جو  اتق  ی 
مناوناز یو  ربر  ند  اتس  یا  ییانا  وت  مدو  ب  نئم  طم  هک  د 

. مرا  دن  ا 

روز هب  هک  یی  ادص  هواب  داد  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

: متف  گ  دش  یم  هدی  ن 

... دوب  سملا  هدز  اود   _

... مدر  ک  ریگ  روس  ناس  آ  یو  ت 

: مدا  د  هما  دا  مبل  ند  یزگ  واب  هدا  تفا  مند  هبب  یزر  ل 

ونم و  نش  هجب  وتم  ات  دیش  ک  لو  ط  تع  اس  تش  _ه 

نو... ریب  نش  شکب  کقا  تا  زا  ومگ  رزب  ر 
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دوب. هدرک توف مود تعاس یوت ... مگرزبردپ
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... متش  اد  رط  اخ  هب  ار  قیا  قد  نآ  کت  ک 

کیرات و  هدن  ز  هرط  اخ  کی  لثم  زور  نآ  زا  یت  مس  ق 
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. تفرگ ناج منامشچ لباقم

کقاتا ییاهتنا هشوگ هس رد دیزرل یم هک یندب اب

مگرزبردپ وهب هدیشک شوغآ اررد مناوناز روسناسآ

. مدرک یم هاگن

دش! یمن رپوخیلا شا هنیس هسفق

دوب! هدش دوبک شیاه وبل دیفس شتروص گنر

ات مداد ناکت فرط ود ارهب مرس تعرس هب

دوش... وحم منهذ زا شریوصت

: متفگ و هدناخرچ ناهج تمس ارهب مهاگن

... روسناسآ ...زا...زا نیمه یارب _

دز: وبل هدمآ مفرح نایم یمارآ مبو یادص اب

. مدش هجوتم _

  *******
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با ادلیگ هجوتم برد نتسب و نیشام زا ندش هدایپ اب

. مدش ترامع ناکلپ الی

. مدیخرچ ناهج تمس هب

دوب. شهارمه نفلت رد یزیچ ندرک پیات لا حرد

و ناهج نامه دیاب میدوب هتشگرب ترامع هب حاالهک

. میدش یم قباس هچنغ

! سبنوخ رتخد و منهج هاشداپ

ثکم نو  ودب  هتش  ادر  اهب  هلپ  تمس  هب  ار  میا  ه  م 

. مدر  ک  تک  رح  ادلی  گ  تم  س  ه 

: تف  وگ  هدش  نهپ  ش  دنخ  بل  مند  ش  کی  دزن  ا 

؟ تش  ذگ  ش  وخ   _

: مدز  بل  و  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 
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تا! رب  مگن   ! فو  ووا  وت  لو  ق  _هب 

ناکت ناه  ج  یار  ب  سیر  مرس  تش  پ  هب  هاگ  وابن  دید  ن 
: تف  وگ  هدا  د 

اقآ... دید  موا  ش  وخ   _

مرانک وزا  هدر  ک  افت  یکا  هاتوک  نو"  نمم   " نتف  گ  هب  ناه  ج 
. تش  ذ 

ورب دات  هکاسی  دوب  هت  شادنر  ارب  مود  مدق  زون  ه  ا 
. دیخ  رچ  هنش  اپ  یو  ر 

: تف  وگ  هتخ  ود  نم  هب  میق  شارمتس  هاگ  ن 

... مقا  تا  ایب  تم  اش  زا  دعب   _

مهاگن نتف  رگ  واب  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

: مدز  ب 

مش... _چ 

اربا منا  مش  چ  اما  مدر  ک  یم  حس  شار  هاگ  ن  ینی  گ 
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. مدرواین ال

. تفر و دیخرچ وطالین اتبسن ثکم اب

؟ هدش یزیچ ... هچنغ _

یچم تعاس هب یهاگن مین واب هدرک اررت میاه بل

ار تفه هب عبر کی شیاه هبرقع هک ما یا هرقن

: متفگ داد یم ناشن

منک. یم فیرعت وت... میرب _

منک. ضوع وماسابل رازب

اسنوم #: هدنسیون
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یدنخ کت  اشاراب  هرا  شا  تش  گنا  و  هتخ  ادنا  رباال 
: تف  رگ  متم  س  ه 

! ینک  یم  یخ  وش  یرا  _د 

هناشن هب  وسیر  هدی  پچی  یاچ  ناو  یل  رود  هب  ار  متس  د 
. مدا  د  ناک  ت  یف  ن 

تیاهن رد  اما  دش  هتس  وب  زاب  راب  نید  نچ  ادلی  گ  ناه  د 
اش ید  اع  حاتل  هب  نتش  گرب  یار  ب  یش  تال  هکن  آ  نو  د 

داد. هیک  ت  یلد  نص  یت  شپ  هب  د 

هک ینا  هگا  ن  ردق  .نآ  درک  ندید  نخ  هب  عو  رش  هرا  بکی  ه 
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ار دوخ  یم  وک  هدش  درگ  دح  نیر  خآ  ات  میا  ه  مش  چ 
! مدی  شک  بق  ع 

اب دوب  ش  قاتا  زا  ند  جش  راخ  حلا  رد  هک  منا  خ  با  ب 
دز: بل  و  هدم  آ  ولج  ادلیگ  بدنل  یاه  هدن  خ  ند  ی 

یروطنیا ارچ   ... میج  رلا  ناط  یش  لا  نم  هللا  ب  وذو  _عا 

؟ مردا  ید  نخی  م 

شار مش  چ  هش  وگ  کش  دیا  دنخ  یم  هک  روط  نامه  ادلی  گ 

: تف  وگ  هدر  ک  ک 

هک راب  ره  نم  ؟  هیت  شو  نرس  هچ  نیا  نو  ج  با  بر  ینع  _ی 
هی مش  بد  ابا  مکی   ، منک  عمج  ومن  هد  مری  گ  یم  میم  ص 

هک هنک  یزا  ب  نم  با  صع  ابا  یرو  ج  هتف  یب  دیا  ب  یق  ا 

! مرا  یب  منه  د  هب  متس  ین  دلب  و  مدل  ب  یچ  ر 

ینادیم چهلا  نح  ول  مش  خ  واب  هدش  ید  ج  هرا  بکی  ه 
: تف  گ  دوب  ش  دوخ  صهب  متخ  اهنت  ه 

وشتحتام یی  ور  هچ  اب  هدا  ز  مور  ح  هکی  ترم  _ِد 
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؟ هنک  یم  رع  رع  تک  رش  هدر  وآ  هدن  وش  ک 

و دج  تف  ابه  هدر  وخ  هوگ   ! تف  ص  یب  ِس  ک 

لو! ی  ِکچ  وچ  ش...نا  د 

وک...... ااالنوت 

هلمج س  دح  مدو  ب  هدر  اک  دیپ  ادلی  زاگ  هک  یت  خان  ش 

.اب دوب  ن  تخ  س  دنک،زدای  مام  ارت  نآ  هکن  زاآ  لبق  اش 

ار نآ  هکن  زاآ  لبق  و  هت  شادرب  زیخ  ش  تمس  هب  ملع  ن 

ش ناه  د  یو  ربر  ار  متس  د  تعرس  هب  درو  ایب  ناب  ز  ه 
: متف  وگ  هتش  ا 

!! ادلی  _گ 

: تف  وگ  هدز  ارپس  متس  د 

دنگ وش  ناور  و  حو  ر  نری  گب  هوگ  ــرا...د  مره  وز  ادلی  _گ 
هزات ؟  هرو  مخی  ما  ید  ایز  هوگ  دهرا  همه  یگ  دنز  هب  ه 

اج.... ِنو  یح  هتش  اد  هچ  هیب  هدم  شوا  د 
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ادلیگ ناه  د  یو  ربر  شار  دتس  منا  خ  با  بر  رابن  ی 
: تف  وگ  هتش  ا 

! هون  مشی  یک  ...ی  مرت  خد   ! ناج  ادلی  _گ 

ص رح  واب  هدی  شک  بق  شارع  رس  کالهف  ادلی  گ 
: تف  گ  درک  تو  شارف  سف  ن 

بابر متس  ین  دلب  یر  هش  شابکالِسباال  حف  نم   _
! نو  ج 

یلا خ  مص  رح  منک  شن  قلح  وت  وزی  م  نیا  ض  رع  ا 
هش! ی 

: تف  وگ  دید  نخ  منا  خ  با  ب 

دوبن و  دوب  یچ  ره  هگی  ...د  میت  فرگ  وتر  وظ  نم  _ام 

یت، ف 

هشیمن تس  رد  یز  یچ  هک  ینک  درخ  وتب  اص  عا  وت  ا 
هش؟ ی 
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@DONYAIEMAMNOE

یاوخ یم ور یچ وت هدز ادخ ونوا مشن اال نیمه

؟ ینزب

: تفگ دادیم رارق شبطاخم ار نم هک ردحیلا

دوب؟ راد خرچ یلدنص یور یتفگ _

. مداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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441 تراپ #

: تف  وگ  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 

ال ادج  مدآ  نیا  اما  مت  ساوخ  ورن  یس  ک  دب  تق  و  _هچی 

یگ! دنز  القی  یت  !ح  دوب  ن  سملا  یاپ  داتو  ق 

دز... زرم  ایب  ادخ  کی  چ  وک  منا  خ  مکش  هب  یی  ادگ  هل 

. هدب  ش  یرت  دب  ادخ   ... هری  من  مدا  ی  تق  و  هچی 

. دمو  ا  ایند  ب  سملا  منا  خ  اناج  هک  دوب  هزج  ع 

هدرک رپ  زیم  یو  ر  بآ  چر  اپ  شاراب  ناوی  کالهفل  ادلی  گ 
: تف  وگ 

ادخ هدن  ؟ب  نو  ج  با  بر  کی  چو  ک  منا  خ  یگ  یم  ارچ   _

؟ تش  ادن  مس  ا 

: تف  گ  ینا  بره  م  دنخ  اببل  منا  خ  با  ب 

. دوب  نار  یج  ش  مس  ...ا  مردا  هتد  _اع 
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. دوب  هام  هکی  هیت  ش  تزر  مای  ب  ا 

؟ تش  ادن  وش  ا  هنن  الق  خا  هنک...  ش  تمح  ر  ادخ   _

: تف  وگ  هتف  رگ  گن  ر  منا  خ  با  بر  یاه  هنو  گ 

رتخ! د  وگن   _

ید... وبن  هدا  خونا  نیا  هتش  ذگ  یو  و،ت 

نوشن هک  ینو  کسا  هچی  تر  امع  نیا  یو  ت 
! دوب  ن  هدی  م 

یوت هک  رالیی  دنی  س  یرد  امان  مه  منا  خ  ناط  لسل  رخا  ف 
. دوب  ن  هتر  وص  ت 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ادلی  گ 

س ولم  و  فی  طل  حو  ر  هی  امی  دق  نو  ا  وگن  نم  ناج   _
هش! یمن  مرو  الاب  صا  هک  هتش  ا 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر  منا  خ  با  ب 

مدآ ش،  صا  خ  یی  ابیز  ی  ادج  اما  دح  نیا  رد  مگی  _من 
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. دوب  یم  ارتح  ا  لبا  ق 

هنک... یم  ض  وع  ورا  مدآ  هنام  ز 

: تف  گ  تع  رس  هب  یه  کاتو  ثک  ابم  ادلی  گ 

تسین انات  ساد  نیا  و  هنامز  ریص  قت  نم  _واالهبنرظ 

ود ور  هچ  نغ  هنز  ب  تش  اد  وش  هزی  گنا  منا  هج  هنر  گ 
! هنک  یو  اسم  ان  فص  ن 

یدب  ، ید  ید  ممش  چ  هب  یت  ح  یت  نسی  هبی  رغ  هک  ا 
یایدب مرا  هچ  کی  هچ  نغ  قح  رد  منا  خ  یر  خف  ی 

!! تس  ین  ناه  ج 

: تف  گ  یق  یمع  مد  اب  منا  خ  با  ب 

ودره ید  ب  اما  هن...  ترام  ع  نیا  وت  نو  شای  _دب 

یلو تس  رد  مدر  ک  گر  زب  نم  ور  ناخ  ناه  ...ج  هرب  ا 

. مری  گب  وش  تمس  الهن  داع  ان  منو  تیم  ن 

یور اه  تد  اتم  هچ  نغ  ند  وب  راد  هقب  اس  ِغ 
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... هنومیم شینوشیپ

هنک! یمن ضوع ور یزیچ و ِناخ ناهج ریصقت نیا

هش! یم کاپ دعب سلا تفه هچنغ هقباس _وس

. مدیخرچ ادص تمس هب بجعت اب

شرس و تشاد شوغآ اررد لفلف هک ردحیلا دیس

دمآ! نییاپ هناخزپشآ یاه هلپ زا درک یم شزاون ار

اسنوم #: هدنسیون
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: تف  وگ  هدز  نام  بجع  تم  تر  وص  هب  ید  نخب  ل 

. مدر  ک  تب  حص  رایه  _ابم 

هک یس  ک  یر  فیک  هقب  اس  هبوص  وم  نو  ناق  اتد  نچ  ق 

یارجا اما  هش  اب  هدش  مادعا  ای  دبا  س  بح  هب  موک  ح 
فقوت خی  رات  ،زا  هدش  ف  قوتم  یلی  دال  هب  انب  ش  تازا  ج 

زا دعب  و  دهرا  هنی  پشی  ءوس  سلا  تف  اته  مکح  یار  ج 
هش! یم  کاپ  ش  یرف  یک  هقب  اس  نو  ا 

سلا؟ تف  _ه 

. مدر  ک  همز  مز  ار  نیگ  نس  همل  ک  ود  نیا  هک  مدو  ب  ن 

! دوب  یر  مع  ش  دوخ  یار  ب  سلا  تف  ه 

رس تش  ارپ  یگ  سلا  تس  یب  ههد  نم....  دعب  سلا  تف  ه 
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! متشاذگ یم

هب هاگتشادزاب یوت و دیشک یمن هاگداد هب راک _هگا

رداص تارب یرفیک هنیشیپ ءوس ، نیدیسر یم هجیتن

ءوس هک هیعطق مکح رودص رطاخب اما دش یمن

. هشیم داجیا هنیشیپ

مارآ نحل هکاب مداد ناکت ندیمهف هناشن هب یرس

داد: همادا یشخب

. هتندوب هدنز و تیدازآ مهم ... مرتخد هگرزب ادخ _

*

س... س...یپ  _یپ 

هب مخ  ابا  هک  مدی  چخر  ادلی  گ  تم  س  سهب  اوح  ی 
: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  میا  ذغ  فر  ظ 
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؟ یرو  خ  یم  ن  یچ  یه  ارچ   ... درک  خی  تا  _ذغ 

شو مار  ابآ  هش  یمه  مت.  خادنا  ایرث  هب  یه  اگن  م 

داد. یم  تر  وق  و  دیو  ج  یم  شار  یاذ  غ  اهتش  ا 

چیه و  زیچ  هچی  هب  اذغ  ماگن  !ه  دوب  نیم  القشه  خ 

! درک  یم  هجن  شوت  یاذ  غ  زج  کس 

و هتخ  ادنا  باال  ه،سیر  دناخر  چ  ادلی  گ  تم  س  هب  ار  م 

: مدز  ب 

. مرا  دن  اهتش  _ا 

؟ تف  گ  دیس  هک  یلا  س  تف  ه  رط  اخب   _

ترود انش  وآ  تس  ود  یلک  وت  هک  کهرا  رط  اخ  هب  ه 

هنو... تیم  داه  رف  یت  ،ح  تس  ه 

: متف  وگ  هدم  شآ  فرح  نای  م 

و هنک  یرا  کسک  هچی  ماو  خ  یم  ...ن  ادلی  گ  _هن 

. هدن  هما  دا  افط  .ل  منک  تبحص  اش  هرا  برد  ماو  خی  م 
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. مدوب هتفگ ار تقیقح

منک. تبحص شا هرابرد متساوخ یمن

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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داد... یم  مرا  اشزآ  هرا  برد  ند  رک  رکف  یت  ح 
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و هدا  د  له  بق  ع  هب  هدر  وخ  ن  تس  ارد  میا  ذغ  فر  ظ 
: مدز  ب 

نو... ج  با  بر  نو  نمم   _

: تف  وگ  دنا  چخر  متر  وص  رد  شار  هاگ  ن 

ید... روخ  ن  یز  _یچ 

دنخبل طحر  ات  مش  کب  یم  ارک  میا  ه  بل  مدر  ک  یع  س 
. دری  گ 

دایز نیم  ه  یار  م...ب  دروخ  یی  ازیچ  هی  تک  رش  یو  _ت 
هنک. ن  درد  نو  تتس  .د  متش  ادن  اهتش  ا 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر 

نک. غاد  ایب  دش  تن  شگ  تق  و  _ره 

" ریخ  ب  بش   " ابو  هدا  د  ناکت  هش  اب  هناش  هبن  سیر 

. مدر  ک  تک  رح  اه  هلپ  تم  س  هب  یه  کاتو 

. متف  رگ  ش  یپ  رد  ار  مقا  تا  ریس  م 
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ار مس  امت  نیل  وا  ناه  یج  یاده  ا  یش  وگ  اب  متس  اوخ  ی 
. مری  گ 

... مدی  نش  یم  ار  مرد  ام  یاد  ص  دیا  ب 

... میا  ه  یت  حار  م،ان  یاه  درد   ، میا  ه  یگ  ختس  نک  س 

هرابکی هب  هک  مدش  یم  در  ناه  ج  قات  ا  بر  د  لبا  قم  ز 
دش. زاب  و  هدی  ولالچخر  یو  رر 

! دوب  هدم  آ  مام  ح  زا  تهزا  راگ  ن 

: تف  گ  کالهف  هک  متف  رگ  اش  هنهر  ب  هنت  زاباال  ار  مه  ا 

! منک  یم  ن  نو  شاد  _یپ 

: متف  وگ  هدز  هرگ  مه  رد  ار  منا  تش  گ 

... ویچ   _

! ومو  دک  ...هچی  وما  ترش  _یت 

. متش  ادر  شب  تمس  یهب  مدق  و  هدی  زگ  ار  مبل  هش  و 
و هدر  ارباالوآ  مه  اگن  ت  فرن  رانک  مه  ار  رس  زا  یت  ق 
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: متف  گ 

. منک  نو  شاد  یپ  تا  ...رب  رانک  ورب   _

کی واب  هدر  اجک  هباج  میاه  مش  چ  نای  شارم  نامش  چ 
. درک  زاب  میا  رب  ار  هار  وله  پ  هب  م 

راد هنی  آ  یو  شک  و  هتف  شر  یاه  س  ابل  کق  اتا  تم  س  ه 

. مدر  ک  زاب  ا 

ش تمس  وهب  هدی  شک  نو  ریب  شار  دیف  س  تر  تشی 

هچره ات  دری  گب  متس  زاد  ار  نآ  مدو  رظب  تنم  متف  ر 
ترشیت نتف  رگ  یاج  هب  اما  منک  کر  ارت  اجن  ا  رتد  و 
. دیش  شک  دوخ  تم  س  وهب  هتف  رگ  ار  مچ  م 

. مدش  فق  وتم  اش  یم  دق  کی  رد  تس  ر 

دز: بل  میا  ه  مش  چ  شزا  هاگ  ن  ند  رک  ادج  نو  د 

؟ یت  حار  ان  یچ  _زا 
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: مدز  بل  اش  ینا  هگا  ن  تک  رح  نیا  زا  هکو  ش 

_اه!؟

: تف  وگ  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 

... ایرث  ؟  هدز  یف  رح  یس  _ک 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یفن هناش  هبن  سیر  تع  رس  وهب  هدش  عمج  مس  ا 
. مدا  د  ناک  ت 

: متف  وگ  هدی  شک  بق  ارع  مچ  م 

ما. هتس  خ  طق  ...ف  تس  ین  یز  _یچ 

. تش  اد  مهگ  ن  لبق  زا  رت  مکح  وم  هدر  کن  میا  ه 

یت! نسی  یبو  خ  یو  گغو  الرد  صا   _

... هدب  ونم  با  و 

هکتالش روط  نامه  هو  دناخر  شچ  دتس  نای  ارم  مچ  م 
: متف  گ  مش  کب  نو  ریب  ش  زادتس  ار  نآ  مدر  ک  ی 

! مگی  من  غو  _رد 

یگ... _یم 

: متف  وگ  هدی  کرت  هرا  بکی  ه 

هنک یم  تح  اران  ونم  مه  تق  یقح  نو  !چ  مگی  م  _هرآ 

! ورو  ت  م 
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هرذ اما  درک  اهر  مار  چم  و  هدش  لش  ش  دتس  هرخ  باال 
دش. اجن  هباج  ش  یاج  رد  ی 

ات دیا  ب  اعط  ق  مدن  مامی  وا  یو  س  زا  یت  کرح  رظ  تنم  ر 

! مدن  مامی  رظ  تنم  حبص  ادر  ف 

دراو نآ  هب  یرا  شف  هت،  شاذگ  ش  یوز  اب  یو  ربر  ار  متس  د 
رکف مدو  خ  اب  هچ  اما  دور  ب  رانک  مهار  رس  زا  ات  مدر  ک 

؟ مدو  ب  هدر  ک 

کی ار  ناه  ج  متس  ناوت  یمن  مه  ملک  یه  مام  ابت  ن 
! منک  اج  هباج  رتم  یلی  م 

! مرا  شد  رب  هار  رس  زا  دس  رب  ه 

: تف  گ  هک  مدر  شک  هاگ  سن  وممتل  کالهف 

. مین  کیم  تب  حص  مش  وپب  س  _ابل 

: متف  گ  تع  رس  ه 

ما... هتس  خ  نم   _
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و هتخود منامشچ ارهب شفاطعنا نودب و یدج هاگن

: تفگ

! تخت یور نیشب _ورب

ار میوزاب هک منک تفلا خم و هدرک زاب ناهد متساوخ

: تفگ درک یم مجراخ کقاتا زا هک وردحیلا هتفرگ

! فرح نودب _

: مدیخرچ شتمس وهب هدیبوک نیمز یور اررب میاپ

... تبحص ماوخیمن _

و هدیشک یهاتوک غیج شرمک رود هلوح ندش زاب اب

. مدیخرچ شهب تشپ

نم... ! ییایح یب ... یلیخ _

! نزب لز مهب متفگن تهب _
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: متف  وگ  هدن  ام  زاب  اش  ییور  پ  مج  ح  نیا  زا  منا  ه 

... روط  چ  نم،وت   ! مدز  ن  لز  ته  ب  نم   _

: مدر  ک  همز  مز  و  هدی  زگ  ب 

؟ منک  یم  ثح  وتب  اب  مرا  د  یچ  یار  ب  نم   _

: مدا  د  هما  دا  رت  بدنل 
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! مقا  تا  مری  م  نم   _

و هدر  ک  تک  رح  بر  د  تم  س  هب  بدنل  یاه  مدق  ا 
دش! ن  زاب  اما  مدی  شک  نیی  اپ  ار  هری  گتس  د 

؟ مدی  مهف  ن  روط  ؟چ  دوب  هدر  شک  ل 

نودب و  هدی  ئاس  مه  هب  ار  میا  ه  ناد  صند  رح  ا 

: متف  شگ  تمس  هب  ند  یخ  ر 

نک! زاب  ورد   _

رانک تس  ورد  بر  د  یو  شربر  دتس  نتف  رگ  اقرار 

. مدی  رپ  اج  زا  م 

رتخ! شد  ابن  زابج  ل  ردق  _نا 

: متف  وگ  هدی  شچخر  تمس  ه 

ش! ابن  هدن  د  هی  ردق  _نا 

: تف  وگ  هدا  د  قرار  مرس  رگی  د  تم  س  شار  رگی  د  تس  د 

یر! یم  یت  ساو  خ  اجر  ه  دعب  مین  ز  یم  ونو  ماف  _رح 
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. منک  تب  حص  منا  مام  اب  ماو  خ  یم   _

نک. موم  ت  رتد  وز  وتی  زابج  _پسل 

بل یق  یمع  مد  واب  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

: م 

ربص...  _

... بخ  یلی  خ 

: مدا  د  هما  ودا  هدر  ک  زاب  ار  منا  مش  چ 

یم... فر  _ح 

! نم  یاد  خ 

! درک  یم  ارالل  نم  راب  ره  ناهج  اب  یت  نعل  هلص  اف  ن 

: تف  وگ  هتف  شباالر  بل  هش  وگ  متو  کس  ند  ید  ا 

؟ ید  ش  مور  _آ 

: مدر  ک  همز  مز  و  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
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! مرب  ماو  خ  یم  مین  ک  تب  حص   _

: تف  وگ  هتش  ادر  ب  مفر  ط  ود  زا  شار  یاه  تس  د  ثک  ام 

... نیش  ب  _ایب 

تسد هب  ار  ما  هتف  ر  تس  زاد  زکر  شمت  نتف  ر  رانک  ا 
. مدر  ک  تک  رح  تخ  ت  تم  س  وهب  هتف  ر 

: تف  گ  هک  متس  شن  ش  رانک  هلص  اف  ه 

؟ هتف  گ  ته  ب  ورا  یهم  یاف  رح   ، دیس   _

: مدر  ک  همز  مز  بج  عت  ا 

؟ یت  سنو  دیم   _

: درک  همز  مز  و  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

نم... مه  هنک  یم  تح  اران  ورو  ت  مه  هک  ِیز  _یچ 

وت! هدن  ی 
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و هتش  اذگ  میا  ه  نار  نای  ارم  میاه  تس  د  یق  یمع  مد  ا 
: متف  گ 

... منز  ب  فر  هراشح  ابرد  ماو  خ  یم  ن  نیم  ه  یار  _ب 

یم میم  صت  دعب  نو  مه  ش...  دعب  یارب  ماج،  نیا  هک  عال 

. مری  گ 
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. مدی  شچخر  تمس  شهب  توک  س  ند  ید  ا 

. دوب  اش  هدش  لفق  یاه  تس  د  هب  مخ  شابا  هاگ  ن 

... تک  رش  یو  ت  ینو  تیم   _

: متف  وگ  هدم  شآ  فرح  نای  م  تع  رس  ه 

_هن!

هاگن لفق  ش  نامش  وچ  دیخ  رچ  متم  س  شهب  ر 
دش. ممم  ص 

ش یاه  مش  ...چ  تس  شن  م  یاه  بل  یو  ربر  یم  ارآ  دنخ  ب 
مارآ ار  مدو  جو  لو  لس  هب  لولس  نک  سُم  کی  لثم  راگ  ن 

. درک  ی 

، مین  ک  یم  یگ  دنز  را  بکی  طق  "امف  مدن  وخ  اج  هی   _
س کچ  یه  نو  ،چ  مین  ک  یگ  دنز  ونو  ماه  ایو  ر  دیا  پسب 

"... هدی  من  ماج  ننا  ومار  ب  ورا  کنی  ا  یا  هگی  د 

یمن اهر  ومر  اد  شعالهق  هب  هک  یرا  ک  نیم  ه  یار  ب 
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. م 

س فق  لثم  مار  ...ب  متس  ین  یت  کرش  راک  مدآ  ن 
هنو! م 

. منک  یم  ادی  پ  ماه  ایو  ر  ندرک  یگ  دنز  یار  ب  یه  ار  ه 

خرچ ش  هاگ  ون  هتف  باالر  یم  ارآ  شهب  بل  هش  و 
دز. متر  وص  رد  یم  ا 

مدید یم  ش  یاه  مش  چ  رد  حو  ضو  هب  ار  نیس  حت  بقر 

داد. یم  مهب  یبو  حسخ  نیا  و 

زید! وت  ورا  فرح  همه  اما  ؛  مین  زب  فر  ح  دوب  _قرار 

یدج اش  هره  چ  هک  مدا  د  ناک  رست  و  هدی  دنخ  ز 
: تف  وگ  ه 

تقو ره   ... منم  تسلا  فه  نیا  لو  ئسم  حلا  ره  _رد 

یت... شاد  جای  اتح  مهب  ه 

: مدر  ک  مام  اشارت  هلم  ج  رایت  خا  ی 
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. منک  یم  تر  _بخ 

هب شار  دوخ  نک  مم  تع  رس  نیر  تش  یب  اب  مبل  ق 
. دیب  وکی  م  ما  هنی  س  هس  فق  بو  چر  ا 

! تش  اد  تس  ود  ار  فاض  ن 

ار... ناه  وج  نم  نای  شم  مار  آ  ن 

رتش... یب  ار  ناه  وج 

و هتس  شن  میا  ه  بل  یو  ربر  ید  نخب  ل  هکن  زاآ  ل 

هب هک  یلا  حر  دو  هدش  بدنل  کش  ت  یو  ،زار  دنک  میا  وس  ر 
: متف  گ  مدر  ک  یم  تک  رح  بر  د  تم  س 

نک. ش  زاب  افط  _حاالل 

ش یاج  زا  هک  مدر  شک  هاگ  رظن  تنم  و  هدا  تس  یا  ر 

. دیش  ک  نو  ریب  ش  بیج  زا  ار  دیل  وک  هدش  بدنل 

لفق ممه  فب  هکن  آ  نو  دب  روط  چ  رد  نیا  مبج  ع  رد  زون  ه 

د!

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

447 تراپ #

*******

مشوگ شرد  نابر  هم  و  مرگ  یاد  قو،ص  ب  نیم  ود  ا 
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: دیچ  ی 

... دیئ  امر  فب  _هلب 

ش یاد  ص  ند  ینش  تذ  یزال  هاتو  ک  ثک  وابم  هتس  ب  پکل 

و هدر  ک  رت  مکح  م  لیا  بوم  هندب  رود  هب  ار  منا  تش  گنا   ،
: مدز  ب 

... منا  مام  _سالم 

. مدر  حسک  حو  ضو  هب  شار  سف  ن  ند  سش  ب 

! دوب  هدش  هکو  ش 

یدایز تد  م  مید  وب  هدز  فر  ح  هک  یرا  ب  نیر  خآ  ز 
. دوب  هتش  ذ 

رتش! یب  یم  ک  یت  هام...ح  جنپ   ، هام  ه 

؟ منا  خ  نام  ؟ام  ناج  نام  _ام 

؟ ینز  ب  فر  ح  ماه  اب  یاو  خ  یم  ؟ن  ملد  نو  ج 

یارب هدز  کل  ملد  مل...  دزیزع  مون  شب  وتاد  ص  نزب  فر  ح 
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تا... هتا،دتس  هدن  تا،خ  د 

... همچ  نغ  یف...  طص  ...م  مگنش  ق  رتخ  ــهما...د  چنغ   _

رد کش  وا  هتخ  ادنا  ملد  هب  گن  اشچ  هیر  گ  یاد  ص 
. درک  عمج  منا  مش  چ 

... نام  ام  نک  ن  هیر  گ  ادخ  ورو  _ت 

هیرگ مدی  مهف  یش  وگ  رد  اباب  جاح  یاد  ص  ند  یچ  یپ  ا 
. هدا  دن  وا  هب  زند  فر  ح  یار  ب  ینا  م 

؟ ناج  اباب  هچ،  _نغ 

؟ دیب  وخ   ... اباب  جاح  _سالم 

؟ یبو  خ  ...وت  ناج  اباب  میب  وخ   _

... هون  شب  وما  دص  نام  ام  رکی  پسا  یو  ر  براز  یج  _اح 

: تف  گ  یه  کاتو  ثک  ام 

ناج س  گرن   ... هون  مشی  تردا  ...م  ناج  اباب  وگب   _
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ما هنو  گ  یو  ربر  مدز  هک  یم  ارآ  ابپکل  میا  ه  کش  ا 
داد. هما  دا  ما  هناچ  ت  مس  هب  ار  ناش  ریس  وم  دات  ف 

. مدر  کن  ناش  ندر  ک  کاپ  یار  ب  یش  تال 

: مدز  بل  و  هدا  د  تر  وق  ار  مض  غ 

مش، ب  تگ  نشق  یام  شچ  نو  برق   ... مرس  ِجات   ، منا  مام   _
. نک  ن  هیر  گ  هبو  خ  حملا  ن 

ینک هیر  ...گ  مون  شب  وتادص   ، یو  نشب  وما  دص  مدز  گن  ز 

انو! ماتو  د  میش  یم  تح  اران  منک  یم  هیر  گ  م 

: تف  وناالنگ  هتف  رگ  یاد  ص  ا 

متسنوتن هک  ما  یرد  ام  هچ  نم  تر...  دام  هری  مب  یه  _لا 

؟ منک  تب  قار  م  مچ  زب 

ش دوخ  س  بنو  خ  دیا  ب  مش  وگ  رگی  ج  هک  ما  یرد  ام  ه 

هش؟ ب 

؟ منک  مرت  خد  یار  ب  یرا  ک  متس  نوتن  هک  ما  یرد  ام  ا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

یجاح ... مدموا ترامع نوا رد تشپ ات رابدنچ

داد... مسق ، مایب رت ولج تشاذن

... نتشاذن باتهم و رایهم

اه هتشذگ تنوج زا رود ناج... نامام ... نامام _

... تدوخ اب وراکنیا نکن ... هتشذگ

! دوبن ! تسین ینکیم روصت هک روطنوا اجنیا نک رواب

مدرگ یمرب دوز یلیخ ... مهانگ یب ندیمهف نیبب

. هنوخ

... متشیپ مزاب ننک ریگتسد ور وباک یتقو
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ار یش  وگ  تع  رس  هب  درو  خ  قاتا  بر  د  هب  هک  یا  هقت  ا 
. متش  اذگ  تش  بلا  ریز  و  هدر  وآ  نیی  ا 

: تف  وگ  هدر  وآ  لخ  اد  بر  الید  زا  شار  رس  ادلی  گ 

هچ..؟ _نغ 

! هنی  بب  ورو  ت  داو  مخی  یر  خ 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

؟ ارچ  ؟  ونم   _

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یا  ه 
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مدوخ متش  اذ  نم  هنک  تا  دص  ایرث  تفگ   ... منو  دیم  _ن 
؟ مگب  ناه  ج  هب  یاو  .مخی  مدم  و 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

نک ربص  هقی  قد  هی   ... مری  م  مدو  _خ 

هک یلا  ح  ورد  هدی  شک  ن  وریب  تش  بلا  ریز  زا  ار  یش  و 
: متف  گ  مدن  ابس  مچی  مش  وگ  ه 

؟ نام  اباب،ام  جاح   _

... یرا  د  یش  وگ  همه  فن  یسک  ش  اب  بق  ارم  ناج  اباب   _

نوتدوخ بق  ارم   . مرب  دیاب  نم  یج...  اح  مبق  ارم   _
. مری  گ  یم  س  امت  مزا  ب  دیش  ا 

. دیش  ابن  نار  گ 

؟ تم  نیبب  منو  تیم  یک   ... مرت  خد  هچ  _نغ 

: مدز  بل  ثک  ام 

. منک  یم  تب  حص  یر  هاو  یج  اقآ  ...اب  نام  ام  منو  دیم  _ن 
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هنکن یط  لغ  هی  زاب   ... ورب  دعب  میگب  یس  املا  هب  _براز 

ش... ورف  رخ  ف  ن 

مدیشکیم شار  دتس  هک  یلا  ودحر  هدم  شآ  فرح  نای  م 

: متف  گ  دنز  ن  یا  هبر  ض  ناه  ج  قات  ا  بر  د  ه 

؟ ناج  ک  یب  یب  و  دیس   ... ادلی  گ  داو  خ  یم  _ن 

دولا باوخ  ور  یب  یب  مکی  اهورا  ند...د  یباو  خ  نتف  _ر 
. هدر  ک 

س؟ اجک  لفل  _ف 

: تف  وگ  هدر  ک  کز  ان  یم  شچ  تش  پ  ادلی  گ 

! نبا  وخ  یم  دیس  و  یب  یب  ش  یپ  تر  ضح  _واال 

! ید  نوچ  یپ  وثح  ب  یا  هفر  ح  یلی  خ  نک  ن  ر 
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مهب یبیرغ سح ،هی مگب دش شفرح حاالهک یلو

هک هراد ربخ لفلف هب یرخف تیساسح زا دیس هگیم

... هشلغب ووت هدیم شزان هار ویب هار

دیس و یب یب هگا ! هشادخ زا ایوگ هک لفلف هتبلا

هراد ملفلف یدید نوشاتسور ندرگرب نتساوخ

! نکن بجعت هنکیم یشک نودمچ نوشتشپ

... هراد تسود ور همه هماما هاگدورف شلد شاماال

هناهام تداع دای هسریم نم هب طقف

... هریگیم ومچاپ !! هتفیم شا
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: متف  گ  هدن  خ  ا 

!!!... ادلی  _گ 

: تف  وگ  تف  رگ  ار  میو  ز 

مراد هرو  شلد  تق  و  ره  هدش  یرو  ج  هی  ملد  نم  نیب  _ب 

هریمب نت  نیا  مش،  یم  ه  نوچر  پ  هها  ر  وت  دب  قاف  تا  هی  و 
... مگب  ناه  ج  هب  مرب  راذ  ب 

: متف  وگ  هدی  شک  مه  رد  ار  میا  ه  مخ  ا 

ترامع یو  ت  یس  کره  ای  ناطلس  رخلا  ف  دص  رد  هی  هگا   _
یوت نو  میک  ی  هنک  مم  هش  ب  ناه  ج  ند  ش  مرن  هج  و 
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! ادلیگ هتفیب رطخ

... هگیم یچ منیبب میرب منک... یم شهاوخ

نارگن هنک، یراک ناهج یادیدهت دوجو اب منکیمن رکف

شابن

______

" ناهج "

نریم هعم  ج  تل  ؟م  یبا  سح  درم  هخآ  دوب  ش  تقو  _االن 
! هزو  ر  هی  روت  یت  نو!ح  بایب  و  تش  ،د  ه 

... دیا  ب  نم  تق  ونو  ا 

: متف  وگ  هدم  شآ  فرح  نای  م 
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! یرا  د  تق  و  بش  ادر  ش...اتف  وای  س  نک  ن  رغر  _غ 

؟ دید  یم  ژم  اسا  م  هچ  ونغ  وت  متفیب  لو  وک  تَک  _زا 

: مدی  رغ  و  هدش  عمج  میا  ه  مخ  ا 

ش!! وای  _س 

؟ متس  ژمین  اسا  م  هی  ــه!؟القی  یچ   _

یز! یچ  یی...  اگو  ،ی  یدنل  یات  ژ  اسا  ،م  یچ  ن 

: متف  وگ  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

! مدب  تن  وش  وچن  نلق  ایب  نک  موم  ت  وتار  _اک 

النـــه! صا  نـــه!وت  وت  تت  سد  نو  برق  _هن 

جلف ومت  مس  هی  ینز  یم  یا  هناگی  شکالب  زاو  ون  زان  ا 
! ینک  ی 

... ته  ب  مگب  هتف  رن  مدا  اتی  یت  س 

و راو  وید  رد  گن  ر  ینع  ی  دش  یک  وا  هزا  غم  یار  ا 
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وراه هسفق هدنوم طقف ! شاناتساد نیا و هشیش

. نرایب

یچ؟ اباتک _

! نتسرفیم هگید زور هس .ود مداد شرافس ور همه _

... هدنوم یزیچ هی طقف

تبث ور یلبق مسا هگا منک؟ تبث یچ ور هزاغم مسا

. هشیم کوکشم منک

: متفگ و هدیشک مندرگ هب یتسد

... نزب یزیچ هی تدوخ ... منودیمن _

! نزب یزیچ هی تدوخ یچ ینعی ! اباب _یا

نم... ردارب هگید وگب یزیچ هی

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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یکی لا  بند  هک  یلا  ودحر  هدرک  زاب  ار  مزی  م  ریز  یو  ش 
: متف  گ  متش  گ  یم  اه  داد  قرار  ز 

ور... یک  ش...ی  وای  س  مس  ا  همه  نیا   _

هفصن ار  مفر  وح  هدر  ثک  کم  هچ  نغ  هچ  رتف  د  ند  ید  ا 

. مدر  ک  ا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یارب ردق  نآ  اما  دری؛  هچاشارپسگب  رتف  د  دوب  قرار 

! درک  ش  وما  رف  هک  تش  اد  هلج  ع  نتف  ر 

مه. ارپسدب  نآ  مدر  شک  وما  رف  مه  نم  یت  ح 

نیا هک  دوب  نیا  ما  یش  ومار  ف  زاداللی  یک  ی  دیا  ش 
متساوخ یم  شن  کچ  وک  کش  لثم  مه  ار  هچ  رتف  د 

!... منا  درگ  ر 

ار نآ  هتس،  ب  بر  ود  قات  رسا  اترس  هب  یه  اگن  مین  ا 
. متش  اذگ  زیم  یو  وربر  هدی  شک  نو  ر 

شرد وای  س  یاد  ص  هک  مدر  ک  زاب  ار  نآ  هاتو  ک  یث  کم  ا 
دش: بدنل  مش  و 

؟ درب  تب  اوخ  ؟  ناه  _لا ـــو...ج 

: متف  وگ  هدر  ک  یچ  و 

ش! وای  شس  اب  تک  اس  هقی  قد  ود   _

. مدز  اروقر  نآ  و  هتف  رگ  تس  ردد  ار  لو  ا  هگر  ب 
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یادتبا هک  یا  همی  ن  هفص  ون  کچ  وک  جات  ند  ید  ا 
: مدز  بل  دوب  هدی  شک  هح  ف 

! جات  مین   _

؟ یت  فگ  یچ   ! وتاد  ص  مدی  نشن   _

رت ممص  م  رابن  یا  هک  دوب  هتسش  ن  ملد  هب  مس  ا  نیا  راگ  ن 
: مدز  ب 

نک. تب  ث  جات  مین  ور  هزا  غم  مس  _ا 

: درک  همز  مز  ش  دوخ  ا 

! دمو  مشا  وخ  هبو  خ  هن  جات   _ مین   .... جات  ــم  _ین 

؟ جات  مین  ارچ  حاال 

هقت هگن  آ  نو  دب  بر  د  منز  ب  یف  رح  ماو  خب  هکن  زاآ  ل 

بوچراهچ رد  ادلی  وگ  هدش  زاب  درو  خب  نآ  هب  ی 
! دات  اسی 

لخاد و  هتش  ادر  ارب  هچ  رتف  د  تع  رس  ه 
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باکترا نیح ار شچم هک یسک دننام . متخادنا وشک

! مدوب هدش لوه دنشاب هتفرگ مرج

: متفگ رشت واب هدش مهرد میاه مخا

وپالید! مناخ هشزرط هچ _نیا

: تفگ دز یم سفن سفن هک ردحیلا ادلیگ

! هتشگن رب زونه ! هدش عبر !هی هتشگن رب هچنغ _

؟ ناهج _ولا...ولا

؟ اجنوا هربخچ ؟ هدش شیزیچ هچنغ ؟ هدشیچ

مشوگ ارزا داپریا شوایس یادص هب هجوت یب

: متفگ و هدیشک نوریب

یچ؟ ینعی هتشگنرب _

؟ هتشگنرب هک هتفر اجک

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

451 تراپ #

قیمع یاه  س  فن  اب  تش  اد  یع  س  هک  یلا  ح  رد  ادلی  گ 
،اب هدش  مخ  ش  ناون  یاز  ور  رب  دنک  مظ  نم  شار  سف  ن 

: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  قات  زاا  نو  ریب  هب  تس  د 

ترامع شزا  دات  سر  ...ف  منا  خ  ناط  لسل  رخا  _ف 

نو... ر 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

اما مگب  رتد  وز  متس  اوخ  یم  نم   ... دهرا  هتس  هیب  تف  گ 
امش  ... همه  فب  یس  ...ک  هگا  هکا  نرط  ...خ  تف  گ  هچ  ن 

! دیر  ادن  ش  هب  ور  قبا  س  رفن  ت 

: متف  وگ  هدی  بوک  زیم  یو  ربر  مکح  ارم  متش  م 

اس!اب هدش  با  رخ  هتر  امع  نیا  یو  ت  درم  همه  نیا   _
نو؟ ریب  دات  سر  ف  بش  ت  قو  نیا  ورت  خد  هی  یلق  ع  ه 

دنلب یاد  شص  دنب  تش  وپ  نام  سآ  ند  ش  نش  ور  ا 

زیم یو  ربر  یر  گید  تش  م  مش  خ  ،اب  هبم  رق  نام  س 
. مدش  جر  اخ  قات  زاا  دنلب  یاه  مدق  واب  هدی  ب 

برد تم  س  وهب  هدر  ک  یط  ار  اه  هلپ  ثک  م  نو  د 

. مدر  ک  تک  رح  نلا  س  ید  و 

با حلا  صرد  رق  یا  هتس  وب  بآ  ناویل  هار  مه  هک  ا 

: تف  گ  مند  ید  اب  دوب  اه  هلپ  زا  ند  المآ 

مدای! نو  راب  ؟  مرا  یب  رتچ  نو  تارب  _اقآ 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

: مدیرغ ما هدش دیلک یاه نادند زاالهبالی

! هدرکن _المز

اررد گنیکراپ ریسم و هدمآ نوریب نامتخاس زا

. متفرگ شیپ

. مدرک یم شیادیپ دیاب

______

" هچنغ "

و ناط  لسل  رخا  ف  دنرظ  روم  نیش  ام  ند  مای  زان  کالهف 
هدیشک تخ  رد  نیر  ت  کی  دزن  ریز  ار  دوخ  نار  اب  عو  ر 

. مدر  ک  لفق  هنی  س  یو  ربر  ار  میا  ه  تس  ود 

! متش  ادن  ار  نار  اب  عقو  ت  اتق  ی 

نیا وکالهف  هتخ  ادنا  ما  یچ  م  تع  اس  هب  یه  اگن  م 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مدر  اپک  نآ  او 

!؟ دمآ  یم  ن  ا 

، هتش  اذگ  منا  هد  یو  وربر  هدروآ  ارباال  میا  ه  تس  د 
. مدر  "اه"ک  ناش  ن 

نابایخ تم  س  نآ  ید  یفس  و  ما  یب  هظ  حل  نیم  ه 
! دات  اسی 

مدمآ نو  ریب  تخ  رد  تش  زاپ  رتش  یب  یم  ک  یو  اکج  نک  ا 
بقع یلد  نص  رد  هک  ید  رف  ند  ید  اب  منا  مش  چ  ا 

دش! درگ  دوب  هتس  شن  هدن  نار  تش  پ  تس  ر 

؟ درک  یم  راک  چ  اجن  یا  تی  اده  دیو  ن 

هچوک یاه  تنا  شهب  هاگ  ن  اهنت  و  دوب  هدش  ن  نم  هج  و 

! دوب  یر  هاو  ج  تر  امع  متحاال  وا 

هداد هما  شدا  هاگ  تهبن  رسح  اب  روط  نامه  هقی  قد  د 
هب یا  هرا  شا  اش  یلد  نص  یت  شپ  هب  هیک  ابت  دعب  و 
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! دنتفر و درک هدننار

دوب؟ هدمآ ارچ

؟ دوب هچوک نیا هب ندرک هاگن اهنت شدصق

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

452 تراپ #



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

: مدر  ک  همز  مز  و  هتف  رگ  ناد  ند  هب  ار  مبل  هش  و 

اعقاو دیا  ؟ش  مید  رک  ت  واضق  دوز  اش  هرا  برد  هنک  _ن 
! هتش  اد  تس  ود  ور  ا 

؟ هدا  تفا  هیث  را  لا  بند  ارچ  پس  ا 

؟ داد  ن  نو  شن  وش  دوخ  تد  م  نیا  ا 

یاج هی  منک  یم  با  سح  رو  جره  هنو،  میم  ش  راک  وت  م 

! هگن  لیم  ر 

هدرک یچ  ون  دیس  ر  یم  ین  یاج  هب  هک  یرا  کفا  زا  کالهف 
. مدم  آ  نو  ریب  تخ  رد  تش  وزاپ 

هب دش  اب  رته  ب  دیا  ش  مدر  ک  رکف  مدو  خ  ا 
. مدر  گرب  تر  ا 

هظحل نیم  ه  هک  مدر  نک  ابایخ  یاه  تنا  هب  یه  اگن  م 

اب ناه  ج  نیش  وام  هدش  زاب  تر  امع  طا  یح  بر  د 
!! دمآ  نو  ریب  تی  اهن  یب  یت  ع 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

؟ هدا  تفا  یق  افتا  ه 

؟ هدا  تفا  یب  یب  یار  ب  یق  افتا  هنک  _ن 

. مدم  آ  ولج  مدق  دنچ  و  هتف  باالر  مبل  ق  ناب  ر 

ص خش  م  زیچ  اههچی  هش  یش  ند  وب  ید  ود  رط  اخ  ه 
. دوب  ن 

تسرد و  هدش  مک  ش  تعر  س  هک  دش  ما  هج  وتم  راگ  ن 

! درک  زمر  ت  تد  ش  هب  ما  یم  دق  کی  ر 

برد هک  دوب  هری  خ  اه  هش  یش  هب  ما  هدش  درگ  هاگ  ن 
هب هک  یی  اه  مخ  نابا  اهج  و  هدش  زاب  هدن  نار  تم  س 

دش! هدا  یپ  نیش  ام  زا  دوب  هدر  وخ  هرگ  تد  ش 

. دوب  ش  نت  یگ  ناخ  راو  لش  و  تر  تشی  نام  ه 

دند! وب  ند  سش  یخ  حلا  رد  مه  تع  رس  هب  هتب  ل 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  اه  هش  یش  هب  یه  ا 

؟ هدا  تفا  یب  یب  یار  ب  یق  افتا   _
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

برد ند  یبو  وابک  هدا  د  ناکت  فس  ات  هناش  هبن  سیر 

! دمآ  متم  س  هب  نیش  ا 

هب هک  متش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  دق  و  هدی  رپ  میا  ج  ز 
نایم مکح  ارم  میو  زاب  و  هتش  ادر  ب  زیخ  متم  س 

. تف  رگ  ش  ناتش  گ 

تمس بر  د  متف  گ  خآ  ات  هک  مکح  وم  عیر  س  ردق  ن 
ار بر  ود  هدا  د  مله  ی  لدنص  یو  وربر  هدش  زاب  درگ  ا 

! تس  ب 

هب شار  دتس  هک  مدو  شب  راک  نیا  زا  کو  ش  رد  زون  ه 
! دیب  وک  تو  پاک  یو  ربر  تد  ش 

. مدی  بسچ  یلد  نص  یت  شپ  الهب  معو  هدی  شک  ینی  ه 

دش! یم  یلا  وخ  رپ  تد  ش  اشهب  هنی  س  هس  ف 

س یخ  ش  یاپ  ات  رس   . دات  اجاسی  نام  ه  هقی  قد  د 
باالیش تر  ارح  زا  یا  هرذ  مدو  ب  نئم  طم  اما  دوب  ه 

! هدش  ن  م 
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ندرک زاب واب هدرک تکرح دننار برد تمس هب

. تسشن یلدنص یور رب برد هرابود

مدوخ تکرش یاه هلپ زا نم نودب متشاذن یتقو _

یچ؟ ینعی باال یرب
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... نم   _

دز: دای  رف  تی  نابص  اع 

! هدب  ونم  با  وج  طق  !ف  نک  ن  نم  نم،   _

! مدو  ب  هدی  دن  ینا  بص  ع  ردقن  ارا  ناه  ج  حلا  هب  ا 

و دز  یم  یه  ایس  هب  یخ  رس  زا  رتش  شیب  ترو  ص  گن  ر 
. دوب  هدن  نک  نار  گن  اعق  او  ن 

متشاذگ ش  یوز  اب  یو  ،ربر  هدرب  ولج  دید  رت  اراب  متس  د 
نایم ار  میو  زاب  ودر  وه  هدز  پس  تد  ش  هب  ار  نآ  ه 

! دیش  ک  ولج  و  هدر  شف  ش  یاه  تس  د 

هچ... نغ   _

نیا یت  ساو  خ  یم  یک  ،ات  تفگ  یم  ن  نم  هب  ادلی  گ  ه 

نا؟ هــ  ینو  مب  نو  بایخ  یو  ت  بش  تق  و 

؟ ینک  ما  هنو  وید  یاو  مخی 
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هگر و  دز  یم  ض  بن  حو  ضو  اشهب  هقی  قش  رانک  گ 
یکیرات رد  یت  اشح  ینا  فوط  هاگ  ردن  سخر  ی 

. دوب  ص  خش  م  مه  نیش  ام  کق  ا 

: مدز  بل  نار  گ 

ش... اب  مور  آ  ادخ  ورو  ...ت  ناه  _ج 

هارکا واب  مار  شآ  هیپ  ظحل  دنچ  س  کعر  ارب  میو  ز 
. درک  ا 

نوریب هب  شار  هاگ  ون  هدز  ش  یاه  وم  نای  م  یگ  ن 
. تخ  و 

یم... هفی  _من 

مدرک کش  هک  درو  آ  ناب  ز  هب  ار  هملک  نیا  مار  آ  ردق  ن 
هن! ای  مدی  نش  تس  ر 

؟ مدی  مهف  یم  ارن  یز  یچ  ه 

هک متش  اذگ  ش  یوز  اب  یو  ربر  ار  متس  د  یق  یمع  مد  ا 
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لباقم تس  ورد  هدش  ن  ابایخ  ودرا  تع  رس  هب  ینی  ش 

. درک  زمر  ت  ناه  ج  نیش  ا 

دوش س  بح  تف  ریم  هک  یس  شفن  وای  س  ند  ش  هدا  یپ  ا 
. مدا  تس  رف  نو  ریب  ا 

دوب هدم  ا  نو  ریب  اش  هناخ  زا  هلج  ابع  مه  وا  راگ  ن 
. دوب  ناه  ج  هباش  شم  تیع  ضو  نو  چ 

هدرک ش  یاه  مش  چ  ناب  هیا  س  شار  دتس  هک  یلا  دحر 

زاب ار  نآ  و  هدر  ک  تک  رح  ناه  ج  بر  د  تم  س  هب  د 

. د 

: تف  وگ  هتف  شباالر  ناور  با  نم  ند  ید  ا 

؟ ید  ش  ادی  _ِا!پ 

: مدز  بل  یم  ارآ  ه 

. مدو  ب  هدش  ن  _مگ 

اما درک  متم  س  هب  یخ  زرب  هاگ  ن  مش  چ  هش  وگ  زا  ناه  ج 
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. دزن فرح

هباج نامنایم ار شهاگن یکوکشم هاگن اب شوایس

: تفگ و هدرک اج

! هنیگنس نیشام وج ردقچ _

؟ مدموا عقوم دب

! دینکن یبیرغ دیدب همادا

شدوخ اب راگنا و هتخادنا نامیاه سابل هب یهاگن

: تفگ درک یم تبحص

یمن فرح دیاش ! هتخیر مهب منوا ، هسیخ هک نیا _

! ندز
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ش!!! وا  یس ـــــ   _

دیرپ ش  یاه  هناش  ناه  ج  نیگم  شخ  یاد  ص  ند  ش  ابدنل 

: تف  وگ 

! متف  گن  یز  یچ  هک  نم   ! اباب  هش  _اب 

! نین  وغا  د  یلی  نم...خ  هنو  خ  میر  ب  دیش  ا 

. دید  رگن  رب  یرو  جنی  ا 

دز: بل  ناه  ج 
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! تن  وخ  درگ  !رب  یای  دب  وبن  ما  یزا  !ین  هدر  کن  _المز 

با یا  هناش  ناه  ج  کان  س  رت  نح  هبل  هج  وت  یب  ش  وای  س 
: تف  وگ  هتخ  ادنا  ال 

! هدر  ک  ما  یلی  _خ 

: تف  گ  نم  هب  ور  و  هدش  مخ  یم  ک 

... بق  ع  ورب   _

: متف  وگ  هدر  ک  ناه  ج  هب  یه  اگن  م 

! تک  رش  میر  ب  میا  وخ  یم  حبص  ادر  ف  هخ  _آ 

: تف  وگ  هدش  زاب  ش  نشی 

راک تک  رش  یاد  نمر  اک  زا  اه  هعمج  ام  هتف  گن  ناه  _ج 

؟ میش  ک  یم  ن 

رطاخب منو  ا  منم  هنک  راک  هرا  رق  هک  یس  ک  اهنت  هتب  ل 
ا...

دیخرچ ش  تمس  شهب  رس  ه  رابکی  هب  هک  ناه  ج  هاگ  ان 
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درک. اهر همین هفصن ار شفرح

: تفگ و هدش رت گرزب شدنخبل

دیش! اج هباج منکیم کراپ ونیشام _ات

: تفگ و هدرک توف ار شسفن ناهج

! نزن فرح ردقنا تفیب ولج _

عنام تیدج اب شوایس هک ددنبب ار برد تساوخ

: تفگ و هدش

، تسین مندوبن یدج رطاخب مدنخ یم مراد هگا _

! ساتود امش حلا ندرک ضوع رطاخب

نیشب ای سپ ینک یگدننار مراذ یمن حتلا نیا اب

! هچنغ یاج ای بقع

  *********
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لر تش  پ  نتس  شن  واب  دش  زور  یپ  هرخ  شباال  وای  س 
. تف  رگ  ش  یپ  رد  اشار  هناخ  ریس  م 

چیه تس  ناوت  ن  اما  فدز  رح  ام  یاج  هب  هار  لو  ط  مام  ت 
. دش  کب  فر  ح  هب  ار  نام  ماد  ک 

اما دوب  هدش  رت  مار  آ  لبق  هقی  قد  دنچ  تب  سن  هب  ناه  ج 
شهب نیگ  مش  خ  یم  وک  نیگ  نس  یاه  س  فن  یاد  ص  زون  ه 

. دیس  ر  یم  ش  و 

ار مرس  گن  یکر  اپ  دیف  س  برد  لبا  قم  نیش  ام  فق  وت  ا 
یم ار  هلح  م  نیا  متخ  ود  فا  رط  وهبا  هدر  ک  بدنل 

! دوب  رایه  م  هناخ  هب  کی  دزن   . متخ  ا 

! دید  موا  ش  وخ  هدن  ب  یش  یور  د  هبلک  _هب 

! دید  ومن  رون  م 

. مدو  بن  نو  تتو  کس  هب  یض  ار  دید  کیش  تم  حز  ا 
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و هدش  گن  یکر  اپ  هدی  ش  وپرس  یاض  ف  ودرا  یم  ارآ  ه 
. درک  کر  شاپ  صو  صخ  م  هاگ  یاج  رد  ار  نیش  ا 

: تف  اشگ  ینم  یا  دنب  رمک  ند  رک  زاب  اب  نام  ز 

! دید  ومن  نو  تتو  کس  اب  ونم   _
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؟ منک  زاب  نو  تارب  ورد  م  ایب  دیا  ...ب  هگی  د  دیئ  امر  ف 

نم یز،  لف  هری  گتس  د  تم  س  هب  ناه  ج  تس  د  تک  رح  ا 
. مدش  هدا  ویپ  هدر  ک  زاب  ار  دوخ  تم  س  بر  د  م 

هب   ور  تس  رد  هک  یرو  سن  اسآ  هب  هاگ  ادو  خان  مه  اگن 
تعرس   شهب  وای  س  هک  دات  فا  تش  اد  قرار  نام  یور 
  : تف  گ 

هچ... نغ  نو  ج  اسهب  هقب  ط  هی  ش  مه   _

مدیشک یا  هدو  سآ  س  وفن  هتف  گ  لد  رد  یر  کش  ورا  د 
داد: هما  دا  ه 

هدش با  رخ  روس  ناس  هکا  مدوب  یی  ازو  ر  رکف  هب  نم   _
هش! ا 

هی زا  وطالین  و  تخ  س  زور  هی  زا  دعب  دهرا  نو  ج  ی 
باال؟ هرب  هلپ  تش  م 

رانک رد  تس  رد  هک  هلپ  هار  یا  هش  یش  س  کاب  تم  س  ه 
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. درک  تک  رح  دوب  هدش  هیب  عت  روس  ناس  آ 

هکنآ نو  دب  و  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هناش  هبن  سیر  ناه  ج 
رتولج درک  هرا  شا  تس  ابد  دخ  رچ  ب  متم  س  شهب  هاگ  ن 

. منک  تک  رح  وا  ز 

داد: قرار  بط  اخم  شار  وای  س  نام  ز 

ش! کب  جخاتل   _

؟ یرا  کش  زرو  ثمال  و 

وراراک نفل  وابت  ینی  شب  زیم  تش  پ  هکن  یا  زا  ر 
زور هی  یگ  یم  هک  یرا  د  یا  هگی  د  راک  ینک  گن  هام  ه 

؟ وطالین  و  تخ  س 

رانک هک  یلا  ح  رد  یا  هش  یش  بر  د  ند  اد  له  شاب  وای  س 
و هدز  یض  یرع  دنخ  م،بل  ورب  رتو  لج  نم  ات  دات  اسی  ی 

: تف  گ 

! ینی  شن  زیم  تش  پ  نیم  ه  اقی  _قد 
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میس ، ندنوم اج وهی نتسشن ! مرفس درم نم

! هنکیم بیرخت ومیشک

: تفگ و هداد ناکت یرس ناهج

! هنومب تدای تفرح _

******

یور ورب  هدی  شک  نو  ریب  ش  بیج  زا  ید  یفس  تر  ا 
. تش  اذگ  رگش  هحنیام  ف 

دش. زاب  یم  ارآ  قت  یاد  ص  اب  بر  د 

: تف  گ  ینا  بره  وابم  هدر  ک  هرا  شا  نم  ه 

نم... دقم  امنا  _خ 

اج نام  ه  اما  مدش  وودرا  هتف  یس"گ  "رم  بل  ر 
دز. مکش  خ 
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@DONYAIEMAMNOE

! شوایس نم یادخ _

؟ گنج نودیم ای سا هنوخ اجنیا

روطنامه و هدروآ میوزاب هب یراشف شتسد تشپ اب

: تفگ دش یم لخاد دزو یم یرانک هب ارم هک

! مناریا رضاح حلا رسپ نیرت بترم نم _

اسنوم #: هدنسیون
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یفن هناشن هب یرس نانیمطا ،اب هتسب ار منامشچ

: متفگ و هداد ناکت

! یمهوت راچد اعطق _

: تفگ و هدمآ شک تمس کی هب شیاه بل

هن؟ یگیم یرایعم هچ قبط تقونوا _

: متفگ و هداد ناکت فسات هناشن هب یرس

! مسانش یم وشبترم اتدنچ هک ییاجنوا _زا

مرانک هک ناهج هب یهاگن مین واب هتفر باال شناوربا

هدرک لفق هنیس یور اررب شیاه تسد دوب، هداتسیا

: تفگ و

_اهآ!

؟ اتدنچ نوا نتسه یک تقونوا
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نیلوا   یار  وب  هدر  تک  وکس  مه  ناه  ج  هک  یی  اجن  زاآ 
مدرک   حس  یبو  خ  هب  دوب  هدرکن  عط  ارق  نام  بثح  راب 
  ! هدش  ودر  ه  لا  وس  نیا 

یارب ید  یدش  لیم  هک  ی  دنخب  زال  یر  یگ  ولج  یار  ب 
و هتش  ذگ  ش  رانک  زا  ت  شاد  میا  ه  بل  یو  ربر  نتس  ش 

: متف  گ 

_حاال...

هنو!! شی  کی  هک  ناه  _ج 

ناهج مام  ح  زا  یی  اه  زیچ  هچ  هک  یی  اهز  ور  هب  رکف  ا 
. مدی  دنخ  ههق  هق  هب  مدی  شک  یم  نو  ر 

دش. عمج  منا  مش  چ  رد  کش  هکا  ردق  ن 

اما دوب  یبت  رم  تد  ش  وهب  دنمنو  ناق  مدآ  اعط  ق  ناه  ج 

تبسن حسار  نیا  دوب  هتشاذ  گن  مه  زور  کی  لق  ا 
مش. اب  هتش  شاد  باوخ  قات  ها 
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نئمطم هگی  ،د  مدو  خ  ناج  هب  یدنب  یم  یلا  خ  یج  _اح 

! م 

... مرا  یب  یی  اچ  هی  نم  نیش  ب  ورب  ا 

لباقم هپا  ناک  یو  ربر  مدیدن  خ  یم  زون  ه  هک  یلا  دحر 

. متس  شن  نو  یزی  و 

. دوب  یگ  رزب  اتبس  ن  نام  تراپ  آ 

رد یر  تس  کاخ  و  یا  هوه  ،ق  مرک  یاه  گن  زار  هدا  فتس  ا 
هدرک ینت  شاد  تس  ود  و  مرگ  ار  طی  حم  ش  نوی  سار  و 

مه ش  ناما  سب  ان  عاض  وا  هب  یم  ک  رگا  انئم  طم  و  د 

. دمآ  یم  مش  چ  هب  یبا  سح  دیس  ر  ی 

درک بل  ج  ار  ما  هج  وت  همه  زا  رتش  یب  هک  یز  ی 
هلیبق تا  نیئز  وت  ید  نه  یاه  لیف   ، ادو  ب  یاه  همس  ج 

! دوب  ی 

یارب ار  هناخ  طی  حم  و  مدناخ  رچ  یم  رس  هک  روط  ن 

اب هک  درو  خ  ناه  ج  مهب  هاگن  مدر  ک  یم  یس  ررب  د 
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! هدش شرف هریخ هدروخ هرگ یاه مخا

ندوب ریگرد و دوب سیخ شیاهوم یمک زونه

دش. یم سح یبوخ هب شراکفا

ح نیا متفرگ یم روتکاف ار شمهرد یاه مخا رگا

دوب! ینتشاد تسود روجدب شمارآ و سخت تلا

هب مریگب شتروص ارزا مهاگن مناوتب هکنا زا لبق

دش. هریخ متروص وهب هدروآ رسباال هرابکی

اسنوم #: هدنسیون

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

457 تراپ #

. مدروخ اج شنامشچ ندید اب

! امرس زج درک یمن لقتنم ار یسح چیه شهاگن

نیرت درس بشما شهاگن یبآ و مرگ سونایقا راگنا

! درک یم یرپس ار شنارود نیرت کیرات و

پاک و  یاچ  یو  اح  ینی  س  اب  هار  مه  ش  وای  س  ند  مآ  ا 
نامهاگن نای  م  هتش  ر  هک  دوب  ناهج  کچ،  وک  یاه  کی  ک 

دش. شبدنل  یاج  وزا  هدر  ک  عط  اق 

اه بر  زاد  یک  ی  تم  س  هب  یف  رح  نتف  گ  نو  سدب  پ 
. درک  تک  رح  نلا  س  یاه  تنا  ر 

و مه  رد  یاض  ف  تب  سن  .هب  دوب  ش  وای  س  راک  قات  ا  راگ  ن 
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یاه تر  ساهوتشی  ابل  زا  رپ  هک  یی  اریذ  پ  بو  ش 
. دیس  ر  یم  هبنرظ  برت  ترم  و  رت  تو  لخ  دوب  گن  راگ  ن 

دروخ یم  مش  چ  هب  نم  دید  هیو  از  زا  هک  یز  یچ  ا 

! دوب  راد  چخر  یلد  نص  و  دیف  س  زیم  ک 

. دوب  تن  ارگ  ن  ناه  _ج 

: متف  گ  ثک  وابم  هدن  اخرچ  ش  وای  س  تم  س  هب  ار  م 

. مدش  هج  وتم   _

وهب هتش  ادر  ب  ینی  لس  خاد  زا  ار  یگ  نر  یتر  وص  گ 

. تف  رگ  متم  س 

هب لیم  یب  و  هتف  رگ  ش  زادتس  ار  نآ  یه  کاتو  رکش  ات 
. مدش  هری  شخ  دیف  س  راخ  ب 

؟ ناه  ج  فع  ض  هط  قن  ید  ش  هک  یا  هجوتم  هچ،وت...  _نغ 

و ید  ج  تر  وص  وهب  هدر  ارباالوا  مه  اگن  بج  عت  ا 
همادا یم  ارآ  یاد  ص  نت  اب  هک  متخ  ود  ش  وای  س  رکف  ت 
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د:

هح! وضا  یلی  نک...خ  ن  ماگ  ن  یرو  طنی  _ا 

ور ناه  منئ،ج  مط  م  مت  خانش  وت  زا  هک  یت  یص  خش  اب  ن 
نوا هچ...  نغ  اما  ید  ی  شخب  ش  اید  ب  رتش  یب  رط  ا 

تزا داو  خ  یم  یق  یرط  ره  وهب  هدی  شخ  بن  وش  د 

هنک. تظ  فاح  م 

،کوبا... ایرث  منا،  خ  ناط  لسل  رخا  ف  لبا  ق 

ش! دوخ  لبا  قم  یت  ح 

وت دیا  .ش  هنک  نار  بج  ور  هتش  ذگ  هنک  یع  س  داو  خ  ی 
اما... یش  هجن  وتم  زدای  رها  ظ 

: متف  گ  تع  رس  وهب  هدم  شآ  فرح  نای  م 

... تس  ین  یزا  ین  _اما 

: تف  گ  یم  ارآ  دنخ  واببل  هدز  پکل 

. هزا  ین  یلی  خ  نو  شا  مار  آ  یارب  اما  هن،  دیا  ش  وت  یار  _ب 
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تقو چیه وناهج ... یروجچ ایروطچ هک تسین مهم

! هنک یم شا هنوید نیا ... راذن یربخ یب یوت

. مداد ناکت ورس هدیزگ بل

یاه هناش یور رب یراب ، قیرط چیه هب متساوخ یمن

هدیشک یروط ار نامریسم تشونرس اما مشاب ناهج

. مدوب هدش ریجنز و لق ناهج هب هتساوخان هک دوب

. دروخ یم مقر یرگید روج زیچ همه شاک

اسنوم #: هدنسیون
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نامهم قات  زاا  دهرا  هک  یت  سه  یس  ک  نیل  وا  _وت 

هنک! یم  هدا  فتس  ا 

: متف  وگ  هتس  شن  میا  ه  بل  یو  ربر  یک  چو  ک  دنخ  ب 

؟ یچ  ناه  _ج 

ش... ابن  نار  گن  تس  ه  نم  قات  _ا 

هب هاگ  وابن  هدا  ند  اکت  ند  یمه  ف  یان  عم  هب  سیر 

: مدز  بل  قات  ا  لخ  اد  ون  ابیر  قت  لیا  س 

؟ اجن  یا  ید  موا  ایگ  _زات 
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: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

هش. یم  یه  ام  هس  ود  هی  _هرآ 

یلو  ... مدو  ب  نو  مدو  خ  تک  رش  یاف  رط  نو  مه  ش  ل 
اج هباج  مدش  روب  جم  ن  دوب  نک  تی  شذا  اه  هیا  سم  ه 

م.

المز یچ  ره  هگی  د  هتد  وخ  هنو  خ  نک  رکف   ... ب 

. نک  ن  فر  اعت  یت  ش 

فراعت له  ا  نم  هک  منک  ی  دروآ  دای  تس  ین  المز  هگی  د 
! متس  ی 

ارباال دوب  هتش  اذگ  تخ  ت  یو  ربر  هک  یا  همر  س  تر  تشی 

. مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  وسیر  هدر  و 

ایس... نو  نمم   ! مان  شآ  تا  هاب  ال  ماک  _هن 

: تف  وگ  دید  ن 

ریخ... ب  بش  هبو،  _خ 
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داتسیا  . مدز  ش  یاد  ص  دوش  جر  اخ  قات  زاا  هکن  زاآ  ل 

. دیخ  رچ  متم  س  هب  یم  ارآ  وهب 

یور رب  تر  تشی  ند  نادر  گرب  واب  هدی  زگ  ار  مبل  هش  و 

: متف  وگ  هدز  هرگ  مه  رد  ار  منا  تش  گنا  تخ،  ت 

هگ! یم  ن  یز  یچ  لزغ  هرا  برد  کس  _هچی 

جاح یت  ...ح  هرا  بدرا  تف  گ  رایه  م  هکن  یا  دعب  زا  ینع  ی 
. درک  ن  مه  یا  هرا  شا  ش  هب  ا 

؟ دیگ  ب  مهب  دیی  اوخ  یم  این  دین  ود  یم  ن  یز  ی 

: تف  وگ  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 

؟ ید  یم  تی  مها  ردق  نا  ارچ   _

: متف  وگ  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 

! همر  هاو  خ  لزغ  ش!  وای  _س 

داد هما  شدا  ندر  واتگ  هدیش  شک  یاه  وم  نای  م  یگ  ن 
: درک  همز  مز  بل  ر 
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! رها  وخ   _

: تف  وگ  هدر  ک  تو  شارف  سف  ن 

؟ ینو  دب  یاو  خ  یم  یچ   _

: متف  گ  دید  رت  نو  د 

... ینو  دیم  هک  یچ  _ره 

یم تم  دید  هک  یلو  ا  ،راب  منک  یم  رکف  هک  حاال  یت  ح 
هی ناه  ج  ند  موا  اب  اما  یگب  مهب  یز  یچ  هی  یت  ساو  خ 

یت... فر  رد  ریز  زا  یی  ارو  ج 

جاح یو...زا  نشن  نم  زا  هرت  هب  ور  یی  ازیچ  _هی 

... هرت  هب  یلی  خ  یو  نشب  رایه  ایم  یف  طص  م 

... ینو  دب  یاو  خب  ش  یرادر  اب  هرا  برد  هگا  ا 

... مدی  سر  پ  وت  زا  نم  ش،  وای  _س 

ایس! با  وخ  ب  ورب   _

. میت  شگ  رب  بر  د  تم  س  هب  ودر  ه  ناه  ج  یاد  ص  ا 
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واب هدر  ب  ورف  ش  راو  لش  بی  ج  نو  رد  شار  یاه  تس  د 
. درک  یم  هاگ  ن  نام  یود  ره  هب  ید  رس  ن 

و هدا  تس  رف  نو  ریب  هنی  س  زا  ادص  شاراب  سف  شن  وای  س 
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: تف  گ  نم  هب  ور  دنب  مین  ید  نخب  ال 

ریخ... ب  بش   _

هناشیپ یو  ربر  هک  یی  اهوم  و  هدر  وآ  ولج  شار  دتس 

. تخ  یر  مهب  ار  دوب  هتخ  یر  م 

ایس! _ها! 

یارب ش  رس  ند  اد  ناک  وابت  هدز  یخ  رچ  دید،  ن 
دش. ش  قاتا  یه  ار  ناه  ج 

: متف  وگ  هدر  ک  لفق  مه  رد  هنی  س  یو  ربر  ار  میا  ه  تس  د 

؟ هدب  ومل  وسا  با  وج  یت  شاذ  ن  ارچ   _

هداد هیک  ت  بر  د  بو  چ  راهچ  هب  اشار  هناش  تم  س  ک 

: تف  وگ 

! هدب  با  وج  هک  تس  شین  وای  س  هفی  ظو  نو  _چ 

با... وخ  ب  ریگ  ب 

... هدب  _وت 
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اترس هب  یع  یرس  هاگ  وابن  هتفر  شباال  ناور  با  تف  ج 
: تف  گ  میا  پ 

؟ ویچ   _

ید! وب  شوت  تمس  هی  اقافتا   ... ومل  وسا  با  وج   _

. دوب  هدز  گن  ز  وت  هب  لزغ  ناد  نز  مدش  لقت  نم  یت  ق 

: تف  وگ  هدر  ک  جک  شار  رس  یم  ک 

. هتن  ارگ  ن  نزب  گن  ادز  لیگ  .هب  مدب  با  وج  ماو  خ  یم  _ن 
با... وخ  ب  مش  د 

نایم ار  بر  د  هری  گتس  د  هک  منز  ب  یف  رح  هدر  ک  زاب  ناه  د 
!!! تس  ارب  نآو  هدر  شف  ش  ناتش  گ 

. مدی  بوک  نیم  ز  یو  ربر  ار  میا  شپ  راتف  صزار  رح  ا 

! درک  یم  راتف  اهر  هچ  ب  دنن  ام  نم  ا 

رد مش  وچ  درک  زاب  بار  حاالرد  نیم  ه  متس  ناوت  ی 
اعطق راک  نیا  اما  مری  گب  ار  مخساپ  ات  مزو  شدب  مش  چ 
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داد! یمن باوج ناهج یور رب

. دادیمن زورب ار زیچ چیه تساوخ یمن شدوخ ات

*

: دیچ  یپ  مش  وگ  شرد  یاد  ص  قو  ب  نیل  وا  ا 

؟ ید  ب  نم  هب  ربخ  هی  دیا  بن  ،وت  هلف  _دن 

نیا هک  تف  اجر  هراز  نم  رکف   ... مدش  هدن  وز  مدر  م 
؟ درک  ؟ن  درک  ش  ادی  پ  ناه  ؟ج  دش  یچ  هرت  خ 

؟ ینز  یم  ن  فر  ح  هک  هدر  وخ  وتن  وبز  رون  وج  و  ک 

؟ ینک  تو  ف  زید  گن  ز 

: متف  وگ  هدی  شک  مبل  هش  وگ  مار  ارآ  متش  گ 

زج ید  یم  تص  رف  هگم  اد  لیگ  ینک  یم  ما  هدن  ر  یرا  _د 
؟ منک  یا  هگی  د  راک  ند  شاد  وگ  و  ند  سکیش  ف 
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؟ ییاجک _االن

... شوایس هنوخ _

؟ تبسانم هچ _هب

؟ یداد ربخ شهب .وت تخیر مهب ... ناهج مکی _

نیا متسشیم روطنیمه پ !هن مداد ربخ هک _هلب

؟ هراد تهگن نوراب ریز رد تشپ حبص ات ریپ رگوداج

اسنوم #: هدنسیون
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دز گنز فرط ، نوریب دز ترامع زا ناهج هک نیمه

هدرک فداصت رهش رس نوا تفگ هکینز نیا هب

! دایب هنوتیمن

درواین مشکرابم یور هب یتح ریپ رگوداج ِاِاِا،

! هرادن لا کشا تفگ دنوخرچ وشاصع

مشناج ایرث .هب دیباوخ تفر متـــما شمارآ اب دعب

؟ یمهف یم باوخب ورب تفگ

! تفرگ شرَو ود هب وروت معال ینعی

،ش مدا  د  یم  ش  وگ  ادلی  گ  یاه  فرح  هب  هک  روط  ن 

کشت یو  ربر  مرا  ونک  هتش  اد  رب  مرس  زا  ار  م 

Avayekhis
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. متش  ا 

و اهو  م  تم  س  هب  ینا  پشی  یور  زا  ار  منا  تش  گنا  س  پ 
: مدا  د  قو  س  مند  رگ  تش  پ 

؟ یت  شاد  یا  هگی  د  عقو  ت  نیا  زا  ریغ   ... ادلی  _گ 

مش. ا  هون  لتا  شق  ارب  ز  ونه  نم   ... هرف  نتم  نم  زا  نو  ا 

ح هچ  یو  ایت  ماج  ک  نم  ه  شابن  مهم  ش  ارب  هک  هیع  ی 
ما... ی 

؟ هنک  یم  یق  رف  هچ  نو  راب  ریز  ای  راو  آ  ر 

! تر  امع  نیا  وت  نم  مش  یم  هنو  وید   _

وش! رکو  این  مش  ک  یم  ور  هزو  جع  نیا  ا 

یم رور  ارم  ایرث  تا  کرح  ش  دوخ  یار  ب  تش  اد  راگ  ن 
داد: هما  دا  رت  مار  هکآ  د 

! منا  خ  مش  ،چ  منا  خ  _هلب 

ش شو  خ  رخ  زا  دای  شمن  شو  خ  ادص  و  رس  زا  منا  خ 
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! دایمن ششوخ گس زا دایمن ششوخ هبرگ زا دایمن

! ربکا هللا وت... هرب شاه هدافا همه اب تمناخ نوا ِد

دوب دیع  ب  ادلی  ت.زاگ  سشن  مبل  جنک  یک  چو  ک  دنخ  ب 
! دهد  تر  وق  شار  لد  یاه  فر  ح 

جات یبو  چ  حط  س  رب  یم  ارآ  وهب  هدر  ک  تش  ارم  متس  د 
. مدی  بوک  تخ  ت 

یلیخ ش  راک  منا  خ  با  االبر  شام  هتخ،  هبت  منز  _ب 
؟ ربک  هللاوا  و  ادلی  ...گ  هتس  ر 

با منا  ورب  ا  غار  چ  ینا  هگا  ن  ند  شش  وما  خ  ا 
؟ تف  اهر  ایبقر  تخ  وس   . دیر  الپ 

نیا تش  ...زاپ  منک  یم  هض  مالح  بش  فص  ن  مرا  _د 

! میل  ود  قد  هش  یمن  یلا  هرا،خ  دن  افص  کس  امس  ا 

؟ هگی  د  نید  رگ  یم  رب  ادر  ف 
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: متفگ و هدش دنلب تخت یور زا

_هرآ...

. دایم مباوخ باوخب ورب ... هبوخ _

یاب! یاب عفال

دهدب نم ارهب یظفاحادخ تصرف هکنآ زا لبق

! درک عطق ار سامت

: متفگ یشوگ هحفص هب هریخ و هدرک یچون

لیگـــاد! _

اسنوم #: هدنسیون
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. مدر  ک  تک  رح  قر  ب  دیل  ک  تمس  وهب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

ییانشور رد  یر  ییغ  ت  هچی  اما  مدرشف  ار  نآ  یم  ارآ  ه 
! دما  ین  دوج  و  هب  قات  ا 

. دوب  هدش  عط  اهق  قر  ب  اعط  ق 

زاب ار  بر  ود  هدر  شف  م  ناتش  گنا  نای  ارم  هری  گتس  د 
. مدر  ک 

هب یه  تنم  ِوره  ار  یک  یرات  هب  میاه  مش  چ  ند  رک  تد  اع  ا 
. متف  ر  هناخ  زپش  آ  تم  س  هب  نلا  س 
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! مدو  ب  نم  راد  یب  درف  اهنت  ایو  .گ  دمآ  یم  ن  یی  ادص  هچی 

هتسد و  لک  ش  عبر  م  نا  ویل  و  هدش  هناخ  زپش  آ  ودرا 

بآ ریش  س  پس  مدی  شک  نو  ریب  ناک  چبآ  لخ  اد  زا  یرا  د 
. مدا  د  شقرار  ریز  ار  ناو  یل  و  هدر  ک  زاب  ا 

دش. الرپ  ماک  هک  دیش  کن  یلو  ط 

ار ریش  و  هدی  شک  بق  ارع  نآ  دوش  زیر  بل  هکن  زاا  ل 

. متس  ب 

کچوک س  ارت  تم  س  وهب  هدی  شو  ارن  نآ  زا  یم  ک 
. مدر  ک  تک  ر 

بوچراهچ وهب  هدی  شک  یم  ارآ  هب  ار  یی  وش  ک  بر  د 
. مدا  د  هیک  ت 

هک دوب  فا  ص  یرد  ق  نهب  امسآ  وحاال  هدش  عط  ق  نار  ا 
. دید  ار  کچ  وک  یاه  هرا  تس  کو  وت  کت  دش  ی 
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هک مدن  اخر  چ  تک  اس  کو  یرات  ناب  ایخ  رد  ار  مه  ا 
. مدی  نش  مرس  تش  زاپ  ار  ناه  ج  یاد  ص  نیح  نیم  ه 

؟ ید  یباو  خن  ارچ   _

ولج شار  یاه  مدق  هک  مدن  اخر  شچ  تمس  هب  ار  م 

دات. اسی  مرا  ونک  هدم  آ 

: مدز  ب 

دای... من  مبا  وخ   _

... یرو  خ  یم  امر  _س 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

... تس  ین  درس   _

ش سف  ون  دیش  شک  یاه  وم  نایم  شارکالهف  ناتش  گ 
دات. سر  ف  نو  ریب  ادص  رپ  ا 

: مدی  شچخر  تمس  الهب  ماک  و  هتشاذگ  رانک  ار  دید  ر 

. منک  تی  نابص  ع  متس  اوخ  یم  _ن 
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ترامع لخ  اد  یس  ک  متس  اوخ  یم  ...ن  طق  ن...ف 

ووت... هش  ب  کو  کش  م 

تعاس کی  تد  ش  نآ  هب  هن  اما  دش  گن  ررپ  ش  مخ  ا  ه 

ش! ی 

: تف  گ  دوش  مام  ت  مفر  ح  هک  نآ  زا  ل 

نونج هب  ومر  ورغ  و  نم  وت،  نتس  اوخ  ون  رکف   _
دنو! س 

هب یم  دق  ش  یاه  پکل  رند  شف  رابک  وابی  هدر  ک  یث  ک 
دز: بل  میا  ه  مش  چ  هب  هری  وخ  هتش  ادر  ب  متم  س 

ترظن ریز  همه  هک  یتر  امع  وت  ند  سش  بح  منو،  دیم   _
... هدر  ک  تا  هتس  خ  نتف  ر 

هنک یم  تت  یذا  ید  روخ  هرگ  میگ  دنز  و  نم  هب  هکن  ی 
ا...

: متف  گ  دید  رت  نو  ودب  هدش  درگ  منا  مش  چ 
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... سکعرب هنک، یمن تیذا ونم هرگ نیا _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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بل و  هدر  ک  اهر  همی  ون  هفص  ارن  مفر  ح  هرا  بکی  ه 
. مدی  ز 
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؟ مدر  ک  یم  راک  چ  متش  ا 

متسناد یم  ون  دیخ  رچ  یم  منه  ردذ  تع  رس  هب  تا  م 
تفج مه  رانک  هدر،رد  بک  اخت  ارنا  ناش  نیر  تهب  روط  چ 

. م 

و دهد  هما  دا  تش  اد  تس  ود  دوج  و  مام  ابت  م 
! دوب  خمافل  تد  ش  مهب  لقع  اما  دنک  اهر  شار  ساس  ح 

هب شار  رس  مخ  وابا  هد  اتسی  ا  مرو  رغ  هناش  هب  ه 

!! داد  یم  ناک  ت  یف  ن  هناش  ن 

: مدز  بل  و  هدن  اخر  چ  ناب  ز  هرخ  باال 

هش... ادی  پ  ات...کوبا  همز  ال  هرگ  نیا  منک  یم  رکف   _
هش. یم  تس  نو...رد  مود  ره  یگ  دنز  یرو  طنی  ا 

زا متس  اوخ  دنک  میا  وس  ر  هتساو  خان  یرا  ک  هکن  زاآ  ل 

رارق ما  هنی  س  یزا  وم  شار  تسد  هک  منک  روب  شع  ر 

د.
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. مدو  ب  هدن  سام  ارت  بر  د  بو  چراهچ  و  وا  نای  حاالم 

لفق ش  نامش  چ  ورد  هدم  باالآ  یه  کاتو  ثک  ابم  مه  ا 
د.

. دوب  مار  آ  بش  ما  نام  سآ  لثم  ش  هاگ  ن  یای  ر 

؟ نیم  _ه 

... نیا  زا  رتش  هن!یب  اعط  ق 

. متش  اد  تس  ود  ار  هرگ  نیا  ن 

رتش... یب  ارو  ار...ت  تم  نهج  ارو...  ت 

هناشن هب  سیر  میا  ه  بل  ن  درک  ورت  مه  اگن  ند  یدز  اد 
. درو  آ  نیی  اپ  یم  ارآ  هب  شار  دتس  هک  مدا  د  ناک  ت  تب  ث 

بقع هب  یم  دق  و  هدا  د  ناک  هشت  اب  هناش  هبن  سیر 

. تش  ادر  ب 

: مدر  ک  همز  مز  مه  اگن  ند  روآ  باال  نو  د 

ریخ... ب  بش   _
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ار متشپ ، برد نتسب واب هدرک تکرح مقاتا تمس هب

. مداد هیکت شحطس هب

زا شدوجو مامت ،اب دنزب دایرف تساوخ یم ملد

! دوب یکاش مرورغ و لقع تسد

! دوبن هتخاس نم زا یراک اما

مدوخ هب هک روطنامه منک. فارتعا متساوخیم نم...

اما... مدوب هدرک فارتعا

اما...

... مدوبن نئمطم ناهج لد زا

ندرک مک یارب شا یتسوپ ریز یاه تبحم رگا

... دشاب شنادجو باذع

تخیریم مهب ار زیچ همه ... طقف فارتعا نیا
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******

مشچ درو  خ  یم  قات  ا  بر  د  هب  هک  یی  اه  هقت  یاد  ص  ا 
. مدر  ک  زاب  یت  خس  هب  ار  میا  ه 

رود منه  زاذ  ار  لا  یخ  رکف  هک  دوب  حبص  هس  یلا  و 
. متف  رگ  ش  وغآ  رد  ار  با  وخ  هرخ  وباال  هدر  ک 

ار هقی  قد  تس  ویب  تف  ه  تع  اس  یاه  هبر  قع  حاال 

. داد  یم  ناش  ن 

دش. حض  او  میا  رب  مک  مک  ش  وای  س  یاد  ص 

نک... هاگ  ن  هرج  نپ  ولو؛زا  چو  ک  وش  اپ  وش  _اپ 

نک... هاگ  ن  هرظ  نم  هب  تگ  نر  ودب  تش  ز  یام  شچ  ا 
باالابال... نو  ا 

متروص یو  وربر  هدی  شک  مس  ریز  زا  ار  تش  بلا 
. مدی  ب 
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: مدی  نلا 

! هیخ  وش  هی  نیا  ایاد  _خ 

مه   تش  پ  هفر  س  دنچ  دات  شفا  یاد  ص  هب  هک  یش  خ  اب 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

فاص شار  یاد  ص  دها  وخ  یم  دوب  ص  خش  .م  د 

د.

باذع ردق  نیا  لق  ادح  تش  اد  یگ  نشق  یاد  ص  ش  ا 
! مدی  شک  یم  ن 

: متف  وگ  هتس  شن  میا  ج  ر 

ایس! یش  ابن  رد  تش  پ  هتع  فن  _هب 

یمارآ هب  ار  دوب  هتخ  یر  متر  وص  یو  ربر  هک  یی  اهو  م 
هب میا  ج  زا  ند  ش  بدنل  ابو  هدا  تس  رف  مش  وگ  تش  پ 

. مدر  ک  تک  رح  بر  د  تم  س 

یمارآ هب  ار  نآ  و  هتف  رگ  مناتش  گنا  نای  ارم  هری  گتس  د 
. مدر  ک  ز 

اب دوب  اش  هرج  نح  ند  رک  مرن  لا  دحر  هک  ش  وای  س 
و هدر  ک  ادج  ش  یول  گ  کب  یس  یو  زار  شار  مند،دتس  ی 

: تف  گ 
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.... ِدیش  روخ  سالم...  هب  _هب 

و هدم  آ  نیی  اپ  مرا  ولش  ات  میا  هوم  یو  شزار  هاگ  ن 
: تف  گ 

رتشیب اما  ناش  دخر  دیش  روخ  مگب  متس  اوخ  یم  _مآ... 

! یرو  خ  یم  یگ  تفر  گ  دیش  روخ  ه 

: متف  وگ  هدر  ک  عمج  ار  میا  ه  ب 

! هلی  طع  ت  تک  رش  اه  هعم  ج  یت  فگن  هگم   _

! دید  نخ  یم  ش  یاه  مش  چ 

: تف  گ  تی  دج  واب  هدی  شک  ش  رشی  هت  هب  یت  س 

هنو! ناق  هلی...  طع  ...ت  بخ  _هرآ 

و هدر  ارباالوآ  مدو  ب  هدروآ  مدو  خ  اب  هک  یت  شلا  ب 
: مدی  بوک  ش  رس  رب  مکح  م 

راق ید  یبس  چ  نم  قات  ردا  سهب  ورخ  لثم  ارچ  _پس 

ایس؟ یاو  خ  یم  مش  مار  آ  نو  ج  زا  یچ  ؟  ینک  یم  ر 
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؟ ید  رک  فرار  اجک  ی؟زا  شحو  یرا  دن  قرار  مور  آ  ا 
؟ یرا  ژید  رنا  ردق  نا  هک  یرو  مخی  یچ  هنو  ح 

! دوب  ن  قف  وم  اما  تش  اد  مرا  هم  رد  یع  س  هدن  خ  ا 

حیجرت اما  دری  گب  ار  میولج  تس  ناوت  یم  مه  دیا  ش 

! دنک  اشا  مت  ار  مند  روخ  ص  رح  داد  ی 

و هدی  شک  بق  ع  دش  یلا  خ  میل  ود  قد  یبا  سح  یت  ق 
. مدی  بوک  ش  ترو  ص  یو  ربر  ار  بر  د 

: تف  گ  هک  دش  شبدنل  یاد  ص 

! هنک  یم  ن  راق  راق  س  ورخ  ؟  هیک  تی  قاس  یج  اح   _

وت رط  اخب   ، یت  فگ  یم  یر  بیخ  حبص  سالم  هی  لق  ا 
اه! مری  م  مرا  د 

ش سبلا  اوس  و  یب  و  هدر  شکن  یاه  فر  ح  هب  یه  جو  ت 
ار میا  ه  مش  چ  هک  روط  نامه  و  هتخ  ادنا  تخ  هشت  وگ  ا 

. مدم  آ  دور  ف  تخ  ت  زکر  م  یو  ر  متس  ب  ی 
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در مندب یور زا یلیرت اب باوخ رد رفن کی راگنا

هتشاد ندب رد ناج ،ات هدش هدایپ سپس و هدش

! دوب هدز مکتک

! دوبن یعیبط یگتسخ و یگدولآ باوخ زا مجح نیا

هتسد ند  ااتف  یاد  ص  هک  دوب  هتش  ذگ  ردق  چ  منا  د  یم  ن 
. مدی  نش  ار  نیم  ز  یو  ربر  دیل  ک 

یور رب  دیل  ابک  دها  وخ  یم  رابن  یا  هکن  یا  هب  رکف  ا 
ابو هدش  بدنل  میا  ج  زا  تع  رس  هب  دری  گب  بر  ض  بر  د 

هب مدو  ب  هدر  وآ  دوخ  باب  شید  هک  یبآ  ناو  یل  نتش  بادر 

. مدر  ک  دنت  اپ  بر  د  تم  س 

ار متا  کرح  منا  وتب  هکن  زاآ  لبق  و  هدر  ک  زاب  ار  بر  د 
یلا خ  ناه  ج  تر  وص  رد  شار  یاو  متح  منک  لر  ت 

! مدر  ک 
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! دیر  پ  مرس  زا  لا  مک  و  مام  با،ت  و 

متسناوتن ار  ما  هدن  ام  زاب  ناهد  یت  ح  کو  ش  تد  ش  ز 
. مدن  ب 

س یخ  تر  وص  زا  ار  مه  اگن  یا  هرذ  متس  ناوت  یم  ن  یت  ح 
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. منک  ادج  ناه  ج  مار  آ  ا 

یولج زا  روب  ع  دص  رق  اگنا  و  دوب  متم  س  شهب  خر  م 

! دوب  هدم  شآ  رس  بالرب  نیا  هک  تش  اد  ار  قات  ا 

! دوب  هدش  س  یخ  یبا  سح  ش  ترش  ویت  تر  وص  اهو،  م 

وهب هدش  زاب  ش  نامش  چ  هک  متش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 
. دیخ  رچ  متم  س 

کی زا  تش  اد  یع  س  یا  هناق  مح  ا  لک  ش  هب  میا  ه  ب 

! دهد  هول  ج  ید  اع  ار  قافتا  نیا  و  دیا  کشیب  تم  س 

حبص مه  نآ  بآ،  یرپ  ناویل  اب  ند  سش  یخ  اعط  ق  ا 
، دوب  کسن  هچی  هرم  زور  و  یداع  تا  قاف  تا  ...زا  د 

! تش  اد  ار  دوخ  یاج  هک  ناه  ج 

تکرح مبل  یو  ربر  میا  ه  مش  چ  زا  ثک  شابم  هاگ  ن 
دات. واسی  هدر  ک 

هب لم  واک  هدی  شک  ش  ترو  ص  س  یخ  همی  هبن  یت  س 
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. دیخرچ متمس

ما هناش تمس ارهب مرس مناهد بآ نداتسرف ورف اب

مدز: بل طایتحا ابو هدرک جک

! ریخب حبص _

داد. هما  شدا  نیگ  نس  هاگ  هن 

! دوب  حی  ضو  رظت  ت 

و هدر  ب  متش  پ  یم  ارآ  هب  دوب  متسد  رد  هک  ینا  و 

: متف  گ 

هقیقد دنچ  هخ...  ...ا  هشو  ایس  مدر  ک  رکف  نم...   _
دنو... خ  رعش  دمو  مشا  ی 

: متف  وگ  هدن  اخر  شچ  یاه  وم  یو  ربر  ار  مه  ا 

... هدا  رم  هدی  بلط  ن  _بآ 

دات! فا  طخ  ش  یاه  هش  وگ  و  هدش  زیر  ش  یاه  مش  چ 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

راگ... ن 

. تف  رگ  یم  اشار  هدن  خ  یو  لج  تش  اد  راگ  ن 

نیب هرذ  ریز  حاالتشار  رتشی  ب  منا  وتب  هکن  زاا  ل 

واب هدی  شک  بق  شارع  دوخ  یه  کاتو  ثک  ابم  مرب  ب 

: درک  هرا  شا  میا  سه  ابل  هب  ورب  وا  مش  چ 

نو؟ ریب  ید  موا  تق  اتا  زا  یرو  جنیمه  مش  وای  س  یو  _لج 

یم نیی  اپ  ار  مرس  هک  یلا  ودحر  هتف  باالر  منا  ورب  ا 
: مدز  بل  مدر  ب 

... روج  _چ 

و مدنا  منا  هد  رد  فر  ح  مراو  لش  و  تر  تشی  ند  ید  ا 
. مدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

دش! اب  با  وخ  اه  نیا  همه  ش  ا 

یادص هب  روآ  جخاتل  با  وخ  نیا  زا  ند  یرپ  یار  ب 
ما... شقعنا  وای  س 
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و هدروخ ال وناز اتباالی مراولش یاه هچاپ زا یکی

هدرک یور شیپ مناتشگنا یور ات رگید تمس کی

دوب!

یبولطم تیعضو مترشیت هب تبسن اه نیا هتبلا

! دنتشاد

طسو ات شتمس کی هک دوب گرزب یدح هب شا هقی

دوب. هدمآ نییاپ میوزاب

دوب! هدنامن یقاب ییوربآ کالم؛ پل

اسنوم #: هدنسیون
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رب هقب  اس  یب  یت  عرس  هدر،اب  شف  مه  هب  ار  میا  ه  پکل 

نامه اما  مدر  گرب  قات  هبا  ات  مدی  چخر  هنش  اپ  یو  ر 
ناربج یار  ب  دوب  هدم  این  وباال  هدر  ک  فط  هکل  یا  هچ  ا 

یردنکس دش  ثع  واب  هتف  ر  میا  پ  ریز  اش  یرا  ک  م 
. مرو  خ 

یاه تس  د  دوش  ض  وع  می  اهاپ  و  رس  یاج  هکن  زاآ  ل 

. درک  مفق  وتم  و  هدش  هقل  ح  ممک  ش  رود  ناه  ج 

! مدو  شب  شو  غآ  الرد  ماک  حاال 

یم هبر  جت  دوج  و  مام  ابت  دوب  راب  نیم  ود  هک...  یش  و 

. مدر  ک 
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رب هک  ش  بلق  مکح  م  ناب  رض  ش،  شو  ش،غآ  یاه  تس  د 
ض وع  ار  میا  یند  یزر  ط  هب  مدر  ک  یم  حس  مفت  ک  یو  ر 

یتسه مام  ردت  دید  ج  وید  جوم  راگ  هک...نا  دوب  هدر  ک 
. مدو  ب 

! یتر  وص  و  دیف  س  تا  ساس  حا  زا  مار،رپ  آ 

یم میا  هوم  یو  ربر  راو  ش  زاو  شن  یاه  س  ف 
... مبل  !ق  ایاد  و...خ  درو  خ 

! دبو  کب  هراز  یو  ربر  مدو  بن  نئم  طم  یت  حاالح 

! دوب  اهر  ازه  زا  رتار  ف  یز  ی 

رتخ... شد  سکب  _فن 

همزمز مش  وگ  رد  ار  هاتو  ک  هلم  ج  نیا  مند  رک  اهر  نو  د 
. د 

لا عف  ار  مزغ  م  هدش  لتخ  م  یاه  متسیس  مام  شت  یاد  ص 
میاه گر  رد  ار  نو  شخ  درگ   !... مدی  شک  س  .فن  د 
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. مدر  حسک 

دند! وب  نم  زا  ادج  یش  خب  راگنا  هن!  ار  میا  هاپ  ا 

. دوب  هدا  تس  مبل،یا  ق  هط  لس  تح  الت  ماک  هک  یش  خ 

ریزارس مبل  ردق  دوب  راب  نیل  وا  یار  هکب  یس  ح  ز 
تسد یو  ربر  لو  هظا  حل  زا  هک  ار  میا  ه  تس  د  دش  ی 

. مدر  ک  مکح  م  مدو  ب  هتش  اذگ  ناه  ج 

... مور  ...آ  منک  تب  ذعم  متس  اوخ  یم  _ن 

؟ دنک  یم  رت  بو  شآ  ار  شحملا  یاد  ص  اب  تس  ناد  یم  ن 

هن دیس  ر  مدو  خ  یاه  ش  وگ  هب  هن  اما   ( مبو  (خ  مدز  ب 

! ناه  ج  اعط  ق 

! دوب  هدز  ش  بیغ  اجک  میا  د 

: مدز  دای  رف  مبل  ق  رس  ورب  هدی  زگ  ب 

! نک  ن  ماو  _سر 

ش یاه  س  فن  هک  ما  هناش  زا  یت  مس  هب  یق  یمع  مد  ا 
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. مدن  اخر  چ  رس  دش  یم  حس 

ـ... بو _خ 

و درگ  منا  مش  اشچ  هنو  گ  هب  ما  هنو  گ  ند  یبس  چ  ا 
دش! اهر  همی  ن  هفص  مان  هلم  ج 

دش! هدی  شک  هین  اث  مدص  رد  مح  ور  همه  راگ  ن 

ش یاه  مش  چ  یو  شزار  هاگ  هکن  مدی  شک  بق  ارع  م 

. درو  خ  زیل  میا  ه  بل  یو  رر 

... مدر  یمی  م 

! مدر  میم  هط  قن  نیم  ه  رد  اجن  یمه  اعط  ق 

شار یاه  س  فن  هک  دوب  مک  یردق  هب  نام  نایم  هلص  ا 
. مدی  شک  یم  س  ف 

س ش،فن  عرط  زا  دوب  هدش  رپ  ممد  زاب  و  مد  ر 
... نام  یاه  س  ش...فن  ی 

؟ یس  رتی  م  نم  _زا 
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هاگن و  دز  یم  ود  ود  ش  تروص  ش  مار  آ  یو  ربر  مه  ا 
. دوب  هدن  ام  هری  خ  میا  ه  بل  یو  ربر  نان  چم  ه  و 

: مدز  بل  یم  ارآ  ه 
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. مدی  سر  تن  تق  و  مس...هچی  رت  یم  _ن 

دوب ش  ندی  نش  رظ  تنم  هک  دوب  یز  یچ  نام  ه  مبا  وج  راگ  ن 
دش. لش  ممک  ش  رود  زا  یم  شک  یاه  تس  د  ه 

. درک  ن  میا  هر  مه  زاب  ا 

ار هلص  اف  نیا  و  مخ  رچ  شب  تمس  هب  یم  ک  متس  ا 
دش. بدنل  ید  ورو  بر  مد  ارآ  کی  ت  یاد  ص  هک  منک  رتش  ی 

،هب دوش  زاب  ال  ماک  و  دخ  ر  چب  ولال  یو  ربر  هکن  زاآ  ل 

. مدش  هدی  شک  مقا  تا  لخ  ا 

نآ هب  ار  متش  وپ  هتس  ارب  بر  د  هک  مدی  شک  ینی  ه 

دنا. ب 

بجعت واب  هتش  اذگ  اش  هنیس  هس  فق  یو  ربر  ار  متس  د 
: مدز  ب 

؟ ینک  یم  راک  یچ   _

... مرگ  متم  ؟د  هس  ات  هیکوا  یی،پس  اد  مش  تادف   _
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. مدی  سر  منم  دین  ک  عو  رش  مور  آ  مور  باالآ  دیر  ب 

. متش  اذگ  اج  ور  هلی  سو  سیر  ه 

: مدز  بل  ش،  وای  س  ند  رک  تب  حص  یاد  ص  ند  ینش  ا 

یسـا... هکن  _یا 

همادا منا  هد  یو  ربر  ناهج  تس  د  نتف  رگ  اقرار 

و هفص  ن  یاه  فر  ح  زور  ما  ردقچ  مدنا.  مام  تان  مفر  ح 

! متش  اد  همی  ن 

و هدر  وخ  بر  د  حط  س  رب  مار  آ  هقت  ود  هظ  حل  نیم  ه 

دش: شبدنل  وای  س  یاد  ص 

؟ اسو  مان  یبا  وخ  هچ...  نغــ   _

میاه مش  چ  تم  س  کی  هب  ناه  ج  یاه  بل  ند  اکشمآ 

. مدر  ک  زیر  ا 

وساپازدیلک منو  د  یم  ...ن  هود  ب  هتف  ر  ناه  ج  نیب  _ب 
یلو  ، نیی  اپ  ینا  بهگ  من  راپس  یم  نم  هن.حاال  ای  هدر  و 
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هنو. من  رد  تش  پ  هش  تاب  ساوح  باال  دمو  شا  ندی  دن  ه 

: تف  گ  رت  مار  هکآ  دز  یم  فرح  ش  دوخ  اب  تش  اد  راگ  ن 

دایمن رب  متس  یزاد  راک  نم  هک  ما  هنو  مب  هگی  _د 
ثاثا دات  سر  ف  ومو  لظم  هنم  هعم  ج  حبص  ش  د 

. درک  یم  مش  اجن  یا  رکف  یش...  ک 

: تف  وگ  هدز  یا  هقت  هرا  ب 

... متف  ر  نم   _

و   دش  هتش  ادر  ب  میا  ه  بل  یو  زار  مار  ا  ناه  ج  تس  د 
ندش   هتس  ب  یاد  ص  نام  زمه   . تف  رگ  یاج  مرس  رانک 
داد.   یم  ش  وای  س  نتف  زار  ربخ  بر  د 

؟ وهی  ید  رک  یرو  جنی  ا  ارچ   _

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

؟ یرو  جچ   _

: متف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  نام  دوخ  ه 
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... یروجنیا وت... نومیدروا هک نیمه _

داد: باوج تیدج اب

یبسانم تیعضو ...وت هشاب شوایس متشاد کش _

. یتشادن

دز: چپ مرس رد یزیچ

؟ مراد االن هگم _

اسنوم #: هدنسیون

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

467 تراپ #

یم رت  گن  ررپ  منه  هردذ  ظحل  ره  حاال  هک  رکف  نیا  ا 
منامشچ درک  یم  روآ  دای  ار  ما  هدا  علا  قو  ف  پی  وت  د 

. دیر  پ  میو  لگ  رد  منا  هد  بآ  و  هدش  د 

یدنخبل ناه  ج  نیگ  نس  ه  اگن  ریز   ، هاتو  ک  هفر  س  دنچ  ا 
: مدز  بل  و  هدز  یع  ونص  م 

_اهآ...ما...هرا...

نو! ریب  دیر  ب  دیی  اوخ  یم  امش  رانک  مرب  نم  پس  ب 

دوب ناه  ج  یو  لگ  کب  یس  هب  مه  اگن  هک  نیح  نیم  ه 
و هتف  رگ  تس  ردد  اشار  یاچ  ناج  نف  مزغ  م 
یاوخ یم  مرا  بهزا،نک  یلی  خ  تح  ار  تس  "ین  تف  گ 

هرابود وش  در  مگن  شق  ن!  کن  فر  اعت  ورب  ورب  بیر...! 
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یش..." وهتن  ر 

ش وگ  هب  دش  یم  ش  خپ  مرس  رد  هک  یی  ادص  راگ  ن 
تسد و  دیش  شدخر  نامش  چ  هک  دیس  ر  ناه  ج  ی 

رگید تم  وس  هدر  باالوآ  میول  هپ  رانک  زا  شار  رگی  د 
داد. قرار  م 

رابکی نیا  افط  م...!ل  شن  مش،سخر  ن  مش،سخر  ن  "سخر 

مش" ن  سخر 

نو؟ ریب  مرب  ماو  خ  یم  متف  گ  هگم   _

دش یم  رتش  یب  میا  هه  نوگ  رد  هظ  حل  ره  هک  یتر  ا 
یمن هک  داد  یم  ار  مرش  زا  یخ  رس  نام  ه  دیو  ن 

! دنک  ش  وخ  اج  متر  وص  رد  متس  ا 

. درک  یم  ور  ار  ملد  و  راک  فا  تس  د  هک  یخ  ر 

مجح نیا   ... متس  اوخ  ی  من  هک  دش  یم  ینا  مه  هش  ی 
؟ دوب  ن  ابیز   ، ناه  ج  لباقم  مه  نآ  یس  ناش  ش  وخ  ز 
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هص خال  دش  یم  رت  کچ  وک  ه  ظحل  ره  قات  ا  یاض  ف  راگ  ن 
... ناه  ج  یاه  تس  د  راص  ح  رد  دش  ی 

یتمس وزا  متش  ادن  شار  ترو  ص  هب  ند  رک  هاگ  ن  یو  ر 
؟ تف  ر  یم  ن  ارچ  ناه  ج 

: مدر  ک  همز  مز  و  هتف  رگ  رت  نیی  اپ  ار  م 

هلصاف  ... هزی  امش...چ  و  نم   ... ینع  _ما...امی 

نو... م 

هبو! _خ 

: متف  گ  بج  عت  واب  هدر  ک  رسبدنل  هکو  ش 

؟ هبو  خ  یچ   _

متروص شرد  هاگ  ون  تف  باالر  یم  شک  بل  هش  و 
. دیخ  ر 

نک. کش  خ  وما  هوم   _

!!!!؟ منا  ج 
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: متف  گ  بج  عت  زا  هدن  ام  زاب  ینا  هد  ا 

؟ منک  یچـراک  یچـ..   _

اشهب هرا  شا  تش  گنا  واب  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

. درک  هرا  شا  ش  ساب  ول  اهو  م 

؟ ینک  راک  یچ  دیا  ب  تر  ظن  _هب 

وهب هدر  وآ  نیی  اپ  ار  مرس   ، هداد  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
. مدش  هری  شخ  یاه  تس  د 

نو... ریب  ایب  بو  چر  اهچ  نیا  زا  هچ  نغ  بن  ج 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

هش... هش..اب  _اب 

ش وای  س  قات  ا  مرب   . مرا  دن  هلو  ح  هرآ  هلو...  م...ح 

. مرا  د 

! منک  یم  ن  هدا  فتس  ورا  یس  ک  هلو  ح  نم   _

: متف  گ  کالهف 
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... راوشس بخ _
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هک یلا  ودحر  هتش  ادر  ب  مرس  رانک  زا  شار  ناتس  د 
شار شتس  تش  گنا  تش  اد  یم  رب  بق  ع  هب  یم  د 
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: تف  وگ  هدی  شک  ش  بل  هش  و 

! عیر  نک...س  ادی  پ  ورب   _

! دزی  م  ههق  هق  راگ  شنا  یاه  مشچ  اما  شهن  یاه  ب 

یزیچ هچ  مه...هب  دید  نخ  یم  رگا  لا  حم  ض  رف  ه 
؟ دید  نخ  ی 

یرس و  هدن  اخر  شچ  نامش  چ  نایم  ار  مه  اگن  هناک  وکش  م 

. مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هن 

. مدش  جر  اخ  قات  وزاا  هدیش  ک  نیی  اپ  ار  هری  گتس  د 

ههقهق هج  وتم  شتهزا  وایس  قات  هبا  ند  ش  اودرا 

. مدش  ناه  ج  یاه  مش  چ 

دش! یم  مگ  قات  ا  نیا  شرد  راب  اب  ر 

نآ ؟  دوب  هدر  ک  رس  وش  ایس  اراب  بش  ید  روط  چ  ناه  ج 
! تی  عض  و  نیا  اب  م 

؟ مدر  ک  یم  عو  رش  اجک  زا  دیاب  هتش  ذگ  اه  نیا  همه  ز 
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اش هرا  مش  و  هدی  شک  نو  ریب  مبی  ج  زا  ار  مه  ارم  ه  نفل  ت 
هار نیر  تهب  اعط  شق  دوخ  زا  ندیسرپ   . مدر  سک  مل  ا 

مشوگ شرد  یاد  ص  قو  ب  نیم  ود  !اب  دوب  دوج  وم  ل 
: دیچ  ی 

! وغو  غ  وگب   _

: متف  وگ  هدش  درگ  میا  ه  مش  چ 

؟ یت  فگ  یچ   _

: تف  وگ  دید  _نخ 

بقال؟ دوب  هدر  کن  فف  خم  وتم  سا  یس  ک  هیچ   _

ندیشک هلع  ش  حلا  مرد  دوجو  قام  عا  زا  هک  یص  رح  ا 
: متف  گ  د 

هچنغ هیب  ش  وغو  غ  یاج  !ک  ایس  هیف  فخ  م  هچ  نیا   _
اس؟

... مرا  د  راک   ... ناج  رتِد  وگب  وتر  _اک 
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: مدر  ک  همز  مز  و  هتف  رگ  یق  یمع  م 

. هدن  ش  دتس  وتآ   ... روخ  صن  رح   _

: مدا  د  هما  دا  رت  بدنل 

ایس؟ تس  اجک  تر  اوش  _س 

س؟ اجک  میچ  یچ  !؟  منو  _جــــ 

ـــا! یس  نک،  ن  تی  ذا  ایس   _

: تف  وگ  دید  ن 

. مقا  تا  هش...وت  _اب 

: متف  وگ  هدی  شچخر  قاتا  رد  مه  ا 

؟ تق  اتا  یاج  ک  اقی  _قد 

: تف  وگ  دید  نخ  هرا  ب 

.... مقا  تا  یاج  _نوا 

ش! وا  یس ــ ـــــ   _
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! هگید درگب تساجنومه ! یشحو هرتخد نزن غیج _

: متفگ و هدیبوک نیمز ارهب میاپ

وت قاتا یو ،تــ اجنومه ! اجنومه وگن انامام لثم _

؟ ساجک اقیقد

منک. عطق دیاب نم هچنغ _

. مایب مدوخ نک ربص ... هینتسکش انیا یجاح

: متفگ تعرس هب

کن... عطق ایس هن! هن _هن

هدرک ادج مشوگ ارزا یشوگ قوب یادص ندیچیپ اب

! مدش هریخ شا هحفص وهب

درک! عطق

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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دش؟ _یچ 

مدرک رار  کت  منه  وردذ  هدی  وج  ار  مبل  هش  و 

تشلا ب  یاج  هب  رابن  ش!یا  وای  ســ  خآ  ش...  وای  ســ   "
"! مبو  ک  یم  تر  س  وت  آرج 

یعس و  هدی  چخر  هنش  اپ  یو  ربر  یک  چو  ک  ثک  ام 
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میاه بل  یو  ربر  یک  چو  وک  درس  نوخ  دنخ  بل  مدر  ک 
: منا  ش 

هش! یم  کش  خ  دوز  دین  اجبیش  !هی  تس  _ین 

هتخیرن بآ  اژ...زدای  فوش  یو  ر  دیز  منو،بادن  تس  ا 
! دوب  ناو  یل  هی  ش  مه  هک...  ش  و 

! درک  عمج  شار  یاه  بل  و  هتفر  شباال  ناور  با  ودر  ه 

شار دتس  هک  مدر  گرب  مقا  تا  هب  ات  هتش  اربادر  لو  ا  م 

! دیش  ک  نو  ریب  ش  نت  زا  ار  نآ  و  هدر  شب  ترش  یت  ر 

و هدش  کش  خ  میا  ج  سهلا؛رد  هد  همس  جم  کی  ل 

اشمدنا! باالهنت  ردپچی  التپچی  ضع  یو  ربر  مه  ا 

، هدم  آ  مدو  خ  هب  منا  مش  چ  لباقم  تر  تشی  ند  اباالمآ 

! متف  رگ  تس  د  رب  ار  مه  اگن  راس  وفا  هتس  ارب  منا  ه 

. متف  رگ  تس  ردد  ار  تر  تشی  هاگ  ادو  خ 

: مدز  بل  دوب  کو  ش  رط  اخب  هک  یث  کم  ا 
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ش؟ باها  منک  راک  یچ   _

داد: قرار  متر  وص  یزا  ومو  هدر  وآ  نیی  اپ  یم  شارک  ر 

راکیچ یت  ساو  خ  یم  هلو  ح  اس!اب  هلو  ح  نک  رکف   _
؟ ی 

؟ منک  راک  یچ  متس  اوخ  یم   _

؟ دوب  یع  یبط  یج  یگ  زا  مج  ح  نیا  ایاد  خ 

قیمع مدز  واب  مد  کی  واب  هدا  د  ناک  ت  مکح  ارم  م 

: متف  گ 

ینـ... هلو  ح  هک  نیا   _

ژ! افو  ـش  یو  ر  زاد  نب  دعب   _

زا تس  اوخ  یم  ید  ج  ید  ج  ای  دوب  هتخ  ادنا  متس  د 
؟ منک  هدا  فتس  ا  هلو  ح  ناو  نع  شهب  ترش  ی 

یم راگ  ونا  دید  نخ  یم  ینابز  یب  ناب  شابز  هاگ  ن 
یمن ار  راک  نیا  نم  دنک  تباث  نام  ودر  ه  هب  تس  ا 
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! م 

! درک  یم  یزا  ماب  یزا  بجل  گر  اب  راگ  شنا  راک  ن 

... مدو  ب  هتف  گ 

دس... انش  یم  ن  ا 

ش ماج  نا  تا  رج  هک  ایی  هراک  ما،هن  هیح  ور  هن  نم  ه 
! مرا  ودن  مرا  اد 

رد تس  ورد  هدر  ک  رپ  مدق  کی  اراب  نام  نیب  هلص  ا 
. مدش  هری  شخ  نامش  چ 

یور رب  ار  تر  هوتشی  دروآ  ارباال  متس  د  نام  ز 

! ینا  رود  و  مار  .آ  مدی  شک  ش  یاه  و 

حلا رد  نو  ریب  موزا  دوب  نتخ  وس  حلا  رد  نو  رد  ز 
! دام  ج 

یا! هدن  نک  بو  شآ  داض  هت 

. مدی  شک  ش  ندر  گ  یو  ر  هدروآ  رت  نیی  اپ  ار  تر  تشی 
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یاه سفن نیا .... مدرک یم سح ار شگر ندز ضبن

دوب؟ یعیبط قیمع

شا هنیس هسفق تمس وهب هدروآ نییاپ ار متسد

. تفرگ مکحم ار مچم هک مدرک تکرح
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رتخ! د  نک  ن  یزا  شب  یتآ  _اب 

: متف  وگ  هتخ  ابن  ار  مدو  خ 

نم؟  _

راشف واب  هدر  ک  روب  ع  میو  لهپ  شزا  رگی  د  تس  د 
مه ار  مک  هلص  اف  نام  ه  درک  ودرا  مرم  ک  هب  هک  یک  چو  ک 

دنا. سر  رفص  ه 

! مدو  شب  شو  غآ  ریس  ا  امام  حاالت 

دوب اش  هناش  گن  رش  وخ  ت  سوپ  هب  ما  هدش  هدر  گ  هاگ  ن 
دز: چپ  مش  وگ  شرد  صالتب  ورپ  مرگ  ش  یاد  ص  ه 

هچ! نغ   _

ش نایم  "زا  منا  "ج  ادابم  مدر  شف  تد  ش  هب  ار  م 

. دوش  جر  ا 

! دوب  تخ  س  لد  فر  ح  نتش  اد  هگن  ردق  چ 
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و کچ  وک  هچ  برت  خد  کی  لثم  ملد  یت  قو  مه  ن 
واب دیر  پ  یم  نیی  باالواپ  مدو  جو  نو  رد  روش  ر 

! داد  یم  ناش  ارن  ناه  ج  هرا  شا  تش  گ 

. متف  یم"گ  "وه  منو  یرد  هدنا  م  یق  اب  ناو  ت  مام  ات 

ورب هدی  شک  نیی  اپ  ما  هدش  ریس  ا  چم  هار  مه  شار  دتس 

: تش  اد  هگن  اش  هناش  یو  ر 

مدوخ  ... هزی  رب  مهب  مرکف  ینک  یم  یرا  ک  رابر  _ه 

... میگ  شی  مه  دوخ  مش،  ا 

نامه مخ؟  ورپا  ید  ج  ناهج  نام  ش؟ه  یگش  یمه  د 

ذوفن و  درس  یه  اگن  ؟اب  تو  کس  زا  ورپ  کش  خ  د 

؟ ریذ  پ 

؟ هدب  نیا   _

دز: بل  و  هدا  د  هیک  ت  مرس  هب  اشار  هنو  گ 

هش... اب  هنو  تیم  _ن 
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دوب...! مدق کی اعطق هملک ود نیا

تشپ هدروخ کرت یاه لپ تمرم یارب یمدق

. نامرس

. مدو  ب  مار  ،آ  دوب  مار  ...آ  تش  ذگ  ردق  چ  منا  د  یم  ن 

. دوب  مار  محآ  ور  منه؛  وذ  بل  ق  زا  رتش  ی 

نآ رد  هک  یا  هط  د؛قن  ندوب  لو  قلا  قف  تم  همه  حاال 
. تس  ایند  یاج  نیر  ت  تس  ما،رد  هدا  تس  ی 

! مرو  رغ  یت  دنت!ح  شاد  ن  یض  ارتع  ا  ماد  ک  هچی 

مارآ مه  ار  وا  یت  ح  مت  شاد  هط  قن  نیا  رد  هک  یش  مار  آ 

. دوب  هدر  ک 

هدش دیی  ات  هیض  رف  کی  نم  حاال  اه  نیا  مام  ات 
: متش  ا 

درک یم  مبو  شآ  زدای  هچ  مک،  هچ  ناه  ج  اهاب  هلص  "اف 
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@DONYAIEMAMNOE

"! مارآ رفص هلصاف و

... یبسچلد ضقانت هچ

: مدرک همزمز و هدرک اررت میاه بل

... ناهج _

! شششش _
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دز: بل  یه  کاتو  ثک  ام 

اما... روط  چ  منو  دیم  هچ...ن  _نغ 

. مدو  ب  هدش  ش  وگ  دوج  و  مام  ات 

نم  ... ناک  ،م  نام  ،ز  دوب  هدش  وح  م  زیچ  همه  راگ  ن 
دق مام  ت  ناه  ج  فر  ح  هم  ادا  رظ  تنم  هک  ید  وج  وو  مدو  ب 

! دوب  هدا  تس  ی 

ماو... خ  یم  نم...   _

نفلت یاد  ص  هک  دوب  هدم  آ  روش  هب  میا  ه  لو  لس  مام  ت 
. درک  نام  ترپ  ید  نلب  زا  راگ  نا  ناه  ج  هار  م 

هب یم  دق  و  هدش  اهر  م  رود  شزا  یاه  تس  د  هار  کا  ا 
. تش  بادر  بق  ع 

. متخ  ود  ش  ترو  ص  وهب  هدر  ک  اربدنل  مه  ا 
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دز! یم  ود  ود  ش  نامش  چ 

! همل  ک  کی  هدش  یت  دنز...ح  ب  یف  رح  ش  ا 

نورد شار  ناتش  گنا  نم  هتس  اوخ  س  کعر  ب  ا 
زا هار  مه  نفل  ت  ند  نکیش  وریب  واب  هدر  ب  ورف  ش  یاه  و 

. دیخ  رچ  هنش  اپ  یو  شربر  بیج  نو  ر 

نامنایم ینت  شاد  تس  ود  یئر  مان  هتش  دش...ر  عط  ق 
. مدر  ک  یم  ش  سح  دش...  عط  ق 

! دوش  نیا  زا  رتش  یب  نام  نیب  یاه  هتف  گان  متس  اوخ  یم  ن 
دش! یم  دیا  ب 

اما  . مدر  ارباالوآ  متس  ود  هتشاذگ  رانک  ار  مدی  د 

اب منا  تش  گنا  یق  تال  یر  تم  یت  ناس  کی  رد  تس  ر 
هک یلا  ،دحر  هدر  ک  لص  سارو  امت  اش  هناش  تس  و 

: تف  گ  دنا  بسچ  یم  ش  شو  گ  هب  ار  یش  و 

ش... وای  س  وگب   _
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دش. هتسب مرپ و بلا راگنا

" ناهج "

... دوب  یه  اوخ  د 

نآ  ، مدر  ک  یم  س  اسح  هکا  یزیچ  ند  رک  نای  ب  روط  ن 
. دوب  ض  حم  یه  اوخ  دوخ  دب،  قاف  تا  همه  نآ  زا  دعب  م 

مناگدید لبا  قم  زا  یا  هظح  شل  مار  وآ  موص  عم  هاگ  ن 

دش... یم  وحن  م 

یتاذ ینا  بره  م  زا  مار  آ  هاگن  نیا  متس  ناد  یم  ن  یت  ح  ن 
ریسم کی  رد  نم  تا  ساس  حا  ایاب  دری  گ  یم  تا  شن  اش 

! تس  ا 

دیشک یم  دای  رف  مدو  جو  مدر  ک  لص  سارو  امت  یت  ق 
ریگ. شب  شو  غآ  رد  مکح  وم  درگ  ر 
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@DONYAIEMAMNOE

.... روطنیا هن...هن اما

هی راگنا طقف میدرک اج هباج ور یچ همه ،ام ناهج _

رثا هک هراد دوجو یلصا متسیس یوت یلکشم

؟ یایب ینوتیم الهمز تتشگنا

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

472 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

" هچنغ "

تمس وهب  هدش  جر  اخ  قات  هتش،زاا  ذگ  ش  رانک  زا  مار  آ 
. متف  ر  یی  اریذ  پ 

. درک  یم  ینی  گنس  ما  هنی  س  نو  رد  یز  ی 

! درک  یم  درد  میو  گب  رته  ب 

هبرجت نس  نیا  هب  ات  هک  یدرد   ... هقب  اس  یب  ید  ر 
. مدو  ب  هدر  ک 

ملد راب  نیل  وا  نیا  م.  دوب  هدا  دن  لد  تق  و  ن...هچی 

! د 

ژ افو  ش  یو  ربر  مار  نآ  اکت  دنچ  اراب  ناه  ج  تر  تشی 

. مدر  ک  تک  رح  هناخ  زپش  آ  تم  س  وهب  هتش  ا 

هدش هدی  شک  یو  ق  هدن  کم  کی  اب  منو  ژیرد  رنا  راگ  ن 
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دوب!

. متسشن شیور ورب هدیشک بقع ار نپا درگ یلدنص

هایس رمرم گنس یور رب ینارود و مارآ ار متشگنا

: مدرک همزمز و هدیشک نپوا

نتسناوتن ءهمطل نیا نتساوخ زا رتدب "

هچ؟ هک میناوتن ندیسر و میهاوخب یه

" رایرهش

هچ... _نغ 

االن حلا  اعط  ...ق  هما  ن  گنهر  ف  رد  بو  شآ  همل  ک  یان  عم 
! تس  ا  نم 

: مدز  بل  ش  تمس  هب  ند  یخ  رچ  نو  دب 

_هلب...
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قایتشا زا رتشیب ، ناهج توکس .زا مدوب ریگلد

... مدوخ

... تکرش میرب دیاب وش هدامآ _

هشاب هناشن هب یرس و هتفرگ یقیمع مدزاب مدو

. مداد ناکت

هب منک دنلب ار مرس هکنآ نودب و هتساوخرب میاج زا

. متفر مقاتا تمس

**

و مید  وب  تک  رش  ریس  م  رد  هک  دش  یم  یع  بر  ک 

. درک  یم  یی  امر  فمک  ح  نام  نیب  تو  ک 

هدایپ هب  درگ  اش  تم  هس  شیش  زا  ار  مه  اگن  تد  م  مام  ت 
. مدو  ب  هتخ  ود  اه  و 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

هشیمه لثم و هدرک راتفر یداع مدوب هدرک دهع

نآ متسناوت یمن اما مریگلد ردقچ مهدن ناشن مشاب

منک! ناهنپ هروج چیه ار

و هدمآ مدوخ هب انشآ ان ینابایخ رد ناهج ندیچیپ اب

. مدناخرچ شتمس ارهب مرس

هک... اجنیا ؟ میتفر یم اجک

هدش گنررپ مرس رد هک یلا وسو هداد ناکت ار منابز

: مدروآ نابز هب اردوب

. تسین تکرش ریسم هک اجنیا ؟ میریم اجک _

و هدیشک رانک ار نیشام دهدب ار مباوج هکنآ نودب

درک! فقوت

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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: تف  گ  منا  مش  چ  رد  ثک  وابم  هدی  چخر  متم  س  ه 

وش... هدا  نک،یپ  دام  تعا  مهب   _

... بل  ق  نیا  هب  تن  ع 

ندیشک واب  هتف  ر  بر  د  تمس  هب  هاگ  ادو  خان  متس  د 
. مدر  ک  زاب  ار  نآ  یز  لف  هری  گتس  د 
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ود و  نرد  م  نام  تخ  اس  تم  س  هب  نم  زا  رتو  لج  ناه  ج 
. درک  تک  رح  هقب  ط 

ادج  . مدو  ب  هدم  این  رهش  زا  هقطنم  نیا  هب  لا  حب  ا 
؟ دوب  اجک  اجن  ی 

! دوب  کان  سر  ت  یم  وک  کی  مار،ش  آ 

هک دیب  وک  بر  د  حط  س  هب  هاتو  ک  هقت  ود  ش  دیل  اک 
! درک  زاب  ار  نآ  دقبدنل  و  یلک  یه  ید  ر 

راولش و  تک  دش.  اب  در  اگیدا  ب  درو  خ  یم  ش  رها  ظ  ه 
. دیف  س  نه  ریپ  و  یک  شم  تس  د  ک 

و هدا  د  ناک  ت  مار  اتح  هناشن  هب  سیر  ناه  ج  ند  ید  ا 
دات. اسی  ر 

... دید  موا  ش  وخ  ناب  رق  _سالم 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  ال  باقت  م  مه  ناه  ج 

مار... هب  نو  نمم  _سالم 
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تکرح وا  زا  رت  ولج  درک  هراشا  و  هدا  تس  یا  رانک  س  پ 
. م 

تسارح ودرا  راگ  .نا  مت  شادرب  لخ  اد  هب  مدق  دید  رت  ا 
! مید  وب  هدش  یه  اگآ  هرا  د 

رد راگ  ،نا  دوب  بی  جع  ل  یاسو  زا  رپ  هک  کچ  وک  یک  ق 

دند! وب  نام  دیچ  حلا 

ار یند  ب  یس  رزاب  تک  ار  هاگت  سد  اهنت  ناش  نایم  ز 
! متخ  ا 

؟ مید  وب  اجک  ا 

. مدر  ک  روب  ع  یس  رزاب  ت  یگ  وزا  هدی  زگ  ار  مبل  هش  و 

: تف  گ  مرس  تش  پ  ناه  ج 

س... _رتن 

و زبس  یاض  ف  ودرا  ید  ورو  کق  اتا  زا  ند  ش  جر  اخ  ا 
. مید  ش  طا  یح  هدش  ش  رف  گن  س 
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. مدش  بو  کخ  یم  میا  دجر  هک  دوب  ابیز  یرد  ق  ه 

تشرد و  زیر  یاه  لگ   ، گر  زب  نو  نجم  دیب  تخ  رد  و 
! زمر  وق  دیف  س 

بش یک  راپ  یاه  غار  وچ  یز  لف  تک  مین  ود  یت  ح 
تبا!!!

! دوب  تش  هب  زا  یک  چو  ک  هکت  راگ  ن 

!؟ دید  ش  وح  م  ارچ  یج  اح   _

هگید اج  هس  ود  هرب  دیا  ب  ید  هم  ایب  ناه  ج 
... هرظ  تنم  هتق  و  یلی  !خ  هنز  رب 

. مدی  چخر  دمآ  یم  ش  وای  س  یاد  ص  هک  یی  اج  تم  س  ه 

یم هاگ  امن  وهب  هدا  تس  یا  مود  هقب  سط  ارت  یو  رر 
هدرن یو  ربر  دید  ش  دوخ  هب  ار  ما  هج  وت  یت  قو   . د 

: تف  گ  دنخ  واببل  هدش  مخ  ا 

هن؟ هگم  ؟  یی  ادخ  ید  ش  زیار  پرو  _س 
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@DONYAIEMAMNOE

بل یور رب طایح ییابیز رطاخب یکچوک دنخبل اب

: متفگ دوب هتسشن میاه

یچ؟ _ارب
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: تف  وگ  هدش  درگ  ش  یاه  مش  چ 

! هگی  د  تک  رش  لا  اقتن  یار  ؟ب  دهرا  یچ  یار  _ب 

رود ار  مه  اگن   . مدر  ککن  رد  شار  فرح  یان  عم  یا  هظ  ح 
: متف  گ  مدو  خ  واب  هدن  اخر  چ  طا  ی 

لا؟ _اقتن 

: متف  وگ  هدی  شچخر  تمس  هب  بج  عت  اب  هرا  بکی  ه 

؟ دید  اد  لا  اقتن  وتک  رش   _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر 

! یرا  د  یِلی  د  متس  نود  یم  ملو  زاا  نم   _

: تف  گ  ید  وج  دش  بدنل  ناه  ج  یاد  ص 

ش... وای  س  هتس  _ب 

: تف  وگ  هتش  اذگ  مرم  سک  امم  شار  سدتس  پ 

لخ... اد  ورب   _
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کلپ  . مدش  هری  شخ  ترو  ص  وهب  هدر  وا  ارباال  مه  ا 
: تف  وگ  هدر  شف  مه  یو  ربر  شار  ی 

. تس  ین  ینا  رگن  یار  ب  یز  یچ   _

روسناسا زا  هچ  نغ  ای  بوف  رط  اخ  هب  یت  فگن  یج  _اح 

رو؟ نیا  مید  م 

: تف  گ  رش  وابت  هدش  عمج  ناه  ج  یاه  مخ  ا 

ش! وا  یس ـــ   _

شارباال یاه  تس  ود  هدش  درگ  ش  وای  س  یاه  مش  چ 
: تف  ر 

؟ متف  گ  یم  دیا  _بن 

تشگنا اب  هک  یلا  ودحر  هدی  شک  ش  ندر  گ  هب  یت  س 
: تف  گ  درک  یم  هرا  شا  لخ  اد  هب  هرا  ش 

. نرا  د  راک  لخ  اد  نم  اب  راگ  _نا 

: دیر  غ  ناه  ج 
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. مرا  د  راک  تا  هاب  منم   _

نم دند  ز  یم  فر  شح  وای  وس  ناه  ج  هک  یتد  م  مام  ت 
. مدو  ب  هری  خ  ناه  ج  هب  ناشلا  دج  و  ثح  هبب  هج  وت  ی 

؟ دوب  هدا  د  لا  شاراقتن  تکر  ش  نم  رط  ا 

ام طق  حاالف  نام  تخ  اس  لخ  اد  شهب  وای  س  نتف  ار 

. مید  وب  هدن  ا 

: مدز  بل  دوب  هتف  رگ  مار  بلق  مام  هکت  یش  مار  آ  دوج  او 

... دیش  اج  هباج  نم  رط  اخ  هب  دوب  _المزن 

مکحم و  هتخ  ود  منا  مش  چ  هب  امی  قتس  شارم  هاگ  ن 
: تف  گ 

! دوب  _المز 

یوت ماو  مخی  منم   ... همز  ال  هنومنیب  هک  یا  هرگ  یت  ف 
هش! شاب  مار  آ  هرگ  ن 

شوت... مار  آ 
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هنادنمتواخس حاال  هک  موش  ید  نخبل  زا  معنا  متس  ناوت  ن 
. دوب  هدر  ک  تی  ارس  مه  منا  مش  چ  ه 

میارب یرا  ک  ناه  ج  هک  د  وبن  یرا  ب  نیل  وا  املس  م  ن 
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تفگ یم  هک  دوب  یرا  ب  نی  لوا  اعط  ق  اما  داد  یم  ماج  ن 
! هدا  د  ماج  ارنا  راک  نآ  نم  ش  مار  آ  یار  ب 

... هگی  باالد  ایب  یبا  سح  درم  نا!  هجــ   _

مدز یم  س  دح  هک  یی  انش  انآ  درم  یاد  ص  اب  ناه  ج 
هتشر دش  اب  دوب  هتف  شگ  وایس  هک  یم  ان  ید  هم  نام  ه 

: تف  وگ  هدر  ک  عط  ارق  نام  هاگ  ن  نای  م 

مای... م  دوز   _

ود شاراب  چم  تع  رس  هب  تش  ادر  هکب  ار  لو  ا  م 

. متف  رگ  متس  د 

زا مدز  یم  حاالن  نیم  اره  فر  ح  نیا  رگا  انئم  ط 
! مدش  یم  فل  ت  زدای  ید  ا 

دز: داد  مرس  ردپس  یز  ی 

! دنب  ب  وتش  ین  لق  ادح   _

... متس  ناوت  ی 
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دوب! هتسشن ملد هب دح زا شیب شا هجوت نیا

مهاگن رد میقتسم و هدمآ باال مناتسد یور زا شهاگن

. تسشن

یقیمع ،مد منورد لا حشوخ غیج زا یریگولج یارب

: مدروآ باال یمک ار میاه هناش و هتفرگ

... نونمم _

داد. ناکت ار شرس و هدز کلپ ثکم اب

: متشادرب بقع هب یمدق و هدرک اهر ار شتسد

... منومیم طایح وت _نم

*****

" صخش موس "
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ید؟ رک  تب  حص  ش  _باها 

هب شسیر  لباق  م  مح  ر  یب  و  کش  خ  درم  هب  ور  رتخ  د 
: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  ن 

منود یم  دیع  ،ب  هنک  یم  ن  تن  ایخ  ناه  ج  هب  نو  _ا 

هنک... لو  ب 

هب یر  گید  کو  پ  رتخ  د  یاه  فر  ح  هب  هج  وت  یب  د 

: تف  وگ  هدز  ش  دتس  نو  رد  یبو  چ  پی  پ 

! هتف  رش  یپ  هنش  ت  نو  هنک...ا  یم  لو  _بق 

درم هش  وب  هنی  شب  ناه  ج  یاج  هنو  ت  یم  همه  فب  یت  ق 
هک س  اجن  هش،وا  یم  هس  و  سو  حامت  تر  اجت  کی  هرا  م 

! ینز  ب  نم  اد  هس  وس  و  نیا  هب  دیا  وب 

! نرا  د  زاین  کر  حم  هی  هب  تن  ایخ  یار  ب  ه 

هش... اب  مه  نیر  تفآ  نایخ  هنو  تیم  یز  یچ  ره  یو  ت  ع 

نک. ش،فسفسن  غار  س  ورب  رتد  و 
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مارآ نحل واب هدرک اررت شیاه بل یهاتوک ثکم اب

داد: همادا یرت

! تاج مرایب ور هگید یکی وگب ینوتیمن _هگا
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دند! رک  نش  ور  رتخ  د  دوج  و  نو  شرد  تآ  راگ  ن 

دش... شبدنل  یاه  س  فن  یاد  ص  و  شسخر  ترو  ص 

شار زیم  یو  ر  ینش  تع  اس  و  هدز  دنخ  زوپ  د 

! درک  یم  ادی  ارپ  اه  مدآ  فعض  هط  قن  بو  .خ  دناد  رگر  ب 

دشاب رفن  نیل  وا  یرا  ک  ره  رد  تش  اد  تس  ود  رتخ  د  ن 

. دور  ن  لا  وس  ریز  ش  راک  و 

ش... رس  داه،پ  رف  فع  ض  هط  ق 

. دوب  اناج   ، ناه  وج  با  تهم   ، رایه  م 

ندرگ رب  ید  یدج  راس  فا  دیاب  اناج  ند  ش  فذ  ح  حاالاب 
. تخ  ادنا  یم  ناه  ج 

یدوبان یار  ب  هکل  شب  راک  درب  ش  یپ  یار  هنب  راب  ن 

اش..

زا.... رته  ب  یس  ک  ه 
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************

" هچنغ "

وطال ردقنآ ناهج یابیز و دیدج تکرش رد نامدنام

مه هارمه و هتشگزاب هقیقد هد زا رتمک و دشن ین

. میدش ترامع یهار

زا شیب ملد مدرک یم هاگن شراک نیا هب روط ره

ناهج راک نیا زا مه مبلق و تفر یم فعض شیب

درک! یم هدافتسا ما یریگلد میمرت یارب

؟ یق  رغ  رکف  وت  هتچ   ! هرت  خد  _یآ 

یموه هدر  باالوآ  ملب  اقم  یاچ  دیف  س  راخ  زاب  ار  مه  ا 
. درک  مرا  ثن  یا  هرغ  مش  چ  هک  مدر  ک 
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دیشک یم  بق  ع  هب  ار  ملب  اقم  یلد  نص  هک  یلا  ح  ر 
: تف  گ 

. نک  فق  وت  حلا  نام  ز  وت  مکی  ید  رک  تق  _و 

یر... یگ  یم  زاگ  ،بل  ینز  یم  دنو  ژک  دنخ  بل  ی 

! یگ  یم  هکن  ما  یز  ی 

میراد ش  وخ  یلو  میر  اد  چشوچلا  ام  هش  ابن  ا 
نو... مس  او  ینک  فی  رعت  بدای  تف  رح  ا 

: متف  وگ  هدز  اش  یت  شم  ش  اد  نح  هبل  ید  نخب  ل 

؟ مرا  سد  ود  وتن  دز  فر  ح  لد  م  نیا  ردق  چ  ینو  دیم   _

یور ورب  هدر  شباالوآ  مارا  شاراب  یاه  اپ  زا  یک  ی 
: تف  وگ  دنار  اخ  شار  بل  هش  وگ   . تش  اذگ  یلد  ن 

، مدو  خ  یاد  رگش  ه...زا  جوج  منم  وتبا  پچی  دات  سا   _
! نک  ن  هدا  یپ  مدو  خ  و 

... دهتل  فک  یچ  منی  بب  نو  ریب  زیر  شب  ابدو  ز 
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: متفگ و هتفرگ مناتشگنا نایم ار ناویل هتسد

... یسرپیم ارچ ینود یم هک _وت

: تفگ هک مدروآ ارباال ناویل

... یدش شقشاع _
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متشاذگ زیم  یو  وربر  هدر  وآ  نیی  اپ  ار  ناو  ی 

نیا تش  پ  مدو  ب  نئم  طم  اما   ، دوب  مار  آ  ادلی  گ  هاگ  ن 
! تس  اپرب  یی  اغو  ش،غ  مار  آ 

مه هب  شار  یاه  پکل  هک  مدرک  ش  هاگ  ن  اهنت  و  ا 

: تف  وگ  هدر  ش 

ید... _واالش 

زاب واب  هدر  شف  ش  نامش  چ  هش  وگ  شار  ناتش  گ 
: تف  گ  کالهف  ناش  ندر  ک 

؟ یچ  ناه  _ج 

تشرد مش  چ  ومت  شاذ  گ  ما  ینی  ب  یو  ربر  ار  متش  گ 
دش. عمج  ش  یاه  مخ  هکا  مدر  ک 

؟ هن  ینو  د  یم  _ن 

. مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 
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... دتل  یار  ب  مس  رتی  هچ...م  نغ  تا  رب  مس  رتی  _م 

! هرت  درس  خی  وزا  رت  تخ  س  گن  س  ،زا  ناه  ج 

... میر  یگب  ض  رف  ا 

هچب ینو  دیم  یت...  فر  ت  رامع  نیا  زا  ووت  دزن  یف  ر 
؟ مدای  دتل  رس  الیی 

. منک  یم  ش  هاو  خ  ادلی  _گ 

مار.... ب  نک  شن  ستخ 

تمس هب  مرس  دمآ  یم  باال  هقبط  زا  هک  یی  اپ  یاد  ص  ا 
واب مار  آ  یاچ  ینی  س  اب  هارمه  ایرث   . دیخ  رچ  اه  ه 

. دمآ  یم  نیی  اپ  طا  یتح  ا 

هچ... نغ  ید  رک  ش  تستخ  دوخ  یار  ب  االمن  نیم  ه  _وت 

یم! هف  یم  االنن  یه  ت 

تمس وهب  هدش  شبدنل  یاج  زا  فر  ح  نیا  ازند 

قاتا بر  د  ند  ش  هتس  ابب  نامز  مه   . درک  تک  رح  ش  ق 
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دش. زاب مناخ بابر قاتا برد ، ادلیگ

داد. ناکت ورس هدز یدنخبل مندید اب

؟ رتخد یدروخ ییاچ _

: مدرک همزمز و هدز دنخبل

... نونمم _هلب

... هراد تراک باالاقآ ورب وشاپ _

بطاخم ار مناخ بابر نم هب فرح نیا ندز اب ایرث

داد: رارق

. هنکیم درد مرس منک... تحارتسا مکی مریم _نم

******

ار مدق  نیل  وا  متس  اوخ  و  هدرک  اه  هدر  ن  دنب  ار  متس  د 
. درک  مفق  وتم  ناط  لسل  رخا  ف  یاد  ص  هک  مرا  د 
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اقآ ارچ ینوخ یم زامن هگید هک امش ، هسجن هبرگ _

... هنکیمن لوبق ادخ دیس؟

! دندز یم فرح لفلف هرابرد

: تفگ هک دیسر مشوگ هب دیس شمارآ رپ یادص

مناخ هراد ور شدوخ تاداقتعا یسکره _

شدوخ هک ینوویح شزاون اب منم زامن ... یرهاوج

... شابن نارگن امش هشیمن لطاب هدیرفآ

! دیس فرح دوب هدننک مرگلد ردقچ

هک تسیدرم شوغآ رد لفلف متسناد یم هک نیا

تاناویح هرابرد بیرغ و بیجع دیاقع اراب شنامیا

دوب. هدننک مرگلد ادج دنک یمن هتخیمآ مه رد

. مدا  تس  یا  ناه  ج  قات  با  رد  تش  وپ  هدر  ک  یط  ار  اه  ه 
تسرد اما  مبو  کب  بر  د  یو  ربر  ات  هدر  ارباالوآ  متس  د 
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@DONYAIEMAMNOE

ماک و هدیخرچ ردولال برد ، منزب یا هقت هکنآ زا لبق

داتسیا بوچراهچ رد ناهج ودش الزاب

: تفگ هدروخ هرگ مه رد ییاه مخا اب

؟ یدموا رید ردقنا ارچ _
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: مدز  بل  بج  عت  ا 

ـ... موا  مدش  بدنل  تف  گ  ایرث  هک  نیم  !ه  مدم  وین  رید   _

: تف  گ  ید  وج  هتف  ر  ر 

وت... ایب  نک  ن  فی  رعت  نات  ساد   _

میاهاپ لبا  قم  منا  مش  چ  ندات  فا  هب  یز  یچ  رگی  حاالد 
! دوب  هدن  ا 

هچ!؟ یار  ب  اقی  قد  مش  خ  همه  نیا  ؟  هدا  تفا  یق  افتا  ه 

. مدش  قات  ا  وودرا  هدر  ک  روبع  ش  رانک  زا  طا  یتح  اا 

هب ار  بر  د  هک  مدو  هتب  شادنر  ب  ولج  هب  مدق  ود  زون  ه 
! دیب  وک  م 

رب ار  متس  ود  هدی  باالرپ  کوش  تد  ش  زا  میا  ه  ه 

! متش  اذگ  مبل  ق  یو  ر 
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: متف  گ  یم  ارآ  یاد  ص  نت  واب  هدر  ک  عمج  ار  متا  ر 

شــ... یز  _یچ 

واب هدر  باالوآ  تو  کس  هناشن  هب  اشار  هرا  شا  تش  گ 
! درک  هرا  شا  بر  د  هب  مش  چ 

دوش جر  اخ  ش  یاه  بل  نای  م  زا  یی  ادص  هکن  آ  نو  د 
: تف  گ 

_ثیرـا!

تحارتسا دها  وخ  یم  دوب  هتفگ  هک  ایرث  اما  !؟  ا 

! د 

بطاخم ار  نم  راگ  نا  یک  شخ  و  بدنل  یاد  ص  ساب  پ 
: تف  گ  دوب  هدا  د  قرار 

یم ادر  ف  یار  شب  کب  وتا  هتخ  ت  یو  ر  هک  یی  اسا  _بل 

ماو! خ 
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و هدی  چخر  متم  س  الهب  ماک  هک  دوب  ناه  ج  هب  مه  ا 
. مری  گب  هلص  اف  بر  زاد  درک  هرا  ش 

. متس  شن  ش  یور  ورب  هتف  ر  تخ  ت  تم  س  شهب  هار  م 

؟ هدش  _یچ 

: تف  وگ  هتش  اذگ  کش  ت  هبل  یو  ربر  شار  یاه  تس  د 

س اسح  نم  تا  کرح  یو  ر  ناط  لسل  رخا  وف  ایرث   _
وت... هب  تب  سن  متو  کس  ند...  ش 

ش ماد  ا  مرو  بجم  و  منک  دروخ  رب  روط  نیا  مدش  روب  ج 
. م 

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  ت  سیر  یه  کاتو  ثک  ام 

... هرا  دن  لا  کش  ،ا  ممه  فیم   _

: دیخ  رچ  متم  س  شهب  ر 

یچ همه  مگب  یه...  انگ  یب  مگب  نو  شه  ب  ماو  خ  یم   _
اما...  ... دوب  مه  افت  و 
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شیاهوم نایم ار شتسد و هدش دنلب شیاج زا

: مدرک مامت ار شفرح یمارآ .هب دیشک

... یرادن دامتعا نوشهب _

تبثم هناشن ارهب شرس دنزب یفرح هکنآ نودب

داد. ناکت

. مراد دامتعا هیقب هب ناطلسلا رخف و ایرث زج _هب

مدز. کلپ یمارآ وهب هدیشک ار مبل تمس کی

؟ یراد منم _هب

. مراد ...اما تمسانشیمن _
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... مدا  د  ناک  رست  ماه  فتس  اا 

! دوب  ن  هاتو  ک  همل  ک  هس  نیا  نم  با  و 

نورد شار  یاه  تس  شد  رس  نتف  رگ  ابباال  نام  ز 

داد: هما  ودا  هدر  ب  ورف  ش  ب 

و مس  انش  یم  ورن  یس  ک  هک  رابه  نیل  وا  اما   ... هیب  _عیج 

. مرا  د  دام  تعا  ش  ه 

؟ هدب  نیا   _
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هش... اب  هنو  تیم  _ن 

؟ تس  ین  ینو  دیم  اجک  _زا 

هنو. مب  نم  یار  شب  اجن  _وا 

نوریب ش  بیج  لخ  اد  زا  شار  یاه  تس  زاد  یک  ی 
: تف  اشگ  یچ  م  تع  اس  هب  هاگ  وابن  هدی  ش 

... تک  رش  میر  یم  ادر  ف  با  وخ  ب  ورب   _

ور یب  یب  دیا  شب  دعب  هغو  لش  نو  مرس  هبن  شو  اد 

... نات  سر  بامی  مرب  ب  علم  یار  ب 

. مدش  بدنل  میا  ج  هوزا  داد  ناک  هشت  اب  هناش  هبن  سیر 

میاج رد  اما  منک  تک  رح  بر  د  تم  س  هب  متس  ا 
. مدی  شچخر  تمس  وهب  هدا  تس  ی 

... قات  ا  نیا  رد  لهن  قادح   ! دوب  ن  اجن  شیا  ساو  ح 

بترم ار  دوب  منه  ردذ  هک  یتا  ملک  یه  کاتو  ثک  ام 
: متف  وگ  هدر  ک 
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هنوتیمن سک چیه هگیم هشیمه ماباب جاح _

ترس یوت هک یراکفا مامت اب یشوت هک یطیارش

وروت هک تسه یکی هنک،اما کرد ال ماک هخرچیم

شاهاب لد هت زا هگا ، هنکیم کرد تدوخ زا رتهب

. هدیم تهب وشتبحم مامت ... ینزب فرح

هنود هنود هراد یچ همه هنیبیم یایم تدوخ هب

... هشیم تسرد

دنخبل واب هتخود شنامشچ هب میقتسم ار مهاگن

مدز: بل یمارآ

نیرتشیب ... هیوق یب ،یب هشیم تسرد یچ همه _

... هریگیم شفارطا یامدآ زا مشتردق

  **********
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هدنورپ لو  هحا  فص  ود  زا  یپ  ک  هی  هچ...  _نغ 

؟ مار  ب  یر  یگ  یم  ناز  اتش  ی 

: متف  وگ  هتش  اد  هگن  م  شوگ  و  هناش  نای  ارم  نفل  ت 

... هغو  لش  مرس  ایس  هش  ک  یم  لو  ط  هقی  قد  هد   _

هخ... شآ  ماو  خ  یم  _االن 

: متف  گ  کالهف 

... مس  ر  یم  !ن  منو  تیم  ن  ایس   _

ریز یت  نعل   . متخ  ود  تع  اس  وهب  هدر  ارباالوآ  مه  ا 
: مدا  د  هما  شدا  وای  س  هب  ور  و  هتف  گ  ب 

هگید هقی  قد  جنپ  یزا  س  وردوخ  یاه  هدن  ،نیام  ایس   _
ایب هبج  او  هگا  هدش  ن  موم  ت  مار  اک  زون  ه  نم  نس...  ر 

ریگ. ب  تد  و 
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میت نم  ند  رک  رپ  رپ  یار  ب  نین  وتی  م  ناه  وج  _وت 

! دیر  تدب  رلتی  وه  ماد  ص  زا  ینی  مض  !ت  دیش  ب 
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تعرس هب هک دوب یزاس هیبش هدامآ منهذ راگنا

! درک ناهج نت ار رلتیه سابل

میاه بل یور رب دمآ یم روصت نیا زا هک یدنخبل

: متفگ و هتفرگ هاتوک هفرس کی اراب دنیشنب

! هایس نکن رغ _رغ

شیاج اررد نفلت دوش دنلب شیادص هکنا زا لبق

. مدیخرچ مرس تشپ هسفق تمس وهب هتشاذگ

نوریب ار یزاس نیشام تکرش هب طوبرم نکنوز

هجوتم هک متشگرب زیم تمس هب هرابود و هدیشک

. مدش ناهج

شا هجوتم هک دوب هدمآ نوریب شقاتا زا روطچ

؟ مدشن

؟ هغولش ترس _

مدز: بل ثکم ابو هتخود تعاس هب هرابود ار مهاگن

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

؟ دیر  اد  المز  یز  یچ   ... _هرآ 

: تف  وگ  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 

یش. بدنل  جتا  زا  هظ  حل  دنچ  ماو  ...مخی  هرآ   _

: متف  گ  بج  عت  ا 

؟ یچ   _

: تف  گ  رتش  یب  مکح  وت  تب  صال  اب  رابن  ی 

هچ... نغ  وش  بدنل  یلد  نص  یو  _زار 

: تف  گ  رش  ابت  هک  منک  هاگ  ن  تع  اس  هب  متس  ا 

نک! ن  هاگ  ن  تع  اس  _هب 

: متف  وگ  هدش  بدنل  میا  ج  زا  کالهف 

. مدش  بدنل  دیئ  امر  _فب 

: تف  وگ  هدز  لز  منا  مش  چ  رد  ید  وج  کش  خ 

ش... سکب  _حاالفن 
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روتینام یو  ر  هما  نرب  زاب  هحفص  هب  یه  اگن  م 

: متف  وگ  هتخ  ا 

_االن...

: تف  گ  کش  خ  نح  ل  نام  وابه  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 

هرارق ایک  و  هتف  یب  یق  افتا  هچ  هرا  رق  االن  منو  دیم   _
! نای  ب 

زا مج  ح  نیا  اب  هن  اما  ماوخ  یم  ور  اه  هدن  ورپ  نو  ا 
سوت! رتس  ا 

زیم یو  ور  هتف  رگ  ار  دوب  منا  تسد  نای  م  هک  ینک  ن 
. تش  ا 

! قی  مع  مدز  واب  مد  ش...  ابدو  _ز 

هش... یم  رید   _

: تف  وگ  هدر  ک  لفق  هنی  س  یو  ربر  شار  یاه  تس  د 

نک. هلج  _پسع 
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میاه کلپ و هتشاذگ ما یناشیپ یور اررب متسد فک

. مدرشف مه یور اررب

هب ایند زیچ نیرت نکمم ریغ اعطق ناهج ندمآ هاتوک

. دمآ یم باسح

ار شمدزاب و هتفرگ یقیمع مد شنامشچ رد هریخ

و هدرب ارباال شیوربا یات .هک مداتسرف نوریب

: تفگ

... هرابود _
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عمج میا  ه  بل  و  هدا  تفا  مناور  با  نای  م  یک  چو  ک  مخ  ا 
د.

و هدا  د  ما  ینی  هبب  ینی  ید،چ  عب  یق  یمع  مد  اب  نام  ز 

یکچوک دنخ  بل  هک  مدر  ک  تو  ف  تع  رس  هب  ار  ممد  ز 
! تس  شن  ش  یاه  بل  یو  ر 

و هتش  اد  هگن  لو  معم  دح  زا  باالرت  یم  شارک  ر 
: تف  گ 

... نیش  _حاالب 

شرب فرح  قبط  هدش  یز  یر  هما  نرب  تا  بر  کی  ل 

. متس  شن  ما  یلد  نص  یو  ر 
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یور ،رب هداد هیکت زیم یور اررب شناتسد فک

داد: همادا و هدش مخ متروص

نک! شوگ مافرح هب بوخ _حاال

. یرایب مارب عبر و هدزای ات یراد تقو ، وکرادم

یاه هتساوخ الح صا هب طوبرم لوا، تعاس مین

ام! هن سانوا

هی منوخ یم ندروآ نوشدوخ هکاب یا هدنورپ نم

هشیم هفاضا و فذح یتسد تروص هب ازیچ یرس

فرط وود ینکیم پیات ور هدش دییات کرادم دعب

. ننک یم اضما

لیوحت تزا یزیچ هگید هقیقد جنپ تسین رارق

. شاب مورآ سپ ... مریگب

هش! یم  اتش  ه  ادر  مف  یراد  هس  لج  ات  جنپ  طق  ف  زور  م 
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داوخ یم  زکر  مت  هک  یرا  ک  یو  ت  با  رط  ضا  سو  رتس  ا 
هرا. یم  راب  هب  هعج  ا 

نایرج رد  یش  یم  تح  یار  لیخ  ینک  ن  یط  اق  ورا  نیا  ه 

ش. ا 

: متف  وگ  هدش  ناز  یوآ  میا  ه  ب 

! هتخ  س  نو  تراک  یلی  _خ 

تخس ور  دیت  شاذ  گ  تس  هخ!د  آ  شلغ  همه  ن 

ش! تنیر 

هیقب عالهق  درو  م  هنو  ت  یمن  یس  کره  عالهق  درو  م  راک   _
هش! اب  مام  د 

. مدا  د  ناک  شت  فرح  دیی  ات  هناش  هبن  سیر 

. دیر  اد  قح   _

ش تمس  هب  ار  مدو  خ  زیم  یو  ر  نفل  ت  گن  ز  یاد  ص  ا 
: مدن  ابس  چ  مش  وگ  هب  ار  نآ  یش  وگ  نتش  ،اببادر  هدی  ش 
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_هلب...

ربجنر یاق  آ  یزا  س  نیش  ام  تک  رش  ،زا  یش  وای  س  منا  _خ 

ند. روآ  فی  رش  ت  یتا  ره  یاق  وآ 

لخ... اد  دین  ک  نو  شی  یام  هتس،رنها  _رد 

مش. _چ 

ور ش  مار  ابآ  رابن  ویا  هتفرگ  یق  یمع  مد  س  امت  عط  اق 
: متف  گ  ناه  ج  ه 

ند... موا   _

: تف  وگ  هدر  کن  ادج  منا  مش  چ  زا  شار  هاگ  ن 

. مقا  تا  بدای  هدب  ربخ  ش  وای  س  هب  هبو...  _حاالخ 

. مدز  دنخ  وبل  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

ریسم هناخ  دور  رد  بآ  زیگنا  لد  و  مار  آ  تک  رح  ل 

. تس  شن  میا  ه  بل  یو  ور  هدم  آ  نیی  شاپ  هاگ  ن 

و هدر  شف  مه  هب  شار  یاه  کلپ  ید  ایز  اتبس  ن  ثک  ام 
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: تفگ

عبر... و هدزای هرن تدای _
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تلا   ح  ورد  هدا  تس  یا  فا  ص  نلا  س  بر  د  ند  ش  زاب  اب 
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! تف  ر  ورف  اش  یگ  شی  مه  فا  طع  نا  یب  و  کش  خ 

اتبسن یی  اهد  رم  ود  ره  هک  یتا  ره  یاق  وآ  ربج  نر  یاق  آ 
ناشلگ زا  لگ  ناه  ج  ند  ید  اب  دند  وب  ماد  نا  والرغ  نس  م 

دند. رک  رتد  نت  ار  ناش  یاه  مدق  و  هتف  ک 

هدش لد  وب  در  ناش  نایم  یم  رگ  یس  رپ  لا  وح  سالموا 
دند. ش  ناه  ج  قات  ا  یه  سار  پس  و 

دنلب رس  بر  د  ند  ش  هتس  زاب  لبق  تس  هظآرخ،رد  ح 
ش ندر  گ  هب  یت  سد   . مدش  ناهج  هاگ  هجن  وتم  و  هدر  ک 

. تس  ب  هلص  ارباالاف  بر  ود  هدی  ش 

؟ دنک  یم  فرار  مدر  ک  یم  حس  ا 

هملک ناو  نع  تح  ت  یز  یچ  اعط  ق  هک  ینا  هج  مه  ن 
! دوب  شن  تاغل  هری  اد  "فرار"رد 

هدنورپ یی  ادت  با  هح  فص  ود  زا  نتف  رگ  یپ  اک 
مارآ هقت  ود  هتف،اب  شر  وایس  قات  ا  تم  س  هب  ناز  اتش  ی 

: متف  گ  ولج  نام  ه  وزا  هدر  ک  زاب  ار  بر  د 
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ایس؟ مای  _ب 

نفلت اب  تب  حص  حلا  رد  ید  ج  یا  هره  وچ  مخ  اا 
ش دوخ  هب  میا  دص  ند  ینش  اب  راگنا   . دوب  ش  هار  م 

مندید درک،اب  رسبدنل  هک  دش  مرو  ضح  هج  وتم  و  هدم  آ 
دز: بل  و  هدا  د  ناک  "ایب"ت  هناش  هبن  شار  دتس 

ند؟ موا   _

هناشن هب  وسیر  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  اه  هگر  ب 
: مدا  د  ناک  ت  تب  ث 

هتر... ظتن  م  ناه  _ج 

اش هرا  شا  تش  گنا  هتخ،  ادنا  اه  هگر  هبب  یی  ارذ  گ  هاگ  ن 
نآ بط  اخم  هب  ور  متیر  ارآ  یاد  ص  واب  هدر  اباالوآ 

همزمز "ار  نزن  گن  ز  هگید   " دنن  ام  یز  یچ  طخ  یو  س 
! درک  عط  سارق  امت  ثک  م  نو  ودب  هدر  ک 

ش زیم  یو  ر  زاب  هدن  ورپ  لخاد  تع  رس  هب  ار  اه  هگر  ب 
: تف  وگ  هدن  اجن  گ 
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! یا  هنو  د  هی   _

هقی و  اهو  م  هب  یت  سد  هک  یلا  حرد  هدز  رود  ار  ز 
: تف  گ  دیش  ک  یم  اش 

؟ مبت  رم   _

واب هتخ  ادنا  اش  یک  شم  و  یا  همر  س  پی  هبت  یه  ا 
. مدا  د  ناک  رست  دنخ  ب 

و سهلا  هس،چراه  و  تس  یب  رس  پ  کی  ناو  نع  ه 
! دوب  با  ذج  ادج  هتخ  اسد  و 

هچنغ ار  رتش  یب  ند  ش  زاب  یار  ب  تف  ر  یم  هک  یی  اه  ب 

برد تم  س  وهب  هدی  چخر  هنش  اپ  یو  هدر،ربر  ک 
. مدر  ک  تک  ر 

: متف  گ  نام  ز 

! یت  _بــدنسی 

دش: شبدنل  نادن  خ  یاد  ص 
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رتخد هشب مرواب دیاش وگب غورد مور وت لقادح _

! عیاض

: متفگ هدروخ ورف یا هدنخ واب هدیزگ ار مبل هشوگ

دب متفگ منکشن وتلد متساوخ ! تسین غورد مچیه _

هک... هنرگو یتسین

!! مدش هدنک نیمز زا مفرح ندش مامت زا لبق
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هدز گن  چ  شار  تک  هقی   ، هدیش  سک  رت  زا  یف  یفخ  غ 

: متف  ووالگ  لو  وابه 

ِیناور ِلخ  متف  یم  !االن  نیی  اپ  رایب  ونم  ش  وای  _س 

یش... ح 

طسو نیا   ! نیم  ز  تم  راذ  اتب  ریگ  پسب  وتف  _رح 

! تت  سد  نو  برق  وگب  متق  ی 

هقباس یب  یش  کرس  هواب  دیخر  چ  نم  رایت  خا  یب  منا  ب 
: تف  گ  ی 

هنو... بدر  ن  ینی  بب  با  وخ  !وت  ادبا   _

درک لش  میا  ه  هناش  رود  زا  یا  هظ  حل  شار  یاه  تس  د 
: مدر  شک  ندر  گ  دنب  ار  مدو  خ  تش  حو  اب  ه 
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هن! ایس  نو  _ج 

هش... اب  هش  ا 

یش! حو  یبو  !خ  خابو  هبو  !خ  یبو  خ  و 

هناشن هب  وسیر  هدر  ک  مکحم  شار  یاه  تس  د  هرا  ب 
: هدا  د  ناک  ت  یف  ن 

! مرا  دن  وتاد  ص  ال  _صا 

: مدر  ک  همز  مز  بل  ر 

!... هیک  تس  د  ایند  مگب  ته  اتب  نیم  ز  مرا  _زب 

: تف  وگ  هدی  زرل  هدن  خ  شزا  یاه  ه 

دیدهت دعب  جنس  ب  وتت  ی  عقوم  اه،  هما  دتس  وت  تع  اخن   _
! ورپ  هچ  ب  ن 

نامیا یاه  ش  ور  و  هار  شهب  وای  س  تس  زاد  نتف  رر 
لکوت اب  متش  ادن  نآ  یرد  رهبت  نم  دنچ  ره  تش  اد  ز 

. متف  رگ  شار  یپ  تس  د  ادخ  ر 
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: متف  گ  ید  وج  یک  اش  نح  ال 

رایب ونم  مرا  د  راک  یلک  ش!  وای  س  یا  هچ  ب  یلی  _خ 

! انیی  ا 

تساوخ و  هدر  ک  زاب  شار  شین  هک  داد  ن  با  وج  اره  ا 
دش! زاب  بر  ض  اب  بر  د  هک  دنز  ب  یف  ر 

... مدر  ک  یم  هتک  س 

زا ورپ  ناه  ج  مخ  هرپا  اگن  زا  هظ  حل  نیم  ه  رد  اعط  ق 
. مدر  ک  یم  هتک  س  رایه  م  بج  ع 

اب هک  تش  اد  ار  نم  هباش  م  یلا  ح  ایو  گ  مه  ش  وای  س 
یمدق واب  هتش  اذگ  ن  یمز  یو  ربر  ارم  وطالین  ثک  م 

! تف  رگ  هلص  اف  نم  زا  تش  ادر  ب  وله  پ  هب  ه 

ادج ش  وای  س  تر  وص  زا  یا  هظ  حل  ناه  ج  مش  خ  رپ  هاگ  ن 
دش. یم  ن 

! دوب  ش  وای  س  ند  رگ  رند  شف  حلا  شرد  هاگ  ابن  راگ  ن 
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هدمآ دوج  و  هب  نیگ  نس  وج  هج  وتم  راگ  نا  هک  رایه  م 
: تف  گ  دوب  ه 

هتر... ظتن  م  ربج  نر  یاق  شآ  وای  _س 

هراشا تش  گنا  ناه  تج  روص  هب  هاگ  ن  نو  شدب  وای  س 
: تف  گ  رایه  م  هب  ور  و  هدر  اشارباالوآ 

!!! هرآ  _هرآ 

ش... پشی  مرب  نم  هنک...  ش  حظف  ادخ   ! ربج  نر  یاق  آ 
! هنی  نزان  درم  نیا  ردق  چ 

ایس هدا  فتس  وسا  هج  وتم  نام  یگمه  لثم  هک  رایه  م 
ش تش  گنا  ند  شارابکیش  دنخب  ل  دوب  هدش  تی  عقو  م  ز 

داد: ناک  ت  دیی  ات  هناش  هبن  یرس  و  هتف  رگ  ش  بل  هش  و 

هنی...! نزان  یلی  _خ 

در درک  هرا  شا  ورب  وا  مش  چ  واب  هدر  ک  زاب  ار  هار  س  پ 
. د 
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@DONYAIEMAMNOE

و هدز گنچ ار زیم یور هدنورپ فقس هب هاگن اب ایس

دش. در ناهج رانک زا طایتحا اب

: تفگ یمارآ یادص نت اب نیح نیمه رایهم

... تتزرمایب ادخ _
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: تفگ یمارآ یادص نت اب نیح نیمه رایهم

داش... تحور ... تتزرمایب ادخ _

و هاگن رد هک یسوسحم سرت دوجو اب شوایس

: درک همزمز دوب ادیپ شتاکرح

... هشاب ابکالس دیرازب ینتسب نون الی وماولح _

... ِنووج دینک رکذ ممربق گنس ور

! شووا ــــــ یس _

نیلا نردآ ، ناهج ظیغرپ یادص ندش دنلب ایوگ

یا هراتس نوچمه هک دناسر رازه ارهب شوایس

دش! بیغ رون تعرس اب راد هلا بند

ناهج نام  شچ  وهب  هدر  باالوا  طا  یتح  ارابا  مه  ا 
. متخ  و 
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نیا زا  یم  هس  مه  نم  اعط  ق  اما  ش،  وای  س  هزا  دنا  هب  ه 
! متش  اد  وکالهف  سخر  هاگ  ن 

همزمز یم  ارآ  یاد  ص  نت  واب  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

: مدر  ک 

! مید  رک  یم  یخ  وش  میت  شاد  طق  _امف 

مامت هک  دوب  فر  وپحر  نیگ  نس  یرد  ق  شهب  هاگ  ن 
دش. روم  روم  مدو  ج 

! تخ  وس  یم  میا  ه  هنو  وگ  هتف  رگ  رگ  مند  ب 

: تف  شگ  مار  ابا  تا  جن  هتش  رف  لثم  رایه  م 

؟ یرا  یب  نم  یار  ب  بآ  ناویل  هی  هش  یم  ناج  هچ  _نغ 

مدق و  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناشن  هب  ار  مرس   ، هدی  زگ  ب 

هرابکی هب  هک  منک  روب  ع  ناهج  رانک  زا  هتش  ادر  ارب  لو  ا 
هگن ما  هنی  س  تا  زاو  م  رد  تس  ورد  هدر  شباالوآ  دتس 

. تش  ا 
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ح رد  زیچ  همه  راگ  دش.نا  س  بح  هین  اث  مدص  رد  مس  ف 
! دوب  ند  کشمآ  ل 

ش تمس  هب  مار  ارآ  مرس  و  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 
. مدن  اخر  چ 

ورپ ید  ج  هاگ  ن  نتف  رگ  نو  ودب  یه  کاتو  ثک  ام 
بطاخم ار  رایه  وم  هد  روآ  نیی  اپ  شار  ش،دتس  مخ  ا 

داد: قرار 

هس... لج  یو  ت  ایب  ید  روخ  _بآ 

. درک  کر  ارت  قات  وا  هدیخ  رچ  ش  فرح  ند  ش  مام  ات 

رایهم هک  متخ  ود  اش  یلا  خ  یاج  هب  ار  ممو  مغم  هاگ  ن 
: تف  گ 

هراد یبو  خ  هظ  فاح  ناه  ج  هک  ییاجنوا  ...زا  بخ   _
هدرک تب  اث  هبر  جت  اما   ... هریم  ش  دای  مگب  منو  تیم  ن 

یم ش  تین  ابص  ع  رتد  وز  یش  ابن  ش  مش  چ  یو  ل 
... هباو  خ 
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! منودیمن وروت هنک یم قدص ام یور نیا هتبلا

... سادج تباسح وت

ارچ؟ _

واب هتخادنا باال شیاه هناش هارمه ار شناوربا

دهدب یخساپ ملا وس هب هکنآ نودب یکچوک دنخبل

. درک کرت ار قاتا
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رانک ار  دید  رت  راو  یید  ور  تع  اس  هب  یر  گید  هاگ  ان 
. مدی  بوک  بر  د  حط  س  هب  هقت  ود  و  هتش  ا 

ش ندر  ب  نیی  اپ  واب  هدر  شف  مناتش  گنا  نای  ارم  هری  گتس  د 

. مدر  ک  زاب  ار  بر  د 

و ناه  ج  رایه  ،م  تم  س  کی  یتاره  یاق  وآ  ربج  نر  یاق  آ 
. دند  وب  هتس  شن  زیم  رگی  د  تم  شس  وای  س 

ار ناش  لباق  م  یاه  هگر  ب  ید  ج  یی  اه  هره  چ  اب  یگ  م 
دند. رک  یم  یس  ر 

ار هدن  ورپ  درک  هرا  شا  م  تمس  هب  یه  کاتو  هاگ  ابن  ناه  ج 
. مرب  شب  ی 
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مداد شتسد ارهب هدنورپ و هدز رود ار زیم

: تفگ هک

... یرب ینوتیم _

رخآ هظحل . مدمآ نوریب قاتا وزا هداد ناکت یرس

و هدز یا هنایزوم دنخبل هک داتفا شوایس هب ممشچ

داد! ملیوحت یکمشچ

!! تفر یمن هک تفر یمن ور زا

" رایهم "

؟ دوب  روط  چ  تی  عض  _و 

واب هدا  د  ناک  ت  بر  ید  ولج  یاه  ناب  هگن  یار  ب  سیر 

نایم ار  نفل  هکت  یلا  ردح  تک  رش  بر  زاد  ند  ش  جر  ا 
: متف  گ  متف  رگ  یم  مش  وگ  و  ه 
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ِوت... اب  قح  راگ  _نا 

شسال هاگ  ابن  وش  وای  س  تشاد  منک  روص  ت  منو  تیم   _
. درک  یم  ی 

: مدی  دنخ  و  هدر  ک  زاب  ار  نیش  ام  بر  د 

! مرو  جچ   _

؟ یرا  د  نو  شار  ب  یا  هما  نرب  حاال 

الک نیا  زا  ناه  ج  ند  کیش  نوری  ب  یار  نک...ب  ن  کش   _
. میش  راک  هب  تس  د  نو  مدو  خ  دیا  شب  وستخ  تف  س 

وشنماض دهرا  زاین  یک  ی  هب  طق  ف  هیت  عاس  بم  هیب  ل 

هش... ک 

نوشور وما  ه  هش  قن  هدر  گرب  نات  سر  زابامی  هک  یب  ی 
. منک  یم  گن  هام  ه  مش  وایس  و  وت  .اب  منک  یم  ادی  پ 

؟ یرا  دن  دیو  زان  ید  یدج  ر 

یلا ح  ورد  هتش  اذگ  رک  یپسا  یو  ربر  ار  داه  رف  یاد  ص 
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حیضوت مدشیم ما ینمیا دنبرمک نتسب لوغشم هک

: مداد

_عفالهن!

، ندرکن شرازگ شزا یکوکشم تیلا عف چیه اه هچب

ریز وشتکرش و هنوخ مانوا مدرک تبحص مماسح اب

و تسیب یا هراوهام یاریوصت ، نراد رظن

طاال هروخب با ... ندش میظنت شور تعاسراهچ

. همهفیم تاع

. هنکیم متیذا دیون ندوب نکاس نیا ... شمارآ _نیا

.. هدیباوخ گرزب نافوط هی شتشپ منکیم سح
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. هدی  م  نو  شن  وش  دوخ  مک  مک  اما  یک  منو  دیم  ن 

هنو! م  یم  سهای  یار  با  لثم  دیو  ن 

. مدر  شف  متس  ردد  ار  نام  رف  و  هتف  رگ  یق  یمع  م 

... میر  اد  یگ  دام  _امآ 

هش! اب  یف  اک  مرا  ودی  _ما 

وا زا  متس  اوخ  یم  دوب  اه  تد  م  هک  یلا  وس  دای  ا 
: متف  گ  مس  ر 
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؟ هنار  یا  زون  ه  اتیز  داه...آ  _رف 

دز: بل  یه  کاتو  ثک  ام 

... تس  _ه 

: متف  وگ  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

نوا هنی.  بب  ور  رایل  یا  نک  ص  خش  م  ور  اج  _هی 

هش... مردا 

هنک یم  لو  نو  راب  ریز  و  شچب  یرا  کاد  ف  مردا  مود  _ک 
؟ یگ  زره  یپ  هری  م 

قبط نو  !ا  داه  رف  هیک  نوا  هک  تس  ین  نیا  نم  ثح  _ب 
... دهرا  وش  چب  ند  ید  قح  نو  ن 

وراکنیا هاگ  داد  ینک  صن  خش  م  وش  ناکم  و  نام  ز  وت  ه 

! هنک  ی 

. منک  میظ  "نت  مالقتا  عنم   " تس  اوخ  رد  هی  منو  ت  یم   _

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هناش  هبن  سیر 
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؟ ید  ب  هئار  ا  هاگ  داد  هب  اتیز  آ  هیل  ع  یرا  د  یک  ردم   _

: مدا  د  هما  شدا  توک  س  ند  ید  ا 

! نک  ن  تو  کس  داه  _رف 

ریگیپ مرا  هیب  یت  ح  هک  ی  دوب  رفن  تم  ش  زا  ردق  نا  یت  ق 
. هدش  یم  دآ  روج  چ  سلا  دنچ  نیا  یو  ت  ینی  بب  ید  ش 

روطچ هتش  گ  یم  ایک  واب  هدر  ک  یم  یگ  دنز  ا 

هش؟ ب  میظ  نت  تس  اوخ  رد  نیا  یاو  مخی 

... منو  دیم  _ن 

اتیزآ دوب  ،ن  همو  هش...االنرآ  ب  یی  اوه  رایل  یا  ماو  خی  م 
! هنک  یم  حسن  و 

: مدز  بل  نیش  ام  ند  رک  ن  شور  واب  هدن  اخر  چ  ار  چی  و 

! داه  رف  ننک  یم  حس  ورد  ام  دوب  ن  هرخ  باال  همه   _

و هس  ردم  هرب  یت  قو  ه  گید  سلا  جنپ  ؛  چراه  االنهن 

رهظ ای  هدی  پچی  همق  ل  نو  شارب  ش  اتس  ود  مردا  هنی  ب 
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تکرش نایبرم نایلوا هسلج یوت ای نوشلا بند دایم

! هنک یم سح وشدوبمک هرخ هنک...باال یم

هنک... یم سح وشدوبمک ردام زور

! یریگب ورایلیا یاشوگ ینوتیمن دبا ات

... هنیبب ورایلیا نک صخشم ور زور هی

... ادعب مینز یم فرح منک... یم رکف شهب _

دش فقوتم ناهج تکرش لباقم هک ینیشام ندید اب

مدز: بل

منک. عطق دیاب منم ... هبوخ _
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؟ یرا  د  هس  _لج 

ورای نیا  منی  .بب  منز  یم  فر  ح  تا  هاب  دعب  _هن... 

هنک... یم  راک  یچ  اجن  ی 

اب هک  منک  زاب  ار  بر  د  مت  ساوخ  و  هدر  ک  زاب  ار  مدن  برم  ک 
شرد نتس  شن  و  تک  رش  شزا  وای  س  ند  مآ  نو  ر 

دش! کش  خ  هری  گتس  د  یو  ربر  متس  د  دیو  ن  نیش  ا 

؟ درک  یم  راک  چ  تش  شاد  وای  س 

راگنا تس  شن  و  هتف  ر  نی  شام  تم  س  هب  تع  رس  اب  ردق  ن 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هدرک کر  اپ  ناش  رس  تش  پ  تس  رد  هک  دش  ن  نم  هج  و 

! مدو  ب 

؟ هدا  تفا  یق  افتا  هچ   ... رایه  _م 

ما. هدر  کن  عط  سارق  امت  مدش  هج  وتم  تهزا 

: مدز  بل  و  هدی  شک  بق  ارع  متس  د 

ش... وای  _س 

؟ هدش  یچ  ش  وای  _س 

نیشام لخ  اد  هب  مدر  ک  یعس  و  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

! دوب  مدی  زاد  یمعنا  دود  یاه  هش  یش  اما  موش  قی  ق 

! تس  شن  دیو  ن  نیش  ام  یو  _ت 

دوب روا  ب  ریغ  نم  یار  هکب  هزاد  نا  نام  ه  هب  مفر  ح  راگ  ن 
کت هک  دیس  ر  یم  هبنرظ  کو  ج  کی  مه  داه  رف  یار  ب 

: تف  وگ  هدز  ید  ن 

؟ هدر  ک  راک  یچ  ش!!!  وای  _س 
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داه... رف  تا  هاب  مری  گ  یم  س  _امت 

. متخ  ود  نیش  ام  هب  مار  هاگن  و  هدر  ک  عط  سارق  ا 

! ایس  ینک  یم  راک  یچ  یرا  _د 

هدایپ ش  وای  وس  هدش  زاب  بر  د  هقی  قد  جنپ  زا  رتم  ک 
مهاگن شرد  هاگ  ون  هدن  اخر  چ  رس  نیح  نیم  ه  د 

دش! ل 

. هدر  وخ  اج  مند  ید  زا  هک  دز  یم  دای  رف  ش  نامش  چ 

هب هک  مدن  اخر  چ  دیو  ن  نیش  ام  تم  س  هب  ار  مه  ا 

دش. رود  ام  وزا  هدر  شف  زاگ  لا  دپ  یو  اپر  تع  ر 

. مدش  هدا  یپ  دید  رت  نو  دب  رابن  ی 

هاگن نم  وهب  هدا  تس  شیا  یاج  رد  نان  چم  شه  وای  س 
. درک  ی 

رد تس  رد  یت  قو  و  هدر  ک  رپ  یمار  هبآ  ار  نام  نیب  هلص  ا 
: متف  گ  مدا  تس  شیا  لباق  م  هط  ق 
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؟ تفگ یم یچ _

: تفگ و هدناخرچ تکرش تمس ارهب شهاگن

؟ هگب نم هب هراد یچ ! یرو یرد _

هنم... لا وس نیا _

: تفگ و هتفر باال شناوربا

؟ یراد کش نم _هب

: متفگ و هدرب ورف مبیج لخاد ار میاه تسد ثکم اب

؟ تفگ تهب یچ اقیقد ... شوایس _

... یکاخ هداج نزن و نوچیپن وفرح

طسو ودامتعا ثحب هک تسین یروج دیون هیضق

. میشکب

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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: درب  ش  یاه  وم  نای  شارم  ناتش  گنا  و  هدی  شک  یف  و 

... اباب  یچ  _یه 

و هنک  تب  حص  ناه  ج  اب  داو  خ  یم  تف  گ  ی 
... هرا  ذب  رانک  ور  نو  شنی  ب  یات  موص  خ 

نیا و  دنک  یم  ناه  نپ  ار  یز  یچ  دز  یم  دای  رف  ش  ن 
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! تس  ین  ارج  ام  مام  ت 

: متف  گ  تع  رس  وهب  هدر  ک  ظف  ح  ار  متی  د 

؟ تف  گ  یم  وت  هب  ارچ   _

! هرا  دن  جای  اتح  یس  کک  مک  شهب  دمآ  و  تف  ر  یار  ب  نو  ا 
یم هک  یز  یچ  هب  ات  هنک  یم  اج  هباج  ونا  مز  و  نیم  ز 

هس... رب  داو  خ 

: تف  گ  ثک  م  نو  د 

هنی! بب  مه  ور  هچ  نغ   ، ناهج  رب  عالهو  داو  خ  یم  نو  _چ 

: مدز  بل  کو  ش  واب  هدش  گن  رمک  ممخ  ا 

؟ یچ   _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

دص کد  رم  ش...  ارب  مرا  ذ  یم  ن  ولج  ممد  ق  هی  متف  _گ 
نم! زا  دهرا  یع  قوت  هچ  اس  هبی  رغ  تش  پ 

و هدا  د  ناک  رست  متش  اد  زون  ه  هک  یک  ش  دوج  او 
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: متف  گ 

هبو... _خ 

وهب هدر  ارباالوآ  متس  د  مه  ارمه  نفل  ت  هرب  یو  ا 
. متخ  ود  نیر  کس  هحا  ف 

داه) (رف 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  شت  وای  س  یار  ب  سیر 

. هدب  ربخ  مهب  ش  لبق  دش  ید  یدج  ربخ  هگا   _

دز: بل  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  شار  یاه  پکل 

! تح  ار  _یخاتل 

ملا یخ  ناو  نع  هچی  حاالهب  هک  دوب  نیا  تق  یقح  ا 
! دوب  ن  تح  ا 

زاب ار  بر  د  هک  روط  نامه  و  هتشگرب  نیش  ام  تم  س  ه 
مشوگ هب  ار  نفل  وت  هدر  ک  لص  سارو  امت  مدر  ک  ی 

. مدن  ابس  چ 
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؟ رایه  م  دش  _یچ 

لا دحر  هک  متخ  ود  ش  وای  س  وهب  هدر  ارباالوآ  مه  ا 
. دوب  تک  رش  هب  تش  گ 

ایس... رود  راذ  ب  ورف  ن  دنچ   _

؟ یچ  یار  _ب 

یم تش،حس  اد  راک  یچ  ش  اهاب  دیو  ن  مدی  سر  شپ  _زا 

یم یف  خم  ور  یز  یچ  راگ  ،نا  هتف  گن  مهب  وزی  چ  همه  م 

ه.

؟ هنک  یم  ن  تن  ایخ  ناه  ج  شهب  وای  س  هک  ینو  د  یم   _

یارب یبو  خ  همع  ط  مس  رتی  م  نیم  ه  یار  ...ب  منو  د  یم   _
هش... ب  دیو  ن 

ندب ونو  شس  اوح  ِش  یش  اه  هچ  زاب  ات  ود  مرا  پس  یم   _
ایس ه 
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" هچنغ "

ندرگ هب  یبا  وت  هدی  شک  فر  ط  ود  زا  ار  میا  ه  تس  د 
شرد چنل  ق  نتس  کش  قت  یاد  ص  هک  مدا  د  ما  هتس  خ 
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دمآ.

! مدوب هدشن هتخاس زیم تشپ یاهراک یارب اعطق نم

اب نیشام نارازه هظحل ره راگنا درک... یم ما هتسخ

... دندرک یم روبع مندب یور باالزا تعرس

... هرابود و هرابود و هرابود

یم هزات ار مسفن ره هک یشورفباتک سکعرب تسرد

درک!

یم یتا  ره  یاق  وآ  رب  جنر  یاق  آ  نتف  زار  تع  اس  ک 

زا مه  رابک  ی  یت  ح  عقو  م  نآ  زا  ناه  ج  اما  تش  ذ 
! دوب  هدم  این  نو  ریب  ش  ق 

دنی! بب  کسار  هچی  تس  اوخ  یم  ن  راگ  نا  هک  یرو  ج 

ار! یر  گید  س  انلا  دح  یهچا  هن  شار  وای  س  هن  ار  نم  ه 

کچ یار  هسب  لج  مام  تا  زا  دعب  تس  رد  مه  ش  وای  س 
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. تفر رابنا هب اهراب

دوب هدش ادص ویب مارآ یردق هب تکرش یاضف حاال

! دیشک یمن سفن اجنیا رد سک چیه راگنا

! ناهج نم!هن هن

. متخ  ود  تع  اس  وهب  هدر  ارباالوآ  مه  ا 

دش. یم  لیک  شت  رگی  د  تع  اس  ود  دود  ح  ید  عب  هس  ل 

رکف و  هتخ  ود  مش  چ  ناه  ج  قاتا  هب  راب  نیم  دنچ  یار  ب 
؟ دیا  یب  نو  ریب  عقو  م  نآ  ات  تساوخ  یم  ن  ینع  ی  مدر  ک 

یمک و  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  ار  مرس  یگ  لص  وح  یب  ا 

. مدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

! هقی  قد  جنپ   ... طق  ف 

ش... دعب   ... دعب   ... ه 

و رکف  همه  وزا  هدش  مرگ  میاه  پکل  روط  چ  مدی  مهف  ن 
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. مدش ادج میاه یخلا

اررپ مماشم شرطع هک مدوب یرادیب و باوخ نایم

درک.

ار میاه کلپ ندرک زاب ناوت هک مدوب هتسخ ردقنآ

. متشادن

یم وحم مندش رادیب واب دوب باوخ طقف الرگا صا

هچ؟ دش

هک موش اج هباج یمک متساوخ و هتفرگ یقیمع مد

! دوش یمن مدش هجوتم

سرد فن  هک  مدر  ک  زاب  ار  منامش  وچ  هدز  پکل  یم  ارآ  ه 
دش! س  بح  ما  هنی  س 

؟ مدر  ک  یم  هچ  ناه  شج  وغآ  رد  ن 
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@DONYAIEMAMNOE

گنچ ار شتک هقی متسد و شا هنیس یور رب مرس

دوب! هدز

ار مندب یمارآ هب هک دوب هدیسر رازه هب مبلق نابرض

! تشاذگ شقاتا یتحار لبم یور رب
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یاه لا حم !رپزا یتروص و دیفس یایور کی لثم

... هناربلد

لفق وا هاگن و دوب ناهج تروص هب میقتسم نم هاگن

ارردرب شتک هقی لبق رتزا مکحم حاال ،هک متسد

دوب. هتفرگ

راگنا ما هدز خی تسد یور رب شتسد نتفرگ رارق اب

و هدرک ذوفن متشوگ و تسوپ هب امرگ زا یجوم

دش! یراج میاه گر رد سپس

و مرگ نایرج نوا متسد یور شتسش مرن تکرح اب

. تفرگ تدش ریذپلد

هاگادوخ هکان دوب قیمع و ینتشاد تسود ردقنآ

. مدرک زاب ار مناتشگنا
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ح نیر  ت  مار  ابآ  هدن  نکش  و  فیرظ  لا  تس  یرک  کی  ل 

و هتش  اذگ  ممک  ش  یو  ربر  ار  متس  د  نک  مم  اتل 

هک درا  درب  مفت  ک  یو  زار  شار  رگی  د  تس  د  تس  ا 
هرگ مه  رد  نام  هاگ  ون  هدم  شباالآ  رس  نیح  نیم  ه 

. درو  خ 

هدز ناج  یه  و  خرام  نام  شچ  نای  شم  هاگ  ن  مار  آ  یای  ر 
یم بق  شارع  دتس  هک  یلا  ودحر  هدش  اج  هباج  م 

دز: بل  دیش  ک 

اجنیا  . منک  یم  تر  ادی  ب  هسلج  عو  رش  زا  لبق  عبر  هی   _
... هزی  م  زا  رته  ب  ند  یباو  خ 

نک... ن  رکف  ما  یز  یچ  دنب؛هب  ب  وتا  مش  چ 

حیضوت هنار  ورغ  م  هچ  هن...  یتح   ! هناه  اوخ  دوخ  هچ   "
"! هدر  ک  مدن  لب  ارچ  داد  یم  ن 

... دمآ  کش  تم  س  کی  زا  میا  ه  بل  رکف  نیا  ا 

اب یا  هناب  یرف  لد  داض  اشت  هدروخ  هرگ  مه  رد  یاه  مخ  ا 
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هشوگ کچوک یاه نیچ و یتسوپ ریز دنخبل

! تفرگ شمشچ

هک هتشذگ مراکفا رد یزیچ هچ دوب هدز سدح راگنا

منامشچ سامم ار شتسد فک و هدیشک بقع

. تشاذگ

دمآ. شک رتشیب مدنخبل

... رتخد باوخب _

***********

واب هدر  ک  رسبدنل  زیم  یو  شربر  وای  س  نتس  شن  ا 
. مدر  شک  هاگ  ن  یگ  ختس 

ترپ بق  ع  شهب  رس  هدن  خ  نیا  .زا  دید  نخ  هناش  وخ  ر 
. دیز  شرل  یاه  هناش  و  ه 
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! هدنک هوک زور لک راگنا ! وشفایق _

یراگیب تزا اجنیا هنک یم رکف هنودن یکی

! میشک یم

: متفگ مدیشک یم هزایمخ هک روطنامه

هتخاس یتکرش راک یارب نم ! یراگیب ...زا تسین _مک

. مشب هتسخ هیعیبط . مدشن

و هچراپ و رتم الهبالی داهرف رانک نربب وروت ثمال

... نزوس و خن

؟ هریمن رس تا هلصوح

: تفگ و هدیشک شا هناچ هب یتسد

... منک رکف رازب ! موووا _

! هیرپ و یروح رپ شتکرش نوچ هن!

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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. نزن  نو  باص  !دوتل  هنودر  شم  خب  مرب  یم  ورو  _ت 

یدورو بر  د  تم  س  هب  ار  مرس  داه  رف  یاد  ص  ند  ینش  ا 
. مدن  اخر  چ  نلا  س 

دوش زیار  پرو  س  داه  رف  روض  ح  زا  هکن  آ  نو  شدب  وای  س 

: تف  وگ  هدر  ک  زیر  شار  یاه  مش  چ 
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ام! یاق  یفر  یزا  ب  یتر  اپ  عض  و  منی  _ا 

باال یی  ورب  ا  یات  اشهب  هفرط  کی  دنخ  اببل  داه  ر 
: تف  وگ  هتخ  ا 

... هدب  قح   ! ممت  کرش  ش  مار  صالحوآ  رکف  هب  نم   _

همادا ش  یاص  ع  مرن  تک  رح  واب  هدز  نم  هب  یک  مش  چ 
د:

رابنا میر  ب  بنداتل  م  ایب  متف  گ  مدش  یم  در  متش  _اد 

... م 

... هدر  وآ  مک  دیل  شوت  خ 

و هدر  ک  هاگ  اشن  یچ  م  تع  اس  هب  تق  شابد  وای  س 
: تف  گ 

؟ ید  رک  تت  عاس  هب  هاگ  هین  اداد   _

ایس... نو  ج  ایب  ادر  ف  ورب   ... همو  مت  یرا  ک  تع  ا 

: تف  گ  تی  دج  اب  داه  ر 
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. ننک  زاب  ورا  بنا  رد  هک  وت  لا  بند  مدم  وا  نیم  ه  یار  _ب 

ش... وای  س  وش  ا 

؟ اجک   _

. دیس  رپ  ار  لا  وس  نیا  هک  دوب  ناه  ج 

شار رگی  د  تس  د  هتخ  ادنا  ش  دعا  س  یو  ربر  شار  ت 
. دوب  هدر  ک  ورف  ش  بیج  نو  ر 

شار تش  گنا   ، ناه  ج  یاپ  اترس  هب  یه  اگن  اب  داه  ر 
: تف  وگ  هدی  شک  ش  بل  هش  و 

وم نم  یاگ  نیلد  !ابم  هیعض  وو  رس  هچ  نیا  هکی  ترم   _

؟ میر  ادن  ربخ  نو  شاه  اب  یت  باقر  !وت  ینز  ی 

: تف  گ  نم  هب  ور  و  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر  ناه  ج 

؟ میر  _ب 

ار متس  یس  و  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

. مدر  شک  وما  خ 
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داد: همادا داهرف

؟ دییایم هیحاتتفا یارب ادرف _

: تفگ و هتخادنا متمس هب یهاگن مین ناهج

... میدموا دیاش _

: تفگ و هداد ناکت رس هناچ و کچ یب داهرف

... بنجب ایس هدب. ربخ ... هشاب __

ناکت تسد ناهج و نم یارب و هدرک یفوپ شوایس

داد:

... نوتمنیبیم _

********

یلا   ودحر  هدر  ک  هقل  مح  یاهوز  اب  رود  هب  ار  میا  ه  تس  د 
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: مدرک همزمز مداد یم هیکت درگاش تمس برد هب هک

؟ هیچ هیحاتتفا _

نودب و هداتسیا زمرق غارچ تشپ یمرن هب ناهج

: تفگ متمس هب شهاگن ندناخرچ

... لصف مین یارب ... هیصوصخ وش _هی

؟ یتعاس _هچ

: تفگ و دیخرچ متمس هب

بش... _هن

اسنوم #: هدنسیون
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: مدر  ک  همز  مز  منه  ردذ  اترا  هچ  ات  ود  ود  کی  ا 

بیر... ینو  تیم   _

هن... یش  اب  هتس  خ  وت  هگا   _

: مدز  بل  و  هتخ  ود  ش  خر  مین  هب  ار  مه  اگن  بج  عت  ا 

نم؟ ؟  یچ   _

. درک  تک  رح  هرا  بود  غ  ارچ  ند  ش  زبس  واب  هدر  ک  یم  و 

یم منو  رد  هک  یبو  حسخ  رکن  م  متس  ناوت  یم  ن 
هچره تع  رس  اب  مبل  ق  هک  حاال  مه  .نآ  موش  دیش  و 
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دیبوک یم  ما  هنی  س  را  وید  و  رد  هب  شار  دوخ  رت  مام  ت 
مه نآ  موش  مه  اگن  بج  عت  عنام  متس  ناوت  یم  ن  هتب  ولا 

ندیرپ نو  ریب  هب  یبی  جع  لیم  منا  مش  چ  یت  ق 
دنت! ش 

؟ دور  ب  نم  اب  تس  اوخ  ی 

؟ مدی  نش  تس  ر 

هن! یش  اب  هتس  خ  وت  هگا   " تف  ...گ  تف  گ 

؟ میو  ر  یم  مه  مش،اب  ابن  هتس  خ  نم  هگا  ینع  ...ی  ینع  ی 
"

دش. ناب  ایخ  هوودرا  دناخر  چ  تس  د  کی  اراب  نام  ر 

نشور مرس  رد  هک  یلا  وس  منک  تص  رف  هکن  زاآ  ل 

ترامع لبا  قم  ار  نیش  ام  مروا  یب  ناب  ز  هب  ار  دوب  ه 

. درک  فق  و 

. مین  سک  کیف  ور  ادر  هف  مانرب  مقا  تا  ایب  ماش  زا  دعب   _

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

هدنورپ یوت ماوخیم ادرف یارب مه تایئزج یرس هی

. مگیم تهب هک ینک هفاضا اه

************

؟ یر  یم  کال  ینع  یچ...ی  ینع  _ی 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  یم  ارآ  دنخ  اببل  ادلی  گ 

مش.حاال اب  اجن  یا  وت  زا  تظف  احم  یار  ب  دوب  قرار  نم   _
نم هب  یزا  معالین   ... هرت  یو  ق  منم  زا  هک  تس  ه  یک  ی 

. تس  ی 

: مدز  بل  و  هدا  د  ناک  رست  ماه  فتس  اا 

؟ یگ  یم  ویک   _

با هقب  ط  هب  ورب  وا  مش  چ  واب  هدر  ک  عمج  شار  یاه  ب 

: درک  هرا  شا  ال 
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گر! زب  یس  املا  با  _نج 

بل مخ  وابا  هدر  ک  فا  ص  یی  ولگ  دش.  روم  روم  م 
: م 

! ادلی  _گ 

! دوب  دنخ  لت  رتش  ...یب  دید  ن 

گنس زا  ناه  ج  منک  یم  رکف  هک  یردقنوا  مرا  ودی  _ما 

هش! ابن  هفر  ط  هی  تس  اسح  هش،ا  ا 

هچ... نغ  یرو  خن  هبر  ض  مرا  ودی  م 

هب نو  شند  وب  هدن  زاز  رتشی  ب  امد  آ  بل  ق  واتق  یض  ع 
... دهرا  جای  اتح  تظ  فاح  م 

یارب ور  یک  ی  تش  اد  ونی  ا  یی  اناو  ت  داه  رف  ش  ا 
. هتس  رفب  تب  لق  زا  تظ  فاح  م 

ش وغآ  رد  ار  وا  هک  یلا  ح  ورد  هدر  ک  زاب  ار  میا  ه  تس  د 
: مدر  ک  همز  مز  مدی  شک  ی 
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؟ یدوب دلب ما هنافوسلیف یافرح _وت

: تفگ و هتشاذگ ما هناش یور اررب شا هناچ

هرآ... ییات هس ود _هی
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و هدی  شک  بق  شارع  دوخ  مفت  ک  هب  مرن  هبر  ض  ود  ا 
: تف  گ 

نک. شن  یدن  ه  ملی  ...ف  بخ  یلی  _خ 

... هغو  لش  یبا  سح  نو  تتک  رش  ادر  ف  با  وخ  ب  و 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

ش... قاتا  مرب  ادر  هف  مانرب  س  کیف  یار  ب  هتف  گ  ناه  _ج 

؟ مین  ک  عمج  وتل  یاس  و  تک  مک  مای  شب  د 

: تف  وگ  هدر  ک  مه  اگن  یپ  چ  پ 

وتراک ورب  ماو  خ  یم  ...ن  هگید  هس  ابل  هنو  د  اترا  هچ   _

با... وخ  شب  دعب  نک  موم  ت 

دیاب دهرا  وش  داه  رف  نو  .چ  تمنیبیم  نتف  ر  لبق  ادر  ف 
ش... کَلق  سف  یپ  مرب  رتد  و 

. مدن  اشن  ش  رس  یو  ر  یا  هسو  وب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

یروجچ منو  د  یم  ...ن  ادلی  گ  یت  فرع  ابم  یلی  _خ 
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مه منویدم داهرف هب مه نم منک. ناربج وتایبوخ

وت...

. تخادنا ارباال شناوربا و دیدنخ

! یدید هچ ور ادخ _

... متساوخ یزیچ هی زور هی دیاش

. یونشیمن هن شاب نئمطم _

هدرک کرت ار شقاتا هارکا هداد،اب ناکت شیارب یتسد

. مدش ناهج قاتا یهار و

هاگتشادزاب رد  زور  نیل  وا  زا  ادلیگ  اب  متا  رط  اخ  کت  ک 

دش. هدن  ز  میا  رب  تر  امع  شهب  ندم  وآ  ناد  نز  ا 

. تش  ادن  تا  جن  هتش  رف  زا  مک  اعط  ...ق  ادلی  گ 

ص وص  خم  یاه  ش  ور  اب  نک  مم  طی  ارش  نیر  تدب  ر 
. دوب  هدن  ام  متش  شپ  د 
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ره رد  یس  کره  تر  دق  هکن  آ  نو  س...دب  رت  نو  د 
. دناز  رلب  شار  ولد  تس  د  یه  اگی  ا 

. دوب  اه  با  تک  ینا  عم  یارف  تق  افر  اوژه  وا  یار  ب 

مه یم  ک  هتب  لا  دوب  هنار  هاو  ،خ  ادلی  گ  تق  ا 

!... هنار  دار  ب 

هدش یک  ی  تق  افر  نیا  رد  نام  نوخ  و  تش  وگ  راگ  ن 
. د 

هقت ود  و  هدر  ارباالوآ  متس  د  بر  د  تش  پ  هب  ند  اریس 

. مدی  بوک  ش  حط  س  رب  مار  آ 

هچ... نغ  _ایب 

. مدش  وودرا  هدی  شک  ن  ییاپ  یم  ارآ  هب  ار  هری  گتس  د 

و هدا  تس  اشیا  هناخ  باتک  هب  ور   ، نم  هب  تش  پ  ناه  ج 
. تش  گ  یم  یز  یچ  لا  بند  راگ  ن 

مای. االنم  نک  نش  ور  وبا  _تبل 
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و هتفر تخت تمس هب شقاتا هب یرس اترس هاگن اب

. مدرک نشور ار باتبل

شا هعلا طم زیم تمس وهب مرادرب ار نآ متساوخ

: تفگ و هتسشن ملباقم هک مورب

. نومب اجنیمه داوخ یمن _
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ار مس  وفن  هتس  شن  کش  ت  یو  ربر  یه  کاتو  ثک  ام 
. مدر  ک  تو  ف 

هدش وح  م  دوب  اه  تد  م  تر  فن  تخ  وس  تف  س  با  ن 
دش... یم  رتم  ک  هظ  حل  ره  نام  نیب  یاه  هلص  وحاالاف 

!! دوب  ن  یف  اک  ا 

. متش  اد  زاین  ملد  ق  امعا  رد  هک  دوب  ن  یز  یچ  ن 

یم "ار  رفص  هلص  "اف  نم  اما...  دش  اب  یی  ایح  یب  دیا  ش 
. متس  ا 

! مدو  شب  بوچ  چراه  رد  حبص  هک  یی  اج  نام  ه 

ش تاکر  ح  دنب  مبل،  ق  نابرض  هک  ید  رم  ش  وغآ  نای  م 
! دوب  ه 

؟ هنم  اب  تس  اوح   _
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یساوح یب  شاب  نامش  چ  رد  هری  وخ  هدر  ک  ربدنل 

. مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

ار اه  هگر  ب  تی  دج  دات.اب  شفا  مش  چ  هش  وگ  ینی  چ 
: تف  وگ  هدر  وآ  نیی  ا 

؟ متف  گ  یچ  _االن 

... متس  یس  ور  نک  ارج  وشا  اجن  یا  ا 

دش. درگ  منا  مش  چ 

؟ مدو  ب  هدش  وح  م  دح  نیا  رد  ینع  ی 

متسناد یم  .ن  مدر  ک  زاب  ار  تکرش  تی  اس  و  هدی  زگ  ب 

متسناد یم  ن  نآ  زا  رتد  وب  منک  راک  چ  مه  اوخ  ی 
... هتف  اهگ  هچ  ناه  ج 

!!! تک  رش  یاه  راک  هب  هچ  ار  نم  ال  ص 

متساوخ و  هدر  ب  ید  نب  هتس  شد  خب  تم  س  هب  سار  و 
یور ناه  ج  تس  د  هک  منک  کی  شلک  نوک  یآ  یو  رر 
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: تس  شن  متس  د 

هن! اجن  _یا 

رارق س  وم  یو  شور  دتس  ریز  متس  د  هک  روط  ن 

داد: هما  دا  دوب  هتف  ر 

ش یاری  و  ور  اه  هدن  ورپ   ، یلص  ا  لیا  فور  زاپ  دیا  _ب 
... ی 

هظحل ره  مرظ  شردن  یاد  ص  متف  گ  یم  رگا  دوب  ن  غو  ر 
دش. یم  رت  وح  وم  وح  م 

و یا  هفر  ح  حد  اتس  ا  کی  لثم  هلص  وح  واب  مار  آ  تش  ا 
!! داد  یم  حی  ضو  ت  ا 

تهبا ورپ  ید  ج  هک  مدو  ب  هدش  ش  ترو  ص  وح  م  نم  ا 
. دوب  هدش  هری  خ  با  تبل  هح  فص  ه 

... تق  اتا  بیر  ینو  ت  یم  ن  یر  یگن  دای  _ات 

: مدز  بل  بج  عت  ا 
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یچ؟ _

... ریگب دای دوز ینک تحارتسا یاوخ یم _هگا

مامشچ وت لثم مراد تداع یتکرش تیلا عف هب نم

. هدیمن باوخ یوب ممسفن وره تسین رامخ
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: متف  وگ  هدی  شچخر  تمس  هب  بج  عت  ا 

... مرا  دیب  نم  ؟هن  نم   _

! مرا  دن  یلک  شم   ... مبو  خ  ما  یلی  خ 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  مهب  یه  اگن  مش  چ  هش  وگ  ز 

وت... شاب  یقب  یرا  دیب  هگا   _

. دیش  ک  بق  ع  یم  وک  هتش  ادرب  متس  د  یو  زار  شار  دتس 

: متف  وگ  هتخ  ود  تبا  بل  هح  فص  هب  ار  مه  ا 

؟ منک  راک  _یچ 

......

مامت   شار  تاح  یض  وت  ناه  ج  هک  دش  یم  یت  عاس  کی 
ش یاری  و  یر  گید  پسزا  یکیا  اهر  لیا  ف  نم  و  هدر  ک 

  . مدر  ک  یم 
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! دوب  ناه  ج  اب  قح  مدر  ک  یم  فا  رتع  ا  دیا  ب 

باوخ یو  ب  مدو  جو  مام  ت  هکلب  میا  سه  فن  اهنت  حاالهن 

! داد  ی 

یارب تف  ر  یم  منا  هد  یو  ربر  متس  د  هین  اث  یس  ر 
ند... کیش  هزا  ی 

هب یس  وق  وکشو  هدر  ک  لفق  مه  رد  ار  منا  تش  گ 

دش. بدنل  مرم  ک  یاه  هره  م  نهلا  یاد  ص  هک  مدا  د  مند  ب 

... هدب  هیک  _ت 

... هگی  د  متف  رگ  _دای 

هکنآ نو  ودب  هتش  ادر  ب  یلسع  یو  زار  ار  یا  هدن  و 

: تف  گ  دری  شگب  دتس  نای  م  با  تک  زا  مش  چ 

با... وخ  ب  ورب  دعب  نک  ودرا  ونی  _ا 

. مدر  ک  هلو  ول  هدی  شک  ش  تسد  زا  ار  هدن  ورپ  ص  رح  ا 
! مدی  بوک  یم  ش  رس  رب  ار  نآ  للع  ت  یب  دیا  ب 
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!! رگید مداد یم ماجنا ادرف دوب؟ یرارصا هچ

یور اررب بات وبل هداد هیکت تخت جات ارهب متشپ

. متشاذگ میاپ

! دیایب هاتوک دوبن رارق راگنا

ناه" "جـــ

هک بش  ما  مه  نآ  مش.  اب  ریگ  تخ  س  متس  اوخ  یم  ن 
اما درک  یم  داد  شیب  تاکر  ح  کت  کت  رد  یگ  ختس 

رطاخب تس  اوخ  یم  راگ  دش.نا  یم  معنا  منو  رد  یس  ح 
! منک  اش  هیب  شنت  وای  س  شاب  شو  غآ  ند  ش  میم  ه 

بیر... ینو  ت  یم  هدش  موم  ت  هگا   _

ش تمس  هب  ار  مرس  مد.  ینشن  ش  تمس  زا  یی  ادص  یت  ق 
. تس  شب  قن  مبل  یو  دربر  نخبل  هاگ  ادو  خان  و  هدن  اخر  چ 
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دوب... باوخ

تخت جات هب شرس نداد هیکت هک دوب هتسخ ردقنآ

دوب؟ یفاک شندیباوخ یارب

دوب؟ یتسرد راک تکرش هب شندرب

یم قیرزت شدوجو رد هک یگتسخ زا مجح نیا

دوب؟ تسرد دش...
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ملد... یه  اوخ  دوخ  زا  دش  مه  رد  میا  ه  مخ  ا 

! مدو  خ  لد  وحاال  دوب  هچ  نغ  لد  ما  یر  یگر  د  ح 

هتسب ار  مبا  اشتک  هناش  تم  س  شهب  رس  ند  ش  جک  ا 
. متش  اذگ  یلس  ع  یو  وربر 

یپ مس  اوح  مام  وت  مدو  ب  هدی  مهفن  شار  طخ  کی  یت  ح 

هچنغ نیگ  مش  خ  یم  صوک  رح  قی،رپ  مع  یاه  س  ف 
!. د 

ریز طا  یتح  ارابا  متس  ود  هدش  مخ  ش  تمس  هب  یم  ک 
. مدا  د  شقرار  ر 

و هتش  ادر  شب  یاپ  یو  زار  ار  پاتبل  مرگ  ید  تس  اد 
. متش  اذگ  تخ  ت  رگی  د  تم  س 
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. متس  ناوت  اما...ن  منک  شبدنل  رس  متس  ا 

ه!

هک دوب  نیا  تق  یقح   ، دوب  ن  یبس  انم  اوژه  متس  ناوت  ن 
! متس  اوخ  یم  ن 

هک... دوب  هدی  باوخ  قی  مع  یرد  ق  ه 

... منا  د  یم  ن  مه  مدو  ؟خ  مدر  ک  یم  راک  چ  متش  ا 

هک یم  ...دآ  دوب  هدش  هتخ  اس  منو  رد  بی  جع  یم  د 
! دوب  ن  نم  زا  یش  خب  راگ  ن 

. منک  ش  قاتا  یه  ار  ار  هچ  نغ  تس  اوخ  یم  ن 

... منا  مب  اهنت  بش  ما  تس  اوخ  یم  ن 

مدروخب چخر  مرس  یرد  رتشی  ب  راک  فا  هکن  زاآ  ل 

رب یم  ارآ  وهب  هتش  اذگ  ش  ناونا  ز  ریز  ار  مرگ  ید  تس  د 
ش. مدن  اباو  خ  تخ  ت  یو  ر 

تشلا ب  یو  ربر  رس  هلص  اف  اب  تخ  ت  رگی  د  تم  س 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. مدش  هری  شخ  ترو  ص  وهب  هتش  ا 

رد درک  یم  هری  خ  ار  یس  ک  ره  ش  ترو  ص  رد  هک  یز  ی 
! دوب  ش  یاه  مش  چ  لو  هجا  ر 

! ینا  بره  م  زا  ...رپ  کاپ   ، موص  ع 

هناربلد  . تف  رگ  یم  گن  ر  یهاگ  هگ  هک  ش  یاه  هنو  گ  د 

... هناق  داص   ،

ش یابی  ز  ناش  ندش  سخر  ردقچ  تس  ناد  یم  ن  منئ  مط  م 

ورف هقی  رد  رس  ناش  یخ  رس  اب  راب  ره  هک   . درک  ی 
. درب  ی 

رد هک  یا  هدن  هد  رازآ  رکف  اب  میاه  مخ  وردآرخ...ا 

. دیچ  یپ  مه  رد  دش  گن  ررپ  منه  ذ 

رتخد نیا  یاه  بل  ی  یابیز  رکف  یت  ح  هک  یس  ک  اعط  ق 
! متش  اذگ  یم  ن  هدن  ارز  دش  یم  شدر  رس  ز 
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*********

" هچنغ "

تشپ ار  دوب  هتخ  یر  متر  وص  یو  ربر  هک  یی  اهو  م 
. مدی  چخر  میا  ج  ورد  هدر  ک  تی  اده  مش  و 

دادیم ناش  ن  نیا  و  دوب  هدشن  بدنل  متع  اس  یاد  ص  زون  ه 
! مرا  د  با  وخ  یار  ب  تص  رف  زون  ه 

ار متس  ود  هدر  اجک  هب  اج  تش  بلا  یو  ربر  ار  م 

دش! فق  وتم  زیچ  همه  ه  ظحل  کی  هک  مدر  ب  ورف  ش  ر 

دش؟ یچ  ش  دعب   ... دعب  مدو  ب  ناه  ج  قات  ن...ا 

؟ مقا  تا  متش  گ 

... مدا  ی  یرو  ج 

برض اب  منا  مش  چ  مما  شم  رد  یی  انش  عرطآ  ند  یچ  یپ  ا 
دش! ز 
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مدزاب تف  ر  یم  مَد  ؟  دوب  هنو  گچ  اقی  قد  ند  سکیش  ف 
؟؟؟ س  کعر  ایب  دمآ  ی 

ای مید  وب  هدن  شاهز  پت  ؟اب  روط  چ  بل  ق  ناب  ر 
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س؟ کعر  ب 

؟ مدر  ک  یم  هچ  ناه  ج  تخ  ت  یو  ربر  ن 

ش! بلق  اب  یزا  وم  تس  ش...رد  رانک  مه  ن 

دش! اب  یع  قاو  هک  تس  ناوت  یم  ...ن  رگی  د  دوب  ایو  ر 

ش ترو  ص  هب  ار  مه  اگن  د  یدرت  واب  هدر  ارباالب  م 

. متخ  و 

ش نامش  چ  یو  ربر  شار  دعا  وس  هدی  باوخ  تش  هپ 

. دوب  هتش  ا 

راد... یب  ای  تس  ا  با  وخ  متس  ناد  یم  ن 

و کش  نیا  ات  متش  ادن  مه  ند  روخ  ناک  ت  تا  ر 
!... دور  ب  نیب  زا  یلو  د 

ماگنهرد یت  ح  یر  هاو  ج  ناهج  دوب  هدر  ک  تب  اث  هبر  ج 
! تس  ا  رایش  وهو  راد  یب  مه  با  و 

الت ضع  هب  راو  همس  جم  روط  نامه  ردق  چ  منا  د  یم  ن 

Avayekhis
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یلا وخ  رپ  مار  وآ  مرن  هک  اش  هنی  س  هس  فق  و  تس  د 
و هدش  عمج  متا  رج  هرخ  هکباال  مدش  هری  خ  دش  ی 

. مدا  د  رانک  یم  رن  هب  دوب  میو  ربر  هک  یا  هفح  ل 

دنلب میا  ج  زا  هدر  ک  کج  مرانک  ار  متس  د  ود  رهد  ع 
وهب هتش  شبادر  نامش  چ  یو  زار  شار  دتس  هک  م 

. دیخ  رچ  متم  س 

!!! دوب  راد  ...یب  دوب  راد  ....یب  دوب  راد  ی 

هریخ ش  سخر  یم  وک  مار  آ  هاگ  هبن  درگ  نام  شچ  ا 

. م 

. درک  هاگ  ن  هفح  لم  وهب  هدیش  ک  نیی  اپ  مرن  شار  هاگ  ن 

: متف  وگ  هدم  آ  فر  ح  هب  تع  رس  ه 

ینعی  . هدر  ب  مبا  وخ  مد  شن  هج  وتم  ال  صا  نم  نم...   _
هنرگو  ... هرب  ب  مبا  وخ  ال  صا  متس  اوخ  یم  ن 
یم مبا  وخ  دای  من  مدا  ی  نو  ...چ  مدی  باوخ  ی 

اما... مدو  ب  هتس  ...خ  دمو  ا 
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بل مفر  ح  نای  وم  هدش  دنلب  ش  یاج  زا  ید  رس  نوخ  ا 
د:

. درب  تب  اوخ  وهی  ید  وب  هتس  ...خ  منو  دیم   _

ــن؟ یم  ه 

؟ دید  رکن  مرا  دیب  ارچ   _

یلا ح  ورد  هدی  شک  یش  اهوم  الی  شارالهب  ناتش  گ 
و هدش  شبدنل  یاج  زا  درک  یم  بت  رم  ار  اه  نآ  ه 

: تف  گ 

هنی... گنس  یلی  خ  تب  اوخ   _

هچ!!!؟ ینع  ی 

؟؟ مدش  ن  راد  یب  نم  اما  هدرک  میا  دص  ینع  ه...!!!ی 

؟ مدو  ب  هدی  باوخ  نیگ  نس  حــد  نیا  ر 

ش وگ  تش  ارپ  دوب  هتخ  یر  متر  وص  رد  هک  یی  اهو  م 
. مدش  بدنل  تخ  ت  یو  وزار  هدر  ک  تی  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

.اب تسا خرس هچراپکی متروص مامت متشاد متح

مدز: بل دمآ یم رد هاچ هت زا هک ییادص

؟ دیدز مادص _

مفرح نیا هکاب دوب شیاه سابل دمک ریسم رد

. دیخرچ متمس هب یهاتوک ثکم واب هدرک فقوت

اسنوم #: هدنسیون
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498 تراپ #

دنزن دای  رف  متر  وص  یخ  رس  ات  متف  رگ  نیی  اپ  ار  م 

ار... منو  رد  بو  ش 

؟ ینک  یم  رکف  یچ  تد  وخ   _

... متش  ادن  یبا  و 

! متش  ادن  مه  یر  کف   ... یت  ح  ن 

! تس  ایو  اهر  نیا  مام  ت  منک  روا  ب  متس  اوخ  یم  زون  ه 

ریز تک  راپ  هب  هاگ  وابن  هدیش  ک  ناد  ند  هب  ار  مبل  هش  و 
. متخ  ادنا  باال  هناش  میا  پ 

هب دمآ  یم  متم  س  مهب  ارآ  و  مظ  نم  هک  شار  یاه  م 

. مدر  ک  یم  حس  یبو  خ 

وش هدی  چخر  تع  رس  هب  ما  یم  دق  ود  شهب  ندی  سر  ا 
گنچ تش  بلا  یو  دزار  وبن  میا  هوم  یو  ربر  هک  ی 
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. م 

. دیش  هدا  مآ  تح  ار  امش   ... مرب  نم   _

شارباال دتس  مری  گب  هلص  اف  وا  زا  منا  وتب  هکن  زاآ  ل 

! تش  اد  هگن  ما  هنی  س  هس  فق  یزا  وم  و  هدر  و 

ید... ادن  با  وج   _

. متش  بادر  بق  ع  هب  یم  دق  و  هداد  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

؟ ویچ  با  وج   _

؟ مدز  تا  دص  ینک  یم  رکف   _

دش. نش  ور  منه  ردپسذ  هقر  ج  دنن  ام  یز  ی 

یزیچ مه  اما...حاال   ... تف  گ  یم  ن  غو  رد  زگر  ه  ناه  ج 
!! دوب  هتف  گن  قی  قد  ا 

مزغم یلص  ا  هکب  ش  راگ  .نا  دوب  ن  تس  رد  نای  م  نیا  یز  ی 
! دوب  ند  ش  نش  ور  لا  دحر  تهزا 

. مدم  آ  ولج  ار  هتف  ر  بق  ع  مدق  رایت  خا  ی 
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هیا هناد  نمش  وه  ش  ور  ن  داد  با  وج  لا  وس  اب  ولا  وس   _
یر! هاو  ج  با  نج  ند  ادن  با  وج  یار  ب 

؟ دیی  اوخ  یم  با  وج  هک  دیداد  با  وج  ونم  لا  وس  امش 

  . درو  آ  نیی  اپ  شار  ودتس  هدش  مخ  شهبباال  بل  هش  وگ 

!؟   دوب  هدی  شک  بق  ع 

س... _رپب 

هلصاف هک  مدا  د  ناک  رست  و  هدر  شک  هاگ  ن  ماه  فتس  اا 
. درک  رتم  ک  مدق  کی  اراب  نام  ن 

هچ... نغ  وتل  وسا  س  _رپب 

!! درا  درب  بق  ع  هب  یم  دق  ش  ا 

. مزک  رمت  ند  ش  عمج  یار  ب  اهنت  یم  د 

. مدر  ک  رت  بل  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

؟ دید  ماد...ز  ...ص  درب  مبا  وخ   ... بش  _ید 
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زا حلا هکاتهب دوب ییادص نت نیرت مارآ نیا...

مشوگ هب همین و فصن و هدش جراخ ما هرجنح

دوب! هدیسر

_هن...

دوب! فیصوت لباق ریغ داتفا ملد هب هک یزرل

؟ یدزن مادص _

... مدزن تادص _

هب هریخ ، مرس ندروآ وابباال هدرک زاب ار میاه کلپ

رد هک یلا وس شهاگن بیرفلد و نافوط یب یایرد

: مدروآ نابز ارهب دوب هدش گرزب گنر رپ منهذ

ارچ؟ _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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زورما   تر  وص  رهر  ...د  یش  با  وخ  دب  متس  اوخ  یم  _ن 
وتی   ژ  رنا  مام  ه...پست  زورید  زا  رتش  یب  نو  ماه  هس  لج 
ماو.   خ  یم 

؟   نیم  ...ه  طق  _ف 

. مدو  ب  یر  گید  با  وج  رظ  تنم  اتق  یقح 
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یم ... یشاب مرانک متساوخ یم : دننام یزیچ

... مشاب ترانک متساوخ

ناهج کبس هب هناهاوخدوخ یا هلمج یتح

!... یرهاوج

! توکس اما...

؟ هدو  ب  لک  ش  نیا  هب  هش  ی 

یم ور  و  ریز  یت  دنن؛ح  ز  یم  واپ  تس  اهد  مدآ  ه 

زا دها  وخ  یم  ناش  لد  هک  یز  یچ  ند  ینش  یار  ب  دنو  ش 
؟ دنر  اد  تس  ود  هک  یم  دآ  ناب  ز 

رد ملد  مرا  زه  راب  یار  ب  روط  نیا  هک  مدو  ب  نم  اهنت  ا 
دش؟ یم  هلو  شلگ  دوخ  ش  و 

: مدر  ک  رسبدنل  ش  یاد  ص  ا 

... متس  اوخ  یم   _
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

؟ ناج  اباب  یرا  دیب   ... مرس  ...پ  ناه  _ج 

شار دتس  کالهف  هک  مدنا  ناه  ج  نام  شچ  هب  مه  ا 
: تف  وگ  هدی  شک  ش  ندر  گ  یو  ر 

. دیس  مرا  دیب   _

!!! دوب  راب  نیم  ود  نیا  دش...  عط  ق  مه  ز 

ینتشاد تس  ود  و  یئر  مان  هتش  ر  هک  یرا  ب  نیم  و 
دش. یم  وح  م  امام  ت  نام  ن 

؟ تس  شین  یاج  دیاالن  مهف  یم  ن  یت  نعل  یو  درگ  ن 

؟ دوب  هناخ  ض  غب  رگم  نم  یو  ل 

برد تم  س  هب  ریز  هب  رس   ، هدی  شک  شملا  هب  یت  س 
نییاپ یهب  زلف  هری  گتسد  نیح  نیم  ه  هک  مدی  چخر 

دات. اسی  بو  چر  اهچ  رد  دیس  و  هدش  هدی  ش 

. دیخ  رچ  ناه  ج  یو  ربر  نم  زا  ثک  شابم  هاگ  ن 

. دید  ش  راد  یب  دوز  ردق  _چ 
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: تفگ و هداد ناکت رس هک میتفگ ریخب حبص ودره

؟ تکرش دیرب دییاوخ یم ... ریخب مامش حبص _

: تفگ و هداد ناکت رس ناهج

_هلب...

: متفگ یمارآ یادص اب

مش. هدامآ مریم نم _

. مدش جراخ قاتا وزا هدز دیس هب دنب مین یدنخبل

"هجــنا"

ش دتس  رود  هب  شار  حی  بست  دیس  بر  د  ند  ش  هتس  اب 
: تف  وگ  هدن  اخر  چ 

... بخ   _
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متخت تمس هب شهاگن هک مداد ناکت رس ماهفتسا اب

. دیخرچ

...اما مدروا رطاخ ارهب شدح زا شیب یگتخیر مهب

یزیچ ما هرهچ و متسیاب تباث میاجرد مدرک یعس

! دننکن اشفا ار

زیچره ای منک تتساوخزاب هک تسین یروج تنس _

المز تقو چیه هک یدوب لقاع ردقنا اتاذ یا هگید

اما... مگب دشن

رتخد نیا و تدوخ اب یراد تسه تساوح االن

؟ ینک یم راکیچ

داد: هما  دا  دید  هک  ار  متو  ک 

ش یپ  شاپ  یاو  خ  یم  رس...  پ  ینک  یم  ش  ستخ  یرا  _د 
نک. نهپ  وتل  د  هرف  براز...س 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

یوت هک یناهرب و لیلد ره ...هب شیاوخ یمن

اب دیدج یگدنز هی رازب نک شرود تدوخ ...زا هتنهذ

هنک! عورش دیدج مدآ هی

. دنازوس ار متریغ یلیس لثم یزیچ

ـد... یس _

تفرگ ملباقم و هدروآ ارباال شتسد فک

اسنوم #: هدنسیون
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مدوخ ورپ ریزبلا نوا زا دعب ! یدیشمج رسپ _وت

... یدوب

... سا هنوهب تینما و تظفاحم

و یشاب شبقارم یروج ینوتیم ... ینا هجــ وت هگا

شندنوم هب یزاین هک ینک نیمضت یروج وشتینما

! نزن لوگ وتدوخ نیا زا رتشیب سپ ... هشابن

تنشور رازب سپ ینکیم شا هبرجت هراب نیلوا

منک...

حلااالهتن مدآ هی نتشادن حلا نیع ورد نتشاد

. تسین بوخ ... رسپ

: تفگ و هدروآ نییاپ ار شتسد



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ابوت... شیقب مدز. ومفرح نم رهحلا _رد

... یدهم شیپ مرب ماوخ یم زورما

مدز: بل ثکم اب

؟ رایهم _ردپ

داد. ناکت تبثم هناشن هب یرس

. نوتدربب اه هچب زا یکی منک یم گنهامه _

... هچنغ هرابرد دیس...

همه ... روطنیا ...هن تسین شتقو مگب منوتیم طقف

. تساوه ور یچ

کی تکرح واب هدرک زاب شتسد رود ارزا حیبست

: تفگ و هدز دنخبل هرهم

؟ هنامز نیرتهب اقیقد ینامز هچ هنودیم _یک
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*

هنک یم  ن  لو  بق  یس  می.ک  درک  رار  صا  یلی  خ  ام  ناب  _رق 

. دیی  ایب  دیا  ب  نو  تدو  خ  حامت  نگ  ی 

: مدی  رغ  و  هدر  ب  میا  هوم  نای  م  یگ  نچ  کالهف 

.... تس  شین  تقو  االن  هنک  نو  تتن  عل  ادخ   _

هرامش و  هدی  شک  دوخ  تم  س  هب  ار  زیم  یو  ر  نفل  ت 
. متف  رگ  شار  وای  س  یلخ  ا 

: دیچ  یپ  مش  وگ  شرد  یاد  ص  قو  ب  نیل  وا  ا 

ما. ینف  سلت  نارف  طنک  سو  نک  ربص  هقی  قد  ود  ناه  _ج 

... اجن  یا  ایب  دعب   _

. درک  عط  سارق  امت  و  هتف  گ  یه  یک"کاتو  "وا 

: تف  گ  طا  یتح  ابا  ینا  مح  ر 

مهاگراک  ... نرظ  تنم  ار  گراک  ؟  مین  ک  راک  یچ  ام  ناب  _رق 

. هدش  پم  ل 
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. مدیم ربخ تهب هگید تعاس کی _ات

. نونمم مشچ _

و دیدرت اب دروخ برد حطس هب هک یمارآ یاه هقت اب

: مدرک همزمز بجعت

!؟ داهرف _

مین اب داهرف و هدش زاب برد منزب یفرح هکنآ زا لبق

دمآ. لخاد متروص هب یا هنادرسنوخ هاگن

: مدز  بل  و  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

؟ یش  اب  تت  کرش  دیا  بن  هگم  هش...؟  اب  ریخ   _

مزیم کی  دزن  لبم  یو  وربر  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

. تس  ش 

هش... ابن  ینف  لت  مفر  ح  متس  اوخ   _

؟ یف  رح  هچ   _
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زور نوم ودره .... بلطم ال صا رس مریم تسار _هی

منک. یم خالهص سپ . میراد یغولش

شوایس هب ور یراک چیه تدم اتهی ماوخ یم

. ینکن راذگاو

#مینجات

501 تراپ #

، قات  ا  بر  د  هب  یه  اگن  مین  واب  هتف  باالر  منا  ورب  ا 
هدا، د  قرار  متس  د  ریز  هدنور  پ  یو  ربر  ار  مرا  کدو  خ 

: متف  وگ  هدر  ک  لفق  مه  رد  ار  منا  تش  گ 

؟ هیچ  تر  وظ  _نم 
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لو؟ ا  هنو  خ  میت  شگ  رب  هرا  ب 

س... دش  تب  شاث  وای  س 

یسک ابهچی  راک  یو  ت  اما  هنو  طیش  مرا  د  لو  ب 
ش... دیی  ات  هگم  تد  وخ   . هرا  دن  یخ  و 

... تس  ین  نیا  ثح  _ب 

؟ هیچ  ثح  _پسب 

...؟ منو  دیم  ن  نم  هک  ینو  د  یم  ی 

تکرح ،هب  هدی  شک  نیی  اپ  ار  مهاگن  یه  کاتو  ثک  ام 
همادا و  هدش  هری  شخ  یاهاپ  قرار  یب  و  راد  متی  ر 

: مدا  د 

؟ داه  رف  ید  رک  یف  خم  مزا  ویچ   _

یقیمع مد  واب  هدر  شف  مه  یو  ربر  شار  یاه  پکل 

: درب  ورف  ش  یاه  وم  الی  شارالهب  ناتش  گ 

تسین کو  کش  م  نو  مرو  کسد  هچی  مدو  ب  هتف  گ  ته  _ب 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

ا...

یش... شاب  وای  س  بق  ارم  دیا  ب  منک  یم  رکف  االن 
... هدش  یچ  ارچ،  س  رپن  ش...  وای  س  دوخ  رط  ا 

منزب یف  رح  مدش  ن  نئم  طم  ال  ماک  یت  قو  ات  ماو  خ  یم  ن 
مش... ب  نو  میش  پ  دعب  و 

... ناه  اسج  هیص  وت  هی  طق  ف  ن 

نشور ات  یر  یگب  ید  ج  منک  یم  ش  هاو  خ  هک  هیص  وت  ه 
زیچ! همه  ند  ش 

؟ یا  هج  و 

مه زا  عیر  س  هقت  ود  باب  رد  منز  ب  یف  رح  هکن  زاآ  ل 

دش: ز 

.... ینا  مح  ر  نیا  ناه  _ج 

یتسد ش  یارب  و  هدز  دن  خبل  داه  رف  ند  ید  شاب  وای  س 
داد. ناک  ت 
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طسو هگا  ینع  وت...ی  مای  ب  وهی  متس  اوخ  یم  _ن 
نو... تفر  ح 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر  نم  هب  ور  داه  ر 

. دوب  هدش  موم  ت  نو  مفر  _هن...ح 

. مدش  یم  بدنل  متش  ا 

. مرا  د  یغ  ولش  بش  هک...  ینو  د  ی 

دش. وودرا  هدر  ک  یم  وه  ش  وای  س 

. تم  نیبی  م  بش  یش،  اب  قف  وم   ... منک  یم  کر  _د 

. درک  کر  ارت  قات  وا  هدا  د  ناک  ت  سیر  داه  ر 

؟ هدش  یز  یچ  ؟  دوب  چش  نیا   _

: مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  ار  م 

ایس... وگب   _

: تف  وگ  هدن  اراخ  شار  رس  تش  پ 
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!... مگب یچ _

مینک لیطعت ؟ مینک راکیچ ور انیا ینامحر نیا نیبب

مش؟ اراک ریگیپ مرب ؟ای زورما

و هتفرگ مناتشگنا نایم ار راکدوخ شتروص هب هریخ

مدز: بل

؟ هرتهب هار مودک ترظن _هب
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تلا ح  واب  هدر  ک  لفق  هنی  س  یو  ربر  شار  ناتس  د 
: تف  گ  یر  کفت  م 

عورش وش  اراک  یر  یگی  پ  مرب  االن  منو  تیم  نم  نیب  _ب 
... هدو  ب  یچ  نات  ساد  ال  صا  منی  بب  م 

وشیرادا هس  ورپ  اما  هت  فیب  هار  منز  یم  گن  ز  مرا  یهم  ه 

... هگی  د  ینو  دیم  رته  ب  تد  و 

... میش  یم  ارگ  راک  هدن  مرش  هش  کب  لو  ط  ه 

ادخ... یاه  هدن  ب  نرا  د  هانگ   ... هدر  هنو...س  تس  مز  ینع  ی 

راذگاو ش  وای  س  هب  ور  ی  راک  هچی  تد  م  هی  ات  ماو  "مخی 

". ینک  ن 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ارت  مرس  کالهف 
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مهاب زورما هراد تقو هگا نک، گنهامه رایهم _اب

نک. در یصخرم ارگراک یارب . دیرب

؟ هگید قوقح _اب

: مداد ناکت تبثم هناشن ارهب مرس

... قوقح _اب

: تف  گ  دنخ  واببل  هتف  رگ  متم  س  هب  شار  شتس  تش  گ 

... متف  ر  نم  س...  یئر  مرگ  متم  _د 

نایم رد  ار  هری  گتس  ود  هدی  چخر  بر  د  تم  س  ه 
دشکب نیی  اپ  ار  نآ  هکن  آ  نو  دب  اما  تف  رگ  ش  دتس 

: تف  وگ  هدی  چخر 

وت میر  ایب  نم  ژر  داتو  هر  ارق  یت  فگ  هچ  نغ  یت...هب  سار   _
؟ طا  ی 

: متف  وگ  هدش  گن  ت  یم  ک  منا  ورب  ا  ه 
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؟ یک   _

هچ تف  گن  قی  قد  هرا  یم  تف  گ  لو  سر   ... منو  دیم  ن  موو  _ا 
یت... ع 

اما دس  رتب  ینا  ویح  هچی  زا  هچنغ  متس  ناد  یم  دیع  ب 

دس؟ رتب  گس  زا  دوب  نک  م 

ار تر  امع  هب  اه  گس  ند  ش  کی  دزن  هزا  جا  تق  و  هچی 

هنیمز ش  یپ  هچ  شنغ  نکاو  هرابر  وحاالد  مدو  ب  هدا  د 
! متش  ادن  ی 

هرامش و  هدی  شک  مدو  خ  تم  س  هب  ار  زیم  یو  ر  نفل  ت 
. متف  رگ  ار  هچ  نغ  یلخ  ا 

! تش  ادنر  ارب  نآ  درو  خ  قو  ب  ردق  هچر  ا 

ای... دوب  حبص  رط  ا 

رد نفل  ت  نتش  اذگ  واب  هدرش  ف  مه  هب  ار  میا  ه  پکل 

ش... ی 
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: متف  وگ  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

ماوخ یم  هگی  د  تع  اس  ود  ش...  وای  س  تا  راک  یپ  ورب   _
ید! رگر  هسب  لج  یار  ب 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  ندر  گ  هب  یت  سد  ش  وای  س 

. نزب  گن  ز  یت  شاد  یرا  .ک  مرادر  ب  ومت  ک  مرب  یک...  _وا 

زاب ار  بر  د  هک  مدا  ند  اکت  تب  ثم  هناش  هبن  ار  م 

. تف  ر  نو  ریب  و  هدر  ک 

هرابود و  هتش  ادر  ب  مزی  م  لباقم  نام  لبم  ارات  میا  ه  م 

. متش  گ 

!!! داد  ن  با  وج  ا 

زا تق  اط  یب  و  هدا  تس  رف  نو  ریب  ص  رح  اراب  مس  ف 
. مدش  جر  اخ  قات  ا 

درو! خ  هرگ  ممخ  اشا  یلا  خ  یاج  ند  ید  ا 

رتخ!؟ د  یی  ا 
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. مدا  تس  شیا  زیم  لبا  قم  ردق  چ  منا  د  یم  ن 

ش قاتا  شزا  وای  س  هک  متف  رگ  بر  ض  میا  ابپ  ردق  چ 
. تف  شباالر  ناور  با  مند  ید  واب  هدم  آ  نو  ر 

!؟ هیچ   _
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هک مدر  ک  هرا  شا  هچ  نغ  یلا  خ  یلد  نص  هب  تس  اد 
. درک  جک  س  یور  س  تم  س  هب  شار  ه 

و هدز  بر  د  هب  یا  هقت  م  ریگب  شار  یول  ج  هکن  زاآ  ل 

: تف  گ 

؟ هچ  _نغ 

. درک  زاب  ار  بر  د  نم  هب  هاگن  اب  دما  ین  یی  ادص  یت  ق 

! دوب  یلا  خ 

هک! تس  _ین 

هدنخ یاد  ص  هک  مور  یب  ناگیاب  قات  ا  تم  س  هب  متس  ا 
! دیس  ر  مش  وگ  هب  طا  یح  تم  س  زا  هچ  نغ  بدنل 

س بر  د  تم  س  هب  هاشار  راشا  تش  گنا  دید  رت  اب  ا 
: تف  وگ  هتف  رگ  ن 

؟ هدن  خ  یم  یچ  ارب  طق  دش،ف  ادی  پ  اره  اظ   _

!! دید  نخ  یم  یس  ک  هچ  اب  هک  دوب  نیا  تس  رد  لا  و 
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ونآ هدرک تکرح یدورو برد تمس هب ثکم نودب

. مدرک زاب ار

دوب! یفاک مندمآ شوج هب یارب هنحص نیمه اعطق

" هچنغ "

. مدی  شک  اه  نم  رسژر  یو  ربر  یم  رن  هب  ار  متس  د 

میاهولهپ هب  ناب  رهم  یم  ک  یت  ح  وابوراق  بد  و 
دند!! وب  هدی  ب 

نورد شار  ناتش  گنا  ه  دروخ  ورف  یا  هدن  خ  اب  لو  س 
: تف  وگ  هدر  ب  ورف  اش  یم  دنگ  وج  یاه  و 

هی اب  منو  نو!ا  شم  دوب  هدید  ن  مار  ردق  حاالنا  _ات 

هبی! ر 

! هتس  رفب  متحاالپس  نا  وشت  نیبب  یرو  جنی  ا  ناه  ج 
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: متف  وگ  هدز  ید  نخب  ل  ناه  ج  هره  چ  روص  زت 

؟ نرا  د  مس  _ا 

یم ش  ناون  از  یو  ربر  هک  یلا  ح  ورد  هدر  ک  یم  و 
: تف  گ  تس  ش 

ش فنب  ابقالهد  اقآ  نیا  ِولب  یبآ  ابقالهد  منا  خ  نیا   _
ش... ی 

: مدز  بل  و  هتف  باالر  منا  ورب  ا 

ش؟ ین  ارچ   _

: تف  وگ  هدز  یا  هنای  زوم  دنخ  ب 

یس! رپب  ناه  ج  زا  دیا  ب  ونو  _ا 

یب مند  رگ  شرد  نتف  ر  ورف  شو  ین  رس  ند  اباالمآ 

! مدی  دنخ  بدنل  یاد  ص  اب  رایت  خ 

نیمه هک  دیش  ک  بق  شارع  وین  هدش  مخ  لو  س 
مشوگ هب  نلا  س  ید  ورو  بر  د  ند  ش  زاب  یاد  ص  هظ  ح 
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@DONYAIEMAMNOE

. دیسر

مرس تشپ وهب هدروآ ارباال شرس هلصاف باال لوسر

نیا بحاص متسناد یم مه ندرک هاگن نودب . تخود

! تسیک نیگنس یاه سفن
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!... مدی  خر  چن  اهنت  ه 

. متش  ادن  مه  ند  روخ  ناک  دصت  ق  یت  ح 

ناهج لبا  قم  ند  مآ  هاتو  .ک  مدوب  هتف  رگ  ار  ممی  مص  ت 
! عو  نمم  حاال  زا  یر  هاو  ج 

! عو  نمم  ند  وب  فی  ع 

هب هک  یی  اهز  یچ  مام  ت  یارب  ملد  و  تس  د  ند  یزر  ل  یت  ح 
!!! عو  نمم  مه  دش  یم  متخ  صوا  خ 

! مبل  ق  هن  نم  .هن  مدو  شبن  دتس  هچ  یزاب  ن 

. دیم  هف  یم  ار  نیا  دیا  ب 

ش یاج  وزا  هدا  د  ناک  ت  میارب  سیر  دنخ  اببل  لو  س 
دش: بدنل 

لگ! یر  هاو  ج  با  نج  هب  _هب 

: تف  گ  ثک  ابم  ناه  ج 
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؟ یدموا _یک

. دیخرچ ناشتمس هب ثکم اب مهاگن

نیمه هک دندوب رگیدکی ناتسد ندرشف لا حرد

ینابرهم هاگن واب هدیخرچ متمس هب لوسر هظحل

: تفگ

مناخ هچنغ هش...اب یم یا هقیقد راهچ هس، _هی

. تفر رد متسد زا نامز اتقیقح ... میدش تبحص مرگ

تفس حوضو هب میاه هنوگ نتفرگ گنر اب نامزمه

. مدرک سح ار ناهج کف ندش

دز! یمن کلپ یتح متفگ یم رگا دوبن غورد

نییاپ ار مرس ؛ ممکش هب شین هزوپ ندش هدیشک اب

شوایس یادص هک مدرک شزاون ار شرس و هتخادنا

دش. دنلب

یعس هک دوب هدش ناهج مشخ هجوتم مه وا اعطق
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! دنک  رود  مه  زا  ار  اه  نآ  درک  ی 

هتقو یلی  خ  لو  سر  ش  اد  ریگ  ب  لیو  حت  مرا  _م 

! تم  دید  ن 

ناهج ند  اد  ناک  ت  یار  ب  دوب  هتش  اذگ  مهیا  ناج  الزا  م 
! دیش  ک  نو  ریب  لو  سر  تس  زاد  شار  دتس  ه 

: تف  وگ  درش  ارف  وا  ید  نلب  هدن  خ  اب  لو  سر  ا 

ایس. دوب  هدش  گن  ت  تا  رب  ملد   _

راک اج  دنچ  اما  منو  مب  رتش  یب  متش  اد  تس  ود  یلی  خ 
نیا مای.  م  منک  یم  گن  ه  امه  حامت  هگی  د  زور  هی   . مرا  د 

! هنی  شنل  د  روج  دب  دید  ج  تک  ر 

! دوب  رزی  رف  هیب  ش  یلب  ق 

امش. لیو  حت  ولب  شو  ی 

اب هنک  راک  یچ  دیا  هنب  ودیم  رته  ب  همه  زا  ناه  ج  هگی  د 
و نس  کاو   . مدر  ک  یک  ووا  نوشار  اک  مدز  فر  ح  مان  ابهگ  ن 
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. شمیات رس مایم مدوخ منوشانیا

؟ یراب یراک

: تفگ تعرس هب ناهج زا لبق شوایس

ای... یدروا نیشام طال... تتسد _

: تفگ هدنخ اب لوسر

! مدموا هدایپ رهش رس نوا زا ملغب ریز مدز وراگس _

!! شوا یســـ ورب ایب

: تفگ رکفتم و هتشادرب بقع هب یمدق

؟ دیتسه داهرف ینومهم وت بش یتسار _

اسنوم #: هدنسیون
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اب هک  تش  گرب  ش  وای  س  تم  س  هب  یم  شچ  ریز  مه  ا 
ناهج فا  طع  نا  یب  و  ید  ج  تر  وص  هب  یه  اگن  م 

: تف  وگ  هدز  یرا  بجا  دنخ  ب 

متحاالهن! _ا 

هناش ش،  رس  ند  اد  ناک  وابت  هدر  ک  یم  وه  لو  س 
: درش  شارف  وای  س 

عفال... ...پس  بخ  یلی  _خ 
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: تفگ و هدز یکمشچ ناهج هب ور

! یوخا یتدوخ مظعا ِمخا زونه _

" شوایس "

رطخ گن  ز  کی  دنن  ام  ناه  ج  نیگ  نس  یاه  س  فن  یاد  ص 
. دیچ  یپ  یم  مش  وگ  ر 

ش! نیش  تآ  مدز  اب  ره  و  درس  مَد  ر 

نیا و  متخ  انش  یم  یس  ک  ره  زا  رتشیب  شار  حتلا  ن 

!!! دوب  ن  بو  الخ  ص 

یظفاحادخ مه  هچ  نغ  اب  هنامر  ومتح  هاتو  ک  لو  س 
. تف  ور  هدر  ک 

ناهج اما  درا  دن  هچ  نغ  هب  یس  ح  لو  سر  مدو  ب  نئم  ط 
! تس  ناد  یم  هن 
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یاه هش  قن  زا  یش  خب  اهنت  نیا  تس  ناد  یم  ن  یت  ح 
! هدو  ب  داه  ر 

دوب نک  مم  ش  یاه  هش  قن  مدز  یم  فر  ح  داه  رف  اب  دیا  ب 
دش! کب  نو  نج  هب  ار  ناه  ج 

دش یم  هدی  بوک  نم  ناه  ردد  مه  ش  متش  وردارخ 

داه! رف  م 

هدش شبدنل  یاج  زا  هنا  درسنو  خ  لو  سر  نتف  ابر  هچ  ن 
: تف  گ  نم  هب  ور  ناه  ج  هب  یه  اگن  مین  واب 

. هدش  موم  ریگ...ت  ب  ییاچ  نتش  گرب  عقو  م  ایس   _

. مدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  طهب  ایتح  وابا  هدش  درگ  منا  مش  چ 
کلپ رگا  راگ  نا  هک  دوب  هدش  هریخ  هچ  نغ  هب  یرو  ج 

! دکر  ت  یم  دنز  ب 

هجوت یب  اما  مدر  ک  المخرط  عا  هچنغ  یار  ب  منا  مش  چ  ا 
دش! تک  رش  وودرا  هدر  ک  روب  ع  نام  رانک  ز 
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مهارمه نفل  هکت  مدا  د  تروق  یت  خس  هب  ار  منا  هد  ب 
! تف  ر  هرب  ی 

حالل داه  رف  ند  ید  واب  هدرک  هح  فص  هب  یه  اگن  م 

یشوگ و  هدر  ک  لص  سارو  امت   . مدر  شک  راثن  یا  هدا  ز 
. مدن  ابس  چ  مش  وگ  هب  ا 

؟ دوب  روط  _چ 

و هدا  تس  یا  ما  هناش  هب  هناش  زون  ه  ناه  ج  هک  یی  اجن  زآ 
رد مدر  ک  یع  .س  دوب  هدش  هری  خ  هچ  نغ  یلا  خ  یاج  ه 

: منک  تب  حص  داه  رف  اب  نک  مم  حاتل  نیر  ت  یع  ی 

ش... اداد  _سالم 

؟ هتش  وگ  بخی  ناه  _ج 

؟ یرو  طچ  وت  نو  نمم   _

: تف  گ  هاتو  ک  یاه  هفر  س  واب  دید  ن 

! منک  رکف  درک  غاد   ... یلی  _خ 
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: متفگ و هدرک یموه

بش. مایب دیاش _هرآ..

شخرس یناشیپ ارهب شتسد فک نیح نیمه ناهج

. دیشک شندرگ ارات شتسد و هدرشف

تکرش تمس وهب هدش مکحم شرگید تسد تشم

. تشگرب

اسنوم #: هدنسیون
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: مدز  بل  ش  ندش  ابودرا  تس  ر 

یمن رکف  ناه  شج  یتآ  وت  انتخ  یر  مزی  ه  نیا  داه  _رف 

! هدب  با  وج  م 

لوسر االن  متف  گ  یم  هظ  حل  ره  دوب  هدر  ک  غاد  روج  د 

هش. یم  فص  ون 

: تف  گ  یه  کاتو  ثک  ابم  داه  ر 

مایرد یت  ش...ح  وای  س  نک  هاگ  ن  کو  ش  هی  لثم  ش  _هب 

... دهرا  ید  نلب  یاج  وم  یه  اگ  ه 

نماض اب  ند  رک  یزا  ب  لثم  ناهج  تر  یغ  اب  ند  رک  یزا  _ب 
! هکج  ن 

: تف  گ  ید  رس  نوخ  ا 
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... هروطنیا یدرم ...ره منودیم _

کقاتا تمس وهب هداتسرف نوریب دننام ارهآ مسفن

. مدرک تکرح ینابهگن

تاهاب زاب منزب فرح رایهم اب دیاب بخ... یلیخ _

. مریگ یم سامت

! نایم ما هچنغ و ناهج وش نئمطم ایب... امتح بش _

: متفگ مرس نداد ناکت واب هداتسیا میاج رد

منوا ، ناهج لا گنچ ریز یزادن یم ونومودره رخآ _

! هنک یم نوملا چ هدنز هدنز هراذ یمن مک

" هچنغ "

مدوخ نو  رد  راگ  نا  یت  ...ح  مدی  نش  یم   ، مدی  د  ی 
. مدر  ک  یم  ش  س 
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ناهنپ ناه  ج  مار  آ  با  قن  تش  هکپ  یک  انتش  هد  ناف  و 
حس مبل  ق  یلا  وح  نم؛  نو  رد  یی  اج  تس  رد  دوب  ه 

دش! ی 

! لو  سر  نتف  زار  دعب  ات  لو  هظا  حل  نام  ه  ز 

ناهج هب  هرا  شا  شو  نامش  چ  ند  رک  درگ  شاب  وای  س 
دنک. المخرط  عا  تس  اوخ  یم  راگ  ن 

کچوک حی  ضو  ت  کی  اراب  ناهج  درک  یم  س  امت  لا  راگ  ن 
! منک  مار  آ 

. دوب  ن  ند  اد  حی  ضو  ت  یار  ب  یز  یچ  ا 

؛ دمآ  هبی  رغ  کی  لثم  ل  وسر   ... متف  گ  یم  دیا  هب 
! تف  ر  دعب  و  هدر  ک  راتف  ر  هنات  سو  د 

... رگی  د  دوب  ش  دوخ  تس  و 

هدنورپ زبس،  نک  نوز  ن  درک  زاب  اب  هتس  شن  مزی  م  تش  پ 
ار دوخ  و  هدی  شک  نو  ریب  ار  نار  فعز  تک  رش  ی 
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. مدا  د  ناش  ن  لو  غش  م 

هدنیامن اب  رگی  تد  عاس  ود  دود  ح  هک  یی  اجن  زآ 
یدج متی  لوغ  شم  مه  یم  ک  میت  شاد  هس  لج  ناش  ی 

! د 

ناهج هک  مدو  ب  هدر  هکن  اگن  ال  ماک  ار  لو  هحا  فص  زون  ه 
دش. نلا  س  ودرا 

ش قاتا  تم  س  هب  تب  صال  ورپ  مکح  م  یی  اه  مدق  ا 
وهب هتش  گرب  شار  ریس  م  هار  نایم  اما  درک  تک  ر 

. دمآ  مزی  م  تم  س 

تابرض مدر  ک  یع  وس  هت  فرگ  یق  یمع  مد  هاگ  ادو  خ 

. مری  گب  هدی  اراند  مبل  ق  نام  ا  ی 

نزب لز  و  نک  ــو...بدنل  ترس  نک  وتر؛بدنل  س  نک  "بدنل 

ش! امش  چ  و 

"... وته  اگی  اج  هم  هفب  وش...  هاگ  یاج  همه  ف 
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یاه لوق مدوخ هب هک ینم دزو یم داد مزغم

! مدش مبلق وحم هرابود مدوب هداد یناوارف

وبل هداد تارج مدوخ هب مزیم لباقم شنداتسیا اب

مدز:

؟ دیراد المز یزیچ _

: تفگ و هتشاذگ زیم یور اررب شناتسد فک

ــنحــاال! یمه ... مقاتا _ایب

اسنوم #: هدنسیون
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اب اعط  وحاالق  مدو  ب  هدروا  ارباالین  مرس  زون  ه 
هگر هک  ناه  ج  مکح  وم  مب  یاد  ص  نُت  نیا  ند  ی 

! متش  ادن  تا  رج  تش  اد  مش  خ  زا  یی  ا 

تقو مس...هچی  رتب  هک  مدو  ب  هدر  کن  ید  ب  راک  ن 
... مدی  سر  ت 

هدنب .وا  متخ  انش  یم  ار  مبل  ق  نیی  اپ  طق،جهبن  ف 
! دوب  درم  نیا  نام  ش 

نایم راک  دوخ  ند  ناخ  رچ  واب  هدی  کم  ار  منی  ریز  ب 

: متف  گ  منا  تش  گ 

تاحیضوت قبط  نو  چ  دیگ  االنب  تس  ه  یرا  ک  هگا   _
... دید  الیج  یاف  مرا  د  بش  ی 
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هدش عط  ق  مفر  ح  زیم  یو  شر  ناتسد  ند  ش  هدی  بوک  ا 
. مدی  شک  یه  کاتو  غیج  هاگ  ادو  خان  و 

میوزاب ما  یلد  نص  ند  شکی  بق  وابع  هدز  رود  ار  ز 
. درک  مدن  ولب  هتف  رگ  تس  ردد  ا 

: مدز  بل  هاگ  ادو  خ 

!! ناه  _ج 

دات. شاسی  یاج  ر 

دش. یم  یلا  وخ  رپ  با  تش  اشاب  هنی  س  هس  ف 

اما تش  اد  هرع  دصن  اشق  هنی  س  نو  رد  یز  یچ  راگ  ن 
! دوب  وان  دح  رد  مار  هشآ  یمه  ناه  ج  اب  تب  ا 

: تف  گ  یق  یمع  مد  ا 

! تک  _اس 

راشف یت  شح  یاه  س  فن  یاد  ش،ص  ترو  ص  یخ  ر 
. دوب  هدر  ک  منا  رگن  ش  دتس 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

یط شار  قاتا  هب  هدن  ام  یق  اب  ریس  م  فر  ح  نو  د 
. مید  ر 

! تس  ب  مش  خ  ورپ  مکح  ارم  بر  د  نام  ندش  اودرا 

. دیر  پ  میا  ه  ه 

: مدز  بل  ینا  رگن  ا 

؟ ینک  یم  راک  _یچ 

هدشن ینی  شب  یپ  واب  هدیخ  رچ  منا  مش  چ  شرد  هاگ  ن 
. تش  ادر  ب  متم  س  هب  یم  دق  نک  مم  حاتل  نیر  ت 

مرادرب بق  ع  هب  یم  دق  متساو  وخ  هدش  درگ  منا  مش  چ 

دنا! بسچ  ش  دوخ  هب  راش  ف  کی  واب  هتف  رگ  ار  مچ  م  ه 

دش... وح  م  هین  اث  مدص  رد  زیچ  ه 

س نم...فن  بل  ق  نام  ا  یب  یاه  ش  وا...پت  مش  خ 
! نام  ی 

؟ دات  اسی  بو  چر  اهچ  نیا  رد  یر  گید  روج  دش  ی 
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. تسشن شیولهپ یور ورب هدمآ باال هدارا یب متسد

مرمک رود ار شتسد و هدرک اهر ثکم اراب مچم

: دیچیپ

... هچنغ ینک یم راکیچ _

دوب هدیشک شوغآ رد گنت و هدناشک اجنیا هب ارم وا

؟ مدرک یم راکچ وحاالنم

نم؟ ای _وت

_وت...

اسنوم #: هدنسیون
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امش! ای نک...وت صخشم ونیا لوا

راب هی رود و یمسر راب ما!؟هی یچ وت یارب نم

! کیدزن و ینومدوخ

! یرهاو جــ بان ایـج ناهج

زا راگنا هک درک ادا شرغ اراب یرهاوج بان ـج یروج

! دروخ یم صرح شا یلیماف

مرمک رود  ش  یاه  تس  د  راشف  هک  مدر  شک  هاگ  ن  ا 

: تف  وگ  هدش  رتش  ی 

؟ رتخ  د  هدش  _یچ 
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... نزب  فر  ح 

یم تن  هذ  وت  یچ  ممه  فب  منو  ت  یم  ن  ینز  ن  فر  ح  ا 
؟ ینک  ن  مه  اگن   ، ینک  تو  کس  هدش  ثع  اب  یچ  هخ.  ر 

. درک  رات  ار  ما  هدی  د  کش  زاا  یک  زان  هدر  پ  هاگ  ادو  خ 

دنک. میا  هر  ات  مدر  ک  اشودرا  وله  پ  هب  یرا  ش 

میاهر دها  وخ  شن  دوخ  ات  مدوب  هدر  شک  وما  رف  راگ  ن 
! دنک  یم  ن 

! تس  ین  نم  زا  نم  راک  هچی  دها  وخ  شن  دوخ  ا 

نییاپ ار  مه  اگن  دنک  م  یاوس  ر  منا  مش  چ  هکن  زاا  ل 

: متف  وگ  هدی  ش 

افط... ل  ینک  زاب  وتا  دتس  هش  یم   _

_هن!

هچب یاج  .هب  ینو  میم  اجنیم  ه  ید  ن  با  وج  یت  قو  ا 
! نزب  فر  شوح  اب  عاج  ش  ند  یدز  د  مش  وچ  یزا  ب 
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دز! مش  تآ  فر  ح  نیا  اب  راگ  ن 

... دوب  نیم  شه  دص  ق  مه  دیا  ش 

اپ دش  کب  نو  ریب  منا  بز  زا  ار  میا  ه  فر  ح  هکن  آ  یار  ب 
!! تع  اجش   . دوب  هتش  اذگ  مفع  ض  هط  قن  یو  ر 

نم هس  رتن  و  هدب  با  وج  دیا  هکب  یس  ؟ک  تع  اجش   _
! متس  ی 

نم ند  رگ  هب  ور  یچ  همه  یرادن  قح  وت  ،وت...  یی  و 
یس! یاو  دوگ  نو  ریب  و  ینک  نو  زیو  آ 

ینزب دنخ  بل  مهب  راب  هی  هک  متس  ین  وت  یزا  ب  با  بسا  ن 
! ینک  مخ  ا  راب  ه 

یتح ینک  هدا  فتس  ا  تت  وکس  قح  ...زا  ینز  ن  فر  ح 
ینک مری  سا  روط  نیا  هش  یم  نم  تب  ون  دعب   . بیر  هرف  ط 

! یاو  خب  با  وج  م 

ناهج با  نج  یرا  کهد  ب  مهب  ید  ایز  یاب  اوج  و... 
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ارچ... وگن  یر...پس  هاو  ج 

هچ... _نغ 

باق ومف  عض  هط  قن  مود  ک  رابنی  ؟چـی؟ا  یچ  هچ  _نغ 

؟ متس  د  ید  یم  ینک  ی 

... مگی  م  نک  زاب   ... امرو  زاد  نک  زاب  وتا  دتس 

... میگ  دنز  وت  تم  اوخ  یم   _

همادا و  هدر  ک  هبلغ  مزک  رمت  هب  ممش  خ  هظ  حل  ک 

: مدا  د 

ِبا... وج  تق  و  _ره 

؟ تف  گ  ه 

ش یاه  بل  شهب  نامش  چ  زا  ار  مه  اگن  دید  ورت  بج  عت  ا 
. متخ  و 

؟ یت  فگ  یچ   _

: تف  گ  رتش  یب  تی  دج  ا 
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! تماوخیم متفگ _

اسنوم #: هدنسیون
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. مدو  ب  با  وخ  ناه  ج  تخ  ت  یو  ربر  تد  م  مام  ت  دیا  ش 

نیا یت  وح  قات  ا  نیا  زا  لبق  ریو  اهوتاص  فر  ح  ن 

! هدو  ب  مما  شم  شرد  عرط  ند  یچیپ  ِمه  وت  مه  ش  و 
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هدید مرم  ع  مام  ردت  هک  دوب  یدرم  نیر  ت  کر  ناه  ج 
! دوب  ش  آرخ  رگی  د  نیا  اما  مدو  ب 

زا شار  ناتس  د  ما  هدش  درگ  نام  شچ  و  ثک  م  ند  ید  ا 

. تش  بادر  بق  ع  هب  یم  دق  و  هدر  ک  زاب  مرم  ک  ر 

یر... گید  زیچ  ره  ای  دنیبب  ار  مش  نکاو  تس  اوخ  ی 

. مدو  ب  هدش  کش  خ  ینی  ئزت  همس  جم  کی  دنن  ام  ن 

ملد رد  هک  یش  مار  مجآ  ح  تد  ش  زا  متس  ناد  یم  ن 
هیرگ دوج  و  مام  ایابت  منزب  دنخ  بل  دوب  هدش  ریز  ا 

! م 

باال هاگ  ادو  خان  متر  وص  یزاوم  ش  ترو  ص  نتف  رگ  اقرار 

: تف  گ  هک  مدی  شک  بق  ارع  ما  ه 

؟ متف  گ  یچ  ید  ینش   _

مدینش :_ِشـ...  مدا  د  ناک  رت 

هچ...! نغ  وتد  وخ  نک  ع 
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!!! هیع  ضو  هچ  نیا  رتخ  د  نک  ن  هتپ  ه 

یگ... یمن  یز  یچ  ارچ  _پس 

: مدز  بل  یج  یگ  ا 

؟ یچ   _

. دیش  شدخر  هاگ  ون  هتف  شباالر  بل  هش  و 

. مدر  ک  یم  یرا  کبار  خ  حامت  معم  سج  اوح  نیا  ا 

واب هدر  ک  عمج  یا  هش  وگ  شار  یاه  بل  منا  دج  و 
یلیخ اتاالن  تس  ین  هخ  هرآ!آ  "هرآ،  تف  گ  مام  ت  یس  خ 

" منم  شهبنرظ  اب  تد  نیآ  رکف  ید!هب  رک  ورب  آ  ظف  ح 

! ادلی  گ  ناب  ایز  ینم  ن  ادجو  ،وت  مدی  شک  غیج  ش  رس  ر 
؟ تس  ا  درو  بخر  زرط  هچ  ن 

و هدی  چخر  هنش  اپ  یو  ربر  یناهگ  ان  یم  یمص  ت  ذاخ  اتا 
زا لبق  تس  رد  اما  متف  رگ  مناتش  گنا  نای  ارم  هری  گتس  د 
یور رب  تع  رس  هب  ناه  ج  تسد  منک  زاب  ار  بر  د  هکن  آ 
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کی اراب  نآ  و  تس  شن  مرس  ردباالی  بر  د  حط  س 
. تس  ب  راش  ف 

...؟ ینک  یم  فرار  ارچ   ... یتفرگ  وتب  اوج  هک  _حاال 

! ادص  ورپ  قی  مع   . دوب  هدش  قی  مع  میا  سه  ف 

یم تح  ارص  نیا  اب  ید  رم  هک  دوب  یرا  ب  نیل  وا  ن 

! دها  وخ  یم  ار  نم  تف  گ 

نیا مبل  ق  هک  دوب  یرا  نب  یلوا  نیا  میو  گب  دوب  رته  ه!ب 

!... دین  ش  یم  ار  ینت  ساو  خ  نین  چ 

گنس  ، تخ  یر  یم  ورف  دوب  هدات  اسی  نم  یاج  رگا  ه 

دش! یم  بو  ذ  اعط  ق  بآ  و  تش  اد  یم  رَب  کر  ت 

. مدو  هچب  نغ  کی  طق  ف  هک  ن 

! نک  هاگ  ن  نم  هب  هچ  _نغ 

مسرتیم  _
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: تفرگ تهب گنر شیادص

نم؟ _زا...

وت...؟ ز 

هن! هک  هتب  لا  ه 
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میادص رب  زرل  یت  ح  مدی  سرت  یم  تز  ا  دیا  هکب  ینا  م 
تیاپ هب  واپ  مدا  تس  یا  تا  هنی  س  رب  هنی  دات.س  ف 
! مدی  شک  هرع  ون  هتخ  ادنا  مرس  ارپس  میا  د 

ید! وبن  روآ  بع  ر  لم  اع  میارب  مه  ادت  با  و...زا 

. مدی  سر  ت  یم  ند  وب  با  وخ  ن...زا 

دش! اب  هدو  ب  هابت  شا  ت  فرح  زا  متش  ادر  ب  هکن  زآ 

! ادلی  گ  یاه  راط  ،خا  ملد   ، مدو  خ  ز...زا 

میاه فر  ح  همه  متس  ناوت  یمن  مدو  ب  هکو  ش  ردق  نآ  ا 
! منک  نای  اب 

ما هدش  غاد  ند  رگ  یو  ور  هدرب  ما  هعن  قم  ریز  ار  متس  د 

. مدی  ش 

ش! لد  یار  ب  هنک  یم  لد  لد  دتل  وگب   ... وگب   "

یس... رت  یم  ش  زا  هنک  رکف  راذ  ن  و 

"! هدو  ب  سهای  ردق  !چ  هدوب  دب  ردق  چ  هنک  رکف  راذ  ن 
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: مدز  بل  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

نم...  _

... ورب   _

؟ مرب   ! تس  ب  خی  م 

رد دوب  هدی  سر  دای  رف  ن  ارازه  شهب  تابر  ض  هک  یبل  اق 
. مدی  شچخر  ناتس  د  بو  چر  ا 

. دوب  هتس  شارب  نامش  چ 

دش. رپ  منا  مش  چ 

ش یوز  اب  تم  س  هب  ار  متس  ود  هدا  د  تا  رج  مدو  خ  ه 
ش دوخ  و  هدر  ک  زاب  شار  نامش  چ  تع  رس  هب  هک  مدر  ب 

. دیش  ک  بق  اع 

. مری  گ  یم  ن  وتو  لج   ... ورب  هچ...  نغ  نو  ریب  ورب   _

نم...  ... ناه  _ج 

!!! منک  مام  ارت  مفر  ح  تش  اذگ  یم  ن 
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. مدو  ...دبب  منک  یم  تک  ...رد  ممه  ف  یم   _

ریسم و  دیک  چ  نم  هدا  را  یب  کش  ا  یک  چو  ک  هرط  ق 
. درک  یط  ار  ما  هناچ  ات  هنو  گ 

یمن مکر  د  یا  هرذ  هک  ادخ  ید  نواد  خ  !هب  درک  یم  ن 
! د 

! دوب  دبن  تق  و  هچی  نم  یار  !ب  دوب  دن 

!... ینک  یم  _ن 

ش دوخ  واب  هدر  ک  یف  وپ  شدز  یاه  وم  هب  هک  یگ  نچ  ا 
: درک  همز  م 

هنک... تت  نعل  ادخ   _

؟ دیخ  رچ  یم  ش  رس  رد  هچ  دش!  درگ  منا  مش  چ 

یاج یب  ند  اللش  لص  اح  نیا  هچ  نغ  نک  هاگ  ن  بو  خ 
! ودهتل  نو  ب 

. دیش  ک  ریت  مبل  ق 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

. مدرک رپ دوب هتفرگ هلصاف مزا هک یمدق

... منهج الهب صا

ما! هناوید دنک رکف ! مدش ایح یب ردقچ دنک رکف

... متفر یمن قاتا نیا زا روطنیا نم

اسنوم #: هدنسیون
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ود دیدرت ویب هدروآ ارباال ما هدز خی یاه تسد

. متشاذگ شا هنوگ فرط

دوب! غاد ردقچ

بلق ای دوب هدرک شمرگ روطنیا ندوب منهج هاشداپ

؟ شنابرهم

خرس و ینافوط یایرد واب هدش زاب شیاه کلپ

درک. مهاگن شهاگن

. مدیشک شنامشچ یور رب مرن ار میاه تسش

. تسب اهار نآ

هداتسیا ملباقم هک یمدآ منک یم تسامتلا ایادخ

. دشاب ناهج

! دشابن باوخ منک یم تسامتلا

و هدر  وآ  نیی  شاپ  تس  وپ  زا  ند  رک  ادج  نو  دب  ار  متس  د 
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. متشاذگ شندرگ ضبن یور

... شیارب مدیسرت یم هک دوب مروتم ردقنآ

... ینک یمن مکرد _

سح یبوخ هب شهاگن ینیگنس درک. زاب ار شنامشچ

دش. یم

... شبلق رت... نییاپ

ـه!! تسب

چوپ واب هداد روبع شیاه ولهپ ارزا میاه تسد

. مدنابسچ شا هنیس ارهب مرس ، یتنعل هلصاف ندرک

دش. مامت

اما... اه هتفگن رپزا ... فرح نودب

... مداد ار شباوج
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هراد، دوجو ناسنا کی یارب هک ییوراد نیرتگرزب "

س..." هگید ناسنا کی

! دوب  هدی  دن  ار  هچ  نغ  یو  ر  نیا   . دوب  هدش  هکو  ش  راگ  ن 

ش! نازی  زع  رود  هب  دیچ  یپ  یم  هک  یا  هچ  ن 

. مدا  د  یم  ق 

ندیچیپ و  مرس  یو  اشربر  هناچ  نتف  رگ  اقرار 

دش. اج  هباج  منو  رد  یز  یچ  راگ  نا  مرم  ک  رود  ش  ناتس  د 

؟ یرو  جنی  ا  ارچ  _وت 

دش. غاد  میا  ه  هنو  گ 

...؟ یرو  جچ   _

... ینی  بشی  پ  لبا  ق  ریغ   _

...بدنل... مدی  د 
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وابباال هتشاذگ ما هناچ ریز ار شیاه تسد زا یکی

: تفگ تیدج اب مرس ندروآ

! یدنخ یم یچ _هب

نادند ارهب منیریز بل ما ههقهق نتفرگن باال یارب

: متفگ سپسو هدیشک

! تلا وس _هب

! گید هت هگیم گید هب هگید

دمآ شک تمس کی زا شبل و هدرک ینیریش مخا

اسنوم #: هدنسیون
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. دمآ  کش  تم  س  کی  شزا  وبل  هدر  ک  ینی  ریش  مخ  ا 

؟ گی  د  یت  فگ  تس  یئر  هب  تس  ه  تس  اوح   _

یگتخاس یبج  عت  واب  هت  خادنا  باال  یی  ورب  ا  دنخ  ابل 
: متف  گ 

؟ ید  _ج 

هشیمه دش.  بدنل  مزی  م  یور  نفل  ت  یاد  ص  نیح  نیم  ه 
دش. یم  ادی  امپ  نیب  هت  شر  نیا  ند  ش  عط  ق  یار  ب  یز  ی 

. مدر  ک  یم  بج  عت  دات  فا  یم  ن  یق  افتا  ر 

مکحم اب  اما  موش  ادج  ناه  شج  وغآ  زا  متس  ا 
دش. معنا  مرم  ک  رود  ش  دتس  ند  ر 
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واب هتفرگ نییاپ ار مرس میاه هنوگ ندش مرگ اب

: متفگ دزرلن مدرک یم ار تالمش تیاهن هک ییادص

نفلت ینعی هنم... هنفلت هنز... یم گنز ... نفلت _

. هتکرش

. مدینش _

و هدرک دراو شناوزاب هب مناتشگنا اب یمارآ راشف

: متفگ

بخ... هگید _مرب

یادص نت اب مشوگ رانک و هدروآ نییاپ ار شرس

: تفگ یمارآ

بخ... _ورب

. دینک زاب ونوتاتسد _

بقع   هب  یم  دق  و  هدر  ک  زاب  شار  ناتس  د  ثک  ابم 
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. تش  بادر 

مهرد و  هدر  ب  تش  پ  هب  شار  تسد  ود  ره  یق  یمع  مد  ا 
. درک  ل 

رهش نید  نچ  ش  بیج  تع  ارییغت  نیا  تب  سان  م  هب  دیا  ب 
! مدا  د  یم  ینی  ریش  ا 

مدیخرچ هنش  اپ  یو  ربر  و  هتشادرب  بق  ع  هب  یم  د 
! تف  رگ  ار  مچ  م  ه 

. مدر  شک  هاگ  ن  هدش  درگ  نام  شچ  ا 

عورش ش  هار  مه  نفل  ت  رابنیا  هک  دنز  ب  یف  رح  تس  ا 

. درک  ند  روخ  گن  ز  ه 

شارباال رگی  د  تس  اهد  نفل  ت  یاد  ص  هب  هج  وت  ی 
متروص لبا  قم  اش  هرا  شا  تش  گنا  نتف  رگ  واب  هدر  و 

: تف  گ 

دنب... ن  عمج  هگی  ...د  مرف  هین  نم   _
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: متفگ و هدمآ شک مارآ میاه بل

... هگید هتداع ... هشکب لوط هنکمم _

هناش تمس هب شرس ندرک جک واب هدرک اهر ار مچم

: تفگ و هدرک زیر ار شنامشچ شا

. یدلب ونتفگ ناهج _وت

*********

هچ... _نغ 

: متف  وگ  هدر  ارباالوآ  مرس  ش  وای  س  یاد  ص  ند  ینش  ا 

؟ ناج   _

و هتش  اذگ  مزی  م  یو  ربر  ار  میخ  ض  اتبس  ن  هدن  ورپ  و 
: تف  گ 
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هدب ربب هدزن اضما ناهج ور هحفص دنچ نک کچ _هی

لبق نارادمان تکرش هربب یتمحر هدب دعب هنک اضما

ننک. لیطعت هکنیا زا

منک؟ اضما دیاب ویچ _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

تشپ زا  تس  رد  ناه  ج  یاد  ص  ند  ینش  شاب  وای  س 
: تف  گ  هتس  ب  نام  شچ  واب  هدی  شرپ  یاج  ش،رد  ر 

نو... ملس  م  نک  نم،ن  ش  اداد  نک  _ن 

یز... یچ  یا  هفر  یم،س  هِا  ه 

هتشاد نتف  ر  هار  عقو  م  یقت  قت  هی  ادخ،  یاض  ضر  ح 
ش! ا 

هنزیم منو  وج  حو  ر  بخ   ! یای  م  منک  یم  رکف  ته  اب 
! نو  ر 

یاه هرا  شا  اهو  فر  ح  هب  تی  مها  نو  دب  ناه  ج 
و هدی  شک  ش  لباق  ارم  هدن  ورپ  ود  ره  ش  وای  س 

. درو  آ  نو  ریب  ش  تک  لخ  اد  بی  ج  زا  شار  راک  د 

: تف  وگ  هدر  ک  ملب  اقم  یاه  هگر  هبب  یه  اگن  نام  ز 

وش... بدنل  همو  مت  تر  اک  هگا   _

جنپ هب  عبر  کی  ش  یاه  ه  برقع  هک  تع  اس  هب  یه  اگن  ا 
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مدز: بل دادیم ناشن ار

... هدنوم مکی _

. هتسب زورما یارب ، هنوخ میرب یم نک عمج _

ندرگ ناهج تروص تمس هب درگ نامشچ اب شوایس

: تفگ بجعت واب هدیشک

؟ مدینش تسرد _آآ!

؟ ینومهم ییایم یک تقونوا ؟ هنوخ یرب یم وتراک

هدنورپ نیلوا نتسب واب هدروخ هرگ ناهج یاه مخا

: تفگ

ایس! مدادن یلوق ندموا یارب نم _

! دیاش متفگ

نم هب  ور  یه  کاتو  ثک  وابم  هدر  ک  زیر  مش  شچ  وای  س 
: تف  گ 
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؟ یش  وپ  یم  یچ  یای  ب  هگا   _

: متف  گ  بج  عت  ا 

؟ یچ   _

؟ ومف  رح  ید  ینش  شن  وای  _س 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  هناش  ش  وای  س 

..." هگا   " مگی  م  منم  دیا  ش  یت  فگ  _وت 

! منک  یم  ش  هاو  ،خ  افط  ل  نک  تق  د 

هب روط  نیا  هک  دوب  هدش  ریس  ش  ناج  زا  اعط  شق  وای  س 
! دیچ  یپ  یم  ناه  ج  یاپ  و  تس  د 

نیگنس هاگ  هجن  وتم  م  دوب  نئم  طم  مدو  جو  مام  ات 
! دنک  یم  حسن  درک  یم  دوم  ناو  اما  هدش  ناه  ج 

! هگی  د  هیم  سر  س  لجم   _

؟ مدو  ب  هدر  کن  رکف  ش  تمس  ق  نیا  هب  روط  چ 
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س ابل  اما  متش  اد  یبو  خ  یاه  س  ابل  با  تهم  فط  هل 
هن! اعط  ق  ینا  مهم  نین  چ  یار  ب 

ش وای  س  یاه  بل  هک  ت.  فرگ  ما  هکس  کس  هاگ  ادو  خ 

. دمآ  کش 

. مرا  د  راک  مکی  مرب  نم  بخ   _

تر... امع  تم  س  مای  م  د 

شار یوز  اب  ناه  ج  هک  د  رادرب  بق  ع  هب  یم  دق  تس  ا 
. تف  ر 

رد یز  یچ  درک  یع  س  اما  درو  خاج  حو  ضو  شهب  وای  س 
. دوش  ن  نای  امن  اش  هره  چ 

؟ ناج   _

ش دتس  وهب  هتش  ادر  ب  زیم  یور  زا  ار  اه  هدن  ورپ  ناه  ج 
د.

یارب بیر  یم  تد  وخ  مدع  ب  نِم   ... ینا  مح  ر  یار  ب  _ربب 
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ینامحر

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

514 تراپ #

هاگن ثک،  م  یم  وابک  هتفر  شباال  وای  س  یاه  ورب  ا 
. دیخ  رچ  نم  تم  س  هب  ناه  ج  اشزا  هناک  وکش  م 

هک درو  خ  شچخر  رس  رد  یز  یچ  هچ  منا  دیم  ن 
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@DONYAIEMAMNOE

بل یور رب یا هنایزوم دنخبل و دیشخرد شنامشچ

: تسب شقن شیاه

_هآــا!

! هاوخب نو ـج ...وت سیئر مشچ

اه هدنورپ نتفرگ واب هدیشک شبل هشوگ ار شتشگنا

درک. تکرح شقاتا تمس هب بقع بقع

منوختسا زغم هدش...ات یزیچ هبوهللاهی یلو _

منک! یم شسح

هب یمارآ تکرح شسیون ناور برد نتسب اب ناهج

دوب! یفاک شوایس رارف یارب نیمه راگنا داد. شندب

: متفگ و هدیدنخ زیر

اما... هسرت یمن تزا شوایس _

ییاروج ...هی هرایبرد ونم یادص دایم ششوخ _اما

! هقفوم
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مدز: یکچوک دنخبل نامهاگن ندش لفق اب

و اندروخ نوکت ییوهی هن؟ هیکلا تاتکرح نیا _

انیا...!

ورف شراولش بیج نورد تیدج اراب شیاه تسد

: تفگ شیاه هناش نتخادنا وابباال هدرک

!؟ هنود یم یک _

اال! متحا تدوخ _

هن" ممدوخ یهاگ " دننام یزیچ و هدز یکچوک دنخبل

درک! همزمز

********

: تف  گ  هک  متف  رگ  یب  یب  لبا  قم  شار  ونم  د  ینی  س 

؟ داه  رف  مس  ارم  دیر  دب  ییاوخ  یم  ن  هگم  امش  _مردا، 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هدرک دوب  لفل  شف  زاو  ن  حلا  رد  هک  دیس  هب  یه  اگن  م 

: متف  گ  یب  یب  هب  ور  و 

. تس  ین  یر  بخ  اما...  هگب  ناه  ج  دوب  _قرار 

: تف  وگ  هدر  ک  تع  اس  هب  یه  اگن  یب  ی 

نیا وت  هگی  د  هش  یم  راک  قر  هتف،غ  شر  دای  دیا  _ش 

... مردا  نزب  ش  هب  رس  .هی  تس  ین  ا 

هش... دای  نم  _هبنرظ 

زا لفل  ف  نیح  نیم  .ه  دیخ  رچ  دیس  تم  س  هب  مه  ا 
. تف  ر  یب  یب  تم  س  وهب  هدی  رپ  نیی  شاپ  یاپ  یو  ر 

داد: هما  دا  دنخ  اببل  د 

و داه  رف  هب  طو  برم  هک  یی  ازیچ  تق  و  هچی  ناه  _ج 

دیاش هنک...  یم  وشن  مارف  هش  شاب  وای  وس  رایه  م 
هنک... هرا  شا  نتف  ر  هب  داو  خن  هدش  ثع  اب  یز  ی 

: مدز  بل  رکف  یم  اک 
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... یزیچ منک یمن رکف ینعی _هن...

ور ناهج هب هاگن هکاب یتقو و شوایس هرهچ دای اب

همین هفصن ار ما هلمج االهن" متحا " تفگ لوسر هب

. مدرک اهر

مدز: بل هاگادوخان

اباب! _هن

هدنخ هکاب دیسر دیس شوگ هب میادص راگنا

: تفگ یکچوک

! ناجاباب ارچ _

هتشادرب شرانک زیم یور ارزا شیاچ ناجنف سپس

. دیشون یا هعرج و

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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کیدزن ش  یاه  بل  هب  شار  ناجن  ف  دنخ  اببل  مه  یب  ی 
: تف  وگ  هدر  ک 

... نیب  ب  تد  وخ  ورب   _

! منک  کر  ارت  یی  اریذ  پ  درک  هرا  شا  ش  تش  گنا  ساب  پ 

. تف  رگ  ما  هدن  خ 

؟؟ لو...  سر  رط  اخب  ن  اهج  اعق  او  دوب  نک  مم  ینع  ی 

: مدز  بل  مدو  خ  واب  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 
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اباب... !هن چون _

قاتا تمس وهب هتشاذگ طسو زیم یور اررب ینیس

. مدرک تکرح ناهج راک

مد واب  هدر  ارباالوآ  متسد  بر  د  تش  پ  هب  ند  اریس 

. مدی  بوک  ش  حط  س  رب  مار  آ  هقت  ود  یق  ی 

هچ... نغ  _ایب 

. مدش  وودرا  هدی  شک  نیی  اپ  ار  هری  گتس  د 

هاگن ش  پاتپ  وهبل  هتس  شن  ش  زیم  تش  پ  ید  رس  نوخ  ا 
! درک  ی 

یور بت  رم  یاه  هگر  وهبب  هتس  ب  مرس  تش  ارپ  بر  د 
. مدش  هری  شخ  ز 

! درک  یم  ن  راک  اعط  !ق  درک  یم  ن  ر 

هتسخ تا  هاپ  اما  مرا  دن  لک  شم  تن  درک  هاگ  ابن  نم   _

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

نک! ماگ  ن  نیش  هش،ب  ی 

مدوجو رد  هک  یبج  عت  مج  ح  میو  گ  یم  تا  رج  ه 
دوب یس  ح  ره  زا  رتش  یب  ربارب  اهد  ص  اعط  ق  دش  قیر  ز 

! مدو  ب  هدر  ک  هبر  جت  نس  نیا  هب  ات  ه 

بانج دین  ک  زاب  نو  تدو  خ  یار  ب  هباش  ون  مکی   _
یر! هاو  ج 

هب یه  اگن  ش  کنی  وزاباالیع  هتف  شباالر  بل  هش  و 
. درک  میا  پاتر  س 

ررض یت  سالم  یار  .ب  متس  ین  قف  اوم  زدای  هباش  ون  _اب 

دهرا.

رب ار  میا  ه  تس  ود  هدا  د  ناکت  فس  ات  هناش  هبن  سیر 

. مدر  ک  لفق  هنی  س  هس  فق  یو  ر 

لصا  . دوب  ن  زاس  راک  نا  نچنآ  ناه  ج  یار  ب  همد  قم  ا 
. دوب  هنی  ذگ  نیر  تهب  اعط  ق  بل  ط 
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؟ یش  یمن  هدا  _مآ 

: تف  وگ  هدا  اهد  هگر  هبب  شار  هاگ  ن  زند  پکل  رابک  ای 

. هدش  ن  موم  ت  مار  _اک 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  دیی  ات  هناش  هبن  سیر 

! تا  ملک  اب  یزا  _ب 

بانج هش  یمن  موم  ت  تق  و  هچی  رج  ات  هی  یار  ا 
یر... هاو  ج 

هک... هش  اب  لو  سر  رط  اخب  هنک  م 

نتشادرب واب  هدر  وخ  هرگ  تع  رس  شهب  یاه  مخ  ا 
: تف  شگ  کنی  ع 

؟ دهرا  لو  سر  هب  یط  بر  هچ   _

باال هناش  و  هدر  ک  عمج  تم  س  کی  رد  ار  میا  ه  ب 

. متخ  ا 

... یرو  جنی  _مه 
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درک. دروخرب هناتسود یلیخ ... هیمرتحم مدآ رظن هب

درک. یم تبحص یمیدق تسود ابهی تشاد راگنا

؟ شین ارچ یتسار

دز. رود ار زیم و هدش دنلب شیاج زا تیدج اب

. ینک یم راکیچ یراد منود یم _

میاه تسد ندروآ وابباال هتخادنا باال ییوربا یات

مدز: بل

منک. یم یزاب ور _نم

اسنوم #: هدنسیون
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: تف  وگ  هدا  د  هیک  ت  زیم  هب  شار  پتش 

؟ ینئ  مط  _م 

رت شار  یاه  بل  هک  مدا  د  ناکت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

: تف  وگ  هدر  ک 

ش ین  وش  مس  ا  ارچ  ینو  دب  یاو  خ  یم  ینئ  مط  _م 

؟ متش  ا 

: تف  گ  هک  مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 

ولج... ایب  _پس 

ش لباق  م  هب  ورب  وا  مش  چ  اب  هک  مدرک  ش  هاگ  ن  دید  رت  ا 
. درک  هرا  ش 
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؟ ولج  ردق  چ  ینع  و...ی 

اش یم  دق  هس  رد  مدش  ک  یدزن  ش  هب  مار  آ  یاه  مدق  ا 
: تف  وگ  هدز  یک  چو  ک  دنخ  بل  هک  مدا  تس  ی 

رتو... _لج 

مدق کی  هب  ار  نام  هلص  واف  هتف  رگ  یق  یمع  م 
. مدن  ا 

زاب هب  عو  رش  منا  مش  چ  شرد  هاگن  ند  رک  اج  هب  اج  ا 
. درک  ش  نهر  یپ  یاه  همک  د  ند  ر 

نیا اب  منک  راتف  یر  عیبط  مدر  ک  یم  یع  س  ردق  چ  ر 
دش. یم  رت  وح  وم  وح  م  مش  وتال  یع  شس  ر 

. تس  ب  خی  مقو  رع  رد  نو  وخ  درگ  منا  مش  چ 

؟ ینک  یم  راک  _یچ 

. مدی  م  وتل  وسا  با  وج   _

. مدن  اخر  چ  تس  ار  تم  س  هب  ار  مرس  و  هدی  زگ  ب 
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ش اج  نم  تق  و  نو  ا  هرا  یم  رد  وش  ساب  ل  هگی  د  یک  ی 
مش... ک  یم  جاتل 

! تس  ین  فا  صن  هجا  و  هچی  هب  ن 

. درو  آ  نو  ریب  ش  نت  زا  لم  اک  شار  ساب  ل 

؟ یت  ساو  خ  یم  ن  وتل  وسا  با  وج  هگم   _

راوید هب  مه  اگن  هک  رو  طنامه  و  مرس  ند  ناخ  رچ  نو  د 
: مدز  بل  د 

؟ دوب  ن  یف  شاک  نتف  _گ 

_هن...

. مدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

چیه نو  دب  ور  ناه  ج  باالهنت  راب  نید  نچ  ن...بقال 

. مدو  ب  هدی  د  یش  شو  پ 

... دوب  هتف  ر  متس  زاد  ملد  لر  تنک  رابر  وه  مدو  ب  هدی  د 

یاپ دیا  ب  اما  دش  روم  روم  منت  لک  مه  ش  رکف  اب  یت  ح 
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. مدن  ام  یم  مفر  ح 

ش نامش  چ  رد  میق  ومتس  هدنا  شچخر  تمس  هب  ور  م 

یدج هاگ  وابن  هدش  عمج  ش  یاه  بل  هک  مدر  ک  هاگ  ن 
. درک  نم  هب  شار  وپتش  دیخ  رچ  اش 

یمیدق مخ  ز  یاج  هب  مه  اگن  منک  بج  عت  هکن  زاآ  ل 

دات. فا  ناه  ج  فت  ک  یو  ر 

ش! ین  نم  یاد  خ 

هدرک کی  دزن  مخ  ز  یاج  ت  مس  هب  ار  متس  د  هاگ  ادو  خ 

: متف  وگ 

... تف  تک  یو  وشت  نود  _ند 

... دید  رت  نو  _دب 

: مدز  بل  یت  حار  اان 

؟ ید  وبن  ش  بحا  ص  هگم   _

: تف  وگ  دیخ  رچ  متم  س  هب  ثک  ام 
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اب روزب . دروخ یمن مج شرانک زا درم هک شردام _

. میدرک شاج هباج لوسر

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

517 تراپ #

ش مردا  زا  دوب  ن  یض  ار  اما  منک  ش  اج  هباج  متس  ا 
هش... ا 
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مکشا ممش  چ  نتس  وابب  هدش  رپ  ممش  چ  هاگ  ادو  خ 

. دیک  چ 

زاب وما  مش  چ  دش  ثع  اب  ما  هنو  گ  یو  شر  تش  گنا  یام  ر 
. م 

: داد  هما  ودا  درک  کاپ  مار  ارآ  کش  دا 

هنک... تد  اع  دیش  ک  لو  _ط 

ش؟ مردا  دوب  _هبن 

داد: ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

ش... درد  _هب 

شار نهر  یپ  هرا  بود  و  دیخر  چ  منا  مش  چ  نای  شم  هاگ  ن 
هس اب  بر  د  هک  دش  اه  همک  د  نتس  ب  لو  غش  .م  درک  ن 

دش!! زاب  و  هدی  ولالچخر  رد  هاتو  ک  ه 

زاب ش  ین  واب  درک  لخ  اد  شار  رس  طا  یتح  شابا  وای  س 
: تف  گ 
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! دور  _سالمود 

زا ید  ج  ید  شج  وای  رس  اگنا  اما  دوب  ن  یند  رک  روا  ب 
! دوب  هدش  ریس  ش  ن 

اش؟؟ هزا  جا  نو  دب  مه  نآ  ناه  ج  قات  ا  بر  د  ند  رک  ز 

ش... وای  س  بی  جع  راتف  زار  مدو  ب  هدش  کش  مالخ 

و نم  یاپ  اترس  هب  یه  اگن  واب  هدش  قات  ا  الودرا  م 
: تف  گ  ددن  بب  ار  باالیی  همک  ود  دوب  هتس  ناوت  هکن  ناه  ج 

! دیت  هکنسی  مرض  _اح 

هب ار  دوب  ش  دتس  هک  یگ  نر  یس  وط  گر  زب  اتبس  ن  هبع  ج 

: تف  وگ  هدا  د  متس  د 

. مدش  وت  یچ  پتس  هیب  ش  ارچ  منو  دیم  _ن 

: مدز  بل  ناه  ج  ید  ج  هره  چ  هب  یه  اگن  مین  ا 

؟ هیچ  نیا   _

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  هناش  ا 
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. مرا  یب  تا  رب  داد  داه  _رف 

و هتش  ادر  شارب  برد  هبع  ج  یو  ربر  ناه  ج  هاگ  ن  ند  ید  ا 
. مدر  ک  هاگ  شن  لخا  د  یاو  متح  ه 

ش!! فک  سو  ا 

: متف  گ  بج  عت  واب  هدر  وآ  رت  نیی  اپ  ار  هبع  ج 

... یار  ب  انیا   _

مفرح کچ  وک  یت  سد  فی  ک  ریز  کچ  وک  تر  اک  ند  ید  ا 
: متش  ادر  ارب  نآ  و  هدر  ک  اهر  همی  ون  هفص  ان 

"... منک  یم  یرا  مش  هظ  حل  تن  دید  یار  "ب 

. درک  یبو  کیا  پ  ملد  و  هدش  ینا  غار  چ  منا  مش  چ 

! متخ  انش  یم  یبو  خ  هب  ار  طخ  تس  د  نیا  ن 

یمن سار  ابل  رد  نم  هقی  لس  وا  لثم  کس  هچی 

! تس  ن 

ا...
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؟ داهرف یصوصخ ینومهم یوت ... هنازرف

دعب زا تسرد . متشادن وا زا یربخ دوب تقو یلیخ

... ناهج ترامع هب مندمآ

مدز: بل متمس هب ناهج ندش مخ اب

! داهرف هن سا هنازرف راک اسابل _نیا

... بشما یارب

هکاب مدرک هاگن شنامشچ و هدروا ارباال مهاگن

ورف شبیج نورد ار شیاه تسد یهاتوک ثکم

: تفگ و هدرک

وش... هدامآ ورب سپ _
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ناه" "جــ

ار هدش  جر  اخ  منا  هد  زا  هک  یا  هلم  ج  تش  اد  کش  راگ  ن 
دش! اب  هدی  نش  تس  ر 

: متف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  قاتا  بر  د  هب  ورب  وا  مش  چ  ا 

... یرا  د  تق  و  تش  _اته 

دز. ید  نخ  کت  ش  بل  ند  یزگ  واب  هدش  درگ  ش  نامش  چ 

هدرک دنت  اپ  هک  ند  روخ  هرگ  یار  ب  تف  ر  یم  میا  ه  مخ  ا 
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دش. جر  اخ  قات  وزاا 

تیدج اب  منک  داج  میا  حتلا  رد  یر  ییغ  ت  هکن  آ  نو  د 
. مدن  اخر  شچ  وای  س  تم  س  هب  ار  م 

هک میا  هدن  ام  نم  و  طوا  قف  دش  هج  وتم  تهزا  راگ  ن 
: تف  وگ  هدر  ک  فا  ص  شار  یول  گ 

هگید  ... ینو  مهم  یو  ت  نوتم  نیبی  ،پسم  هگی  د  بخ   _
. مرب  دیا  ب  م 

: متف  وگ  هدا  د  هیک  ت  زیم  هب  ار  متش  پ 

ش! وای  س  نیش  _ب 

: مدز  بل  هک  تخ  ادنا  ق  اتا  هتس  ب  بر  د  هب  یه  اگن  م 

ش! وای  س  نک  ن  مش  رکف  یت  _ح 

پس... هنم  اب  طق  تف  نتفر  دوب  تد  وخ  اب  تن  دمو  ا 
! نیش  ب 

: تف  وگ  هدر  اشارباالوا  هرا  شا  تش  گ 
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هش! یم  ش  روم  روم  مدآ  یگ  یم  هک  یرو  جنی  _ا 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

؟ ارچ   _

" نیش  هی"ب  زا  هک  ید  رک  یرا  ک  نم  الِع  طا  یب  ه 

؟ یش  یم  روم  روم  هدا  س 

مدوب هتس  شن  هک  یی  اج  پچ  تم  س  هب  شار  هاگ  ن 
: تف  گ  هدن  خ  واب  هتخ  و 

اه! ینز  یم  افر  هش...ح  یم  هگم   !!! اباب  -هن 

ش... وای  س  خ 

ش هب  مار  آ  یاه  مدق  واب  هتشاد  رب  زیم  زا  ار  ما  هیک  ت 
. مدش  کی  د 

: درک  همز  مز  بل  ریز  و  هتف  شر  بل  زا  دنخ  ب 

... میح  رلا  نام  حر  هللالا  مس  _ب 

زاب ار  قات  ا  بر  ود  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هناش  هبن  سیر 
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. مدر  ک 

: متف  وگ  هدی  شچخر  تمس  شهب  مار  اآ 

تسد ادر  اگی  داب  زا  یک  ی  یت  قو  مدای  تد  شای  وای  _س 

؟ دمو  شا  رس  هچبالیی  درک  دوب  ک  ور  هچ  ن 

یزلف هری  گتس  د  یو  ربر  نانچم  ه  هک  متس  د  هب  هاگ  ان 
داد. ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  شار  رس  د 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر 

... وگب  مدا  هرف  هبو...پسهب  _خ 

رود یاق  افتا  زا  مود  ک  چیه  ریز  زا  ماو  خ  یم  ن  نو  چ 
هش؟ اب  دیی  ایب  رد  نو  ایا  هچ،وت  ن 

داد. تر  وق  شار  دناه  بآ  مدر  حسک 

ض وع  ار  ممس  ا  دیا  ب  مت  خانش  یم  شارن  وای  س  رگا  ن 
. مدر  ک  ی 

بیر... ینو  تیم  _حاال 
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جراخ بوچراهچ وزا هدرک روبع مرانک زا طایتحا اب

هب مدق نیموس نتشادرب زا لبق تسرد اما دش

: تفگ و هدیخرچ متمس

یا هشقن ... ینعی دوب، هچنغ تسود راک اعقاو اسابل _

. تسین شتشپ

. مرایب تارب داد ماسح منیا و...

هبعج و هدرب ورف شتک بیج لخاد ار شتسد

. دیشک نوریب ار یلکش لیطتسم و یلمخم
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هچاس نغ  یار  ب  منی  _ا 

... هتف  رگ  یف  طص  م  جاح  هش...زا  دوخ  کالملا  ینع  ی 
قافتا ره  یار  ب  هتش  اذگ  با  یدر  ش  لخا  شد  و 

... یلا  متح  ا 

: متف  وگ  هتف  رگ  ش  زادتس  ار  هبع  ج 

؟ ید  ادن  ش  هب  هظ  حل  نو  مه  ارچ   _

: تف  اشگ  هقی  قش  اب  هر  اشا  واب  هدز  یک  چو  ک  دنخ  ب 

هنک! یم  یر  بارب  یه  ام  ...اب  هگی  هظاسد  فاح   _

دناوتب هک  یر  فن  نیر  خآ  دمهف  هکب  مدر  شک  هاگ  ن  یرو  ج 
! تس  شا  دوخ  دیو  گب  غو  رد  نم  ه 

رد یع  س  هک  ید  نخب  وابل  هدی  شک  ش  رشی  هت  هب  یت  س 
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: تفگ تشاد شندرک ناهنپ

هزاجا اب سیئر هتفرگ ومراولش هچاپ نوتهاگن گس _

منک... ضوع ومراولش مرب

و هدرک دنت هکاپ مبوکب شرس رب هدروآ ارباال متسد

دش! رود منامشچ لباقم زا

ترامع زج  یی  اج  هار  چنغ  متس  اوخ  یم  ن  تم  س  کی  ز 
. مدا  د  یم  داه  رف  هب  ار  قح  یت  مس  وزا  مرب  ب  تک  رش  و 

هب راص  ح  دنن  ام  مه  ار  مدو  خ  هکل  متر؛ب  امع  اهنت  هن  ن 
. مدو  ب  هدی  شک  هچ  نغ  ر 

اتاذ  . مرا  د  هگن  یرو  طنی  ارا  وا  دبا  ات  متس  ناوت  یم  ن 
ار هیق  ب  دوب  رته  پسب  متش  ادن  مه  ید  صق  نین  چ 

. مدر  ک  یم  ناش  هاگ  یاج  هج  و 
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... مناهج نم

زا تساوخ یم هک یمنهج اناج...هن زا لبق ِناهج هن

... هریگب ماقتنا هانگ یب هی

... زورما ناهج نیا ماو هچنغ ناهج حاال

هب دنزب تسد شا هچنغ هب هک ار یسک یتسه اعطق

. دشک یم شتآ

" هچنغ "

یاهتنا رد  هک  یا  همک  ود  هدیش  ارباالک  نه  اریپ  پی  ز 
متسب تش  شاد  پ 

. مدی  چخر  پچ  هب  یم  وک  هتف  رگ  هلص  اف  هنی  یآ  ز 

ار یک  شم  بدنل  یاه  ب  اروج  و  هتش  سارگ  کاب  لخ  ا 
. مدر  وآ  نو  ر 
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اه با  روج  درو  خ  بر  د  هب  هک  یم  ارآ  یاه  هقت  یاد  ص  ا 
. مدر  ک  زاب  ار  بر  ود  هتش  اذگ  تخ  ت  یو  ربر  ا 

و هتف  ر  تخ  ت  تم  س  هب  میا  پ  ناتش  گنا  هب  هاگ  ابن  لفل  ف 

. تس  شن  ش  یور  شرب  رپ  کی  ا 

هاگن و  هتخ  ادنا  مه  یو  ربر  شار  یاه  تس  د 
. تخ  ود  میا  پاتر  س  هب  شار  میق  متس 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  ارباال  منا  ورب  ا 

هگا ملگ...  ید  موا  ش  وخ  هچ  نغ  یص  وص  خ  یو  ش  _هب 

! افط  ل  ویم  ود  یف  نم  هگا  ویم  هی  هتب  ثم  تر  ظ 

. متش  ادر  ارب  اه  با  روج  و  هدی  دنخ  مرا  کفا  ز 

. مدی  شو  ارپ  اه  نآ  هدا  تس  یا  روط  ن 

. مدر  ک  یس  ررب  هنی  ردآ  ار  مدو  وخ  هتف  رتر  بق  ع  یم  ک 

... طق  ف  دوب  بو  خ 

. درک  یم  مبذ  عم  یم  ک  جنر  اهاتآ  هناش  یگ  نهر  ب 
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@DONYAIEMAMNOE

زاب ار میاهوم شک ندیشک واب هدرب بقع ار متسد

. مدرک

دش. رتهب حاال

... دایم تهب _

. داتفا ناهج هب هنییآ لخاد زا مهاگن

!؟ مدنبب ار برد مدرک شومارف روطچ
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متسار مش  چ  تم  س  هب  هک  یی  وم  هرط  و  هدی  زگ  ب 

. مدر  ک  تی  اده  مش  وگ  تش  پ  یم  رن  هب  دوب  هدی  چخر 

هبعج  ، قات  ا  زاب  همی  ن  برد  هب  یه  اگن  مین  اب  ناه  ج 

دز: بل  و  هدر  شارباالوآ  دتس  نای  م 

. مدب  ته  ب  ونی  ا  مدم  وا  طق  _ف 

. تف  رگ  متم  س  هب  ار  لک  ش  یلی  طتسم  و  یلم  خم  هبع  ج 

: تف  گ  هک  مدا  د  ناک  ت  ماه  فتس  ا  هناش  هبن  سیر 

. مدی  دن  وش  لخا  د  نم   _

راک با  یدر  ش  شوت  میت  و  هتف  رگ  تر  دپ  زا  ماس  ح 
. نتش  ا 

: مدز  بل  و  هتف  باالر  میا  هور  ب 

با! یدر  ماب...؟  اب  جاح  _زا 
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نتفرگ واب  هدر  ک  رپ  مدق  هس  اراب  نام  نیب  هلص  ا 
. مدر  ک  زاب  شار  برد  ثک  م  نو  دب  هبع  ج 

ناهج هب  یه  اگن  ما  هدا  وس  یا  هری  اد  دنب  ندر  گ  ند  ید  ا 
: متف  وگ  هتخ  ا 

؟ نتش  اذگ  ش  اجک   _

هک دوب  فی  رظ  یرد  ق  هب  یلا  خ  وت  هری  اد  نام  ه  اتق  ی 
دش! شاب  فار  طا  شای  نور  د  یز  یچ  مدر  ک  یم  ن  ر 

نامیودره نام  شچ  لبا  قم   ، هدروا  رد  هبع  ج  زا  ار  ن 

: تف  وگ  هتف  شباالر  بل  هش  وگ  هک  مدن  اخر  چ 

تهب منک  یم  ن  رکف  تش  نیبب  یم  شچ  ره  دوب  قرار  هگا   _

ش. نداد  ی 

مدنادرگرب هبع  ج  لخ  اد  ار  نا  و  هدز  یک  چو  ک  دنخ  ب 

؟ یا  هدا  _مآ 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 
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... همومت مرادرب وموتلا وپ _شلا

. مرادرب ومتک مریم منم ... هشاب _

*

و گر  زب  طا  یح  رد  دید  رت  اراب  مهاگن  نیش  ام  فق  وت  ا 
. مدن  اخر  چ  کی  رات  همی  ن 

. دوب  فل  متخ  یاه  نی  شام  زا  هشاشرپ  وگ  هب  هش  و 

یم... یدق  و  کی  اتکالس  هتفر  سگ  کول  یاه  نیش  ام  ز 

؟ یس  رتی  _م 

ناکت رس  مار  وا  هدی  رچخ  ش  تمس  هب  ناه  ج  یاد  ص  ا 
. مدا  د 

واب هتش  اذگ  ما  هدز  خی  تس  د  یو  ربر  شار  دتس 

دز: بل  مکح  ت 

؟ مید  رگر  ب  یاو  خ  یم   _
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: متف  گ  تع  رس  ه 

_هن..هن..

: مدز  بل  و  هتف  رگ  یق  یمع  م 

... میر  مبو،ب  _خ 

: تف  گ  هک  مدر  ب  هری  گتس  د  تم  س  هب  ار  متس  د 

هچ... _نغ 

. هتف  ا  یم  ن  یق  افتا  ...هچی  متر  انک  تد  م  مام  ت  ن 

یب  ... تم  س  کی  عملا  یاه  ش  خبمارآ  مام  وت  نیئ  "دک 

نم" رانک  رد  وت  ک 

: مدز  بل  دش  ریز  ارس  ملد  شرد  فرح  زا  هک  یش  مار  اآ 

هبو... خ  نیا   _

هش! اب  دب  هنو  تیم  _ن 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

521 تراپ #

ناهج تم  س  هش  یش  مهب  ارآ  یا  هقت  هک  مدز  ید  نخ  ک 

. درو  خ 

یارب سیر  تش  اد  نت  رب  دیف  س  مرف  هک  ینا  وج  رس  پ 
هریت و  گر  زب  نام  تخ  اس  هب  هراش  وابا  هدا  د  ناک  ت  ناه  ج 

دز: بل  طا  یح  زکر  م 

هش..." یم  عو  رش  دهرا  ارج  "ا 
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: تف  گ  هش  یش  ند  کیش  نیی  اپ  اب  ناه  ج 

رس. ای  نو  نمم   _

دز: بل  و  هدی  چخر  نم  هب  ور  س  پ 

؟ یا  هدا  _مآ 

: تف  گ  هک  مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر  نان  یمط  اا 

. میر  _پسب 

،اب هدر  شف  منا  تش  گنا  نای  ارم  یز  لف  هری  گتس  د 
. مدش  هدا  یپ  نیش  ام  وزا  هدر  ک  زاب  ار  بر  شد  ندی  ش 

و هدش  هدا  یپ  نیش  ام  ند  رک  ش  وما  خ  اب  مه  ناه  ج 

دات. مااسی  هناش  هب  ه 

تردق راگ  شنا  فاط  عنا  یب  و  ید  ج  تر  وص  هب  هاگ  ان 
. متف  ر 

مدق نیل  وا  متس  اوخ  و  هدرش  ارف  مکچ  وک  یت  سد  فی  ک 
. درو  آ  ولج  شار  یوز  اب  هک  مرا  درب  ا 
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هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

. متخ  ود  ش  ترو  ص  وهب  هد  روآ  ارباال  مه  اگن  دید  رت  ا 

مریگب شار  یوز  اب  درک  هرا  شا  و  مش  چ  ا 

رد هرا  بکی  هب  هناو  نرپ  ارازه  متف  گ  یم  رگا  دوب  ن  غو  ر 
دند! رپز  م 

ار نآ  هار  نای  م  اما  مچ  یپب  ش  رود  ار  متس  د  متس  ا 
: متف  وگ  هدر  وآ  نیی  ا 

هش... اب  لخ  اد  نو  شس  وس  اج  ای  امد  آ  نو  ا  هگا   _

: تف  وگ  هدی  چخر  متم  س  الهب  م 

مسارم نیا  هب  نم  هار  مه  تن  دموا  نیم  هچ...ه  نغ   _
. مدی  مهف  وتق  یقح  نم  هک  هنی  ا  هدن  هد  نو  ش 

راد. هگن  باال  وتر  وس  ریگ  ب  ومت  سد  پس 

نم... هفب  مان  وا  ونی  ها  شتقو  یت...  نسی  نم  ریس  وا 
. نو  شغ  ارس  مر  یم  دوز  یلی  خ  نو  چ 

... دوب  ناه  ج  اب  ق 
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! دوب  اه  زیچ  یلی  خ  هدن  هد  ناش  ن  مند  مآ  نیم  ه 

... مند  وب  هانگ  یب  همه  زا  رت  م 

! تش  اد  ثح  ب  یاج  بخ   ... مند  وبن  ریس  ا  ا 

حیضوت کی  اراب  هاتو  هک  لمج  نیا  ماه  یا  متس  ناوت  یم  ن 
... منک  نای  رصب  متخ 

ناهج ریس  ا  راو  هناو  ید  مبل  وق  حو  ر  هک  حاال  مه  ن 

دند. وب  ه 

. مدی  پچی  ناه  ج  یو  زاب  رود  ار  متس  ود  هدی  زگ  ب 

شار یاه  بل  هب  تی  ارس  دص  شق  نامش  چ  نو  رد  هدن  خ 
؟ تش  ا 

ار ید  ورو  یاه  هلپ  هو  درک  تک  رح  نام  تخ  اس  تم  س  ه 
هلصاف باال  نلا  س  بر  دد  رگاپ  هب  ند  .ابریس  مید  رک  ی 

دش. ز 

یارب یک  شم  راو  لش  تک  اب  یا  هداتفا  اج  اتبس  ن  د 
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@DONYAIEMAMNOE

: تفگ و هداد ناکت رس ناهج

... نابرق دیدموا شوخ _

: تفگ و هداد تسد درم اب ناهج

دش؟ عورش ، نونمم _

: تفگ شمارآ اب درم

... تفر نس یور رفن نیلوا _
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رس مار  اتح  لا  مک  ردو  هدی  چخر  نم  تم  س  سهب  پ 
: تف  وگ  هدر  ک  م 

... ناو  ج  منا  خ  دید  موا  ش  وخ   _

؟ مری  گب  ور  نو  تلیا  سو  منو  ت  ی 

هناشن هب  شار  یاه  پکل  هک  مدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  ه 
. درش  ف  مه  یو  ربر  نان  یمط  ا 

وهب هدر  وآ  رد  ار  متش  اد  نت  هب  هک  یی  وتل  وپا  شلا 
. مدا  شد  دتس 

: تف  وگ  هدز  ید  نخب  ل  ناش  نتف  رگ  ا 

... نلا  س  لخ  اد  دیئ  امر  _فب 

ناهج تم  س  وهب  هدی  شک  منه  اریپ  هب  یت  س 
. مدی  چخر 
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شرب هاگ  ون  هتس  شب  شقن  ناور  با  نای  م  یگ  نرم  ک  مخ  ا 
. دوب  میا  ه  هناش  یو  ر 

تمس هب  تس  وابد  هدز  ن  یف  رح  مرو  صت  س  کعر  ب 
: درک  هرا  شا  نلا  س  پ 

... تم  س  نیا  _زا 

اما تع  رس  هب  ار  مچ  م  هک  متش  ادرب  ار  مدق  نیل  و 
: تف  رگ  ش  متش  نای  م  یرا  شف  هچی  نو  د 

هچ... _نغ 

اب هک  متخ  ود  ش  نامش  چ  وهب  هدر  ارباالوا  مه  ا 
: تف  گ  وطالین  ثک  م 

یش! یمن  رود  نم  زا  یر  تم  یلی  _م 

: مدز  بل  و  هتخ  ادنا  ن  امرود  کچ  وک  نلا  س  هب  یه  ا 

... هتف  ا  یم  ن  یق  افتا  هچی  یت  _فگ 

... متف  گ  یچ  منو  د  یم   _
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... تس  ین  نو  ا  مرو  ظ 

... یلی  ...خ  بش  و...ما 

! نیی  نایم  هگی  د  مدر  ک  رکف  اباب   _

. درک  تو  ف  شارکالهف  سف  ن  ناه  ج  رایه  م  یاد  ص  ا 
دز: چپ  مبل  شق  وگ  ریز  هناز  ومر  م  یس  ح 

هتر! یغ  شزا  اراک  نیا   _

: تف  گ  یم  نک  درخ  با  صع  ا  یق  طنم  اب  مزغ  م  ا 

! هتی  نما  یار  ب  طق  ف  مدی  _اش 

. دیش  شک  وغآ  رد  هناد  رم  ار  ناه  وج  هدم  آ  ولج  رایه  م 

. دیخ  رچ  نم  هب  ور  هدن  خ  واب  هتف  شگ  شو  گ  ریز  یز  ی 

: تف  وگ  هدر  وآ  ولج  شار  دتس 

ش وای  س  تب  االنون  دیی  ایب   ... ناج  هچ  نغ  _سالم 

هش... ی 
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. هدر  ک  عو  رش  هنو  درم  نو  یس  لک  ز 

هراشا و  دید  نخ  دری  گب  شار  دوخ  یو  لج  هکن  آ  نو  د 
تکرح گن  ر  یا  هوه  وق  یگ  رزب  بر  د  تم  س  هب  د 

. مین  ک 

هب رتش  یب  یق  یس  وم  س  یب  مید  ش  یم  کی  دزن  ردق  چ  ر 
. دیس  ر  یم  ش  و 

یپ ات  ینی  نچ  نیا  یاه  ینامه  م  مدر  ک  یم  رکف  هش  ی 
تشاد حاالخالفش  راگ  نا  اما  دناز  رل  یم  ار  نام  تخ  ا 

دش. یم  تب  ا 

بآ  . مدش  تی  عمج  لیس  هج  وتم  تهزا  بر  د  ند  ش  زاب  ا 
ناهج هب  یم  دق  هتس  او  خان  و  هدا  د  تر  وق  ار  منا  ه 

. مدش  کی  د 

. دیچ  یپ  مرم  ک  رود  شار  دتس  مه  وا  نیح  نیم  ه 

هجو هچی  هب  نم  هتس  او  خان  ای  هتس  اوخ  ...حاال  ب 

. متف  رگ  یم  ن  هلص  شاف  وغآ  نیا  ز 
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... داتسیا نس یور و هدیخرچ سنلا رود اترود مهاگن

؟؟؟ دندوب یناریا یاه نکنام اه نیا

درک هراشا رایهم هک یزیم تمس هب ناهج تکرح اب

. متفرگ نس ارزا مهاگن

. مدش هنازرف و باتهم هجوتم هزات

هدنخ اب مه شوگ ریز و هدوب نس هب ود ره هاگن

. دندرک یم همزمز
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یهاوخ حس  دوج  و  موم  ابت  ینا  مز  ار  اه  مدآ  ش  "زرا 

یش..." اب  هتش  ادن  ار  اهنآ  هک  د 

دوجو ما  یگ  دنز  رد  ید  ایز  ش  زرا  اب  یاه  مدا  ن 
. تش  ا 

مه دند  وب  متش  پ  تخ  س  طی  ارش  رد  مه  هک  یی  اه  م 

اما... مرا  نک  اه  ید  اش  ر 

ناشنتشاد و  ند  وب  یار  ب  تق  و  هچی  مدر  ک  یم  حس 

. مدر  کن  ار  دنش  شاب  القی  هک  یر  کش  ت 

س... گرن  نام  وام  اباب  جاح   ... هناز  رف  با،  ت 

. ناش  یاه  تن  طیش  مام  ابت  نام  ویا  نام  یپ  یت  ح 

ادج مرا  کفا  زا  مرم  ک  تش  پ  ناه  ج  تس  د  نتس  شن  ا 
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. مدناخرچ شتمس ارهب مرس و هدش

... یرهاوج ناهج

نیا دراو شرود یاه مدآ یمامت هارمه حاال مه وا

دوب. هدش تسیل

... شنایفارطا مه دوب شزرا اب شدوخ مه هک یدرم

ــه؟ چنغ _

هک دروآ نابز ارهب ممسا دنلب و قوذ اب یروج هنازرف

. دندناخرچ رس نامتمس هب فارطا یاه زیم

نیا منادن دش یم رگم و دیشخرد یم شهاگن

؟ تسا کشا قرب ، ششخرد

تشاد یفیفخ شزرل هک ییاه تسد واب هدیزگ بل

دش. دنلب شیاج زا

زیم تمس ،هب هدرک روبع مرانک زا فرح نودب ناهج

راک نیا تباب ردقچ . تسشن رایهم رانک و هتفر
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. مدو  شب  نون  م 

ش وغآ  رد  ار  هناز  رف  و  هدرک  یط  ار  هدن  ام  یاه  م 

. مدی  ش 

. دوب  شن  شرام  لبا  ق  هک  ایزد  ردق  ...نآ  مدو  شب  گنت  ل 

... یرا  کهد  ب  نم  هب  تل  تک  همل  باق  هی  _وت 

... مدن  خن  ش  فرح  زا  متس  ناوت  ن 

: متف  وگ  هدز  ش  رمک  هب  یا  هبر  ض 

! تس  رپ  تل  تک  هرت  خد   _

نیا هنی  بیم  تق  و  دنچ  دعب  وش  سلا  نید  نچ  تس  ود  م 

؟ هنز  یم  وفر  ح 

؟ ید  شن  م 

بل منا  مش  چ  هب  هاگ  وابن  هدی  شک  بق  شارع  د 

: دیچ  ر 

نش؟ یم  مدآ  اه  هتش  رف  هگم   _
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؟ افط  ل  بلغ  منم  هش  _یم 

یبآ س  ابل  شرد  ندی  وابد  هدی  چخر  با  تهم  هب  و 
: مدز  بل  ش  نشو  ر 

ید! ش  زان  ردق  چ  با  تهم  نم...  یاد  _خ 

هشوگ ش  ناتش  گنا  ند  وابکیش  هدز  ید  نخ  کت  هناز  ر 
دز: بل  ش  مش  چ 

س... وب  ینش  اچ  هرذ  هی  !اب  تفگ  ونی  مه  مرا  یهم  موه   _

هرهچ رد  یگ  نشق  داض  هکت  ید  نخبل  و  مخ  ابا  با  ت 
هنازرف یو  زاب  هب  شار  متش  دوب  هدر  ک  داج  اشیا 

. دیب  و 

حاال... وگب  همه  _هب 

. مدر  ک  هاگ  ن  رایه  م  هب  با  تهم  هناش  زپس 

! تس  ا  با  تهم  ش  شیپ  ساو  ح  مام  ت  دوب  ص  خش  م 

! تس  ا  نای  هبب  تج  اح  هچ   ... تس  ا  نای  ع  هچ  _واالنآ 
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شیاه هنوگ و هدش مخ نییاپ هب ور باتهم یاه بل

. تفرگ گنر

؟؟ هدلب متلا جخ لحم رداهب نزب هللا! مسب _

اسنوم #: هدنسیون
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: متف  وگ  هدی  د 
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... ناز  رف  نک  شن  تیذ  _ا 

و تخ  ادنا  باال  هناش  یا  هنازو  مرم  نح  ابل  هناز  ر 
: تف  گ 

هک! ش  مدر  کن  زون  _ه 

... دین  بیش  افط  ل  امنا  _خ 

باتهم تر  وص  هب  هشار  اگن  فر  ح  نیا  نتف  ابگ  رایه  م 
. تخ  و 

ام هب  یه  اگن  مین  واب  هدرک  زیر  یم  شارک  نامش  چ 
: تس  شن  ش  بل  هش  وگ  یک  چو  ک  دنخ  ب 

نم؟ منا  خ  هب  دیت  فگ  یچ   _

و هدی  شک  شار  دتس  هک  دنک  زاب  ناهد  تس  اوخ  هناز  ر 

: متف  گ 

حامت... هش  مرگ   _

میزیچ نم...  مبو  !خ  تس  ین  ممر  گ  نم  _هن 
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. هدش  ن  میز  یچ  هک!  تس  ی 

شدز: یاه  هنو  گ  هب  تس  وابد  هدا  د  ناک  رست  هناز  ر 

نم!  ! منم  انیا   _

بقع ار  با  تهم  یلد  نص  یا  هدم  کشآ  دنخ  اببل  رایه  م 
: تف  وگ  هدی  ش 

، نس  ور  بدای  لو  ا  رود  یارب  داه  رف  نک  لم  حت  مکی   _

طا... یح  میر  یم  ش  د 

: متف  شگ  دتس  نتف  رگ  واب  هتس  شن  هناز  رف  رانک  یلد  ن 

... هناز  _رف 

هاگ... داد  یو  ت  مه   ... هرادا  مه   . منک  رکش  ت  تز  دشا  ن 
منک یم  نار  بج  ید...  کیش  تم  حز  یلی  خ 

. دوب  هفی  ظو  هچ...  نغ  دوب  ن  تم  _حز 

یم... رها  وخ   ، یت  نسی  مقی  فر  و  تس  ود  طق  ف  و 

... ننک  یم  یرا  ک  ره  نو  شد  اونا  خ  یار  ب  امد  آ 
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دنخبل واب  هدش  مخ  ن  امتمس  هب  با  تهم  نیح  نیم  ه 
: تف  گ 

. دمو  شا  وای  _س 

. مدی  دنخ  هاگ  ادو  خ  وان  هدی  خرچ  نس  تم  س  هب  مه  ا 

هتسشن نلا  س  یاج  امک  همه  تس  ناد  یم  ایو  شگ  وای  س 
یمن هاگ  ن  تم  سق  نیا  هب  مه  یف  داص  ت  یت  ح  هک  م 

! د 

اعطق دنت  خان  ش  یم  شارن  وای  س  هک  ینا  سک  یار  ب 
و بد  وم  رس  پ  کی  دنن  ؛ام  دوب  هدش  بی  رفلد  و  با  ذ 

مظ! ن 

... فر  ط  کی  ش  نوی  پاپ  اب  یک  شم  راو  لش  و  تک  ت 

! فر  ط  کی  اش  هدش  بت  رم  یاه  و 

ش نکاو  ات  مدی  شک  ولج  ار  مدو  خ  یم  ک  هاگ  ادو  خ  ا 
. منی  بب  ار  ناه  ج 
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یاه مخا دوجو واب هتفرگ شناهد یور اررب شتسد

! هتفرگ شا هدنخ دوب صخشم شا یگشیمه

شوگ ریز و دیزرل یم حوضو هب رایهم یاه هناش

دز. یم فرح ناهج

تشپ اب دوب هتسشن رایهم هناش هب هناش هک باتهم

: تفگ و هدز رایهم یوزاب هب تسد

... هچب هراد هانگ ، دینکن _

: تفگ و دیخرچ ام تمس هب رایهم

! هنک فاص وشاهوم هتسنوت یک منیبب ماوخ _یم

. دیخرچ متمس هب هک دوب ناهج هب نانچمه مهاگن

دوب. هتسشن شیاه بل یور رب دنخبل

! بسچلد یاه بایمک نامه زا

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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هب نام  هاگ  ن  قی  مع  هرگ  تی  عمج  زند  تس  د  یاد  ص  ا 
. مید  یخ  رچ  نس  تم  س  هب  ودر  وه  هدش  عط  ق  هرا  ب 

. مدو  ب  هدی  چخر  تم  س  نآ  هب  هک  نم  لق  ا 

درم، ماد  نا  تش  رد  یاه  ن  کنام  یم  امت  هار  مه  هب  داه  ر 

یط ار  نس  ریس  م  دتم  وم  مظ  نم  یط  خ  نو  چم  ه 
دند. ر 

یم و  درک  یم  نام  هاگ  ن  میقتس  م  رابن  یا  مه  ش  وای  س 
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! دید  ن 

و هدر  ب  ورف  ش  ناه  ند  ورد  شار  تش  گنا  ود  هناز  ر 
. دیش  ک  باالیی  بدنل  تو  س 

. تش  گرب  نام  تمس  هب  تو  س  نیا  اب  داه  ر 

شهب هاگ  ن  نلا  س  کی  رات  همی  ن  یاض  پسپسف 

. دیخ  رچ  نم  ات  ناه  ج  زا  تع  ر 

و هتس  شب  شقن  یاهب  ل  یو  ربر  تی  زاراض  ید  نخب  ل 
ش دتس  یش  ارت  ش  وخ  و  دیف  س  یاص  ع  هک  روط  ن 

. درک  میظ  وعت  هدز  تس  د  تی  عمج  یار  ب  د 

: متف  وگ  هدی  چخر  هناز  رف  تم  س  ه 

؟ یس  انش  یم  ودا  هرف  _وت 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  شارباال  ناور  ب 

همه یا  هتش  رهر  یو  مس،ت  انش  یم  هک  همو  لعم   _
نس... انش  یم  ونو  شان  یرت  ه 
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اه منا  خ  فص  ش  فنب  هب  یبآ  گنر  زا  نلا  س  رون  ریی  غت  ا 
تکرح هب  عو  رش  یلی  طتس  م  نس  یو  ربر  یی  ابیز  ه 

دند. ر 

و یگ  داس  نیع  رد  هدش  یح  ارط  یاه  س  با  ه 

. دوب  لص  ف  بس  انم  ال  ماک  اش  هدن  نک  هری  خ  یی  ا 

مرن یلی  خ  هناز  رف  جنر  آ  باتهم  و  رایه  م  ند  ش  ابدنل 

. تف  ر  ورف  میو  لهپ  ر 

: مدی  دنخ  و  هتف  رگ  ود  ره  زا  ار  مه  ا 

نیا هک  ش...حاال  هب  زیر  ن  مرک   ... هناز  رف  دهرا  هانگ   _
! راذ  وتن  هش  یم  مدآ  دهرا 

: تف  وگ  دید  ن 

هش... یم  ادج  مزا  ملُق  دهرا  تس  ین  مدو  خ  تس  _د 

؟ یش  ک  هقی  اوع  د  مرب  یک  اب  هگی  د 

شرد یاه  مخ  ا  نلا  س  رگی  د  تم  س  شهب  هاگ  ن  ند  اااتف 
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: تف  وگ  هدش  م 

ونیا حلا  مرب  مای.  هم  گید  هقی  قد  دنچ  هی  نم  هچ،  _نغ 

... مری  گ 

دننام و  هدش  شبدنل  یاج  زا  اجک  مس  رپب  هکن  زاآ  ل 

دش. رود  راد  هلا  بند  هرا  تس  ک 

... ناه  وج  مدن  ام  نم  حاال 

! هلص  اف  یلد  نص  هس  هتب  ولا 

درک هرا  شا  هدش  شبدنل  یاج  زا  مه  اگن  ند  ید  اب  ناه  ج 
. موش  بدنل  زین  ن 

ش تمس  وهب  هدش  مبدنل  یاج  زا  نام  رود  هب  یه  اگن  ا 
. متف  ر 

؟ میر  یم  اجک   _

. تف  رگ  متم  س  هب  شار  دتس 

؟ یرا  د  دام  تعا  مهب   _
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متسد و  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  ار  مرس  دید  رت  ی 
. متش  اذگ  ش  رددتس  ا 

دش. متس  د  لفق  و  هدم  آ  نییاپ  منا  مش  چ  شزا  هاگ  ن 

نلا س  رگی  د  تم  س  وهب  هدر  ک  مکح  شارم  ناتش  گ 
. تف  ر 

ات دات  اسی  رانک  یبو  گچ  رزب  اتبس  ن  بر  د  ند  رک  زاب  ا 
. موش  ودرا  لو  ا  ن 

مدق نیم  ود  اب  اما  متش  ادرب  مدق  و  هدز  یم  ارآ  دنخ  ب 
. مدش  کش  خ  میا  ج  ر 

... مید  وب  هدا  تس  هیا  ناقشاع  ملی  ف  کی  زکر  م  رد  راگ  ن 

نایرع امام  لص،ت  یف  امرس  هط  ساو  هب  هک  ینا  تخ  ر 
هسیر اب  رت  مام  هچت  ره  ییابی  ز  حاالهب  دند  وب  ه 

! دند  یش  دخر  یم  رون  ی 

و هدی  چخر  هخ  اش  ههب  خاش  و  تخ  رد  هنت  زا  اه  هس  ی 
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@DONYAIEMAMNOE

! دندوب هدنام قلعم نییاپ تمس هب

. دندوب هدمآ مهدرگ نونجم دیب هورگ کی راگنا

: مدیسرپ هاگادوخان

هیک؟ راک _انیا

_نم...

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

526 تراپ #



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

؟ دوب  رور  غم  رج  ات  کی  راک  تف،  ارظ  زا  مج  ح  ن 

یر؟ هاو  ج  ناه  ج  مه  ن 

مدرک هاگ  اهن  تخ  سرد  شوپس  یاپ  اترس  هب  یرو  ج 
. دناو  خ  منه  زاپسذ  ار  ملا  وس  راگ  نا  ه 

ش راو  لش  بی  ج  نو  رد  شار  ش،دتس  تک  ند  رب  بق  اع 
: تف  وگ  هدر  ب  و 

! متف  رن  اتخ  هکباالیرد  هتب  _لا 

. مدا  د  وش  هدی  ا  طق  ف  ن 

. متف  رگ  رب  رد  ار  میا  ه  هناش  و  هدی  دنخ  ز 

! متف  گن  یز  یچ  هک  نم   _

: تف  وگ  هدر  وا  رد  شار  شتک  نامش  چ  ند  رک  زیر  ا 

. دوب  یف  اک  ماپ  اترس  هب  ته  اگن  نو  _ا 
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یور رب  ار  تک  و  هدا  رد  وبع  متش  زاپ  مار  شارا  دتس 

. تخ  ادنا  میا  ه  ه 

تد... وخ  اما  نو،  نمم   _

... مبو  _خ 

: متف  وگ  هدی  مچخر  نابز  هک  درا  درب  مدق  تس  ا 

بش نو  ا  لثم  یرو  خب  امر  س  هرا  بود  هگا  هدر،  س  اوه   _
... ب 

... بش  نآ  تا  ظح  ل  نیر  خآ  دای  ا 

بل تر  ارح  رتد  ب  نآ  وزا  ناهج  هدی  زرو  ند  ب  یام  ر 
مناهد نتس  وابب  هدش  درگ  منا  مش  چ  هظ  حل  کی  ش  ی 

. مدن  ادر  گرب  یع  یبط  حاتل  هب  ار  متر  و 

هک یلا  ح  ورد  هدر  ک  کی  دزن  مه  هب  ار  تک  فر  ط  و 
هک ینا  هج  تم  س  هب  مه  اگن  مدر  ک  یم  تالش  هنای  ش 

: متف  گ  دتف  ین  دوب  هتف  شباالر  ناور  ب 
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... هگی  د  یبو  ،خ  یبو  خ  یت  _فگ 

دز: بل  هک  منک  روب  شع  رانک  زا  متس  ا 

؟ هدن  وم  تد  ای  بش  نو  زاا  یچ   _

وطالین اتبس  ن  ثک  م  ابو  هدرش  ف  مه  هب  ار  میا  ه  پکل 

: متف  شگ  هاگ  ردن  هری  وخ  هدی  شچخر  تمس  ه 

هش. ب  مش  وما  رف  یز  یچ  هک  متش  ادن  بت  نم   _

ش بل  هش  وگ  اش  هدر  وخ  هرگ  مه  رد  یاه  مخ  ا  دوج  او 

: تف  وگ  هتف  باالر  یم  ک 

! هتس  _رد 

... متش  اد  ن 

دش. لم  اک  کر  ادم  همه   ... زور  نو  ا  ینو  د 

یرهاوج ناه  ج  داد  یم  نو  شن  هک  یک  راد  م  ه 

. هدر  ک  هابت  ش 

دش. ش  نامش  چ  لفق  لا  وس  ورپ  گن  گ  مه  ا 
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نم؟ رط  اخب  ؟  دوب  کر  ادم  رط  اخب  ش...  حلا  نو  ا 

کر...؟ ادم  نو  رطا  اخب   _

. درک  اج  هباج  منا  مش  چ  رد  شار  هاگ  ن  تو  کس  ر 

میاهوم زا  یا  هرط  دیز  و  هظ  حل  نیم  ه  هک  یم  کح  م  د 
. دیش  ک  متر  وص  یو  ربر  ا 

منزب رانک  ار  نآ  و  هدر  ارباالوآ  متس  د  هکن  زاآ  ل 

اب درو  بخر  نو  .دب  تس  شن  متر  وص  یو  ربر  ناه  ج  تس  د 
دز. رانک  ار  میا  هوم  یم  رن  هب  متر  وص  تس  و 

دش؟ غقر  ایرد  هب  ند  رک  هاگ  ابن  اهنت  دش  یم   "

... مدش  ن 

"! دین  شکن  ربخ   ، مرا  دن  تا  جن  قیر  غ  هب  مه  یزا  ی 

دش! بدنل  هرا  بکی  هب  گن  هآ  یاد  ص 

و هتش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  دق  گن  هآ  ند  ینش  اب  ناه  ج 
. تف  رگ  ملب  اقم  شار  دتس 
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. مدر  ک  هاگ  شن  دتس  هب  بج  عت  ا 

؟ میص  قرب  تس  اوخ  ی 

: مدز  ب 

. متس  ین  دلب  ال  صا  نم  نم...   ، هوا   _
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بجعت ای  دری  گب  رخ  سم  ت  گن  شر  نامش  چ  هکن  آ  نو  د 
دز: بل  ینا  بره  شوم  مار  ابآ  د 

یر... یگب  دای  ینو  تیم   _

. مدو  ب  هتش  ادر  ب  یگ  رزب  یاه  مدق  زور  ما  هب  ات  ن 

... منا  وت  یم  ن  دنت  فگ  یم  اه  یلی  خ  هک  یی  اه  م 

! موش  یم  ن  قف  و 

! مند  وب  رتخ  د  هچ   ، ممک  نس  ظا  حل  هب  ه 

یاهراک یت  خس  هب  اعط  ق  درم  نیا  اب  مه  نآ  ند،  یص  ق 
. دوب  ن  رگی  د 

ش دتس  نای  ارم  متس  ید  ناهگا  ن  یم  یمص  ت  ذاخ  اتا 
. متش  ا 

ار اهنآ  رون  یاه  هس  یر  ای  دیش  دخر  یم  ش  نامش  چ 
؟ دند  اد  یم  ناش  هشن  یمه  زا  رت  ناش  دخر 

. درک  رپ  ار  نام  نیب  هلص  اف  یم  ارآ  ه 
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ورب هدروآ ارباال مرگید تسد هک متفرگ یقیمع مد

. تشاذگ شا هناش یور

مرمک رود مه ار شدازآ تسد و هدرک هاتوک یثکم

. دیچیپ

! داتسیا یم اجنیمه نامز شاک

کی هاگ  ادو  خان  تش  ادر  ب  متمس  هب  هک  یم  دق  نیل  وا  ا 
. متش  ادر  ب  بق  ع  هب  م 

ش... چخر  ره  ماگ...  ر 

هب هرا  بود  و  دند  ش  یم  ادج  نام  یاه  تس  د  هک  یرا  رب 
هدش گن  رپر  منه  ردذ  یا  هنو  گ  هب  دند  ریس  یم  م 

. تش  ادن  دوج  امو  زج  یز  یچ  راگ  نا  هک  د 

اه تخ  رد  هن  شاه  رف  گن  س  هس،هن  یر  زا  رپ  یغ  اب  ه 
دند! وب  نلا  س  لخ  اد  هک  یی  اه  مدآ  وهن 
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وام! دوب  ،وا  مدو  ب  نم  طق  ف 

اما... دش  مام  دش...ت  مام  ت  گن  ه 

. مدو  ب  ناه  شج  وغآ  رد  زون  ه  ن 

مان هب  یس  اسح  زاا  ش،رپ  مار  زاآ  رپ  یبو  چر  اهچ  ر 
دام! تعا  زا  ورپ  نتش  اد  تس  و 

. دیخ  رچ  متر  وص  رد  مار  وآ  مرن  ش  هاگ  ن 

: درک  همز  مز  مش  وگ  رانک  و  هدر  وآ  نیی  اپ  شار  ر 

. مدر  شکن  وما  رف  ور  یز  یچ  نم   _

ش؟ وما  ر 

؟ دوب  بش  نآ  ش  روظ  ن 

و... هس  وب  ن 

ش تمس  هب  ار  مرس  دوب  ه  دمآ  دنب  هک  یس  وفن  بج  عت  ا 
. مدن  اخر  چ 
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... شتروص یزاوم تسرد

کی مدوب نئمطم هک دوب مک یردق هب نامنایم هلصاف

. تسیفاک هسوب نآ رارکت یارب کچوک تکرح

رپوبلا شیپ زا شیب دنناوتب مراکفا هکنآ زا لبق

: دیچیپ مشوگ رد ییانشآ یادص دنریگب

؟ یدرک یتمرح یب مرتخد هرطاخ هب روطنیا سپ _

؟ یسلجم نیچمه هب شلتاق ندروا اب

شهب ردقنا و یتفرگ تاتسد نیب وشندب یتقو

؟ یدشن رفنتم تدوخ زا یدش کیدزن

الحپــرد!!؟ طصا هب
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یا هرذ  وا  اما  دش  تش  م  ناه  ج  هناش  یو  ربر  متس  د 
رابنیا میو  گب  نان  یمط  ابا  متس  ناوت  یم   . درو  خن  ناک  ت 

. دوب  هدش  ن  مه  هکو  ش  یت  ح 

! تش  اد  ار  دیو  ن  ند  مآ  عقو  ت  راگ  ن 

مدوب ینا  مش  چ  دها  ش  اهنت  نم  و  دوب  دیو  شهبن  پتش 

. دوب  تر  وفن  ید  یلپ  زا  رپ  ه 

. تش  اد  ار  ناه  ج  ند  رک  ینا  بص  ع  دص  ق  اعط  ق 

صال ورپ  مکح  م  هک  متخ  ود  ناهج  هب  هرا  بود  ار  مه  ا 

. دوب  هدش  هری  خ  متر  وص  هب  ت 
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دز: بل  و  هدر  ک  ودرا  مرم  ک  هب  یرا  شف  ش  ادتس 

ش... ابن  نار  _گن 

تقیقح همه  هدی  سر  ش  تقو  دوب  هتفگ  ناه  هتس،ج  ر 
... دیو  ن  اما  دنن  ادب  ا 

! تش  اد  تس  ردد  ار  ناه  ج  فع  ض  هط  ق 

! اناج  مس  !ا  اناج  تا  رط  ا 

. درک  یم  هدا  فتس  تا  املک  زا  هناد  رمن  اوج  ان  و 

دشاب هدی  سر  اش  هتس  اوخ  هب  راگنا  ناه  شج  چخر  ا 
تساوخ یم  هک  یا  هنو  گ  وهب  هدروآ  شارباال  ناتس  د 

هب اشار  هرا  شا  و  تس  ش  ناتش  گنا  دری  سگب  کع  ام  ز 
: تف  رگ  مه  لبا  قم  س  کعر  ب  تر  و 

... یرد  اک  هچ  هوا   _

... مرت  خد  لتا  وق  وج  دوس  نز  ردا  ر 

یلدنص تک  رح  واب  هدر  وآ  نیی  اپ  شار  ناتس  د 
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داد: هما  دا  ولج  شهب  راد  چخر 

مزا وت  ومی  گدن  ز  مهم  نز  !داتو  هیب  عیج  تش  ونر  _س 

! یت  ف 

یوت  ، دوب  هدر  ک  رک  ومد  وآ  شعملا  وگ  تا  عدا  هک  یی  و 
ید. رک  یرا  کبار  خ  تت  یلو  ئسم  ودر  ه 

بیج نو  رد  شار  رگی  د  تس  شد  مار  ردآ  ناه  ج 
: تف  وگ  هدر  ب  ورف  ش  راو  ل 

نم ند  رک  گر  وگ  یه  انگ  یب  هب  تندرک  دوم  ناو  هگا   _
قیاقح هرا  برد  مکی  هدش  مومت  تی  یخلا  نات  ساد  یو  ت 

! نو  خب  هض  و 

وقیاقح زا  سیر  هی  ا  مدآ  هری  هکباالم  نس  هتب  ل 
ید، رک  یم  فر  صم  ما  هش  یش  ...وت  ننک  یم  ش  وما  ر 

. هیع  ی 

دوب هتس  شب  قن  دیو  ن  یاه  بل  یو  ربر  هک  ید  نخب  ل 
دش. وح  م 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

دنا. سر  شب  وج  هط  قن  هب  ار  ناهج  دوب  هتس  ناوت  ن 

! دوب  هتش  اذگ  هساش  اک  رد  یبا  سح  ناه  سج  کعر  ب 

دنچره  . مدی  دنخ  مری  گب  ار  مدوخ  یو  لج  هکن  آ  نو  د 
! ادص  ی 

: تف  گ  هک  درک  اش  یر  فک  یبا  سح  ما  هدن  خ  راگ  ن 

یش! ووا  یس  یف  طص  م  جاح  رتخ  _د 

! نرو  مخی  مس  ق  تا  باب  رس  ور  هلح  م  ل 

ییاطلغ هچ  یر  هاو  ج  ناه  ج  اب  یرا  د  وت  تق  ونو  ا 
... ینک  ی 

مرگ مش  تتخ  ابش  ای  هش  یم  متخ  ینومهم  نیا  هب  طق  ف 
؟ ینک  ی 

دش. لید  بت  یت  عاس  بم  ب  کی  هب  هین  اث  مدص  رد  ناه  ج 

ش! یاه  س  فن  یاد  ص  ند  ش  ش،بدنل  ندر  گ  ند  ش  سخر 

. متف  رگ  شار  یوز  اب  تع  رس  هب  هک  درا  درب  مدق  تس  ا 
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درک. یم غاد ار متسد تسوپ راگنا شنت ترارح
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نآ هک  دیش  ک  نو  ریب  منا  سدت  نیب  زا  مکح  شارم  یوز  ا 
. متف  رگ  هرا  بود  ا 

! ناه  _ج 
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هس... اشرب  هتس  اوخ  هب  راذ  ن 

. هرا  دن  تی  مها  یا  هرذ  نو  ا  فر  ح 

! تس  ین  یچ  یه  نو  نک...ا  هاگ  شن  ه 

ینابصع ورو  ت  داو  خ  یم  ش  دوخ  ند  رک  مهم  یار  ب 
ه...

خرس یاه  هگر  زا  ورپ  کان  سر  ت  یرد  ق  شهب  نامش  چ 
اش یلد  نص  اراب  دیو  ن  مدی  سر  ت  یم  هک  دوب  ه 

! دنک  هلا  چ 

ش گدرا  هک  مدر  وآ  ناه  یج  وزاب  هب  یرا  شف  منا  تش  گنا  ا 
. دیش  ک  بق  اع 

و هدر  ک  زاب  ناه  د  تس  اوخ  و  هدی  باالرپ  دیو  ن  ناو  ر 
: متف  گ  تع  رس  هب  هک  دنز  ب  یف  ر 

!... ینو  ت  یم  _ن 

بارخ  ، زند  نو  بز  مخ  اس...ز  هدی  اف  یب  اراک  ن 
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! امدآ فعض هطقن زا هدافتسا نم، ندرک

. یتسین مهم سک چیه یارب وت

. هشاب انشآ شوگ هب هک یتسین یمسا یتح

هک یدشن یمدآ یدرک یگدنز هک ما یلا سدنچ ره

. هشاب هتشاد تتسود مرفن هی یتح

هن!؟ هیبیجع تشونرس

وتخاب ایضعب ، نشاب هدنرب نریگ یم میمصت ایضعب

! نزاس یم نوشدوخ یارب

! تیاده دیون یزیگنا رب محرت

... مفساتم تارب

یم دیو  ن  بص  ع  هب  بص  ع  متف  گ  یم  عط  ق  حاالهب 

! دیز  ر 

متفگ یم  مدو  ب  هدی  دن  اشار  یک  شز  پ  یاه  هگر  ب  ر 
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! دنک  ش  یم  ار  مند  رگ  و  دوش  یم  شبدنل  یاج  زا  حامت 

تمس هب  مرس  داه  رف  مکح  وم  درس  یاد  ص  ند  ینش  ا 
: دیخ  رچ  اه  ه 

هدنوخان نو  مهم  زا  نم  یت  فگ  دیو  ،هبن  ناه  _ج 

؟ منک  یم  ن  مرگ  یی  اریذ  پ 

رب شار  هاگ  هکن  مدن  اخر  چ  ناه  ج  تم  س  هب  ار  م 

. مدی  د  مدو  خ  یو  ر 

! دوب  مار  آ 

؟ راخ  تفا  زا...  ورپ  مار  آ 

! داه  رف  هنم  هار  مه  دیو  _ن 

هارمه تک  رش  رد  زور  نآ  هک  ینا  مه   !!! دوب  نز  نام  ه 
! دوب  هدم  آ  دیو  ن 

دز: بل  و  هدر  وخ  اج  یا  هظ  حل  داه  ر 

وت!؟ هار  مه   _
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: تفگ و هدز هنیس ارهب شیاه تسد نز

؟ یدرک بجعت _هرآ...

دز. دنخزوپ یهاتوک ثکم اب داهرف

: تفگ و هدرک مک نز نآ اراب شا هلصاف

.. نرایب وتلیاسو همدخ مگیم _

! نوریب دیشمگ نم یوش زا

هب ابوا ماگمه مرمک رود ناهج تسد ندیچیپ اب

. مدرک تکرح اه هلپ تمس
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******

: تف  وگ  هدی  ئاس  ناد  ند  مش  خ  اب  داه  ر 

... مدر  ک  یم  ن  مش  رکف   _

هرتخد  ... متش  ادن  ربخ  ومداد  ش  رور  پ  منی  وتآتس  ر 
هاک! ریز  بآ  ِیض  و 

: تف  وگ  هدی  شک  ش  یاه  وم  الی  الهب  یت  سد  رایه  م 

ش نزر  س  وتد  وخ   . مید  شن  هج  وتم  نو  ممو  دک  _هچی 

نک. ن 

: تف  وگ  هدی  چخر  ناه  ج  هب  ور  س  پ 
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تدم هی  وت  اما  مرا  دن  احا  رط  یو  ر  یت  خان  ش  نم   _
ید... وب  داه  رف  لد  م 

؟ هنک  یم  راک  ش  پشی  همغ  ن  یت  سنو  د  یم  ن 

: تف  گ  ناه  ج  یاج  هب  داه  ر 

. تخ  انش  یم  ن  ناه  _ج 

زا تس  ...رد  هدش  ماد  خت  سا  هک  هها  م  هس  زا  رتم  ک  همغ  ن 
عورش هچ...  نغ  و  ناه  ج  رخآ  هاگ  داد  ند  ش  موم  ت  د 

. درو  وشآ  ایح  ارط  د 

. مدر  شک  ماد  خت  سا  دعب  دش  زوم  آ  ر 

یارب دوب  یبو  خ  حط  یس  ور  هنو  شنز  خب  یو  شت  ا 

لوبق وش  اراک  زا  ات  ود  لص  ف  نیا  یو  ش  یو  ت  نیم  ه 
... هرب  هنح  ص  ور  مدر  ک 

دز: بل  و  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  شسیر  وای  س 

باسح و  قی  قد  یلی  ند.خ  وب  هدر  ک  یز  یر  هما  نرب  وگن   _
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... ه 

؟ یگ  یم  ن  یچ  یه  ارچ  ...وت  ناه  ج 

هب رکف  تم  و  مار  هکآ  دیخر  چ  ناه  ج  تم  س  هب  مه  ا 
یتعاس کی   . دوب  هدش  هریخ  کچ  وک  و  یلی  طتس  م  ز 
هدنام ام  طق  وحاالف  تش  ذگ  یم  وش  ند  ش  مام  زت 

. مید  و 

دز: بل  یه  کاتو  ثک  ابم  ناه  ج 

یارب هام  کی   ... درک  ربص  ناد  نز  یو  ت  سلا  هدز  نوش   _
ندرک اج  یار  ب  هام  هس   ، اناج  ند  ش  هدی  د 

اش هلک  و  رس  دعب  داه...  رف  تک  رش  یو  شت  سو  س 

دش. ادی  پ 

؟ هیث  را  طق  ؟ف  هدر  گ  یم  یچ  لا  ب 

هح... شوضا  فده  _هن... 

ش تمس  هب  نام  یگ  مه  هاگ  ن  با  تهم  فر  ح  نیا  ا 
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... ناه  ج  یت  .ح  دیخ  ر 

: تف  گ  یق  یمع  مد  اب  با  ت 

. دوب  یر  هاو  ج  دیش  مج  رت  خد  کت  دام  تی،اد  اده  دیو  _ن 

اهعالهق هما  نزو  ر  هک  دیتس  ه  یا  هدا  خونا  اها  م 
... نرا  د  نو  تهب  ید  ا 

؟ دید  رک  نو  ریب  نو  تداو  ناخ  زا  روط  چ  ودی  و 

.رد مش  اب  هدن  وخ  هاش  رابرد  یز  یچ  دای  من  مدا  ی  ن 
... متش  ادن  هما  نزو  ر  هب  ما  عالهق  نام  ز  نو  ا  عقا  و 

دز: بل  دید  رت  یب  رایه  م 

ونو... ا  ناه  _ج 

و هدر  ک  عط  شارق  فرح  د،  شاب  هدی  مهف  ار  یز  یچ  راگ  ن 
: تف  گ  ناه  ج  تم  س  هب  ند  یخ  رچ  ا 

_وت...

یی... شوت  فده  هر،  یگب  ماق  تنا  وت  زا  داو  مخی 
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... ایزاب نیا همه

... هزور نوا رطاخب
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: تف  وگ  هدش  عمج  ناه  ج  یاه  مخ  ا 

میقتسم هنو  تیم  ؟  هرا  یم  رد  یزاب  همه  نیا  ارچ  _پس 
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. مدوخ غارس دایب

دینز یم فرح شزا هک یزور نوا دیگب هش _یم

؟ داتفا یقافتا هچ اقیقد

هدرشف مه هب ناهج یاه کلپ باتهم لا وس نیا اب

باالو شیولگ کبیس شتسد ندش تشم ابو هدش

. تفر نییاپ

دنوش یم گنرمک دنور یمن نیب زا تقو چیه اهدرد "

... نهذ ی هشوگ

دنک. یروآدای اهار نآ یسک دننام یم رظتنم

یم هدروخ کمن مخز کی دننام هک تسا هظحل نآ

ار..." لد ار...خآ لد ار... حور ... دننازوس

و هدی  چخر  با  تهم  تم  س  هب  یه  کاتو  ثک  ابم  رایه  م 
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دز: ب 

... ینو  د  یم  ش  ویب  مک  دیو  ن  هرا  برد   _

هی یط  و  تش  اد  عالهق  هرف  هسن  هط  بار  نو...هب  ا 
یم باال  ناه  ج  رها  وخ  شاب  اوع  ...د  قاف  تا  سیر 

... هری  گ 

وقاچ اب  ودی  ون  تس  د  یو  ر  هنک  یمن  ید  رما  ن  منا  ر 
... هرب  ی 

متفه هها  م  رخ  اوا   ... دوب  هلم  ا 

رنتراپ نو...  ریب  ه  نزب  هنو  خ  زا  تس  اوخ  یم  یت  ق 
لیم عالرمغ  هنک  یم  یع  وس  هش  یم  ش  عنام  م 

ونو... ا  نار  ی 

هک دخ  رچ  یم  ناه  ج  تم  س  هب  طا  یتحا  اب  رایه  م  هاگ  ن 
... هدش  السخر  ماک  حاال 

. متش  اذگ  ناه  ج  تس  د  یو  ربر  ار  متس  د  هاگ  ادو  خ 
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دش! سکب  فن  متش  اد  ک 

! دیش  ک  یم  درد  دول  مآ  خا  و  مار  هشآ  یمه  درم  ن 

دند! وبن  رگی  د  هک  ار  ینا  زیز  ع  د 

دز: بل  موم  غم  یه  اگن  اب  رایه  م 

... مید  ریس  رید  نو  ممه   _

قاتا ش  ندر  ب  عیر  .س  دوب  دب  یلی  خ  نار  یج  تی  عض  و 
. درو  این  موو  اما...د  علم 

هاگشیامن هی  بح  اص  تو  شاد  راک  بلط  سیر  هی  دیو،  ن 
. دوب  نیش  ا 

ش هب  ِناخ  دیش  مج  دام  اد  هکن  یا  با  سح  ور  اراک  ب 
هب تس  د  ناه  ج  نار  یج  تو  ف  دعب  اما  ند  وب  هدا  د  نام  ز 

دش. ر 

هنود هنو  ،د  دوب  لص  تو  کرش  هب  همه  دیو  ن  یاب  ا 

. درک  هکو  لب  وش  ا 
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. تخ  ورف  ور  هنو  .خ  تس  ب  وها  گش  رنیام 

آسو مدآ  هی  دش  تی  اده  دیو  ن  تع  اس  کی  زا  رتم  ک 
ید... رایل  یم  یار  اکب  لط  ساب  ا 

اراکبلط ریگ  میت  شاد  راظت  نا  هک  یا  هظ  حل  تس  ر 

شدز. بیغ  هتف  ی 

... نیم  ز  لد  وت  با  هرط  ق  هی  ل 

. مید  رک  ش  ادی  پ  اما  دیش  ک  لو  ط 

. درک  ش  ادی  پ  ناه  ج 

... منا  خ  ناط  لسل  را  خف  ِگر  زب  یوالیمردا  یو  ت 

هک دوب  یا  هیث  .را  دوب  ناریج  مان  هب  اجن  وا  عقا  و 

هس... ریم  رتخ  د  هب  مردا  زا  مس  ر  ق 

... اجن  وا  دات  سر  ف  ور  اراک  بلط  ه 

. دوب  ن  مهم  نو  شار  ب  یچ  یه   ، نتس  اوخ  یم  لو  پ  اانو 

زا ات  هس  ند...  ش  ربخ  اب  دیو  ن  تی  عض  و  زا  یت  ق 
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ندیرب وشاتشگنا
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. متش  اذگ  منا  هد  یو  ربر  ار  متس  ود  هدی  شک  ینی  ه 

؟ دند  رک  یم  یگ  دنز  یی  اه  مدآ  نین  چ  روط  چ 

مسج ،هب  یتو  رم  و  مح  ر  هچی  نو  دب  هک  یی  اه  م 
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دند! ناس  ر  یم  بی  سآ  نار  گ 

!... ناس  نا  کی  نات  شگ  نا  ند  ی 

؟ دوب  یگ  داس  نیم  ه  هب  رگم  یش  ور  ره  هب  بی  سآ  ال  ص 

؟ ناد  جو  با  ذع  نو  د 

مادک مدر  وآ  یم  رطن  اخ  هب  مدرک  یم  رکف  ردق  چ  ر 
! تش  ادن  تش  گنا  دیو  ن  تس  د 

هدیدن هک  دوب  یم  رچ  یاه  ش  کتس  د  رط  اخ  هب  اعط  ق 
درو! ایب  رد  ار  اه  نآ  مدو  ب 

: تف  وگ  هدر  ب  ورف  ش  یاه  وم  نای  م  یت  سد  رایه  م 

دیون ش...  یپ  سلا  هدز  نوش  ابیر  قت  هاگ  داد  یار  قبط   _

دش. ینا  دنز  وطالین  یلی  خ  تد  م  ه 

تقو دنچ  ات  میت  شاد  شن  زا  یر  بخ  هگی  د  نو  زاا  د 

دش. ادی  شپ  ولک  رس  هک  ش  ی 

رایهم یاه  فر  ح  زا  هک  یدب  حس  اراب  متس  ش  تش  گ 
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مرگید تس  د  نای  م  رد  دوب  هدش  قیر  زت  مدو  جو  ر 
: مدز  بل  و  هتف  ر 

کوبا... ینع  ...ی  دید  رگ  یم  ش  بندلا  هک  یم  دآ  هنک  _مم 

هش؟ اب  اراک  بلط  نو  مه  زا  یک  ی 

هب شار  رس  ثک  وابم  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  رایه  م 
. داد  ناک  رست  و  هدن  اخر  چ  ناه  ج  تم  س 

؟ یرا  د  یر  ظن   _

دز: بل  منا  دتس  هب  یه  اگن  اب  ناه  ج 

... مرا  دن  مود  ک  هچی  زا  یر  بخ  _هن... 

دز: بل  داه  ر 

نوشلا بند  نرب  فادر  متس  رف  یم   _

: تف  شگ  مار  ابآ  ناه  ج 

دیون یار  ب  بش  فادر...ما  یار  هشب  اب  افر  ح  هیق  _پسب 

. دوب  داه  رف  یار  ؛ب  دوب  ن 
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ش هبنیام  ور  وش  نیر  تهب  هشی  مه  لثم   ... مگی  م  کی  ر 
یت. شاذ  گ 

داد. ناک  رست  و  هدز  یم  ارآ  دنخ  بل  داه  ر 

: تف  وگ  هدر  ک  فا  ص  ولگ  ش  وای  س 

ش نوی  سک  لک  هب  یر  تش  شیب  شخرد  نم  روض  ح  هتب  _لا 

! د 

ش شدتس  وای  س  تم  س  هب  ند  ش  مخ  واب  دید  نخ  رایه  م 
: تف  وگ  هدر  شب  یاه  وم  تم  س  هب  ا 

؟ هنک  فا  ص  تس  نوت  وتا  هوم  یک   _

: تف  وگ  هدی  شک  بق  شارع  دوخ  مخ  شابا  وای  س 

! هتب  لا  مدو  ب  خمافل  هکی  ت  نیا  اب  نم   _

هبو... شخ  رچلا  ن  یچ  ه 

هدیشک ار  رایه  م  یو  زاب  یا  هدر  خ  ورف  دنخ  اببل  با  ت 
دنا. شن  ش  یاج  رد  ار  ووا 
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... یرکف _وت

. مدش نیشام فقوت هجوتم هزات ناهج یادص اب

؟ دوبن یغارچ چیه ارچ ؟ میدوب اجک
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. مدر  ک  همز  مز  و  هدی  چخر  ناه  ج  تم  س  ه 

راکیچ ش  باها  ناو  مخی  دیون  یار  اکب  لط  یت  سنو  دیم   _
؟ ن 

ناکت یف  ن  هناش  هبن  وسیر  هدش  عمج  ناه  ج  یاه  مخ  ا 
د.

... متس  نود  یم  _ن 

یم مرس  رد  ریس  م  لو  مط  امت  هرو  خ  دنن  ام  هک  یلا  و 
ثکم اب  دوب  هدر  ب  نیب  زا  ار  مزک  رمت  و  دیخ  ر 

: مدر  وآ  ناب  ز  هب  یه  کاتو 

یداتسرف یم  ور  اانو  مزاب  یت...  سنو  د  یم  هگا   _
؟ دیو  ن  غار  س 

. دیخ  رچ  متم  س  الهب  م 
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مدوب هبر  جت  یب  سهلا  دنچ  و  تس  یب  رس  پ  نم...هی   _
! درم  مام  شچ  یو  لج  و  داد  ملغب  وش  داز  ون  مره  اوخ  ه 

ییاد رط  اخ  هب  متس  نود  یم  هکن  مدو  ب  گن  گ  ردق  ن 
مرهاوخ تو  ف  یار  ایب  مش  اب  لا  حش  وخ  مند  ش 

... تح  ا 

هب هک  مدر  ک  ور  یرا  ک  سلا  نو  وا  هظ  حل  نو  ا  یو  ت 
. دوب  نیر  ت  تس  رد  مرظ  ن 

هک یزو  اجت  ص  اقت  داد.  یم  صپس  اقت  دیا  دیو؛ـب  ن 
کرت هک  ش  دش،بلق  هتش  ک  هک  ش  حو  دش،ر  نار  یج  ه 

. د 

ادخ... هن  ید  وب  یض  اق  _وت،هن 

... منو  دیم   _

اما... مرو  ایب  ناب  ز  هب  متس  ناوت  یم  ن 

... درک  یم  ن  دیو  ارابن  راک  نیا  ناه  ج  رگا  دیا  ش 
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یم وا ارزا شیاه راک صاقت یرگید روط رگا دیاش

دوب. هدنز اناج زورما تفرگ

ار مدو  خ  یم  ک  درب  شاد  تم  س  هب  ناه  ج  ند  ش  مخ  ا 
. مدی  شک  بق  ع 

. دیش  ک  نو  ریب  ار  متا  ر  طاخ  هچ  رتف  ود  هدر  ک  زاب  ار  ن 

! دوب  ناه  ج  زا  رپ  هک  همین  و  هفص  هچن  رتف  د  نام  ه 

: تف  وگ  هدر  وآ  ولج  ار  نآ  هک  دوب  ش  دتس  هب  مه  ا 

ش. مدا  د  یم  ته  شب  یپ  تق  و  یلی  خ  دیا  _ب 

: مدز  بل  مرس  ند  اد  ناک  وابت  هتف  رگ  ش  زادتس  ار  ن 

... هرا  دن  لا  کش  _ا 

هچ... _نغ 

؟ درک  یم  میا  دص  گن  شق  روط  نیا  روط  چ 
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@DONYAIEMAMNOE

گنهآ نیا اب تقو چیه ار ممسا راگنا هک یروط

ما... هدینشن نیشنلد

هلمج اب اما مناج مگب دوجو مامت اب متساوخ یم

دننام تسرد . تفر ورف توکس رد مدوجو مامت یدعب

... نامفارطا درس و هایس توکس

یش... رود نم زا دیاب _
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ما هنی  س  هس  فق  یو  وربر  هدروآ  ارباال  متس  د  دید  رت  ا 
. متش  ا 

؟ دیپ  ت  ی 

مین هب  میق  متس  هاگ  وابن  هدیخرچ  ش  تمس  الهب  م 
چپ و  هدر  ک  زاب  ار  میا  ه  بل  یت  خس  اشهب  ید  ج  خ 

: م 

؟ یچ   ... ینع  مش.ی  یم  ن  تر  وظ  نم  هج  وتم   _

. متس  اوخ  یم  با  و 

گنررپ ید"  ش  هج  وتم  هابتش  ش"ا  نور  د  هک  یبا  و 
دش. ا 

تسرد مید  رک  عمج  هک  یی  اه  هیض  رف  و  افر  ح  هگا   _
هش... ا 

. تس  ین  تس  رد  نم  ش  یپ  تد  ن 
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فعض هط  قن  ورو  ت  دیو  حاالن  مدرک  بش  ما  هک  یرا  اک 
هنو... د  یم  ن 

. هزی  رب  وت  هب  وش  رهز  هنک  یم  یع  س  یق  یرط  ره  ه 

یدایز وساالی  اعط  ق  وت  دوبن  و  دهرا  علم  یب  یب  ادر  ف 

یم علم  زا  دعب  اما...  هنک  یم  تس  شرد  ارب  و 
نم... ا  یاج  هی  تم  تس  ر 

هس. رن  ته  ب  دیو  ن  تس  د  هک  یی  ا 

... هتف  ین  تا  رب  یق  افتا  هچی  منک  یم  نیم  ض 

بل دیس  ر  یم  ن  مدو  شخ  وگ  هب  یت  ح  هک  یی  ادص  ا 
: م 

ـن! یم ضت   _

؟ تش  اد  ینی  مض  هچ؟ت  مبل  ق  یار  ب 

یم آداز  تر  امع  زا  هک  ار  یزو  ر  رکف  نم  ارچ  غو  ر 
حا .هن  متش  ادن  اشار  یگ  دامآ  اما...  مدو  ب  هدر  ک  م 
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ال!!!

! متش  ادن  ار  ناه  ج  ند  یدن  یگ  دام  آ  ن 

زا نو  شلا  یخ  هک  منک  یم  تب  حص  متر  دام  و  ردپ  _اب 

هش. اب  تح  ار  ته  ج  ه 

یم ملد  یاج  ارک  دوب  هدز  گن  چ  ار  میو  لگ  هک  یض  غ 
... متش  ا 

یلا ح  قط  نم  نم  لد  رگم  اما  دوب  یق  طنم  ش  یاه  فر  ح 

؟ دوب  اش 

توکس و  هدن  اخر  شچ  فلا  خم  تمس  هب  ار  مس  یخ  هاگ  ن 
. مدر  ک 

...نهلا ممش  چ  نو  رد  هدش  عمج  لیس  دس  دنک  شب  اداب  م 
مض... غب  کان  ز 

هچ؟ نغ  یگ  یمن  یز  یچ  ارچ   _

هشیش ند  کیش  نیی  اپ  واب  هدرش  ف  مهب  ار  میا  ه  ناد  ن 
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. متف  رگ  یق  یمع  م 

... تس  کش  مکش  دسا   ... تس  ک 

: متف  گ  یم  ارآ  وهب  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

! تس  ین  یج  نسر  ظن  هیب  ش  تا  فرح  نو  _چ 

ما. هتس  هنو.خ  خ  میر  هش...ب  یم  دش  موم  ت  ه 

نک... شن  _ستخ 

نم میت  سنو  د  یم  نو  مود  ره   . منک  یم  ن  یرا  ک  نم   _
... مدو  ب  هدش  ادر  ف  زور  ما  نو  م 

هفصن ار  ما  هلم  ج  درو  خ  مترو  ص  هب  مکح  م  هک  ید  ااب 
. مدر  ک  ا 

. دوب  هدن  امن  مض  غب  نتس  کش  ات  یز  ی 

. مدر  ک  یم  حس  ار  ناه  ج  یگ  کالف 

اما... شار  نیگ  نس  و  قی  مع  یاه  س  ف 
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رس ریز مشک یم یچره " مدیشک مبلق رس رب یدایرف

ِوت"

: مدینش ار شیادص متمس هشیش نتفر ابباال

... یروخ یم امرس _

مدز: بل هاگادوخان

. مریم ... هروخ یمن مهب تمانرب ... سرتن _
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...! هچنغ _

: تشاد مشخ زا ییاه هگر شیادص

؟ هتحار نم یارب ینک یم رکف _

؟ تسین

دش! یمن هلمج ، هلمج دوب تخس رگا

ار... لد درک یم عمج ار... نابز درک یم الل

مدز: وبل هدیشک تسد ار میاهوزاب

منک. یم شهاوخ ... هتسب _

*

تسادیپ هاگ  ن  قم  ع  زا  هک  تس  ه  هش  یمه  یی  افر  ح  ه 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

. تسابیز غورف رعش هلثم هک یخلت یافرح نوا زا

! عونمم هدش ام شوگ هب ِرمع کی هک افرح نوا زا

... ولماش زا یرعش هیبش هدرپ یب یافرح نوا زا

دیاب هک افرح نوا ...زا میسرت یم هک افرح نوا زا

دز!

دب یلیخ یافرح نوا ،زا بوخ دالی درد نوا زا

ینوهنپ یاه تقیقح اه، مگ یمن و یتفگن

. ینود یم هک افرح نوا ،زا منود یم هک افرح نوا زا

منومهم وت لثم منم ... هنوخ نیا فقس ریز هب

... منوم یمن هنوخ نیا وت منودیم وت لثم منم

رازه یار  ب  دند  هوب  داد  مه  تس  د  هب  تس  د  زیچ  ه 

ما! هدش  هکت  دص  دنچ  بل  ق  ند  رک  ه 
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هب مه  گن  هآ  نیا  حاال  هک  مدو  ب  هدی  شک  ناه  ج  زا  م 
!؟ دیش  اپ  یم  کم  ن  ممخ  ز 

دوهشم یص  رح  اراب  طب  ض  هدر  ب  ولج  تس  د  ناه  ج 

. درک  ش  وما  خ 

طبض تس  اوخ  یم  راگ  نا  هک  دیب  وک  ش  یور  رب  یرو  ج 

هدرک ادج  نیش  ام  هند  صتاالتشزاب  وا  میس  مام  اابت 

! دنک  با  ترپ  نک  مم  یاج  نیر  ترو  د  وهب 

. مدر  ک  زاب  ار  مدن  برم  ک  یلص  ا  ناب  ایخ  رد  ند  یچ  یپ  ا 

... موش  رود  رتد  وز  متس  اوخ  ی 

ندنک لد  و  نتف  ر  مدن  ام  یم  ش  رانک  رتش  یب  ردق  هچر 

دش! یم  رت  تخ  س 

درک: همز  مز  مرس  هتف  شآ  یاه  رکف  ردپس  یز  ی 

دنچ نیا   . هری  د  یلی  خ  وت  یار  ب  اما  هتس  رد  تا  فرح   _
هنک... یم  ضن  وع  ور  یس  ح  هچی  هقی  ق 
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نیشام فقوت واب هدیشک مندرگ هب یتسد کالهف

دیدرت و ثکم یا هظحل نودب ترامع لباقم

. مدرک زاب ار برد و هدیشک ار یزلف هریگتسد

! هچنغ _

! ماوت اب هچنغ

یا هظحل اما مدینش ار نیشام برد ندش زاب یادص

. متشادرب رت مکحم ار میاه ماگ و هدرکن فقوت

هرابکی هب هک مدرک زارد اه هدرن تمس ارهب متسد

مندرک لفق واب هدیچیپ میاهوزاب رود ناهج تسد

درک! مفقوتم ششوغآ رد
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... قتر  س  ِرتخ  د  متس  ین  وت  اب  هگم   _

یاه س  فن  نام  زمه  دوب  نیگ  نس  و  مار  شآ  یاد  ص 
. درک  یم  ش  زاو  مارن  ندرگ  زا  یت  مس  شوق  وگ  ش  م 

یا هظ  حل  ره  زا  رتش  حاالیب  ایو  شگ  وغآ  نیا  و 
. دوب  هعو  ن 

... دوب  مس  مبل  ق  جنک  هدر  ک  زک  س  اسح  ا  یار  ب 

هب رج  نخ  هراز  نید  نچ  راک  نیا  اب  دیم  هف  یم  هچ  ناه  ج 

؟؟ دنز  یم  مبل  ق 

نک.... ملو   _
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؟ هتح  ار  نم  یار  ب  ید  رک  رکف   _

ِرط؟ اخ  هش  مار  آ  نم  ی  ارب  وت  زا  ند  ش  رود  ید  رک  ر 

؟ یش  اب  مرا  نک  ماو  خ  یم  ن  ید  رک  ر 

؟ رتخ  د  هتر  کف  وت  ی 

ش... _مه 

: درک  همز  مز  و  دیش  ک  ما  هقی  قش  هب  اشار  هنو  گ 

هط... _لغ 

... همت  یول  وا  تت  ینم  ا  اما  هچ...  نغ  ماو  خ  یم  ن  ن 

نو... مار  ب  نک  شن  ستخ 

: مدز  بل  هاگ  ادو  خ 

؟... تس  ین  تخ  _س 

... تس  _ه 

سملا کره  یت  خس  هش...  تخس  رتم  نک...اتک  ملو   _
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... شدوخ

تسد اما درک توف ارکالهف شسفن مدرک سح

دش. زاب مارآ شیاه

وا وزا هداد تعرس ار میاه مدق یهاتوک ثکم اب

. مدش رود

ارهب مبلق اعطق اما تشک یمن ار نم یرود نیا

! تسب یم هجنکش ریجنز

******

" رایهم "

ناکت سیر  یش  نم  هب  ور  م  هارم  ه  نفل  ت  گن  ز  یاد  ص  ا 
: مدز  بل  و  هدا  د 
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... تف  رح  نیب  ماو  خ  یم  رذع   _

دمحم هرا  مش  ند  ید  واب  هدیش  ک  نو  ریب  مبی  ج  زا  ار  ن 
. تف  باالر  منا  ورب  ا 

. دوب  هتف  رگن  س  امت  مدو  خ  اب  امیقتسم  دوب  تق  و  یلی  خ 

. درک  یم  میظ  نت  یش  نم  اراب  اه  هاگداد  خی  رات  و  اهر  ا 
... هکن  آ  ر 

: مدز  بل  و  هدر  ک  لص  شارو  سام  ت  تع  رس  ه 

هدش یز  یچ  ناج  دمح  _سالمم 

ش شک  پس  یرا  د  هس  لج  متحاال  شا  اداد  _سالم 

. مدی  م 

. هدی  شک  ولج  ور  نو  تها  گ  داد  خی  رات  تی  اده  دیو  ن  نیب  ب 
... مین  و  هدز  اود  یاف  ر 

: مدز  بل  و  هدر  ک  هاگ  مان  یزیم  ور  میو  قت  هب  بج  عت  ا 

؟ هتس  نوت  روط  _چ 
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. مدش هجوتم امااالن منودیمن _

: مدرک همزمز ثکم اب

منوسر یم ومدوخ بخ یلیخ _

؟ یگیم ناهج _هب

. مدیشک هجنپ میاهوم نایم و هدرک توف ار مسفن

... هشگرزبردام یحارج . دایب هنوت یمن نوا _
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ش پشی  مری  م  هس  لج  زا  دعب  نم   ، وگن  ش  هب  یز  یچ  ماو  ت 
. منک  یم  فی  ر 

. هزی  رن  مهب  ش  رکف  ماو  مخی 

دوب ما  یز  یچ  یرا  ،ک  نو  سرب  ونم  ...سالم  بخ  یلی  _خ 

نک. مرب  خ 

ید... رم  یلی  ،حامت...خ  یش  اب  یت  _سالم 

. یلع  _ای 

: تف  وگ  داد  ناک  ت  میا  رب  سیر  تخ  ب  کی  ن  منا  خ 

؟ ناب  رق  تس  ین  نم  اب  یرا  _ک 

: مدز  ب 
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نک... ربص   _

ار با  تهم  یلخ  اد  هرا  مش  و  هتش  ادرب  ار  زیم  یو  ر  نفل  ت 
. متف  ر 

هلب..  _

متسرفب مس.  ر  یم  ن  نو  شه  ب  مرا  د  هس  لج  داتو  با  تهم   _
؟ تش  ی 

لسنک تق  و  هچی  ؟وت  هدش  یچ  اما  ما  یلا  خ  نم   ... _هرآ 

ید! رک  یم  ن 

: مدز  بل  و  هتش  ادر  ارب  م 

روطچ س  رپن   .... زور  ما  هدیش  ک  وها  گدا  د  خی  رات  دیو  _ن 
. منو  دیم  ن  ممد  وخ  ه 

دز: بل  یه  کاتو  ثک  ابم  با  ت 

... ورب  دعب  تش  یپ  مای  ب  نک  ربص   _

: متف  گ  ما  یچ  م  تع  اس  هب  یه  اگن  مین  ا 
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نوا مس  رب  مرا  د  تق  و  تع  اس  کی  نک  هلج  _ع 

... هقط  ن 

. مدم  وا  هش  _اب 

: مدز  بل  تخ  ب  کی  ن  منا  خ  هب  و 

ش یپ  تس  رفب  ور  ینا  رج  اهم  منا  وخ  یچ  تعا  س  یاق  _آ 
ش تس  دب  نو  شند  موا  لبق  ات  مرا  ه  هدن  ورپ  با...  ت 

ن

مش... _چ 

. درک  زاب  ار  بر  د  هقت  ود  اب  ودرا  با  تهم  هظ  حل  نیم  ه 

. دیر  ب  دین  وتی  _م 

... هزا  جا  _اب 

س پس  و  هدر  ک  ربص  تخ  ب  کی  ن  ند  ش  جر  اخ  ات  با  ت 
: تف  گ 

و هدر  ک  لو  غش  م  ومن  هذ  بشی  زاد  یز  یچ  هی  رایه  _م 
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هتشاد زورما هاگداد اب میقتسم طبر منک یم رکف

دایب منهذ هب یزیچ نیچمه مدرک یمن رکف . هشاب

... یگب غورد هی دیاب اما...

******

" هچنغ "

دز: بل  و  هتف  رگ  ش  دتس  نای  ارم  متس  د  یب  ی 

یگنشف ادلی  گ  لو  ق  ...هب  ردام  اس  هدا  س  علم  هی   _
مای... ،م  مری  م 

. دید  رگ  یم  رب  تم  _اشیاالسال 

دوب هتف  رگ  ش  یارب  ناه  ج  هک  یق  اتا  هب  یه  اگن  اب  یب  ی 
دز: ب 
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نوهنپ نم زا ور یزیچ ... ناجرتخد هبیجع _حتلا

؟ ینک یم

مدز: وبل هدز یکچوک دنخبل یب یب هب هاگن نودب

هتسخ طقف درک؟نم نوهنپ نوتزا هشیم ور یچ _

ما.

هدش؟ ثعاب ناهج سپ _

یب؟ یب مدش یچ ثعاب _نم

یاپ دمع زا یب یب مدیمهف ناهج یادص ندینش اب

! دنیبب ار ششنکاو ات هدیشک طسو ار ناهج

اسنوم #: هدنسیون
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هک دوب  هدی  نش  ار  یب  یب  یاد  ص  ایو  گ  مه  د 

. درک  یم  هاگ  ن  ناه  ج  وهب  هتف  شباالر  ناور  ب 

یرس س  وس  حم  وان  هدن  اخر  چ  یب  یب  تم  س  هب  ار  م 

. مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هن 

دز: بل  مس  ممتل  نام  شچ  هب  هاگ  ابن  یب  ی 

! تس  ین  دمآ  و  تف  ...ر  هیص  وصخ  مردا...  مگی  م  وقا  _تا 

دز: بل  هدش  زیر  ینا  مش  چ  اب  ناه  ج 

... هرت  تح  ار  یرو  طنی  _ا 

نو... تلا  بند  نای  االنم  نتف  گ 
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دز: بل  و  هدا  د  ناک  ت  سیر  یب  ی 

هبو... _خ 

داتسیا یم  یب  یب  رانک  هک  یلا  ح  ورد  هدم  آ  ولج  د 

: تف  گ 

؟ افط  ل  دیر  اذ  یم  اهنت  ورا  م  هظ  حل  دنچ  اه  هچ  _ب 

دز: بل  ناه  ج 

_حامت...

قاتا شزا  دتس  ند  رک  اهر  واب  هدز  یب  یب  هب  ید  نخب  ل 
. مدش  جر  ا 

ورب هتف  ر  لبا  قم  راو  ید  تم  س  هب  بر  د  نتس  ابب  ناه  ج 
داد. هیک  ت  ن 

کی حاال  نیم  اته  حبص  زا  هتش  ون  ان  داد  قرار  کی  ق 

.... مید  وب  هدا  دن  قرار  بط  اخم  ار  رگی  د 

... مدر  باالوآ  مار  شآ  یاها  پ  لبا  قم  زا  ار  مه  ا 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

و یک  شم  نات  ک  راو  لش  یا،  هوه  ق  هاتو  ک  یاه  تو  ب  م 

هدرشف مه  هب  شار  یاه  م  شچ   . دوب  ش  نت  ینو  تیز  تف  ا 
. دوب  هدا  د  هیک  ت  راو  ید  هب  شار  رس  و 

اما دنک  ش  یم  ن  نام  نایم  تو  کس  لفق  مدر  ک  یم  ر 

دز: بل  ناه  ج 

ید؟... رک  عمج  وتل  یاس  _و 

! دوب  مهم  متع  رس  ش  یارب  مه  ردق  چ 

_هن...

و هدر  ک  زاب  شار  نامش  چ  هک  دوب  ش  ترو  ص  هب  مه  ا 
. درک  مه  اگن  میق  متس 

وتلیاسو هنو...  خ  ورب  ش  ،باها  مدای  شدهرا  وای  _س 

. درگ  رب  نک  ع 

. تم  ربی  شم  دعب  هش.  ک  یم  لو  ط  تع  اس  دنچ  علم 

هتشادرب راو  ید  زا  ار  ما  هیکت  مدز  هک  یک  لپ  اب  نام  ز 
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. مدرک تکرح سنلا یاهتنا هرجنپ تمس هب

دروم نیا رد ثحب ناوت نم اما دیمهف یمن ناهج

. متشادن

مه مدرک یم کرد مه ... مشاب شرانک تساوخ یمن

هن...

رکف وهب دوب رظن مه ناهج اب مدوجو تمس کی

رد تساوخ یم یراشفاپ اب رگید تمس .... ششمارآ

نم! شمارآ یارب دشاب شرانک

قشاع نیرت مگردرس هدنرب هظحل نیا رد نم اعطق

... مدوب رهش

*****

لمع قات  ا  تم  س  هب  یب  یب  نتفر  و  اهر  اتس  رپ  ند  مآ  ا 
: تف  گ  دنخ  اببل  د 
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هنشور ملد   ... هدر  گ  یم  _رب 

: درک  همز  مز  لد  هت  زا  ناه  ج 

هللا... ش  _نا 

یلدنص تم  س  هب  هاتو  ک  هقی  قد  دنچ  پسزا  هس  ر 
هک مید  رک  تک  رح  علم  قات  ا  تش  پ  راظ  تنا  ی 

. دیس  شر  وای  س 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  نام  یارب  یت  س 

؟ لخ  اد  تف  ر  یب  یب   _

یلا خ  یلد  نص  هب  هرا  شا  واب  هدا  د  ناک  ت  سیر  د 

دز: بل  ش  ر 

... نیش  ب  ایب  رس،  پ  _هرآ 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  سیر  ا 

ور... هچ  نغ  نم  نو  تزاج  _ابا 

... ناه  _ج 
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هریخ شوایس تشپ هب رایهم یادص ندینش اب همه

... میدش

درک؟ یم راکچ اجنیا وا

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

539 تراپ #

دنلب   ش  یاج  شزا  وای  وس  نم  هب  یه  اگن  مین  اب  ناه  ج 
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دز: بل  ش  لباق  م  رایه  م  ند  وابریس  ه 

... یای  من  مدر  ک  یم  رکف   _

دز: بل  و  هدر  سالمک  وام  دیس  هب  ور  رایه  م 

هشب هک  دوب  ن  یا  هلئس  مم  نیا  اما...  مای  ب  دوب  ن  _قرار 

داد. حی  ضو  ت  نفل  ت  تش  پ 

: تف  وگ  هدش  عمج  یم  ک  ناه  ج  یاه  مخ  ا 

؟ هدش  _یچ 

رود ممش  چ  شزا  وای  س  طا  یتح  وابا  مار  آ  تک  ر 
رپ شار  دناه  بآ  و  هتش  ادرب  بق  ع  هب  یم  دق  هک  دنا  م 

داد! تر  وق  ادص  و  ر 

؟ دوب  ربخ  هچ  اجن  ی 

: تف  وگ  هدر  ک  هاگ  ن  نم  هب  یق  یمع  مد  اب  رایه  م 

... مدر  ک  یرا  ک  هی  نم   _

داد: هما  دا  دید  رت  یم  وک  ثک  ام 
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. مدو  ب  هاگ  داد  اجن  یا  زا  لبق  دات...  فا  ولج  دیو  ن  هاگ  داد   _

زا داد  هئار  ا  ملی  سوف  کع  سیر  هی  نو  مرا  ظتن  ا  ق 

... اناج  وش  د 

داد. هئار  ا  اسک  ع  نو  ابا  ما  هگی  سد  کع  سیر  هی  ا 

زا یت  کاپ  ش  گنر  یک  شم  ت  نوس  ماس  فی  ک  ند  روآ  اباال 
. تف  رگ  ناه  ج  تم  س  وهب  هدی  شک  نو  ریب  ش  لخا  د 

ار تک  اپ  تم  س  کی  و  هد  ربولج  تس  د  یم  ارآ  هب  ناه  ج 
!! درک  ن  اهر  ار  نآ  رایه  م  اما  تف  ر 

هک... دوب  یم  یمص  ت  اهنت  نیا  ینو  دب  ماو  خ  یم   _

... رایه  م  نک  ش  _لو 

. درک  ثک  م  مه  زاب  رایه  م 

؟ دوب  هچ  تک  اپ  ن 

کی اعط  .ق  مدا  تس  اشیا  هناش  هب  هناش  مدق  کی  ا 
. دوب  طو  برم  نم  هب  نات  ساد  نیا  تم  س 
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تمس هب  شار  یاو  متح  تک  اپ  ند  رک  جک  اب  ناه  ج 
. درک  مخ  ش  دتس 

! دمآ  نو  ریب  ش  لخا  سزاد  کع  هتس  د  ک 

! درک  س  بح  ما  هنی  س  رد  سار  هک...فن  یی  ساه  ک 

. مدز  گن  چ  ناه  ج  یو  زاب  هب  هاگ  ادو  خ 

میاه مش  چ  نآ  زا  رتد  وب  متشاد  ن  دام  تعا  منا  وناز  ه 
! د 

؟ دوب  با  و 

! دوب  ناه  وج  نم  زا  امام  ساهت  ک 

... ناه  ج  قات  تر،ا  امع  ر 

نک! مم  یاه  طی  ارش  نیر  ت 

نایم نم  ...ای  دوب  هنه  رب  ابباالهنت  ناه  ج  هک  یی  اهز  و 
ش... شو  ش،غآ  یاه  تس  د 

! ایاد  خ  ایاد  خ 
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! بشید یاه سکع

. میدوب ندیصقر لا حرد یتقو

راگنا هک دوب هدش هتفرگ یا هیواز اهزا سکع

! میدیسوبیم ار رگیدکی میتشاد

دز: وبل هدمآ فرح هب تعرس هب رایهم

متساوخ ونم هیصوصخ میرح ضقن شراک _نیا

شارب تسپ اب یکی درک اعدا اما منک تیاکش

... هداتسرف

؟ رایهم یتفگ هاگداد هب یچ _

. تشاد مشخ زا ییاه هگر ناهج یادص
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واب هتف  رگ  ش  وای  س  تم  س  هب  ار  ساه  کع  نام  ز 

دز: بل  میو  زاب  نتف  ر 

... نیش  _ب 

. مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

یم جو  شم  یاد  ص  رد  حو  ضو  هب  هک  یگ  دنم  رش  اب  د 

: تف  گ  د 

... ناج  اباب  هزر  ل  یم  هراد  تا  هون  از  مرت  خد  نیش  _ب 

: مدز  بل  دیز  رلیم  هک  یی  ادص  ا 
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هش...؟ یم  یچ  _االن 

رایهم تم  س  هب  یلد  نص  یور  رب  مند  ناش  ابن  ناه  ج 
: دیس  رپ  یم  کح  وم  درس  نح  وابل  هدی  چخر 

؟ یت  فگ  هاگ  داد  هب  یچ  رای...  _هـم

هغیص نو...  ...وبتنی  دید  زما  ...ن  متف  _گ 

ناتسد نای  اشم  هقی  دنک  مامت  شار  فرح  هکن  زاآ  ل 

دش! تش  م  ناه  ج 

هک دنو  رب  ناش  تمس  هب  دنت  ساو  شخ  وای  وس  د 

دش. ومعنا  هدر  باالوآ  تس  د  رایه  م 

! ناه  ج  دوب  ن  یا  هگی  د  هار  هچی  ینو  دیم  متد  وخ   _

رسدرد نو  تود  ره  یار  باالرتب  تا  ماق  م  دش  یم  عاج  ر 
دش. ی 

... ونو  بتنی  یک  یدز  ن  ینا  هرب  و  لیل  د  هچی 

نایم وکالهف  هدر  ک  اهر  ار  رایه  م  هقی  تد  ش  هب  ناه  ج 
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دز. گن  شچ  یاه  و 

یم ار  نلا  س  تو  کس  ش  بدنل  یاه  س  فن  یاد  ص 
. تس  ک 

دوب هدر  ک  رپ  ار  نم  یاه  ش  وگ  هک  یی  ادص  اهنت  ا 
دنلب میا  ج  زا  رابک  ی  .هب  دوب  مبلق  نام  ا  یب  یاه  ش  پ 

: مدز  بل  و  ه 

ماباب جاح   _

: متف  گ  رایه  م  هب  ور  رت  بدنل 

؟ هنو  دیم  اباب  جاح   _

دز: بل  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر  رایه  م 

لبق  . دوب  هدش  هدا  تس  رف  امش  هنو  خ  یار  ب  تک  اپ  نیا   _
ش. تتف  رگ  نس  رب  یف  طص  م  جاح  ای  تن  امام  هکن  یا  ز 

یوت تد  اهش  یار  د...ب  یرازب  نای  رج  رد  دیا  ب  منو  ا  ا 

... هیم  ازلا  ردپ  روض  تح  یمرح  م  هغی  ص  یار  واک  هاگ  د 
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هج! و  هچی  _هب 

. دناز  رل  ار  مند  ب  بو  چر  اهچ  ناه  ج  یاد  ص 

دز: بل  رش  ابت  د 

! ناه  _ج 

: تف  وگ  هدم  آ  ولج  دیس  هب  هج  وت  یب  ناه  ج 

مناتساد نیا   ... هری  م  نارهت  زا  زور  ما  نیم  ه  هچ  _نغ 

هش. یم  اجدنف  نیم  ه 

نم یاه  ابتش  وا  امی  مص  ت  یاپ  ش  یگد  نز  یف  اک  هزا  دنا  ه 
! هدش  سهای 

... رایه  م  مرا  ذ  یم  ن  ناونع  هچی  هب  ور  درو  م  ن 

! نک  ن  مش  ر 

ربب. ور  هچ  ش...نغ  وای  س 

دز: بل  و  هتف  رگ  ار  متس  د  رایه  م 

! ناه  شج  اب  یق  طنم   _
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! هسر یم بیسآ نوتودره هب راک نیا اب

یچ؟ ایزتاراپاپ تسد هرب اسکع هگا

؟ یدرک وشرکف

اجنیا هریگب میمصت دیاب هک یسک منک، تنشور رازب

! سا هچنغ ، یتسین وت

دیشک هلعش منورد هرابکی هب هک یبارطضا سح اب

یادص واب هدیشک نوریب رایهم تسد ارزا متسد

: متفگ یدنلب اتبسن

سبـــهت!!! _

هت!!! سبـــــ
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****

ار نات  سر  بامی  نام  تخ  اس  هک  یا  هظ  حل  زا  یت  عاس  م 

. تش  ذگ  یم  مدز  یم  مدق  و  مدو  ب  هدر  ک  کر  ت 

... رگی  کسد  هچی  ،هن  دمآ  ناه  ج  ه 

ما هتس  اوخ  هج  وتم  راگ  ونا  مش  اب  اهنت  متش  اد  جای  اتح 

دند. وب  ه 

هکلب هظ  حل  نیا  و  زور  ما  هن  مشاب  اهنت  متس  اوخ  ی 
!! زور  نید  نچ  یار  ب 
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یم اناج  لتق  هدن  ورپ  لو  ه  هک  یتا  قاف  تا  نو  د 
. دیخ  ر 

زا ار  یی  اه  زیچ  هچ  نم  دیم  هف  یم  کسن  هچی  ا 

؟ مدا  د  تس  د 

و هتس  شن  یز  لف  یلد  نص  یور  رب  اوه  ید  رس  دوج  او 

. مدی  شک  ش  وغآ  رد  ار  میا  هوز  ا 

دش؟ یم  ن  مام  ت  ا 

اه... یر  یگر  اه...د  یت  خس  ن 

داتفا یم  ن  قاف  رامتا  ایتخا  اب  زیچ  هچی  متش  اد  لو  ب 
! دوب  ربو  ن  رگی  د  مه  هدم  آ  دوج  و  هب  یاه  هرگ  نیا  ا 

تعرس هب  میا  ه  هناش  یو  ربر  یزیچ  نتف  رگ  اقرار 

. مدش  ور  هب  ور  داه  رف  واب  هدر  ک  ربدنل 

مرانک فر  ح  یب  و  هدز  یم  ارآ  و  هفر  ط  کی  دنخ  ب 
. تس  ش 
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: مدز  بل  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

؟ هدا  تفا  ید  یدج  قاف  تا  مزا  _ب 

حاال... هدو  هن...!ز  زون  _ه 

. مدی  شچخر  تمس  وهب  هدز  دنخ  بل  هاگ  ادو  خ 

دیدج نات  ساد  هی  زور  ره  دین  ود  یم  منو  تدو  _خ 

. دیر  ا 

ش ناور  با  نتخ  ادنا  وابباال  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 

: تف  گ 

هرآ... اما  هدش  رتش  شیب  تدش  هتد  م  هی  موه   _

: تف  وگ  هدش  ید  ج  هرا  بکی  ه 

؟ ینک  یم  یر  کف  هچ   _

: مدز  بل  مه  اگن  نتف  رگ  واب  هدش  عمج  مدن  خ 

... منو  د  یم  _ن 
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دز: بل  یه  کاتو  ثک  ام 

داو... خ  یم  ن  ناه  _ج 

: مدز  بل  مه  زاب  و  هدز  ید  نخل  ت 

... منو  د  یم  ونی  _ا 

مرابجا هنک...  یم  لاتن  خد  تم  یمص  ت  یو  کست  _هچی 

... روط  نیم  ه 

؟ ید  رک  یم  راک  یچ  ید  وب  نم  یاج   _

اعطق نو...  ا  تم  س  اتع  یبط  و  منا  هج  تس  ود  نم   _
. متس  ین  تر  وش  م  یار  ب  یبو  خ  هنی  ذ 

: متف  وگ  هدی  شک  ما  ینا  پشی  هب  یت  سد  کالهف 

. مدو  بن  اجن  شیا  .اک  منک  راک  یچ  دیا  ب  منو  دیم  ن  نم   _

... متخ  انش  یم  ن  ونا  ه 

... مدو  ب  دیف  س  هح  فص  هی  ش  ا 
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. میرب وش دنلب _

شیاج زا هک مدرک شهاگن کوش یمک و بجعت اب

: تفگ و هدش دنلب

؟ یدوبن اجنیا شاک یتفگن هگم _

...اما... متفگ _

زا یرود نوا زا رتشیب و یراد جایتحا نامز هب _وت

! ناهج

اسنوم #: هدنسیون
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ورف ش  راو  لش  بی  ج  لخ  اد  شار  دتس  مدی  درت  ند  ید  ا 
. دیش  ک  نو  ریب  شار  هار  مه  نفل  وت  هدر  ب 

رانک ار  نآ  و  هتف  رگ  یا  هرامش  هحاش  فص  ند  رک  زاب  ا 
داد. شقرار  شو  گ 

تیدج واب  هدا  د  ناک  رست  هک  دش  لص  شو  سام  ت  راگ  ن 
: تف  گ 

؟ هیک  دیو  ون  ناه  ج  هاگ  داد  ید  عب  خی  رات   ... رایه  _م 

هدرک یم  وه  داه  رف  هک  داد  یبا  وج  هچ  رایه  م  منا  د  یم  ن 
: تف  وگ 

ربخ ناه  ج  هب  مرب  یم  م  دوخ  اب  ور  هچ  نغ  هبو...  _خ 

. ه 
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....._

. مین  ز  یم  فر  ح  ادع  _ب 

درک هرا  شا  و  هدر  ک  عط  سارق  امت  فر  ح  نیا  نتف  اگ 
. موش  بدنل  میا  ج  ز 

رد ند  اتس  یا  واب  هتش  ا  درب  میا  ه  هناش  یو  زار  شار  ت 

: متف  گ  میا  ج 

... ناه  _ج 

ای ینو  مب  یاو  خ  یم  نک  رکف   . یرا  د  تق  و  هتف  ه  کی   _
بیر...

یمیمصت ره  ام...  تاب  اقافتا  هیق  وت،ب  میم  صت  ق 

. میت  پتش  همه  یر  ی 

: مدز  بل  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

هش... موم  ت  یب  یب  علم  یت  _قو 

م فر  ط  هی  وزا  هنو  مب  نات  سرام  یب  یو  ت  دیا  ب  زور  دنچ   _
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. هعو  نمم  القتا 

ش. تنی  بب  هنو  تیم  کی  هج  رد  لیم  اف  طق  ف 

... هیت  خس  طی  ارش  منو  د  ی 

یش... رود  ش  زا  مه  ین  ومب  ناه  ج  رانک  یاو  خ  یم  م 

یش! رود  ش  زا  مگی  م  یاو  خب  ونم  نرظ  هگا  اجن  ی 

. هرت  هب  نو  تود  ره  یار  ب 

. دین  ک  یک  ی  ونو  ترک  وف  بل  ق 

داه... _رف 

... مرس  تش  زاپ  تس  ...رد  دوب  ناه  ج  یاد  ص 

؟ دوب  هدی  و 

هنشاپ یو  وربر  هتف  رگ  ش  تمس  هب  ار  داه  رف  ت 

. مدی  چخر 

. دوب  نم  هب  میق  متس  ناه  ج  هاگ  ن 
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.. منک  راک  چ  مه  اوخ  یم  متس  ناد  یم  حاال  هک  ی 

و ریز  ار  ناه  ج  تر  وص  طخ  هب  طخ  علو  اب  منا  مش  چ 
دش. هتس  وب  هدر  ک  و 

میاه مش  چ  ند  رک  زاب  اب  رابنی  وا  هتف  رگ  یق  یمع  م 

: متف  گ 

. مری  م  داه  رف  _اب 

داد. ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  شار  رس  مار  آ  ناه  ج 

هک دنز  ب  یف  رح  تس  اوخ  و  هتش  ادر  ب  ولج  هب  یم  د 
: تف  گ  داه  ر 

! ناه  _ج 

نک! شن  هنو...پسستخ  تود  ره  عفن  هب  راک  ن 

نک!" شن  "ستخ 

ام زا  رته  ب  یس  ک  هچ  و  دوب  کاندر  د  ردق  چ  همل  ک  ود  ن 

؟ دیم  هف  یم  ار  ن 
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*****

" ناهج "

دوب... هدش مک اوه راگنا

نم... یارب

... هایس تشونرس نیا و نم نم...

؟ تفر _

: مدرک همزمز رایهم تمس هب ندیخرچ نودب

... تفر _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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. دوب  یت  دسر  میم  صت   _

: مدز  بل  و  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

. منک  شب  دوتل  ماو  خ  یم  ...ن  رایه  م  ورب  وش  _بدنل 

ش مار  .آ  تش  اذگ  ش  یاه  اپ  یو  وربر  هدر  وآ  رد  شار  ت 
دز. یم  جو  شم  تاکر  ح  کت  کت  ر 

ووت منز  ب  فر  ح  ماو  خ  یم   ... مرب  هک  مرا  دن  یرا  _ک 
ید! شب  وگ  دیا  ب 
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: تف  گ  یه  کاتو  ثک  ام 

اما منک  عو  رش  اجک  زا  متس  نود  یم  ن  اتق  یقح   _
ید! یم  تد  وخ  وخ  نرس  هش  ی 

ید؟ رک  تق  د  یت  فگ  ش  یپ  هظ  حل  دنچ  هک  یا  هلم  ج  ه 

"! منک  شب  وتل  د  ماو  خ  یم  "ن 

یدرک هدا  فتس  ا  هلم  ج  نیا  زا  رابد  نچ  نو  متق  افر  رمع  و 
؟

اشارباال هرا  شا  تش  گنا  منز  ب  یف  رح  هکن  زاآ  ل 

: تف  وگ  هدر  و 

... بهرا  نیل  وا  نیا   _

و یرا  د  هچ  نغ  هب  یس  اس  حا  مدو  ب  هدی  سر  پ  تز  بالا 
ید. رک  تو  ک 

یکش هگی  حاالد  نو  چ  مس  رپب  تز  ا  هرا  بود  ماو  خ  یم  ن 
. مرا  د 
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ور... هچ  نغ  و 

: مدز  بل  و  هدم  شآ  فرح  نای  م 

... هتن  اما  نم  تس  _د 

: تف  وگ  دید  ن 

... هتن  اما  هش...  _اب 

: مدز  رش  ت 

وگب کر  نزن  فر  ح  هفا  وفل  هدر  پ  تش  !پ  رایه  _م 

نک! ص  خال  ونم  وتد  و 

! مکر  هش  یمه  نم  _واال 

هک یا  هلم  ج  ید  وب  هدی  رپن  مفر  ح  طس  و  هگا  االمن 
! مدو  ب  هتف  یگ،گ  ب  تد  وخ  ینک  یم  ن  تئ  ر 

لماک و  هدی  شک  متر  وص  یور  رب  ارکالهف  میا  ه  تس  د 
: مدی  شچخر  تمس  ه 

دش؟ ش...  ماو  خ  یم   _
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داد. ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر  دنخ  ابل 

؟ ینک  یم  تس  د  تس  د  ارچ  دش...!حاال   _

هب مبا  صع  ...ا  ورب  وش  دنلب  ش  کن  فر  ح  نم  زا  رایه  _م 

تسه درخ  یف  اک  هزا  د 

دز: بل  رکف  تم  یت  حلا  واب  هدر  ک  یچ  و 

ش قح  رد  ید  ب  مک  ینع  ؟ی  یش  ابن  ش  القی  یس  رتی  _م 

ید... ر 

ولج ار  ووا  هتف  اشر  هقی  تم  س  هب  متس  د  هاگ  ادو  خ 

. مدی  ش 

! دیس  رت  یم  ن  رایه  م 

. تش  ادن  وا  یو  ربر  ریث  ات  هچی  نم  نای  ص 

؟ ید  رک  ض  وع  _شلغ 

: تف  وگ  هدز  دنخ  شبل  مار  اآ 

... هتق  افر  ملغ  ش  هک  تس  ه  یا  ههد  دنچ  هی   _
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مینزب فرح ای مینزب فرح دعب ینزیم کتک لوا حاال

؟ کتک دعب

اسنوم #: هدنسیون
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: مدر  ک  اهر  اشار  هقی  و  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر 

؟ مدز  ورو  ت  یک  نم   ... رایه  م  وش  هچن  _ب 
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: تف  اشگ  هدش  کو  رچ  هقی  هب  ورب  وا  مش  چ  ا 

! منی  بیم  مرا  د  ید  ایز  یار  اب  نیل  _واالوا 

؟ ید  وب  هدر  ک  کو  رچ  ونم  هقی  ی 

یت! فگ  یم  رتن  کز  ان  مهب  لگ  زا  امی  د 

: متف  وگ  هتخ  ادنا  ارباال  منا  ورب  ا 

! تس  ین  وت  ریص  قت  ینو  دیم   _

... هتش  اذگ  ریث  نات  وتمه  ور  ش  وای  س  اب  ینی  شنم  ه 

: مدر  ک  همز  مز  هک  درک  م  هاگن  رظ  تنم  و  دید  نخ  م 

... رایه  م  ماو  مخی  نام  ز  مکی   _

... ازیچ  یلی  خ  ند  ش  تس  رد  یار  ب 

هشیمن ور  یی  اها  بتش  هیا  نوچ  زیچ،  همه  مگ  یم  ن 
ناربج  ، همل  ک  یع  قاو  ینعم  هب  هک  درک  نار  بج  یرو  ج 

هش. ب 
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اه... هلجع نیا . تسین شیوشت نیا القی هچنغ

... ارابجا

دش. مومت لمع ناهج _

وهب هدش دنلب میاج زا تعرس هب شوایس یادص اب

. متفر یلصا ورهار تمس

زارب ارم دنچره دوش حملا هجوتم دیس متساوخیمن

. تشادن یراک شیارب حملا ندناوخ و دوب

و هداد ناکت رس مندید .اب مدرک دنت اپ رتکد ندید اب

. تشادرب شتروص یور ارزا زبس کسام

: تفگ و داد ناکت رس یشخب تیاضر دنخبل اب

. تفر شیپ بوخ زیچ همه _

هچ" "نغ 
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شار وپل  هدر  ک  لفق  رایل  یا  رود  ار  میا  ه  تس  د 
. مدی  سو  ب 

؟ ملق  سف  یبو  _خ 

. درب  ورف  مند  رگ  رد  شار  ترو  ص  و  هدی  دنخ  ز 

مخا دوب  ش  یاه  بل  یو  ر  هک  ید  نخب  ابل  داه  ر 
: تف  وگ  هدر  ک  یک  چو  ک 

... رازا  هبب  هکبدای  _ون 

وهب هدی  شک  نو  ریب  مش  وغآ  زا  شار  دوخ  عیر  س  رایل  ی 
. دیو  د  داه  رف  تم  س 

بلغ)... یی  اباب  لَگ(  َب  یلا  باب   _

اشار هقی  قش  و  هدر  نلبدک  ار  وا  تس  د  کی  اب  داه  ر 
. دیس  و 

: تف  وگ  هدر  ک  کز  ان  یم  شچ  تش  پ  ادلی  گ 

هتد... وخ  تب  اه!ون  همو  مت  نم  تف  _یش 
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دوب هدش رایلیا یاهوم ندرک بترم لا حرد هک داهرف

دز: بل

مداد نوطیش هچب راگنا یگیم قوذ اب یروج _هی

... تتسد

... ساقآ مرسپ

: تفگ شیاه مشچ زا یکی ندرک زیر اب ادلیگ

: تفگ یم ، تفر یم باال راوید زا شا هچب هکسوس _

! تیرولب یاپ و تسد نوبرق

اسنوم #: هدنسیون
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: تف  گ  هک  مدز  اش  هناش  وهب  هدی  دنخ  مار  آ 

و دق  هچ  مین  نیا  هدر  ک  دیف  س  مس  یئر  هچ  ب  یو  _ر 

... دهرا  مک  راو  لش  تک  تس  د  هی  طق  !ف  هرا  و 

هک دمآ  ش  وخ  داه  رف  قاذ  م  هب  ادلی  گ  فر  ح  راگ  ن 
تلا ح  .اب  تخ  ادنا  باال  ورب  وا  هدم  شکشآ  دنخ  ب 

دز: بل  یر  کفت  م 

راو... لش  تک  هبو...  _خ 

دز: بل  و  هتس  ب  ادپکل  لیگ  نام  رانک  شزا  ندش  در  ا 

راولش تک  هری  گب  ورا  یلیا  یاه  هزا  دنا  هری  _االنم 
. مدش  هرا  ش...بچی  ارب  هزو  د 

لوغشم ار  مدو  خ  مه  صدن  رح  ار  ادلی  گ  هکن  آ  یار  ب 
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بل یو  ربر  دنخ  بل  مدا  د  هزاج  وا  هدر  ک  هناخ  ند  ی 
. دنی  شنب  میا  ه 

. دوب  یر  تس  کاخ  و  دیف  س  زا  یبی  کرت  رتش  یب  هناخ  روک  د 

... کی  ش  حلا  نیع  ورد  هدا  س 

و درگ  هنی  موش  دمآ  یم  مش  چ  هب  رتش  یب  هک  یز  ی 
. دوب  نلا  س  طس  و  یا  هش  ی 

اما  . دوب  زیم  آ  تی  قفو  م  یبیب  علم  مدی  نش  هچ...  نغ   _
داهرف هن؟  هدش  ما  یا  هگید  یاز  یچ  هی  منک  یم  حس 

... تت  درو  این  لیل  د  ی 

یوب و  گن  ر  هک  ید  نخب  وابل  هدیخرچ  ادلی  گ  تم  س  ه 
: متف  گ  داد  یم  یگ  تخ  ا 

و... مرا  د  المز  هلص  اف  مکی  طق  _ف 

ششاون...؟ وگ  _داتو 

: تف  گ  هک  مدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر 
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... مینیشب _ایب

" صخش موس "

یم ش  یاه  لو  لس  مام  وحاالت  دوب  هدی  نش  ار  اه  ر 
. دیز  ر 

ار هچ  نغ  درک  یم  روص  تت  شاد  ناه  ج  زا  هک  یت  خان  ش  ا 
یتسدربز و  یو  اکج  نک  اب  رایهم  و  داه  رف  اما  دنک  ا 

دند! رک  ور  و  ریز  شار  یاه  هش  قن  ناش  عقو  م  دب  ی 

: دیر  وغ  هتف  رگ  یق  یمع  م 

تبون هش...  اب  هدا  مآ  وگب  نزب  گن  شز  هب  حبص  ادر  _ف 

هنو! ا 

؟ تس  ین  دوز   _

ش نابز  ند  وابکیش  هتس  شن  ش  یاه  بل  یو  ر  ید  نخز  و 
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: تف  اشگ  هدش  کش  خ  بل  هش  و 

؟ ناه  ج  زند  نیم  ز  یار  ؟ب  دوز   _

... هدش  رید  هک  هسهلا  دزنوپ  زا  رتش  نــه...!یب 

هک راش  اما...ف  نتخ  یر  مهب  وما  هش  قن  مکی  مرا  د  لو  ب 
. هتف  یم  اپ  سزا  کره  هش...  اب  ته  ج  همه  ز 

... هرا  دن  یف  عض  هط  یهچقن  حاال   ... هناه  ج  نو  ا  _اما 

دنلب هدن  خ  یاد  ص  هک  دوب  گر  زب  کج  کی  ش  فرح  راگ  ن 
! تش  اد  یپ  رد  ار  دیو  ن 

؟ هرا  _دن 

... هفع  ض  هط  قن  زا  ...رپ  ناه  ج 

، همد  خ  کت  کت  شات  تر  امع  یو  ت  سهای  هبر  گ  نو  زا 
ش... داو  ناخ  شو  اتس  و 

! هاو  خد  وخ  و  درس  ناط  لسل  رخا  ف  یت  ح 
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دز: بل  یه  کاتو  ثک  ام 

... هدا  تس  یا  ناه  ج  زمر  ق  طخ  یوت  ما  هچ  نغ  یت  _حاالح 

... هپت  یم  همه  یار  هکب  یبلق  هش...  بلق   ، ناه  ج  فع  ض 

ره تق  د  مکی  اب  اما  ه  دیمن  نو  شن  رها  ظ  هب  دنچ  ر 
هش. یم  هج  وتم  یس  ک 
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زااپ محر یب یامدآ زا رتدوز ... نراد بلق هک ییامدآ

... نایم رد

؟ شیشکب یاوخیم ؟ یرب شیپ یاوخیم اجک _ات

: تفگ و هدش ناراب هراتس دیون یاه مشچ

؟ یتخانش روطنیا ونم لا... یخیب ؟ گرم _

... هنومب هدنز دیاب ... هنومب هدنز ناهج ماوخ یم نم

. هنیبب ور شیروطارپما طوقس شامشچ اب ماوخ یم

هنک... سح هرذ هرذ وشازیزع رجز

نوا و هنک سمل ور یشوخ نایاپ چیه مراذ یمن نم

! هنیبب و هشاب دیاب

هچ" "نغ 
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دش. زاب  منا  مش  چ  دمآ  هک  یق  ت  یاد  ص  ا 

؟ دوب  یی  ادص  ه 

. مدر  ک  هاگ  ن  فا  رط  وهبا  هتسشن  میا  ج  رد  ثک  ام 

وهب هدم  آ  نو  ریب  متخ  زات  دیدر  .ابت  دوب  کی  رات  قات  ا 
. متف  ر  بر  د  تم  س 

. متخ  ادنا  وره  ار  رس  اترس  هب  یهاگن  و  هدر  ک  زاب  ار  ن 

؟ دوب  یچ  یاد  ص  نیا  _پس 

دش! یلا  هچ...ع  نغ  ینزب  مه  وت  دوب  هدن  وم  طق  ف 

ار مس  وفن  هتخ  ادنا  ما  هناش  تمس  کی  ار  میا  ه 

! درو  سخ  ارت  هرج  نپ  هب  یزیر  یاه  هقت  هک  مدر  ک  تو  ف 
! دوب  گن  س  یاد  ص  راگ  ن 

ار دیف  س  ریر  ح  هدر  ،پ  هتفر  هرج  نپ  تم  س  هب  بج  عت  ا 
. مدی  شک  ار  هری  گتس  ود  هدا  د  ر 

هک مدر  ک  هاگ  ن  طا  یح  وهب  هدش  مخ  س  ارت  هبل  ز 
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مدنا! زاب  منا  ه 

نا! هجــ   _

! تف  رگ  اش  ینی  ب  یو  ربر  شار  دتس  تع  رس  ه 

رت مار  وآ  ثک  وابم  هت  شاذگ  منا  هد  یو  ربر  ار  متس  د 
: متف  گ 

؟ ینک  یم  راک  یچ  اجن  _یا 

. مور  ب  نیی  اپ  درک  هرا  شا  رس  ا 

؟ هدم  آ  نم  رط  اخ  هب  ینع  ی 

جراخ قات  وزاا  هدز  گن  چ  ار  ما  پاوتل  روط  چ  مدی  مهف  ن 
. م 

یس، وط  بدنل  نیت  سآ  ن  هاریپ  کی  و  داش  گ  راو  لش  ک 

. متش  اد  نت  رب  یتر  و 

هتفر نیی  اپ  هقب  ط  مهب  یاه  هج  نپ  یو  ربر  نتف  ر  هار  ا 
نلا س  بر  شزاد  وما  خ  حلا  هب  سیر  رس  یه  اگن  واب 
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. مدش جراخ

ناهج تمس وهب هدرک کیدزن مه ارهب پوتلا یاه بل

. متفر

ناهج زج زیچ چیه راگنا و دیبوک یم ناما یب مبلق

دمآ. یمن ممشچ هب طایح رد

هلصاف مقاتا هرجنپ زا میاه مدق یادص ندینش اب

دمآ. متمس وهب هتفرگ

ار ناشیاج شا یمسر یاه سابل زور نآ لثم مه زاب

! دندوب هداد ترپسا پیت هب

دنک؟ یم شبیرفلد ردقچ اه سابل نیا تسناد یم

مدز: بل هاگادوخان

_سالم...

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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دز: بل  مدو  خ  دنن  وام  هدرک  مک  ار  نام  نیب  هلص  ا 

_سالم...

زا ورپ  قی  مع  مار،  آ  یای  رد  کی  لثم  ش  یاه  مش  چ 
! دوب  اه  هرا  تس  س  اکع  ن 

رکف وا  هب  ار  بش  مام  ت  متف  گ  یم  رگا  دوب  غو  ر 
. مدو  ب  هدر  ک 
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... متش  شاد  م 

. مدو  ب  هدم  آ  اجن  یا  هب  ناتس  رام  یب  زا  هک  یتد  م  مام  ت 

ناهج روض  ح  هظ  حل  ره  هب  نم  اما...  مدو  ب  روخ  ل 
ش... ندی  شک  س  نش،فن  دید  ...هب  مدو  ب  هدر  ک  تد  ا 

ادج مرا  کفا  وزا  هدا  د  ناک  ارت  مرس  س  وس  حم  ا 
. م 

! مدر  ک  یم  رکف  وا  هب  مه  زاب  نم  و  دوب  ملب  اقم  ناه  ج 
؟ دوب  یلا  ح  هچ  ن 

. مدن  اخر  چ  طا  یح  رد  ار  مه  ا 

ینابهگن هچی  اجن  یا  دوب  هتف  گ  داه  رف  ند،  مآ  عقو  م 
یم لا  عف  بش  یار  ب  تی  نما  یاه  متسیس  اهنت  و  درا  د 

دنو. ش 

؟ دوب  هدر  ک  زاب  ناه  ج  یار  ارب  بر  د  یس  ک  هچ  پس 

؟ درک  زاب  ورد  یک  وت؟  ید  موا  یرو  جچ   _
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تقادص واب  هدا  تفا  ش  ناور  با  هب  یک  چو  ک  ه 

: تف  اشگ  یگ  شی  م 

. مدم  وا  راو  ید  زا  درک  ن  زاب  ورد  یس  _ک 

ش یاپا  ترس  هب  یه  اگن  زاب  ناه  وابد  هدش  درگ  منا  مش  چ 
: متف  وگ  هدر  ک 

راو؟ ید  زا  یت  فر  راو؟باال...باال  ید  _زا 

تیدج هنات  خس  رس  اما  دید  نخ  یم  ش  نامش  چ 
! درک  یم  ظف  ح  شار  ترو  ص 

راوید زا  هپک  وپک  هب  دبد  همه  نآ  اب  یر  هاو  ج  ناه  ج 
؟ دوب  هدی  ر 

کی قابل  رد  اهنت  ار  ناهج  هک  یس  ک  هب  ار  نیا  ر 

اه تع  اس  کش  یب   ، متف  گ  یم  دوب  هدی  د  رور  غم  رج  ا 
! دید  نخ  ی 

ندرک رت  واب  هتس  مارب  ناهد  یه  کاتو  اتبس  ن  ثک  م 
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: متف  گ  میا  ه  ب 

؟ ارچ   _

هبو... خ  حاتل  مش  نئم  طم  متس  اوخ  یم   _

... ینز  ب  گن  ز  یت  سنو  ت  یم   _

. دوب  ش  وما  خ  تی  شو  ید...!گ  اد  یم  با  وج  هگا   _

داه... رف  _هب 

رایلیا هگا  و  هباو  خ  یم  رایلی  شا  الیپ  ومع  م  داه  _رف 

س! ادخ  شاب  ندی  باوخ  هش  راد  ی 

؟ ینک  ربص  حبص  ات  یت  سنو  ت  یم  _ن 

... متس  نوت  یم  _ن 

یا هقب  اس  یب  یرو  خلد  واب  هتشادرب  بق  ع  هب  یم  د 
: مدز  ب 

بخ  ... مبو  خ  ینی  بب  ید  موا  طق  ف  هگا   ... بخ   _
بیر... ینو  تیم   ... مبو  خ 
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تفرگ ار میوزاب مخرچب هنشاپ یور رب هکنآ زا لبق

درک. مک ار نام هلصاف و

. دیچیپ مشوگ رد شمرگ یاه سفن

یچ؟ دوب هدش گنت ملد مگب _هگا
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تکرح و  هتخ  یر  ورف  ه  ملک  یع  قاو  یان  عم  هب  مبل  ق 
دش. فق  وتم  میا  ه  گر  رد  نو  خ 

فیطل و  مرن  فر  ب  لک  ش  یا  هرا  تس  و  کچ  وک  یاه  ه 

هدروآ ش  دوخ  اب  هک  ی  یامرس  زوس  و  دمآ  یم  نیی  ا 
زا نم  دوج  و  مام  ت  اما  درک  یم  تو  ف  نام  تمس  هب  د 

. تخ  وس  یم  ناه  ج  هلم  ج  رکب  یام  رگ  س  م 

؟ درک  یم  هچ  نم  اب  تش  ا 

... میا  سه  فن  متی  مح،ر  مبل،ور  نم،ق  ا 

یاضف هک  دوب  یرا  ب  نیم  ود  نیا  هتسنادن  ای  هتس  ن 
ینتشاد تس  ود  و  یی  ودا  ج  ههلا  کی  دنن  ام  ار  نام  ر 

! درک  یم  وح  م 

نارکیب یای  رد  رد  می  قتسم  و  هدی  شک  ارباال  مه  ا 
. مدش  هری  شخ  هاگ  ن 

؟ یچ   _
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دز: بل مرود زا شتسد ندرک زاب نودب

یلگوس تسین یگداس نیا هب نم هنوخ زا نتفر _

... یفطصم جاح

. رتشیب شامدآ ، هدرک تداع تهب ترامع نوا

!؟ هدرک شومارف ار ایرث و ناطلسلا رخف

_وت؟

! نهآ هن ممدآ _نم

ینودیمن .. مگب تهب یروجچ مگر... رتزا کیدزن »

« مزا ننک ترود هگا منکیم قد ؟ هگم

؟ ینئ  مط  _م 

: تف  باالر  یم  شک  بل  هش  .وگ  دیش  شدخر  نامش  چ 

ود... ره  زا  مکی  دیا  _ش 
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. تس  شن  میا  ه  بل  یو  ربر  یک  چو  ک  دنخ  ب 

تیدج واب  هدا  تفا  مد  نخبل  یو  ربر  تع  رس  شهب  هاگ  ن 
: تف  گ 

نم... هچ...  _نغ 

نامیور رب  هک  ید  یفس  رون  ند  ش  نش  ور  شاب  ف 

دش. اهر  همی  ون  هفص  ن  دات  ف 

هک متف  رگ  منا  مش  لچ  باقم  ار  متس  ود  هدی  شک  ینی  ه 
هدرب ش  دوخ  تش  پ  ابیر  قت  ارم  میو  زاب  ند  ابکیش  ناه  ج 

تفگ و 

طایح یو  ت  غار  چله  چ  نیا  اب  داه...وت  رف  رانک  ش  شک  _ب 
! ینی  بیم  ورا  م  بو  خ 

... ایاد  .خ  مدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  وپکل  هدی  زگ  ب 

وربآ شو  ناش  دبس  نی  دنچ  نم  هب  اعط  ق  یگ  دنز  ن 

! دوب  راک  ه 
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@DONYAIEMAMNOE

... هدزاود یلا وح ! یایب رتدوز مدرک یم رکف _

؟؟ تشاد ار ناهج ندمآ عقوت داهرف ینعی

دیدنخ هک دید ناهج تروص رد یزیچ هچ مناد یمن

: تفگ و

! هدرس اوه وت... _ایب

! تناما ما هتتشپ هک یرتخد نوا
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رون حاال  هک  داه  رف  هب  ور  و  هتفرگ  هلص  اف  ناه  ج  ز 
: متف  گ  دوب  هدر  شک  وما  خ  اشار  هوق  غار  چ 

. مدر  ک  تر  ادی  ب  با  وخ  زا  منک  رکف  دیش  خبب   _

یم زاب  مه  زا  شار  یاه  تس  د  هک  یلا  ح  ورد  دید  ن 

: تف  گ  د 

؟ مدای  هبنرظ  ولا  باوخ  مفا  _یق 

! ونم  ید  یدن  ایو  ،گ  مدو  ب  یی  اریذ  پ  یو  ت  ن 

ـــر! تد  ب 

! دید  نخ  یم  تش  اد  ق 

اب نم  یت  ح  ناه  ج  قو  ش  زا  تف  گ  یم  ش  نهذ  رد  حامت 

! هدی  دن  ار  هرا  وق  و  دق  ن 

یمامت اب  هظ  حل  نیا  رد  میا  ه  هنو  گ  یخ  رس  متح  ه 
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درک. یم تباقر ایند یاه یزمرق

! مدنام یم ناهج تشپ نامه دیاب

: تفگ شمارآ اب تشادرب بقع هب هک یمدق اب ناهج

؟ داهرف یدیم هزاجا نومهب هظحل دنچ _

وت؟ یایب یاوخ یمن _

دوب. شباوج یایوگ یفن هناشن هب ناهج رس تکرح

. تمنیبیم ادرف ... یتحار روطره _

نامیودره یارب یرس یهاتوک یظفاحادخ اب سپس

. تشگرب لخاد وهب هداد ناکت

. مدر  ک  یم  الحس  ماک  ار  نیا   . تش  اد  فر  ح  ناه  ج 

: تف  گ  هک  مدی  شچخر  تمس  الهب  م 

. منز  ب  فر  ح  تا  هاب  ماو  خ  یم   _

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

امر... وس  زوس  نیا  یو  ت  یرو  طنی  هنا  ا 

. مین  زب  فر  شح  رابر  د  دیا  هکب  تس  ه  ازیچ  یلی  خ 

. هنک  نو  شلح  تس  ین  دلب  یی"  اهنت  هک"  یی  ا 

هش؟ ...اب  بنداتل  مای  م  ادر  ف 

... دوب  ناه  ج  اب  ق 

یمن لح  ار  نام  الت  کش  م  اما  درک  یم  مما  رآ  یی  ا 

! د 

هک مدا  د  ناک  هشت  اب  هناشن  هب  سیر  یه  کاتو  ثک  ام 
میاه هنو  گ  هب  میق  متس  هاگن  واب  هدز  یک  چو  ک  دنخ  ب 

: تف  گ 

. یرو  خب  امر  س  ماو  خ  یم  وت..ن  ورب   _

: تف  وگ  هتش  اذگ  میا  ه  هنو  گ  یو  ربر  ار  منا  دتس 

... ورب  ماو  !ت  تس  ه  تس  ینـ...ه  امر  س  ملا  انیا  _هن 

رد... ز 
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!!! ایادخ

. مدرشف مه یور رب مکحم ار میاه کلپ

ار شرس ملقع و دوب مارآ محور ، دیدنخ یم زیر مبلق

داد. یم ناکت فسات هب

طقف منک یم شهاوخ هدن، یتوس ردقنا "

"!! ورب خرچب

هلپ هتفگ یریخب بش شنامشچ هب ندرک هاگن نودب

. مدرک یط تعرس اهارهب
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؟ میر  _ب 

مین و  تش  شه  یاه  هبر  قع  هک  تع  اس  هب  یه  اگن  مین  ا 
: متف  گ  داد  یم  ناش  ارن  ح 

. مین  زب  فر  ح  مدای  تف  گ  ناه  _ج 

دوب ش  ناتس  د  نای  م  رد  هک  یا  هما  نزو  ر  نتس  ابب  داه  ر 
: تف  گ 

... بنداتل  تک  رش  زا  _مدای 

حلا هب  ات  هناخ  زپش  شهبآ  ندم  آ  یاد  تبا  زا  هک  ادلی  گ 
اج هباج  یلد  نص  یو  ربر  شار  دوخ  یم  ک  دوب  تک  ا 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

: تف  وگ  هدر  ک 

ـ... غیص  ینک  لو  بق  هک  یاو  خ  یم  _ن 

! ادلی  _گ 

هدیخرچ ش  تمس  هب  ادلی  گ  هاگن  دز  داه  رف  هک  یر  شت  ا 
: تف  صگ  رح  واب 

ربک... هللاوا  وهزـ..  ادلی  _دگ 

؟ منز  ب  فر  ح  مول  ک  ود  متس  ود  اب  مرا  دن  قح  ن 

: تف  گ  تی  دج  اب  داه  ر 

! یرا  د  مه  ور  یرا  ک  ره  قح  سیر،  جات  امش   _

هچاس! نغ  و  ناه  ج  نیب  طق  ف  هلئس  م  نیا  ا 

دیاب هس  رب  نو  شلق  ع  هک  ند  ریس  ینس  هب  ود  ر 
. ننک  ون  ننک  یرا  ک 

طیارش نیا  تح  .ت  میت  فرن  هار  رفن  ود  نیا  ش  فک  ااب 
هجیتن هچ  هب  دیا  ب  ننو  د  یم  رته  ب  نو  شد  و 
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! نسرب یا

هنیس یور اررب شیاه تسد یروخلد ابحتلا ادلیگ

درک. عمج

. منیبب تحاران ار وا متساوخ یمن

: متفگ و هتشاذگ شا هناش یور اررب متسد

. متسه مدوخ بقارم ... شابن نارگن _

داهرف شوگ هب هک یروج و هدرک زیر ار شنامشچ

دز: بل دسرن

؟ تبلق لثم _

... هچنغ میرب _

**********
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: مدز  بل  گن  یکر  اپ  رد  نیش  ام  ند  اتس  یا  ا 

نم...  _

. منو  دیم  یس...  رتی  م  روس  ناس  _زاآ 

: تف  وگ  دید  نخ  هک  مدر  ک  یم  هاگ  ن  داه  رف  هب  بج  عت  ا 

! مرا  هچ  دنب  ناه  ج  یاه  هما  ن  هیص  _وت 

بشید اه"  دیا  اه"و"بن  دیاب  باالزا"  بدنل  تس  یل  ه 
! دات  سر  ف  مار  ب 

یرادا طی  حم  هی  زا  رت  شیب  نم  تک  رش  هنات  خبش  و 
هدافتسا یق  رب  هلپ  هزا  شیم  و  هیر  اجت  عمت  جم  هیب  ش 

. د 

. دوب  ن  نه  زاذ  رود  ش  روا  ب 

رهاظ شار...رد  نطا  ب  دوب  هدر  ک  تب  اث  اه  راب  ناه  ج 
دش! یم  حس  ند  ش  هدی  د  نو  دب  اما  داد  یم  ن  ناش  ن 
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... هدی  دج  یاز  ومآ  راک  هراه  ب  یو  ش  زور  ما  اقاف  _تا 

،براه...! ه 

دنت... شاد  قح  دش.  م  امت  نات  سم  وز  زیی  اپ  دوز  ه 

یه...» اوخ  یه،ن  اوخ  درذ  گ  یم  نار  گ  رمع   »

یقرب هلپ  تم  س  هب  یت  حار  وهب  هدش  هدا  یپ  نیش  ام  ز 
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! میت  فر  ا 

. دوب  داه  رف  اب  ق 

و یرا  دا  طی  حم  کی  هب  یت  هاب  ش  هچی  تک  رش  ن 

یب عمت  جم  کی  هب  هیب  ش  نآ  زا  رتش  .یب  تش  ادن  کش  خ 
! دوب  رون  ورپ  کی  ش  تی  ا 

هراشا فا  رط  هبا  داه  رف  فک  مه  هقب  ط  هب  ند  اریس 

: تف  وگ  هدر  ک 

... هید  نب  هتس  هبب  طو  برم  هقب  ط  نیا   _

. هلو  ا  هقب  ،ط  اجن  یا  هلح  رم  نیر  خآ  عقا  و  ر 

یاشخب و  تس  ایر  هش  یم  هقب  ط  نیر  خآ  شزا  بیتر  ت 
هقبط هی  ش،  رب  هقب  ط  ود  یح،  ارط  هقب  ط  ،هی  یرا  د 
هتسب مدع  وب  وش  هقب  ،ط  تخو  د  هقب  ط  ود  اه،  هچ  ر 

ید... ن 

. مدر  وآ  ناب  ز  هب  ار  دمآ  منه  ذ  هب  هک  یز  یچ  نیل  و 
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! هگر  زب  یلی  _خ 

: تف  وگ  هدز  دنخ  بل  داه  ر 

... هدا  یز  عبط  هب  مدا  دعت   _

هیقب دعب   . مین  یبب  ور  اه  هچ  ب  راک  وش  هقب  ط  میر  ب  لو  ا 
. مدی  م  تن  وش  ون 

وش؟ یار  ب  لم  اک  هقب  ط  هی   _

: تف  وگ  هدم  شکشآ  دنخ  ب 

ش وخ  مکی   ، هقب  وط  نک  راک  همه  نیا  هب  دیا  _ب 
... هرذ  گ 

؟ یرا  دمالدن  یار  ب  یا  هقب  _ط 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

. نای  م  یی  اهن  ورپ  یار  ب  طق  ف  _اانو 

روضح هب  یزا  ین  هدش  تش  ادد  ای  نو  شاه  هزا  د 
. تس  ین  نو  شم  ئ 
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اب رتخ  د  یا  هتس  د  هک  مداد  ناک  ترس  و  هدر  ک  یم  و 
دند. رک  سالم  داه  رف  هب  قو  ذ 

وهب جابل  لیا  واتس  پی  کست  ر 
مکاح اجن  یا  رد  مرف  ن  وناق  راگ  .نا  تش  اد  یص  وص  خ 

! دوب  ن 

: تف  گو  هدا  د  ناک  ت  ناش  یارب  سیر  داه  ر 

... ارتخ  د  مای  م  مرا  _د 

: متف  وگ  هدش  جک  داه  رف  تم  س  هب  یم  ک 

؟ دیر  ادن  ص  وص  خم  مرف  اجن  _یا 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

. میر  ادن  یص  وص  خم  و  یرا  بجا  مرف  _هن... 

لیاتسا  . هدی  شو  پ  هت  حار  روط  ره  کس  ره  هک  ینی  ب 
هط... وبر  شم  دوخ  سهب  ک 

. داش  را  تش  گ  هن  مدم  حار  ط  ن 
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. میراد تیدودحم اما میرادن مرف هتسرد یناث رد

... ازیچ روطنیا و دنلب دح زا شیب گنت، یازیچ

سک ره ششوپ ، متسین یششوپ چیه فلا خم نم

هنوتیمن و هدیشوپ گنت هک یسک ثمال اما همرتحم

هنزب شنکنام ور لباقان کوک اتود هنک دنلب وشتسد

! هنک یم تیذا ور هیقب شدوخ زا رتشیب

! هناسکی نیناوق ... نویاقآ مه اموناخ مه
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: متف  وگ  هدز  ید  نخب  ل 

! مدای  مش  وخ  اجن  یا  _زا 

و هدن  اخر  چ  شار  یاص  ع  هقبط  نیم  ود  هب  ند  اریس 

: تف  گ 

ملا... حش  وخ   _

هقبط نآ  رد  هک  یت  یعم  ج  ندید  و  مرس  ند  روآ  اباال 
. مدش  کش  خ  میا  ج  رد  دند  وب  هدا  تس  یا  ای  هتس  ش 

دیخرچ هک  مدش  وان  اب  مدق  مه  درک  حس  راگ  نا  داه  ر 
: دید  نخ  متر  وص  ند  ید  واب 

رتخ...! وش"د   " متف  گ  هبو  _خ 

: مدز  بل  هتف  شر  تمس  هب  یم  ارآ  ه 
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! متش  ادن  اج  هی  مدآ  دات  صیس   _ تس  یود  عقو  ت  اما  _هرآ 

: تف  وگ  دید  ن 

! اتس  ویب  دص  _چراه 

!؟ حبص  لو  ا  هرب  خچ  دش....  درگ  منا  مش  چ 

زا یک  ی  یو  وربر  هتف  تر  مس  کی  هب  داه  رف  اب  مدق  م 
. متس  شن  اه  یلد  ن 

هگرب ورپ  یبو  چ  هتخ  ت  دوب  هتس  شن  مرا  نک  هک  یر  س 
: تف  گ  مش  وگ  رانک  و  هتف  رگ  متم  س  هب  ی 

س؟ یئر  هب  دید  یم  ونی  _ا 

هک مدا  د  داه  رف  تس  د  هب  ار  هتخت  و  هدا  د  ناک  رت 

دش. بدنل  تی  عمج  تو  وس  تس  د  یاد  ص 

دش. شبدنل  یاج  وزا  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هب  سیر  داه  ر 

. دیب  اوخ  اها  دص  و  رس  هک  درو  شارباالآ  دتس 

تاعفد لثم  مزو  رما  هک  ملا  حش  وخ   ، نات  سو  _سالمد 
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... نتس  ه  همه  ل 

... منک  یم  شن  والین 

نشیم براه  لو  ا  سیر  رتر،ودرا  ب  یار  لا...اک  ور  ق 

! مود  سیر  یار  ب  ننک  یم  تالش  یق  بام  و 

. دیش  اب  قف  وم  یگ  م 

دش. ش  خپ  یت  الی  کی  زوم  ش  نتس  شن  اب  رابن  ی 

ار لک  ش  وره  ار  یاض  ف  یر  گید  پسزا  یک  اهی  لد  م 
یزیچ ش  یاه  هتخ  کسردت  ره  و  دند  ز  یم  ر 

. درک  یم  تش  ادد  ا 

ناهج هج  وتم  و  دات  فا  روسنا  سآ  هب  ممش  چ  نیح  نیم  ه 
؟ دوب  هدم  آ  یک  .زا  م 

. دنک  شب  ار  اه  نک  نام  طخ  تس  ناوت  یم  ن  دوب  هچ  ر 

: متف  وگ  هدش  مخ  داه  رف  تم  س  ه 

. دمو  ا  ناه  _ج 
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. داد  ناک  ت  شسیر  ندی  وابد  هدر  ک  ربدنل 

... همو  مت  اراک  هگی  د  هین  اث  تس  _یب 

ار داه  رف  راک  لا  ور  راگ  .نا  مدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  هب  هرا  ب 
شار یاه  تس  شد  مار  ردآ  هک  تخ  انش  یم  بو  خ 

. درک  یم  هاگ  اهن  لد  م  وهب  هدر  ب  ورف  بی  ج  نو  ر 

دوب هتف  گ  داه  رف  هک  یا  هیناث  تس  یب  نام  هرد  تس  ر 
دش. مام  اهت  ر 

واب دمآ  نام  تمس  هب  تی  عمج  ند  شش  خپ  اب  ناه  ج 
: هدا  د  تس  د  هناد  رم  داه  ر 

؟ براه  یار  _اک 

. دوب  ش  تقو  هگی  _د 

. مگی  م  کی  ربت  ند...  وب  بو  _خ 

یادص هک  درک  رکش  وت  هدا  د  ناک  رست  دنخ  اببل  داه  ر 
دش. بدنل  ناه  ج  هار  مه  نفل  ت 
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ندید واب هدیشک نوریب شبیج لخاد ارزا نآ

دز: بل هحفص

؟ نیعم _
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: تف  گ  ثک  ابم  داه  ر 
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؟ تس  ین  یص  مخر  هگم  نیع  _م 

: درک  همز  مز  و  هدا  د  ناک  ت  تب  ثم  هناش  هبن  سیر  ناه  ج 

... هدش  یز  یچ  _حامت 

رانک ار  یش  وگ  و  هدر  ک  لص  و  تع  رس  هب  سار  ا 
: تش  اذگ  ش  شو  گ 

؟ نیع  _م 

یاه مخ  هکا  تف  گ  یم  ی  یاهزی  چ  هچ  نیع  م  منا  د  یم  ن 
دش! یم  مه  رد  رتش  یب  هظ  حل  ره  ناه  ج 

یتح راگ  نا  درو  خ  یم  ناک  وهنت  دز  یم  فر  ح  ه 

!! دوب  ن  مه  اجن  ی 

کلپ هک  مدز  ش  یاد  ص  و  هدش  کی  دزن  وا  هب  یم  د 
دز: بل  و  هدر  شف  مه  ور  رب  شار  ی 

ایراذگ دک  نک  کچ  ومت  ،یسس  نیع  م  منک  یم  یس  ررب   _
نک. ض  وع  و 
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دز: بل  س  امت  ند  رک  عط  اق 

... تک  رش  میر  ب  دیا  _ب 

شار یوز  اب  تی  دج  اب  داه  رف  هک  دخ  رچ  ب  تس  ا 
هب ار  دیخ  رچ  یم  مه  نم  رس  رد  هک  یلا  وس  و  هتف  ر 

: درو  آ  ناب  ز 

؟ تف  گ  یچ  نیع  _م 

و هدر  ک  داه  رف  س  پس  و  نم  هب  یه  اگن  دید  رت  اب  ناه  ج 
: تف  گ 

نش...! یم  لقت  نم  نرا  د  اداد  _قرار 

نش. یم  هدا  د  هگی  د  تک  رش  هی  هب  نرا  د 

: متف  گ  بج  عت  ا 

اضما فر  ط  ود  هش؟  یم  یز  یچ  نیچ  مه  هگم  ؟  یچ   _
! دید  ر 

و هدی  شک  ش  سخر  ند  رگ  یو  ربر  شار  دتس  کالهف 
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: تف  گ 

. هیک  راک  ممه  فب  دیا  ...ب  هدش   _

: تف  گ  یه  کاتو  ثک  ام 

؟ ید  رک  لفق  ور  تم  تس  یس  راب  نیر  خآ   _

: متف  وگ  هدا  د  ناک  رست  نان  یمط  اا 

ش. مدو  ب  هتس  ب  مدر  ک  کچ  مرا  هسب  ود  _هرآ 

: تف  وگ  درش  ف  مه  هب  شار  یاه  پکل 

... تک  رش  میر  ب  دیا  _ب 

: تف  گ  تع  رس  هب  داه  ر 

تا.. هاب  مای  _م 

. میت  شگ  رب  گن  یکر  اپ  هب  هس  ره  و  هدا  د  ناک  رست  ناه  ج 

. دوب  ید  رایل  یم  ناه  ج  یاهد  اد  نم...قرار  یاد  خ 

هچ ش  ندش  لقت  نم  منک  روص  ت  متس  ناوت  یم  ن  یت  ح 
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یم دراو شترهش هب ومه ناهج هب مه یگرزب ررض

درک!

تمس ارهب وا ناهج یاه تفاخم دوجو اب داهرف

: تفگ و هدیشک شدوخ نیشام

. ینک یگدننار عضو نیا اب هدنوم طقف _

. مینک یم شلح شاب مورآ

****

. دوب  ن  تک  رش  کسرد  شهچی  وین  ولب  اه،  ناب  هگن  زج 
زیچ   همه  دش.  وودرا  هد  ناخر  چ  لفق  رد  ار  دیل  ک  ناه  ج 
  . دوب  مار  آ 

  ! دوب  ن  یگ  تخ  یر  مهب  ای  ید  زد  زا  یر  ثا  هچی 

دراو    . مدر  ک  نش  ور  ار  نآ  و  هتف  ر  ممت  سسی  تم  س  هب 
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.زا مدرک کچ ار دیدزاب نیرخآ و هدش تکرش تیاس

!! دوبن نم تمس

: متفگ و هدرک هاگن ناهج وهب هدرک دنلب رس

. تسین نم یپ یآ _زا
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: متف  وگ  هدر  ک  هاگ  ن  ناه  ج  وهب  هدر  ک  ربدنل 

. تس  ین  نم  یپ  یآ  _زا 

یاه مدق  اب  درک  یم  دا  دیب  ش  تاکر  ح  رد  هک  یگ  اکالف 
، دور  و  زا  دعب  و  هتش  ا  درب  مدق  ش  قاتا  تم  س  هب  مکح  م 

. تف  رگ  ش  یپ  رد  شار  زیم  ریس  م 

: تف  گ  قات  هبا  یلک  هاگ  ابن  داه  ر 

یپ یآ  زا  هگا   . تس  یین  کی  هچ  نغ  اب  تم  تس  یس  هگم   _
هش! اب  هنو  تیم  الن  صا  هک  وت  تمس  پسزا  هدو  بن  نو  ا 

نودب ش  هب  دور  و  هدر  ک  میظن  شت  ورس  ورو  ت  متس  ی 
. هنک  مم  ریغ  معال  فر  صم  رابک  ی  د 

دز: بل  ش  پاتپ  هبل  یز  مرق  میس  لا  صت  ابا  ناه  ج 

. تس  ین  تک  رش  ِمتس  یس  نیا   _

رایهم اما  هش  اب  یج  ایتحا  ش  هب  مدر  ک  یم  ن  رکف  یت  ح 
. منک  لص  شو  هب  وتک  رش  تی  اس  دوب  هدر  ک  رار  ص 
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تاع ال  طا  سیر  هی  ه...  سوری  و  هی  هیب  شش  راتخ  ا 
یم هری  خذ  و  جار  خت  سا  ور  هدن  وش  ودرا  زا  یف  خ 

ه...

و... لیم  یپ،یا  ،یآ  نش  یکو  ل  ل 

؟ هین  قونا  ریغ  ؟  بو  کر  اد  لثم   _

: تف  گ  یه  کاتو  ثک  ابم  ناه  ج 

" بو  کر  "اد  یاه  هخ  اش  ریز  زا  راز  فا  مرن  نیا   _
! هرا  العدن  طا  ش  زا  یس  ک  ره  طق  .ف  تس  ی 

... زور  ما  مت...ات  شادن  ش  زا  یا  هدا  فتس  ا  م 

ور... العتا  طا  نیا  یک  ممه  فب  ماو  خ  یم  طق  ف 

ش شنیام  یارب  روت  ینام  یو  ربر  یز  یچ  هچ  منا  د  یم  ن 
ار یز  یچ  کو  ش  دش،اب  زاب  ش  یاه  مخ  هکا  دش  هدا  د 

داد. ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  وسیر  هدر  ک  همز  م 

! درک  یم  ن  روا  ب  دید  یم  هک  ار  یز  یچ  راگ  ن 
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ناهج هب  شار  دوخ  تع  رس  هب  نم  زا  لبق  داه  ر 
: تف  وگ  هدن  ا 

یک... ؟کهرا  هدش  _یچ 

! دوب  نم  _راک 

. مید  یخ  رچ  ش  تمس  هب  همه  ش  وای  س  یاد  ص  ا 

برد بو  چر  اهچ  هب  اشار  هناش  تم  س  کی  ش  مار  اآ 
.! درک  یم  نام  هاگ  ون  هدا  د  هیک  ت 

: مدز  ب 

؟ یگ  یم  یچ  ش...  وای  _س 

. هید  ج  تی  عض  و  تس  ین  یخ  وش  تق  االنو 

ش شدتس  گنر  مرک  تک  ند  رب  بق  وابع  هدر  ک  یم  و 
: تف  وگ  هدر  ب  ورف  ش  راو  لش  بی  ج  نو  رد  ا 

سلا، یاد  ادر  ارق  دص  رد  هاج  ثمالنپ  ید؟  ج  ردق  _چ 

؟ هدش  لقت  ن 
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@DONYAIEMAMNOE

ناهج هک دوش تکاس ات مدرک تشرد شیارب مشچ

دز: بل

؟ یدرک وراکنیا ارچ وگب طقف _

! تخیر ورف منورد یزیچ

؟ دوب شوا یسـ راک ادج ینعی

درک؟ یمن یخوش
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! دوب  نک  مم  ر 

اما متخ  انش  یم  شار  وای  س  هک  دوب  یم  ک  تد  م 
! دنز  یم  ن  یبی  سآ  ناه  ج  هب  زگر  ،ه  مدو  ب  نئم  ط 

... دوب  هدر  ک  تب  اث  ار  نیا  اهر  ا 

یمن یرا  ک  نین  چ  مدو  ب  هتخان  ش  هک  یش  وای  س  لق  ا 
! د 

ات نیم  ز  راگ  .نا  مدش  هریخ  ش  ترو  ص  هب  دید  رت  ا 
. درک  یم  قر  ف  یگ  شی  مه  ش  وای  س  نآ  اب  نام  س 

! دوب  درس  ش  هاگ  ن 

هدیدن داش  و  مرگ  نوخ  ش  وایس  زا  زگر  ه  هک  یی  امر  س 
! مدو  ب 

: مدز  بل  دید  رت  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

یسـا؟ _

ینحل اب ناهج هب ور دنک هاگن نم هب هکنآ نودب

: تفگ مکحم

رارق نوا مامت دوب. مقح هک متشادرب ور یزیچ نم _

. دوب هدش اضما نم مان هب اداد

دز: بل ثکم اب ناهج

فرح روطنیا هک مدادن وروت قح یک قح؟نم _

؟... ینزیم

نوا دنب رگراک اتدنچ قوقح یهجوتم شوایس

یب راک زا رفن دنچ تراکنیا اب ینودیم ؟ سادادرارق

نش؟ یم راک

: تفگ و هدرک زیر مشچ شوایس

... هراد یگتسب وت هب هگید شنیا _

؟ ینک یم وراک نیا ارچ _
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و هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  یات  یقیمع  مد  شاب  وای  س 
: تف  گ 

همه آرخ  منک  تالش  نم  مرد  قچ  ره  مین  ک  لو  بق  ا 
بش ات  حبص  هک  یس  ...ک  هشی  م  موم  وتت  مان  هب  ز 

! مدو  ب  نم  دیش  ک  تم  حز  اداد  قرار  نیا  یار  ب 

ود گس  نو  شند  روخ  ش  وج  یار  هظب  حل  ره  هک  یس  ک 
! مدو  ب  نم  مه  د 

ید! وب  وت  تف  هکباالرتر  ینوا  اند  یود  نیا  همه  هت  ا 

! نار  یا  لک  مان  هب  رج  یر!ات  هاوج  ناه  ،ج  گر  سزب  ی 

رتشیب هظ  حل  ره  ش  وای  س  یاه  فر  ح  مدر  ک  یم  حس 

. تس  کش  یم  مه  رد  ار  ناه  ج 

! زا...مغ  رپ  رتش  یب  نآ  وزا  دوب  تر  سح  زا  شرپ  هاگ  ن 

... تس  ین  وت  یاف  رح  انیا   _

: تف  وگ  هدش  لید  بت  ید  نخ  کت  شهب  وای  س  دنخ  ب 
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؟ تسین نم منز،ملا یم وقح فرح _حاالهک

ناهج یدموا باال ترهش یاه هلپ زا یفاک هزادنا هب

یش... هتسشنزاب هدیسر شتقو ... یرهاوج

ــا! یب تدوخ هب بــسنک شوایس _

هب یمدق شوایس دیشک داهرف هک یدایرف اب نامزمه

: تفگ و تشادرب ولج

وس مزا یسک مراذیمن هگید . مدموا مدوخ هب اقافتا _

! هنک هدافتسا

! هنم رود رود هگید

هش! ضوع نوماهاج هشتقو

. دیسرتب مزا دیاب مدب نوشن نوتهب ات مدموا اجنیا

دوب. شلوا هزات نیا
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اما... مرذ  گ  یم  ن  همق  ح  هک  یی  ازیچ  ِمود  ک  هچی  زا  ن 

واب هدی  شک  نو  ریب  ش  بیج  لخ  اد  زا  ید  یلک  هتس  د 
تمس هب  میق  ارمتس  نآ  ش  ترو  ص  رانک  ش  نداد  ناک  ت 

! درک  تر  پ  ناه  ج 

مش! ک  یم  ن  وقا  چ  ما  هیق  ب  یای  ور  یو  _ر 

مان هب  منز  یم  ش  عقو  م  هب  مش  دنس   ! تت  سد  هنو  م 
! یلص  ا  بح  ا 
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فرح یب  و  درک  تش  م  تع  رس  هب  اراه  دیل  ک  ناه  ج 
! تف  رگ  ش  وای  س  زا  شار  هاگ  ن 

واب هدر  ک  یه  کاتو  ثک  م  ناهج  تک  رح  نیا  شاب  وای  س 
اپ هک  دور  ب  دیخ  رچ  و  هت  خادنا  متم  س  هب  یه  اگن  م 

. متف  رگ  شار  یوز  اب  هدر  ک  د 

تسد داه،زا  رف  مش  ،خ  ناه  ج  ناه  نپ  مغ  و  تو  ک 
مضغب یار  ب  یگ  رزب  یاه  لم  اع  یگ  مه  ش  وای  س  نتف  ر 

دند! و 

دز! یم  گن  س  ملد  هب  یس  ک  راگ  ن 

! هرب  هچ...براز  نغ  نک  ش  _لو 

و هدا  د  ناک  ت  داه  رف  فر  ح  نیا  هب  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

: مدز  بل  مکش  ا  هرط  ق  نیل  وا  ند  اااتف 

نک... هاگ  ن  نم  ش....هب  وای  _س 

؟ هدش  یچ  نم  هب  وگب  ادخ...  ورو  ت  ا 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

.... ِلثم  ونا  هج  وت  منو  دیم  ن 

اب لا  متس  شد  اک  ی...  زیگن  مغا  ملی  ف  هچ   ! هوا   _
! مدر  وا  یم  مدو  خ 

. تخ  یر  ورف  منو  رد  یز  یچ  دیو  ن  یاد  ص  ند  ینش  ا 

یمک راگ  نا  هک  مدر  هک  اگن  ش  وای  س  هب  هاگ  ادو  خ  ا 

. دوب  هدش  هکو  ش 

؟ تش  اد  یض  وع  نیا  اب  یط  ابتر  هچا  ش  وای  س 

... منک  رکف  ش  هب  متس  اوخ  یم  ن  یت  دنک...ح  ن 

و نم  تم  س  هب  یاشار  لدنص  ش  مار  وآ  رور  ابغ  دیو  ن 
! دات  اسی  نام  لباق  وم  هدا  د  تک  رح  ش  وای  س 

هک مدن  اشک  ش  یاه  ش  کت  سد  شات  ترو  ص  زا  ار  مه  ا 

دش. عمج  ش  یاه  مخ  ا 

مکاح قات  ا  یاض  ف  رد  یا  هظ  حل  هک  ینی  گنس  تو  ک 
دش: هتس  کش  ناه  ج  مش  خ  رپ  یاد  ص  اب  د 
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؟ ینک یم یطلغ هچ اجنیا _وت

نوریب میاه تسد نایم ارزا شیوزاب مه شوایس

دش: لیام دیون تمس وهب هدیشک

اراک... همه مدوخ این متفگ _

: تفگ و هدمآ شوایس فرح نایم دنخزوپ اب دیون

! یدرک عمج ور تطاسب هدزن ورخآ فرح _اما

نیا راد مهس منم زاحاال هنودب دیاب ناهج هرخ باال

! متکرش

زاب واب هدناخرچ ناهج تمس ارهب شا یلدنص

ـت: فگ شیاه تسد ندرک

! تخورف نم هب وشماهس زا دصرد هد شوایس _

! میدش کیرش
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کس هچی  هظ  حل  دنچ  یار  ب  مرو  خب  مس  ق  متس  ناوت  ی 
! دیش  ک  یم  سن  ف 

! دوب  هدم  آ  دنب  ش  سف  ن  مه  اوه  دیا  ش  یت  ح 

هک یا  هره  چ  واب  هدم  آ  دوخ  هب  هیقب  زا  رتد  وز  داه  ر 

دز: بل  دز  یم  دای  رف  نآ  رد  کو  ش 

یچ!؟  _
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داد: هما  ودا  هدی  شک  ش  وای  س  تم  س  هب  شار  هاگ  ن 

ش؟ وای  س  ید  رک  راک  _یچ 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  شا  وای  س 

... هدش  هدر  وخ  نم  لثم  مدی  ون  قح   _

ش اتم  حز  یار  ب  متس  نوت  یم  هک  دوب  یرا  ک  نیر  تمک  ن 

! متش  ادن  ومد  وخ  تک  رش  االن  دوب  ن  نو  ا  هگا   . منک  ب 

ییاج لا  بند  هب  متس  وابد  هتشادرب  بق  ع  هب  یم  د 

و رتد  هظب  حل  ره  تی  عض  مه.و  دب  هیک  ت  نآ  هب  ات  متش  گ 
دش. یم  رت  ینا  رح  ب 

دوب یرا  وک  آرخ  هبر  شض  وایس  یاه  فر  ح  نیا  راگ  ن 
!! دیش  ک  نو  نج  هب  ار  ناه  ج  هرخ  هباال 

ش وای  س  تم  س  هب  بدنل  یاه  س  وفن  سخر  یتر  وص  ا 
! دیچ  یپ  مش  وگ  شرد  دای  رف  و  هدر  ک  هلم  ح 
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*********

دنچ ره  و  هتف  رگ  بر  ض  نیم  ز  یو  سربر  رتس  اا 
هاگن دوب  هدش  ش  ودرا  رایهم  هک  یق  اتا  بر  د  هب  هظ  ح 

. مدر  ک  ی 

!! دوب  هدر  ک  تی  اکش  ناه  ج  شزا  وای  س 

نم کر  ادم  زا  تظ  فاح  م  رط  اخب  یزو  ر  هک  یش  وای  س 
اش یم  اح  نیر  تگر  زب  زا  زور  ما  دوب  هدی  د  بی  س 

! دوب  هدر  ک  تی  ا 

هچ؟ _نغ 

ینارگن .اب  مدر  ک  رسبدنل  باتهم  یاد  ص  ند  ینش  ا 
ار دنق  و  بآ  یو  اح  یک  یتس  پال  ناو  ویل  هتس  شن  مرا  ن 

: تف  رگ  متم  س  ه 

... هدش  چگ  لثم  تگ  _نر 
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: مدز  بل  و  هتف  رگ  ش  زادتس  ار  ناو  ی 

؟ ناد  نز  نرب  یم  ونا  هج  هش؟  یم  یچ  _االن 

اش هناچ  ند  کیش  تس  وابد  هدر  ک  تو  شارف  سف  ن 
: تف  گ 

! ینا  دنز  هچ  رتخ  د  _هن 

هک هیر  وط  نیا  مگب  ته  ب  ماو  خب  وش  ا  هدا  س  هص  خال 
ناهج .زا  هرا  دن  ینا  ج  تینم  ا  هنک  یم  اعد  شا  وای  س 

ش ارب  یق  افتا  ره  هک  ی  تروص  رد  هدب  دهع  ت  داو  مخی 

... هناه  ج  رص  قم  هتف  ی 

نو... ریب  مدای  هنک  اض  ما  ناه  ج 

: مدر  ک  همز  م 

هش... یمن  مرو  الاب  صا   _

یاه تس  د  یو  ربر  سدتشار  و  هدا  د  ناک  رست  با  ت 
دش! زاب  مه  زا  قات  ا  بر  د  هک  تش  اذگ  ما  هدز  خ 
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. دنداتسیا بوچراهچ رد شلیکو اب هارمه شوایس
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. دوب  ردا  رب  کی  لثم  م  یارب  تد  م  نیا  مام  شت  وای  س 
! متش  ادن  زگر  ه  هک  یرد  ا 

یم تر  دق  س  اسح  ا  دات  اسی  یم  مرانک  هک  یتد  م  مام  ت 
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... دیما ساسحا ... مدرک

رب دوب هدش رومام راگنا اه نیا مامت زا رتشیب یتح

! دشاپب یداش درَگ ما هدش هریت یگدنز

هب متشاد هکابوا یتارطاخ میوگب مسناوت یمن

عطق هب اما دوب هدش رتسکاخ و هتفرگ شتآ هرابکی

تارطاخ نآ مامت یاج هب مبلق متفگ یم

! تخوس یم

. داتسیا شیاج رد مندید واب هدرک دنلب رس

مدرک یم سح مبلق رد وا زا هک ییاه یروخلد مامت

کشا تارطق هب ناشلیدبت دش.اب عمج منامشچ رد

. متفرگ شتروص ارزا مهاگن

! دما  ...ین  بخ  اما  د  یایب  ولج  دها  وخ  یم  مدر  حسک 

شار ولیک  نک  مم  نح  نل  یرت  درس  واب  یه  کاتو  ثک  ام 
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: تف  وگ  هدا  د  قرار  بط  ا 

... میر  _ب 

و هتش  اذگ  ما  یرا  نک  یلد  نص  یو  ربر  ار  ناو  ی 
اب هار  مه  ناه  ج  هک  مدر  ک  لفق  مه  رد  ار  منا  تش  گ 

مه ناش  رس  تش  دند.پ  جش  راخ  قات  زاا  داه  رف  و  رایه  م 
! دوب  هدا  تس  یا  یم  اظن  مرف  اب  ماس  ح 

: متف  وگ  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

دش؟ _یچ 

دز: بل  ناه  ج  هب  هاگ  ابن  داه  ر 

... مید  رک  اض  _ما 

: متف  گ  بج  عت  ا 

؟ ماو  _ت 

: تف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا 

نو! مار  ب  تش  اذن  _مک 
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: تف  وگ  هتش  اذگ  ناه  ج  هناش  یو  ربر  تس  د  ماس  ح 

... تت  کرش  مدا  تس  رف  وش  ورس   _

متارییغت سیر  هی  هنک  یم  زورب  ور  امت  سسی  ه 

هنک. ذوف  شن  هب  هنو  تیمن  کس  .هچی  هدی  م  ماج  ن 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  ناه  ج 

وتاع ال  طا  سیر  هی  تک  رش  مری  م  منم  نو...  نمم   _

مدب ریی  غت  دیا  ب  مدو  خ 

: تف  گ  تع  رس  هب  رایه  م 

... میا  یم  تا  هاب   _

فرح ماو  خ  یم  ...ن  رایهم  مش  اب  اهنت  ماو  خ  یم   _
هن! زور  ...ما  منز  ب 

هداد قرار  بط  اخم  ار  نم  دراد  رب  یم  دق  هکن  زاآ  ل 

: تف  گ 

... بنداتل  مای  م  ادر  _ف 
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! دوب دیدرت رپزا شهاگن

، شهاگن سکعرب .اما دوبن نئمطم شفرح زا راگنا

لوط و هدرک تکرح صالتب ورپ مکحم شیاه مدق

! دندرک یط ار ورهار
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دز: بل  یم  ارآ  هب  با  ت 

... همو  لعم  اما   ... هدیمن  نو  شن  رها  ظ  وت  ناه  _ج 

: مدر  ک  همز  مز  بل  ر 

... هتح  اران  یلی  _خ 

: تف  شگ  رس  ند  اد  ناک  ابت  داه  ر 

اپ ور  یت  خس  هب  دوب  نو  ا  یاج  یس  کره  دهرا...  قح   _
دات. سی  م 

یم با  سح  ناه  ج  هچ  ب  نیم  ود  یی  ارو  ج  هی  ش  وای  س 
د.

یوت ور  راخ  تفا  و  رور  غ  درک  یم  هاگ  شن  هب  یت  ق 
. درک  یم  ش  گرز  ب  تش  ...اد  مدی  د  یم  ش  امش  چ 

رتشیب تف  گ  یم  اش  هرا  برد  رتش  یب  داه  رف  هچ  ر 
. تخ  وس  یم  مرگ  ج 
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! دوب  ن  یی  اهنت  ش  قح  و  دوب  اهنت  حاال  هک  ینا  هج  یار  ب 
اما درک  یم  مخ  رمک  ش  ریز  راب  ره  هک  یس  اسح  ا  یار  ب 

دات! اسی  یم  تس  ا 

االنهن... لق  ادح  دنا  میم  اهنت  دیا  ب 

و هدی  چخر  داه  رف  تم  س  هب  یناهگ  ان  یم  یمص  ت  ذاخ  اتا 
: تف  گ  تع  رس  هب  هک  مدر  ک  زاب  ناه  د 

... ورب   _

!؟ دیم  هف  هنو  گچ  مدو  ب  هدرو  این  ناب  ز  هب  یت  ح  ن 

: تف  وگ  هدز  یم  ارآ  دنخ  ب 

! تس  ین  تخ  س  زدای  امد  آ  سیر  هی  رکف  ند  نوخ   _

هنک...پس یم  تی  وذا  نوتود  ره  تن،  دنو  م  نم  ش  ی 
هک... حاال 

داد: هما  ودا  هدر  ک  هرا  شا  مبل  ق  هب  تش  گنا  ا 

... ورب   ... یاو  مخی  یلد   _
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مدز: بل داهرف هب ور باتهم و رایهم هب هاگن اب

... نونمم _

و هدر  ک  یط  ار  هرا  دا  یاه  هلپ  یت  عرس  هچ  اب  منا  د  یم  ن 
. مدر  ک  تک  رح  طا  یح  لخ  اد  گن  یکر  اپ  تم  س  ه 

دوب تک  رح  هدا  مآ  ایو  گ  هک  ناه  ج  لو  رتاپ  ند  ید  ا 
نآ درگ  اش  بر  د  هب  ند  وابریس  هدر  ک  رتش  یب  ار  متع  ر 

! متس  شن  یلد  نص  یو  وربر  هدر  ک  زاب  ا 

مشخ یم  وک  بج  عت  واب  هدر  ک  زمر  ت  تع  رس  هب  ناه  ج 
دز: ب 

؟ ینک  یم  راک  _یچ 

؟ هیر  اک  هچ  ن 

نیلوا یار  ب  مدو  ب  لا  حشو  خ  اما  مدز  یم  س  سفن  ف 
! دوب  هدش  رای  نم  ساب  ناش  ر 
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!!! دوبن لفق برد مه مدوب هدیسر ناهج هب مه

اسنوم #: هدنسیون
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و هدا  د  هیک  ت  یلد  نص  الهب  ماک  ار  متش  پ  یق  یمع  مد  ا 
: متس  ارب  مدن  برم  ک 

مای... م  تا  هاب  مرا  _د 
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: تف  گ  یم  ارآ  وهب  هدر  شف  مه  هب  شار  یاه  پکل 

هب هچ...  نغ  ینک  راک  یچ  یاو  خ  یم  منو  د  یم   _
! نک  ...ن  هگی  کسد  ره  ای  تد  وخ  تس  ا 

فرح ماو  خ  یم  د...ن  اهرف  ش  یپ  درگ  رب  وش  هدا  ی 

. منز  ب 

یایرد هب  میق  ومتس  هدن  اخر  شچ  تمس  هب  ار  م 

: مدش  هری  شخ  نامش  چ 

منم ش،  ابن  نار  ...وگن  ماجن  یا  مدو  خ  تس  اوخ  هب  نم   _
. منز  ب  فر  ح  ماو  خ  یم  ن 

. مین  ک  تو  کس  مه  اب  مدم  و 

وطالین ابیر  قت  ثک  وابم  هتفر  گ  متر  وص  زا  شار  هاگ  ن 
. درو  ردآ  تک  رح  هب  ار  نیش  ا 

لباقم و  هدر  ک  تک  رح  تک  رش  تم  س  اشهب  هتف  گ  ق 

دات. اسی  بر  د 
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: تف  گ  یم  ارآ  وهب  هدر  ک  زاب  شار  دنب  ر 

وش... هدا  _یپ 

تشپ تو  کس  .رد  مدش  هد  ایپ  و  هدر  ک  زاب  ار  مدن  برم  ک 
. مدش  تک  رش  وودرا  هدر  ک  تک  رح  ش  ر 

. دوب  نیع  م  مدش  هجاش  وتم  هک  یس  ک  نیل  و 

رب تع  رس  شهب  ناتش  گنا  و  هتف  رگ  یاج  مزی  م  تش  پ 

! درک  یم  تک  رح  درب  یک  یو  ر 

هجوتم یت  ح  هک  دوب  هدش  روتی  نام  هح  فص  وح  م  ردق  ن 
دش. ن  نام  روض  ح 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  فس  ات  هناش  هبن  سیر  ناه  ج 

... مور  ...آ  نیع  _م 

! دیر  شپ  یاه  هناش  یا  هکو  ش  حاتل  اب  نیع  م 

دنلب ش  یاج  زا  هک  دوب  ن  دش  دول  حلا  رد  تهزا  راگ  ن 
: تف  وگ  ه 
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س... یئر  _سالم 

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  ناه  ج 

؟ تس  اجک  ش  ورس   _

دش: بدنل  ناه  ج  قات  شزاا  ورس  یاد  ص 

ماج!! _نیا 

داد: هما  دا  هک  دوب  ش  نفلت  اب  تب  حص  حلا  رد  راگ  ن 

... تت  مس  متف  یم  هار  من  کیم  یک  ند...االنوا  ریس  _هرآ 

. ظف  احا  دخ   ... هگی  د  تع  اس  م 

: تف  گ  ناه  ج  قات  ا  بر  د  بوچ  چراه  رد  ند  اتس  یا  ا 

... مگب  ته  ب  ودی  دج  متس  یس  ایب  ید...  موا  عقو  م  _هب 

یش. اب  دلب  منک  رکف  دنچ  ر 

لا بند  وهب  هدا  د  ناک  ت  هشاب  هناش  هبن  سیر  ناه  ج 
دش. قات  ا  شودرا  و 

: متف  وگ  هتف  ر  نیع  م  تم  س  هب  یک  چو  ک  دنخ  ابل 
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... ینکیم راکیچ _

: تفگ و هدیشک شتشپ رپ یاهوم نایم یتسد

. مدرک زورب ور متسیس _

داد: همادا یهاتوک ثکم اب

... هدوب شوایس راک انیا همه هشیمن مرواب زونه _

هدش... دب شوایس منک رواب منوتیمن
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: مدز  ب 

... منم   _

س یئر  تش  پ  زور  هی  مدر  ک  یم  رکف  هک  یس  ک  نیر  خآ   _
. دوب  ش  وای  س  هنک  یلا  خ  و 

تخس و  درس  س  کعر  وب  هیب  وخ  مدآ  س...  یئر  ینع  ی 
نمهفب امد  آ  هکن  یا  نو  دب  جاها  یلی  شخ  ندو  ب 

. هتف  رگ  ونو  شات  س 

دییات ور  هلم  ج  نیا  زور  هی  مدر  ک  یم  ن  رکف   ... هبلا  ج 
هتقیقح راگ  نا  اما  م 

« نرو  خ  یم  امد  آ  نیر  ت  بوخ  ور  اه  هبر  ض  نیر  «تدب 

هداد روت  ینام  هب  هرا  بود  شار  هاگ  ن  فر  ح  نیا  نتف  اگ 
: تف  وگ 
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یوت یت  شاد  لک  شم  اج  ره  هگا   ... همو  مت  نم  _راک 

ش ولص  مط  خ  هب  میق  ...متس  هدب  مای  پ  ناب  یتش  شپ  خ 
. مدر  ک 

. مدی  م  با  وج  هلص  باالاف 

: متف  وگ  هدا  د  ناک  رت 

یمن اقاف  تا  نیا  ید  وب  وت  هگا  دیا  ...ش  نیع  م  نو  نمم   _
دات! ف 

: تف  وگ  هدی  چخر  متم  س  هب  تی  دج  ا 

ندوب اب  هچ  نو  .چ  نک  ن  رکف  روط  نیا  هج  و  هچی  _هب 

دات. فا  یم  قاف  تا  نیا  مند  وبن  هچ  ن 

ید... رکن  یه  ابتش  وا 

. مین  ک  لر  تنک  و  ینی  شب  یپ  وتاقا  فتا  همه  مین  وت  یم  ان 
زا رتش  شیب  انیی  هکباالواپ  تراجت  یای  ند  یو  ت  منو  ا 

س! ایرد  جو  م 
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لداعت مدع  و  تش  ورد  زیر  یام  یرحت  زا  رپ  تک  لمم  ه 
یت! ل 

ار نآ  و  هدش  مخ  زیم  یو  ر  نفل  ت  ند  مآ  رد  ادص  هب  ا 
. تش  ادر  ب 

_هلب

شبا ناور  با  هک  دین  ش  طخ  تش  پ  یز  یچ  هچ  منا  د  یم  ن 
. دیخ  رچ  متم  س  وهب  هتف  الر 

دز: بل  هک  ؟"  هدش  یچ   " مدز  بل  و  مدا  د  ناک  رت 

لخ... اد  نو  شت  سر  _فب 

: تف  سگ  امت  ند  رک  عط  اق 

ش خپ  ش  ربخ  ن...حامت  دموا  اتس  رپر  س  زا  اتد  _نچ 

. ه 

؟ ننک  راک  یچ  ناو  خ  یم  ند؟  موا  یچ  یار  ب  ینع  _ی 

؟ نرا  زب  راش  ف  تح  ت  ونا  ه 
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دز: بل  دید  رت  اب  نیع  م 

نیا دنب  نو  شای  لیخ  قو  قح  تر  وص  ره  ...هب  منو  دیم  _ن 
ای... ناو  مخی  ونو  شلو  .ایپ  دوب  اداد  قرار 

: متف  گ  ینا  رگن  ا 

... مگب  ناه  ج  هب  مرب   _

درم هد  شزا  یب  ند  راودش  و  تک  رش  بر  د  ند  ش  زاب  ا 
. مدش  کش  خ  میا  ج  ر 

: تف  گ  هک  دش  مکو  ش  هج  وتم  راگ  نا  نیع  م 

یش! ووا  یس  منا  _خ 

. متف  ر  ناه  ج  قات  ا  تم  س  وهب  هدم  آ  مدو  خ  ه 

نییاپ ار  هری  گتس  د  هکن  زاآ  لبق  اما  مدز  نآ  هب  هقت  و 
دش. زاب  و  هدی  چخر  هنش  اپ  یو  ربر  بر  د  مش  ک 

هب وسیر  هدر  ک  هاگ  ن  متر  وص  شهب  مار  ابآ  ناه  ج 
داد. ناک  ت  نتس  ناد  هناش  ن 
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! شاب مارآ دیوگب تساوخیم راگنا شتاکرح مامت

. تسه زیچ همه هب مساوح

متفر رانک فرح نودب هتشون ان داد رارق کی قبط

. مدشن رود وا زا اما

اسنوم #: هدنسیون
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و هتفرگ هلصاف نیعم زیم زا ناهج ندید اهاب درم

. دندمآ ولج

سکعرب تسرد . دندرک سالم مارتحا و تناتم اب همه

. مدرک یم روصت هظحل ره هک یزیچ

یدرف هب وور هداد ناکت ناشکت کت یارب یرس ناهج

: تفگ دوب رت نسم هیقب هب تبسن هک

... روصنم جاح دیدموا شوخ _

روصنم جاح  ش  مس  ا  مدو  ب  هدی  مهف  حاال  هک  ید  ر 
: تف  وگ  هدز  ینی  شنل  ود  مرگ  دنخ  بل  تس  ا 

... ناخ  ناه  ج  تم  دوب  هدید  هکن  دوب  تق  و  یلی  _خ 

یمن وتت  قو  زدای  میر  اد  تا  هاب  کی  چو  ک  راک  ه 
... میر  ی 

هنامرتحم و  هتف  رگ  هل  صاف  بر  د  بو  چر  اهچ  زا  ناه  ج 
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داد: باوج

. افطل دیئامرفب ... هیفرح هچ _نیا

و هتف  رگ  ار  ناه  ج  یو  زاب  دندش  قات  ا  ودرا  همه  یت  ق 
: مدز  ب 

؟ مای  ب  منم   _

بل مدو  خ  دنن  وام  هدن  اخرچ  منا  مش  چ  رد  شار  هاگ  ن 
د:

س... رتن  _ایب...و 

هلصاف اب  دیش  وج  یم  منورد  هک  یس  رتس  ا  دوج  او 
. مدش  قات  ا  ودرا  ناه  ج  زا  مدق  ک 

هتسشن قات  ا  پچ  تم  سس  نارف  نک  زیم  تش  پ  ه 

دند. و 

و هتف  ر  زیم  ردص  تم  س  هب  مکح  م  یاه  مدق  اب  ناه  ج 

Avayekhis



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

هب کی  دزن  زیم  زا  یک  چ  وک  هلص  اف  اب  مه  نم   . تس  ش 
! مدا  تس  یا  راو  ی 

نداد ناک  وابت  هتش  اذگ  زیم  یور  رب  شار  یاه  تس  د 
: تف  شگ  ر 

. دیئ  امر  امش...فب  اب  مش  _وگ 

رود هک  یی  اه  درم  کت  کت  هب  یلک  هاگ  ناب  روص  نم  ج 

: تف  گ  دند  وب  هتس  شن  ز 

... مرس  _پ 

وام هتش  ذگ  افر  ح  نیا  دهع  نو  چ  کالاغ  مگب  ماو  خی  م 
. میت  نسی  زند  فر  ح  هفا  فل  تش  پ  یام  د 

هنو...هی خر  واک  هاگ  راک  ند  موا  زور  ما  مدآ  سیر  ه 
. مید  ینش  وام  نتف  گ  یی  ا 

رانک شرد  وای  س  دوب  هدر  ک  یزا  ب  هناد  رمن  اوج  ان  ه 
!! دیو  ن 
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هچ اه رگراک ندش راکیب راک وزا تاقافتا نتفگ

؟ تشاد ناشیارب یدوس

: تفگ و هداد ناکترس ناهج

؟ هتقیقح شردقچ دینودب دییاوخیم _

دز: دنخبل و هداد وربا هب یمخ روصنم جاح

ادعب شغورد و تسار . مرادن راک شاجنوا _هن...اب

. تسین مهم االن دایم رد

. میدموا یا هگید زیچ یارب ام
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نک. باسح نومور ... میتسه میگب میدموا

. مینک یم راک تکرش نیا یارب سهلا دنچ ام

... همدای مه ور یدموا ایندب یتقو یتح نم

س تصش کیدزن دوب.االن سملا ،ود یکی و تسیب

! هملا

هما... هنوخ ... هشاب مراک لحم هکنیا زا رتشیب اجنیا

ام! همه نم، طقف هن

. میگ  ب  ونی  ا  میا  یب  ات  میدش  ارگ  راک  هدن  انیام 
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... میریمن ام

دامتعا تهب مزاب ...ام هدرگنرب ادادرارق نوا هگا یتح

. هشیم تسرد یچ همه میراد

داد: همادا یهاتوک ثکم اب

دوب. ادادرارق نوا دنب ایلیخ قوقح مینود _یم

نوشاقوقح نداد تیاضر همه تدم نیا نیمه یارب

. هشب فصن

یازور یهاگ یا هداوناخ میا...ره هداوناخ امهی

. هراد تخس

و هدر  ب  ورف  ش  یاه  وم  الی  شارالهب  ناتش  گنا  ناه  ج 
: تف  گ 

... روص  نم  جاح   _

مداد ربخ   ... ناخ  ناه  ج  دوبن  یلا  وس  یاه  هلم  ج  انیا   _
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... یشاب نایرج رد

هب یا هظحل ناهج هاگن هک مدز یدنخ کت هاگادوخان

! داتفا متروص

. مدوب لا حشوخ

زوریپ درک یم رکف هک یا هشقن رد دیون تسکش زا

دوش! یم نآ

! نکشرمک دبو یاهربخ زا سپ ناهج درب زا

... شیاه فرح و روصنم جاح نحل رتشیب همه زا

*********

؟ ید  شن  هتس  _خ 

. مدی  شچخر  تمس  وهب  هدر  ک  ربدنل 
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دوب؟ هداتسیا مزیم ملباقم یک زا

مدوب دیدج تاع ال صا یدنب هتسد لوغشم ردقنآ

. مدشن نامز رذگ هجوتم

: متفگ و هتخادنا مفارطا هب یهاگن

دش! شش یک تعاس هوا... ارچ... _

: تفگ و هداد ناکت فسات هب یرس

اب مسرتیم ... هدوبن بوخ تارب نم اب ینیشنمه _

! ینک جاودزا تدیدج لغش

: متفگ دنخبل واب هتشادرب یلدنص یتشپ ارزا مفیک

... منکن رکف _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

564 تراپ #

: تف  وگ  هدن  اراخ  شار  بل  هش  وگ  تص  ش  تش  گنا  ا 

... تم  ربب  یی  اج  هی  ماو  خ  یم  هبو...  _خ 

هلمج یت  قو   . مدر  شک  هاگ  ن  رظتن  وم  هتف  باالر  منا  ورب  ا 
: مدز  بل  داد  ن  هما  دا  اشار 

؟ اجک  اقی  قد  یگ  ب  مهب  تس  ین  _وقرار 

داد: با  وج  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 
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. منی  بب  هظ  حل  نو  وتا  شنکاو  مد  یم  حی  _هن...تجر 

: متف  گ  یک  چو  ک  دنخ  واببل  هدر  ک  زیر  ار  مه  ا 

!... روط  نیا  _هک 

دامتعا دوب  هدا  تس  میا  لباقم  هک  ید  رم  هب  دوج  و  مام  ات 
! تف  گ  یم  هچن  تف  گ  یم  هچ  متش  ا 

هدرک تب  اث  شار  تادا  قتعا  شو  دوخ  اهر  واب  اهر  ا 
! د 

: متف  وگ  هتش  اذگ  ما  هناش  یو  ربر  ار  مفی  ک 

. میر  هش...ب  _اب 

تسد زا  یک  وی  هدز  تی  اض  زار  یق  شرب  نامش  چ 
،هب دیش  ک  نو  ریب  رش  اولش  بی  ج  لخ  اد  زا  شار  ی 
تکرح وا  زا  رتو  لج  ات  درک  هرا  شا  نلا  س  بر  د  تم  س 

. م 

.......
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نیشام راو  تک،س  رش  ن  انابهگ  زان  یظ  فاح  ادخ  ا 
. مید  ش 

هشوپ ند  رک  اج  هباج  و  طب  ض  ند  رک  نش  ور  اب  ناه  ج 
. درک  تک  رح  ا 

مرگ یاض  ف  ابیز  کالمو  یب  یاه  گن  هآ  تد  م  مام  ت 
. دوب  هتف  رگ  رب  رد  ار  نیش  ام  کق  ا 

نافوط زا  دعب  ش  مار  آ  نیا  دوب  هدن  نک  مرگ  لد  ردق  چ 
! حبص  ی 

! تش  اد  قح  و  دوب  تح  اران  ناه  ج  دنچ  ر 

زورب دنک  یم  تالششار  مام  ت  مدر  ک  یم  الحس  م 
دنک! اردنف  نآ  و  دهد  ن 

وهب هتش  ادر  ب  نام  رف  یو  ربر  ناهج  تس  زاد  ار  مه  ا 
هاگادوخان ریس  م  ند  ش  انشآ  اب  اما  متخ  ود  نو  ر 

ار ناب  ایخ  طخ  هب  طخ  و  هدش  وح  م  مرا  کفا  هتش  ر 
... مدی  ع 
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. دوب  هدش  کش  خ  منا  ه 

! منک  تب  حص  متس  ناوت  ی 

! مدو  ب  هتف  رگن  دای  ار  ابفل  ا  تق  و  هچی  راگ  ن 

دز. یم  ض  بن  میو  لگ  ورد  هتف  باالر  مبل  ق  ناب  ر 

! مند  رسب  اترس  رد  هک  میو  لگ  رد  اهنت  ه 

رارق بط  اخم  ار  وا  ناه  ج  تم  س  هب  ند  یخ  رچ  نو  د 
دمآ یم  باال  رابج  وا  روز  اب  هک  یی  ادص  واب  هدا  د 

: متف  گ 

لح... م  نیا   ... اجن  ...یا  میدموا  ارچ   ... اجن  _یا 

گنچ شار  یوز  اب  رایت  خا  یب  هچوک  شرد  ندی  اپچی 

: م 

!! ناه  _ج 

: تف  وگ  هتس  شن  منا  زرل  و  درس  تس  د  یو  شربر  دتس 

... مور  _آ 
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و هتفرگ ملباقم گنر مرک برد ارزا مهاگن یتخس هب

. مدیخرچ شتمس هب

! دوبن نم ناتسد رد ادبا الو صا میاه کشا رایتخا

هناچ وات هتخیر ما هنوگ یور رب یپایپ و تعرس اب

! دنداد یم همادا ار ناشریسم ما

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

565 تراپ #



هعونمم یای  ند  رد  هدش  لیا  ف 

متمس وهب  هدر  شف  مه  یو  ر  هب  شار  یاه  پکل 

تروص وهب  هدر  شارباالوآ  هاگ  ن  ثک  .ابم  دیخ  ر 
! تخ  ود  مس  ی 

! درک  یم  ما  هفخ  اعط  ض...ق  غ 

راب... نید  نچ  ه...  رابود   ، رابک  ...ی  مدز  ق 

متروص رود  شار  ناتس  ود  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 
. تف  رگ  قبا 

ار متر  وص  یو  ر  یاه  کش  شا  ناتش  گنا  مار  آ  تک  رح  ا 
دز: بل  و  هدر  ک  ک 

ومدآ  ... هیم  دآ  ره  قح  ندرک  هیر  ،گ  نتخ  یر  کش  _ا 
نیا یو  ر...االن،ت  یگن  وش  ولج   ، هنک  یم  ن  فی  ع 

دنخ! شب  هظباها  ح 

... هدا  تفا  ین  ید  ب  قاف  ت 
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برد متر  وص  شزا  یاه  تس  د  ند  رک  ادج  اب  نام  ز 

دات. اسی  بو  چر  اهچ  رد  اباب  جاح  و  هدش  زاب  طا  ی 

نیا زا  ریغ  یی  اج  ش  ساو  وح  دوب  نیی  شاپ  ر 
هچ! و 

یم یبل  ریز  یاه  همز  مز  شاراب  حی  بست  یاه  ر 
. درک  یم  در  هناد  هب  هناد  و  دنا  چخر 

دز: بل  لفق  همک  د  ابزند  ناه  ج 

... ورب   _

نیشام بر  د  فر  ح  یب  و  هدیخ  رچ  ش  تمس  هب  دنخ  ابل 
. مدر  ک  زاب  ا 

ن...

. متش  اد  ار  هظ  حل  نیا  یو  زرآ  دوب  اه  تد  م 

لغب هرا  بود   ... هناخ  نیا  رد  نتفر  هار  رابو  د  یو  ز 
ش... لخا  د  یاه  مدآ  ند  ر 
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ش راک  فا  زا  ار  اباب  جاح  بر،  د  ند  ش  زاب  یاد  ص  راگ  ن 
دش! ومتا  هدر  ک  رسبدنل  هک  درک  ا 

ش تمس  هب  درک  یم  تک  رح  مگر  هب  گر  رد  هک  یق  وذ  ا 
: متف  گ  هیر  وابگ  هدی  و 

... اباب  جاح   _

دات! شفا  شزادتس  حی  ب 

وا هب  نم  رگی  د  اما  ت  شادرب  ولج  هب  یم  دق  کو  ش  ا 
. مدو  ب  هدی  س 

! هلص  اف  نیر  ت  رفص  ه 

دش! اب  ینت  شاد  تس  ود  دناو  تیم  مه  رفص  یه  "اگ 

... رفص  هلص  اف  ل 

تسود هک  یی  شاه  وغآ  بو  چر  اهچ  نای  م  ر 
"... میر  ا 

شار ترو  ص  و  هدر  ک  هقل  شح  ندرگ  رود  ار  میا  ه  تس  د 
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. مدر  ک  نار  اب  هس  و 

. مدر  شف  مدو  خ  هب  ار  ووا  هدی  شک  س  فن  شار  عرط 

مدوخ هب  ار  مش  وغآ  شرد  ندو  ب  یع  قاو  متس  اوخ  ی 
. منک  تا  ب 

... ینی  ریش  تی  عقا  و  ه 

رارق بط  اخم  ار  اباب  جاح  هک  دمآ  رد  نام  ام  یاد  ص 
: دوب  هدا  د 

هدرس اوه  زاب...  یت  شاذ  اجگ  ور  تو  یف...پتلا  طص  _م 

دش... هکن  ینت  فاب  !هی  د 

دات. فا  نام  ام  هب  اباب  جاح  یاه  هناش  زاپس  مه  ا 

! مدو  شب  هاگ  ن  زکر  م 

نایم اباب  جاح  گن  ر  یس  وط  وتل  پا  نام  هاگ  ن  یق  اتال 
دش. تش  شم  ناتس  د 

: مدز  ب 
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... مسگرن نامام _
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ندش رپ  واب  هدش  تش  شم  یاه  تس  د  نای  م  وتل  پا 
دز: بل  ش  نامش  چ 

اره... ز  همط  اف  _ای 
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زا شا هنوگ یور رب کشا هرطق نیلوا ندیکچ اب

. متفر شتمس وهب هدش ادج اباب جاح شوغآ

. تخود اباب جاح هب دیدرت اراب شهاگن

ریوصت ندوب یعقاو یارب وا دییات رظتنم راگنا

ارهب شناتسد شضغب ندیکرت هکاب دوب شلباقم

. دیچیپ مرود

... مزان هچنغ ... مگنشق رتخد ... مرتخد _

کی ، تشهب دوخ ، قشع باالرتزا ینعی ... ردام "

"! نما هاگهانپ

هسوب   دش.  مار  آ  یم  سک  گرن  نام  ام  هک  یق  زادیاق  دعب 
بقع   هب  یم  دق  و  هدن  اشن  اش  هقی  قش  یو  ربر  مرن  یا 
مشچ   و  سخر  هیر  گ  تد  ش  شزا  ترو  ص   . متش  ادر  ب 
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. دوب  هدش  مرو  تم  ش  ی 

هدید بی  سآ  وا  نات  ساد  نیا  رد  نم  زا  رتش  یب  اعط  ق 
ار ناه  ج  هناخ  هب  نتف  ر  دص  ق  یت  ح  هک  یی  .وا  د 

! تی  اض  ر  نتف  رگ  یار  ب  تش  ا 

و هدن  اخر  چ  ار  مه  اگن  مرس  رد  ناه  ج  مس  ا  ند  مآ  ا 
ش... مدی  د 

ریز... هب  رس  اما  دوب  هد  اتسی  ا  اباب  جاح  هناش  هب  ه 

حلا هچ  درم  نیا  تس  ناد  یم  نم  زا  رته  ب  یس  ک  ه 
؟ ددرا  ینا  شی  ر 

هدنبوک مجالت  و  تا  ملک  تس  ناد  یم  رته  ب  یس  ک  ه 
نیا کت  هب  کت  ینا  ارب  ووا  دنشک  یم  دای  رف  ش  رس  ر 

؟ دنن  اد  یم  اه  کش  ضاهوا  غ 

هجوتم تهزا  نام  هاگ  هتن  شر  ند  ش  ادج  اب  راگ  نا  نام  ا 
! تف  رگ  ار  متس  د  هک  دش  ناه  ج  روض  ح 

میتساوخ یم  یت  قو  هک  ی  کدوک  یاه  زور  نام  ه  دنن  ا 
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! تف  رگ  یم  ار  متس  د  مین  ک  روب  ع  ناب  ایخ  ز 

. درک  یم  هاگ  وان  هب  میق  متس  فر  ح  نو  د 

: مدز  بل  و  هدر  شوآ  دتس  هب  یم  ارآ  راش  ف 

... نام  _ام 

. تش  ادنر  ب  ناه  ج  زا  شار  هاگ  ن  یا  هرذ  ا 

... مدا  د  یم  ق 

وج مرس  رد  هک  یق  ح  نام  وه  مدا  د  یم  قح  ود  ره  ه 
. منک  زاب  ناه  د  تش  اذگ  یم  ن  داد  یم  الن 

! دوب  مرد  وام  ناه  ج  نای  م  هلئس  م  ن 

هک درک  حس  ار  نام  هام  اگن  ینی  گنس  ایو  گ  مه  ناه  ج 
ش ترو  ص  هب  میق  متس  هکن  آ  نو  ودب  هدر  رسباالوآ  یم  ک 

دز: بل  دنک  هاگ  ن 

یش... وای  س  منا  _سالمخ 
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. متخ  ود  نام  ام  تر  وص  هب  ار  مه  ا 

. دوب  نای  الع  ماک  نیا   ... دوب  نیک  رچ  ل 

دوش یم  ن  فا  ص  ناه  ج  اهاب  تد  شاتم  لد  متس  ناد  ی 
یمن غیر  د  یس  زاک  سالمار  با  وج  تق  و  هچی  ا 

! د 
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دز: بل  یگ  نر  مک  مخ  ابا  هک  دوب  تس  رد  مس  د 

سالم... کی  _لع 

هب یت  سد  متر  وص  دشاب  روخر  وب  درس  داب  ند  یزو  ا 
: تف  گ  ناه  ج  هک  مدی  شک  ما  هدز  خی  ینی  ب 

مای... م  هگی  د  تع  اس  دنچ  نو  تزاج  _ابا 

: تف  وگ  هدم  شآ  فرح  نای  م  تی  دج  اب  نام  ا 

؟ یر  هاو  ج  یاق  آ  یرا  د  یرا  ک  قرار  تع  اس  نیا   _

؟ درک  یم  راک  هچ  م...  درک  هاگ  ن  نام  ام  هب  بج  عت  ا 

دز: بل  و  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر  ناه  ج 

ریخ...  _

مه یو  ربر  شار  یاه  پکل  هک  مدر  ک  هاگ  ن  اباب  جاح  ه 
دنا. شن  ش  یاه  بل  یو  ربر  یم  ارآ  دنخ  وبل  هتش  ا 

؟ دوب  ربخ  هچ  اجن  ی 
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فرح تس  اوخ  و  هدی  شک  ش  ندر  گ  هب  یت  سد  ناه  ج 
مدنا. متا  نام  ام  ید  عب  هلم  ج  اب  هک  دنز  ب  یر  گ 

لخ... اد  دیئ  امر  _پسفب 

. تف  رگ  هلص  اف  بو  چر  اهچ  زا  یم  وک  هتف  ارگ  ن 

زج ار  یز  یچ  ره  عقو  ...ت  میوگ  ب  غو  رد  متس  ناوت  یم  ن 
! متش  اد  ار  نام  ام  فر  ا 

ش یاج  زا  هک  دوب  هدش  یگج  نم  هزا  دنا  هب  مه  ناه  ج 
. دوب  هدر  وخ  ن  ناک  ت 

ناهج هناش  یو  ربر  شار  شدتس  مار  ابآ  اباب  ج 

: تف  وگ  هتش  ا 

نو... وج  _ایب 

متمس هب  یه  اگن  مین  ن  ادرگر  س  هاگ  ن  نام  ابه  ناه  ج 
اباب جاح  هب  ور  و  هتش  ا  درب  بق  ع  هب  یم  دق   ، هتخ  ا 

دز: ب 
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ونم... منودیم نم ... تسامش فطل تیاهن _نیا

نامهم ناونع هب رد نیا تشپ یراذیم وتاه هتسنود _

یدازآ یارب هک یدرم ناونع هب ...هن لخاد یایم

. دادن تیاضر مرتخد

دشوزا هجوتم وشهابتشا هک یسک ناونع هب

درک. تظفاحم مرتخد
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**********

! مدو  ب  راد  یب  راگ  نا  اما  دوب  تخ  شس  روا  ب 

! نام  رهز  زا  رتد  اش  و  هش  یمه  زا  رت  راد  ی 

ار همه  ش  توع  د  نآ  زا  رتش  ویب  نام  ام  یاه  فر  ح 
حاال هک  دوب  یف  اک  ناه  ج  یارب  راگ  نا  اما   . درک  هکو  ش 
یور رب  تش  روخ  و  هتس  شن  ماش  زیم  رس  رب  نم  لبا  ق 

!! تخ  یر  یم  ش  جنر  ب 

. دوب  نش  ور  یای  ور  کی  ناس  هب  زیچ  ه 

...رد هرف  س  کی  رس  نرب  اهج  و  نام  ،ام  اباب  جاح   ، ن 
! تر  فن  روض  ح  نو  شودب  مار  آ 

درگ مش  چ  عط  ق  هب  مدر  ک  یم  فی  رعت  ادلی  گ  یار  ب  ر 

تفگ یم  و  هدر  ک 
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"! نک  گن  ر  ولف  لف  ورب   "

هب ار  مرس  درو  خ  میا  پ  هب  زیم  ریز  زا  هک  یا  هبر  ض  ا 
. مدن  اخر  چ  نام  ام  تم  س 

ناهج سهب  پس  و  میا  ذغ  هب  ادت  با  ورب  وا  مش  چ  ا 
. درک  هرا  ش 

... تف  رگ  ما  هدن  خ 

یشنکاو نین  چ  هک  مدو  ب  هدز  لز  ناه  ج  هب  ردق  چ 
دش؟ مبی  ص 

یهاگن مین  ش  رس  ند  وباالمآ  ناه  ج  ند  کیش  بق  اع 
ش یاذ  غ  لو  غش  م  مدش  نئم  طم  یت  قو  و  هدر  ک  نام  ام  ه 

: مدز  بل  ناه  ج  هب  ور  هب  ه 

نو... نمم   _

و هدی  شک  ش  یاه  بل  یو  ربر  شار  باقش  ب  رانک  لا  متس  د 
یور "رب  منک  یم  ش  هاو  "خ  هناشن  هب  شار  یاه  پکل 
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. درش  ف  م 

: تف  وگ  هدا  د  قرار  بط  اخم  ار  نام  سام  پ 

ش وخ  یلی  یش...خ  ووا  یس  منا  خ  هنک  ن  درد  نو  تتس  _د 
. دوب  ه 

داد: با  وج  یک  چو  ک  دنخ  اببل  نام  ا 

... ناج  ش  _ون 

دیزرل ملد  هاگ  ادو  خان  ناهج  هار  مه  نفل  ت  گن  ز  یاد  ص  ا 
. مدش  لیا  متم  ولج  هب  یم  وک 

ربخ کی  اب  هدم  آ  تس  د  شهب  مارآ  نیا  متس  اوخ  یم  ن 
مرس رد  ار  مرا  کفا  یاد  ص  راگنا  ناه  وج  دزی  رب  مه  ر 

دز: بل  نم  هب  ور  هک  دوب  هدی  ن 

... هدا  هرف   _

هدیشک بق  یاشارع  لدنص  یه  کاتو  یه  اوخ  رذع  ا 
. دنک  تب  حص  وا  اتاب  تف  ر  یی  اریذ  پ  تم  س  وهب 
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! هیبوخ رسپ بخ... یلیخ _

هرب... مدای عیرس هشیمن لیلد اما

میقتسم شهاگن . مدیخرچ نامام تمس هب بجعت اب

مه... شبطاخم و دوب اباب جاح هب

میادص ورد دنیشنب منابز یور رب لا وس هکنآ زا لبق

هدیشک مرس یور اررب شتسد اباب جاح دوش یراج

: تفگ یگنتلد و نابرهم نحل واب

هچنغ یدیم ام هب یراغت هت تسد زا ییاچ _هی

؟ مناخ

مدز: بل تسشن ملد رد هک ینیریش سح اب

! یجاح هاوخب نوج امش _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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... مرتخد سالتم تنوج _

******

هناخزپشآ وزا  هدر  ک  رپ  یاچ  اب  مه  ناک  اتس  نیر  خ 
. مدش  جر  ا 

یمن و  دوب  داه  رف  تاب  بحص  حلا  رد  نان  چم  ه  ناه  ج 
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ک هک  دش  یم  لد  وب  ندر  اشنایم  یی  اه  زیچ  هچ  منا  د 
دش! یم  رتش  یب  هظ  حل  ره  ش  مش  وخ  یگ  الف 

نیا رس  کی  اما  منک  خداتل  ناش  راک  رد  متس  اوخ  یم  ن 
دش... یم  متخ  نم  هب  اه  یگ  حاالتوکالف 

. مدر  ک  جک  ش  تمس  هب  ار  مری  سم  تق  اط  ی 

دز: بل  و  هدی  شک  ش  یاه  وم  رد  یگنچ  مند  ید  اب  ناه  ج 

هن! ینع  ی  هن  متف  !گ  داه  رف  هس  _ب 

؟ یچ  ینع  ی  نم  "هن"  ید  یمهفن  سلا  همه  نیا  زا  د 

....._

... هدن  هما  داه!دا  رف  منک  یم  عط  ق  تو  _ر 

....._

... ظف  ادخ   _

. مدو  ب  هدی  سر  اش  یم  دق  کی  الهب  ماک  حاال 
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و هدر  وآ  نیی  اپ  شار  ها  رمه  نفل  هدر،ت  ک  عط  سارق  ا 
. درب  ورف  ش  بیج  ر 

: مدز  ب 

؟ هدا  تفا  یق  افتا   _

یرس میا  پاتر  س  هب  یلک  ی  هاگن  واب  هدی  چخر  متم  س  ه 
: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هن 

عفال... هتب  !لا  تس  ین  ید  یدج  زیچ  _هن... 

وهب هدر  وآ  نیی  اپ  متر  وص  زا  شار  هاگ  ن 

: تخ  ود  ینی  س 

؟ هنم  شملا  یکی   _

ش عنام  دنک...  ض  وع  ار  ثح  ب  دها  وخ  یم  مدی  م 

. مدش  ن 

: متف  وگ  هدر  ک  یم  و 

هک هباو  خ  هی  راگ  م...نا  ییاجن  یا  هش  یمن  مرو  اب  زون  _ه 
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. مشرادیب شزا هرارق هظحل ره

شزا هکنیا ای هشاب باوخ هکنیا ؟ هرتدب شمودک _

یش؟ رادیب

مدز: بل یهاتوک ثکم اب

؟ یرایم ونم مزاب مش... رادیب _هگا

دش: مخ متمس هب یمک و هدش یدج شا هرهچ

... یاوخب تقو _ره

شزاون ار منت مامت شفرح فیطل میسن کی لثم

درک

یارب دنود یم تتمس !هب دنراد واپ تسد تاملک "و

"! یندشن شومارف و ینتشاد تسود لغب کی

شار   یاچ  تس  اوخ  و  هد  روآ  ولج  شار  ناتس  زاد  یک  ی 
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و هدیشک بقع ینیس اب هارمه ار متسد هک درادرب

: متفگ

! یرهاوج بانج ییاریذپ یوت هیقب لثم _

دیایب شک ردان دنخبل کی یارب تفر یم شیاه بل

دش! یمن هدیشک ناشیور شتسد ناتشگنا رگا
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نلا س  هب  ورب  وا  مش  چ  گن  هام  وه  مرن  تا  کرح  ا 
. مدر  ک  هرا  شا  یی  اریذ  پ 

... فر  ط  نیا  زا  دیئ  امر  _فب 

و هدر  شب  ندر  گ  تم  س  شهب  یاه  بل  یو  زار  شار  دتس 

رد تس  رد  اما  تش  ادر  ارب  مدق  نیل  شوا  ندر  شف  ا 
جراخ یی  اریذ  پ  ید  ورو  زا  مه  اباب  جاح  هظ  حل  نیم  ه 

د.

: تف  گ  ناه  ج  هب  ور  و  هدز  یکچ  وک  دنخ  بل  نام  ندی  اد 

... بنداتل  مدم  وا  یم  متش  _اد 

: تف  گ  یرا  سم  رش  اب  ناه  ج 

دش. وطالین  مس  امت  ماو،  خ  یم  رذع   _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  ند  ی  مهف  هناش  هبن  سیر  اباب  ج 

هنو... درم  ؟  مین  بیش  نو  ویا  یو  ر  مکی   _
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بخ...

هتسد لماش یقیرط چیه هب نم هک ییاجنآ زا

دوب. صخشم راک هجیتن مدش یمن اهدرم

ارهب ینیس ، ناهج هاتوک منک" یم شهاوخ " نتفگ اب

: متفگ و هدروآ باال ناشتفج تمس

ناج. شون ... دیئامرفب سپ _

*******

" ناهج "

و هدر  ک  هقل  ح  یا  هش  یش  ناویل  رود  هب  ار  میا  ه  تس  د 
. مدر  ک  کی  دزن  میا  ه  بل  هب  ار  ن 

ماشم هب  شار  شو  خ  وعرط  هدی  شو  ن  یا  هعر  ج 
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. مدی  ش 

هدامآ یز  یچ  ره  یار  رب  اگنا  هناخ  نیا  هب  ند  مآ  زا  ل 

... مدو  ب 

! هاتو  ک  مه  دیا  باال...ش  وبدنل  مکح  م  ینا  رنخ  س  ک 

. متش  اد  دید  حاالرت  ا 

هداس ال  صا  ش...  رتخ  د  هرابرد  ردپ  کی  اب  زند  فر  ح 
! مدو  ب  هدر  کن  هبر  جت  تقو  ارهچی  نیا  نم  و  دوب  ن 

. دوب  هچن  نغ  طق  ف  تل  یلد   _

. مدی  چخر  یف  طص  م  جاح  تم  س  هب  بج  عت  ا 

نامیاه یلد  نص  نای  م  یا  هریاد  زیم  یو  ربر  شار  ناوی  ل 
: تف  وگ  هتش  ا 

تمود لیل  ...د  دوب  ه  چنغ  ند  موا  یار  ب  تل  یلد  _هی 

؟ ینک  یم  تس  د  تس  د  ردق  شنا  نتف  گ  یار  هکب  ه 

نیا دیس  زا  دعب  هک  دوب  یر  فن  نیم  ود  یف  طص  م  ج 
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@DONYAIEMAMNOE

دوب. هدیمهف ار نم حتلا

یم ظفح ار مرهاظ تخس و تفس ردقنآ هشیمه

دوش. منرود یاه یریگرد هجوتم یسک ادابم مدرک

مدز: وبل هتشاذگ زیم یور اررب ناویل

... سا هچنغ ملیلد ود ره عقاورد _
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... سا هچنغ ملیلد ود ره عقاورد _

... هشدوخ یلوا

هدش یزاب نیا دراو نم تاهابتشا رطاخب هکنیا

ادج شادوناخ زا هانگ یب هک نوا هنم،هن ریصقت

هدش...

یارب هظحل ره شلد مدآ اما هراین نوبز هب دیاش

... منودیم بوخ نم ونیا و هشیم گنت شداوناخ

... مرادن ونوشمودک چیه نوچ

. شمدروا یم انیا زا رتدوز دیاب

: مدا  د  هما  دا  یه  کاتو  ثک  ام 

هش! دوخ  هرا  برد  یم...  ود  _و 

دح هچ  ات  منو  دیم  ورن  ش  تیلک  اما  بهزا  منت  فگ  ه 
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... منک  حر  طم  بو  خ  موت  ی 

. ننی  ش  یم  ن  مه  رانک  ر  اگنا  اه...  همل  اه،ک  هلم  ج 

... ینک  رکف  نو  شند  یچ  مه  رانک  یارب  دیا  بن  دیا  _ش 

. مدز  یه  کاتو  هدن  خ  کت  هاگ  ادو  خ 

ش تمس  کی  و  دمآ  یم  ش  یپ  یع  وض  وم  نین  چ  یاپ  ر 

نازیوآ تر  امع  رد  رس  زا  ار  بطاخم  اعط  ق  دوب  ا 

! مدر  ک  ی 

فیرعت تا  قاف  تا  زا  یا  هص  خال  هاتو  وک  هتس  ب 
... مدر  ک 

اتتالش تش  اد  هک  یه  ایس  ی  هتش  ذگ  و  دیو  زن 

شو دید  ج  یزا  اناج،ب  مهس  نتف  رگ  یار  شب  ی 
ش... تیاک  ش 

. مدر  ک  ثک  شارم  خب  نیر  خ 

زاباالات ار  منا  تش  گنا  و  هتس  اوخرب  میا  ج  زا  کالهف 
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. مدی  شک  متر  وص  نیی  ا 

... متس  ناوت  یم  ن 

! مدو  بن  فر  ح  نیا  مدآ  نم  رانک  هب  زیچ  ه 

نایمرد هچ  نغ  ردپ  اب  درک  یم  رارصا  داه  رف  و  مدو  ب 
! مرا  ذ 

هچ دز  یم  ش  تآ  مه  ار  نم  یت  "ح  هغی  "ص  همل  ک  نتف  گ 
اشار...! هدا  خونا  دس  ر 

نامیشپ مفر  ح  هما  ندا  تفگ  زا  میو  گب  هدر  ک  زاب  ناه  د 
: تف  گ  یق  یمع  مد  اب  هک  م 

نو... وج  نیش  _ب 

... منو  د  یم  ور  منو  دب  دیا  هکب  یی  ازیچ  ن 

. منو  د  یم  مه  هتف  گ  هاگ  داد  هب  رایه  م  هک  یز  ی 

ش زا  هش  یمن  لیل  د  اما  ت  سین  مرا  نک  مرت  خد  هتس  ر 
مش. اب  لف  ا 
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فیرعت ینوت یم ور اجک ات منیبب متساوخ یم طقف

. ینک

: متفگ یفطصم جاح تروص هب ندرک هاگن نودب

. دینود یم ممرظن سپ _

تخس حتلا نیا اب شسدح اما مدینشن ... منودیم _

. تسین

... یدوب رتخد هی ردپ ما... وت

اسنوم #: هدنسیون
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تلا ح  نیا  شاب  سد  ح  اما  ؛  مدینشن   ... منو  د  یم   _
. تس  ین  تخ  س 

ید... وب  رتخ  د  هی  ردپ  ماو...  ت 

هنک. یم  فقر  عملا  همه  شاب  رتخد  هاگ  یاج  ردپ  یار  ب 

ور... اناج  هزر  مای  ب  ا 

: مدز  بل  ید  نخل  ت  ابو  هدا  د  ناک  رت 

هزرمایب مه  ورا  مش  ناگ  تفر  ادخ   _

هک یتو  کس  دش.  مکا  ح  نام  نایم  یه  کاتو  تو  ک 
... متش  ادن  شار  راظ  ت 

حاال!! مه  نآ  تش،  اد  ار  مندر  ک  مار  دصآ  ق  هک  یتو  ک 
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نیرت س  رتس  رپا  مدر  ک  یم  رکف  هک  ینا  مز  تس  ر 
! درک  مه  اوخ  هبر  جت  ار  مرم  ع  مام  ت  یو  گتف  گ 

ار تو  کس  نیا  هرگ  یق  یمع  مد  اب  یف  طص  م  ج 

: تف  وگ  هتس  ک 

؟ هنک  یم  ش  زرا  اب  ودا  زیم  دآ  یچ  ینو  د  یم   _

اب هک  مدر  شک  هاگ  ن  با  وج  یب  و  هدی  شچخر  تمس  ه 
داد: هما  دا  دنخ  ب 

!... تق  ادص   _

یت... سه  یق  داص  فو  یرش  مدآ  وت  درک  تب  اث  نام  ز 

نو... زاا  رتش  ویب  تت  فار  تت،ش  قاد  ص 

داد: هما  ودا  هدر  ک  هرا  شا  مبل  ق  اشهب  هباب  س  تش  گنا  ا 

اب ومر  دتخ  دش  ثع  اب  هتب  لق  یو  هکت  یرد  پ  حو  _ر 
. مرا  زب  تش  شیپ  مار  آ 

عمج میا  ه  مخ  وا  هدر  شف  مه  یو  ر  هب  ار  میا  ه  پکل 
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د.

اه نیا  ماد  ک  هچی  رتخ  د  کی  هدن  یآ  ند  رک  دوب  ا 
دنی!؟ بیم  فی  رش  ار  نم  روط  ...چ  تس  ی 

مندرگ وات  هدر  ب  میا  هوم  نای  ارم  منا  تش  گنا  کالهف 
. تس  شن  ما  هناش  یو  شربر  دتس  هک  مدر  شب  ی 

رد یار  زجب  مدی  دن  شار  نایم  حی  بست  هک  یت  سد  نام  ه 

دنک! ادج  ش  شزادتس  رتخ  د  ند  شکیش  و 

... مرا  دن  هتش  ذگ  هب  یرا  _ک 

اما... مری  گلد  س  گرن  لثم  ما،  ینا  بص  ع 

هریگ یم  مدآ  زا  ور  هد  نیآ  هتش  ذگ  ِند  رک  ربق  ش  ب 
رس... پ 

یارسدرد و  هاگ  داد  یو  ت  یاق  افتا  هب  هج  وت  حاالاب 
میمصت عو  ضو  م  نیا  یار  هکب  یسک  نو  تقب  اس  دام  ا 

هچاس! نغ  امام  ت  هری  گ  ی 
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. مراد دامتعا شهب نم

هک یسک اما منک یم شییامنهار اعطق ردپ ناونع هب

. هنوا هریگ یم ور ییاهن میمصت

وگب... مهب ور یزیچ هی انیا همه رانک رد

... داوخن هگا

: مداد باوج مکحت اب دنک مامت ار شفرح هکنآ زا لبق

... متسه شتشپ _

دز: وبل هدرشف ار ما هناش

ادخ هب لکوت سپ _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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" هچنغ "

هب ناه  وج  اباب  جاح  نتف  زار  تع  اس  مین  شزا  ی 
. تش  ذگ  یم  ناو  ی 

یم چپ  مش  وگ  ورد  هدم  آ  حط  س  هب  ما  یو  اکج  نک  گ 
ار ناش  نایم  یو  گتف  زاگ  یا  هرذ  یه  اوخ  یم  د"ن 

؟" ینا  د 

نایم ورد  هدش  ایند  هچ  ب  نیرت  هچ  ب  مبل  ق  نای  م  نیا  ر 
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فک و  دید  نخ  یم  میا  ج  زا  ند  ش  بدنل  یار  ماب  هنی  س 
دز. ی 

هسوسو مند  ب  متس  یس  تا  کرح  اهو  فر  ح  اتق  ی 
میارب هج  و  هچی  هب  نام  ام  زا  ندش  ادج  اما  دوب  زیگ  ن 

. دوب  ن  تح  ا 

. مدش  یم  ن  ریس  ش  نت  عرط  ند  یئوب  و  ند  رک  هاگ  زن 

میاه تس  د  نای  ارم  یاچ  ناوی  ول  هتف  رگ  یق  یمع  س  ف 

. مدن  اخر  چ 

. مدو  ب  لا  حش  وخ  نام  ام  یاه  فر  ح  ند  ینش  ز 

... منا  تس  ود  با  خت  نا  زا  زیچ...  همه  زا  رتش  ی 

زا تس  ،رد  نام  ویپ  نام  یا  یتح  هناز  رف  و  با  تهم  هکن  ی 
اهنت ار  اباب  جاح  و  نام  ،ام  ناهج  تر  امع  هب  منت  فر  د 

دندز یم  رس  اهنآ  هب  موا  دم  روط  وهب  هتش  اذگ  ن 
. مدو  ب  لا  حش  و 
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... میش  اب  هک  ؟  تس  ا  نیا  زا  ریغ  تق  افر  نآ"  ه   

بو... خ  یاه  زور  هچ  دب  یاه  زور  رد  ه 
هچ..." دش  اب  هتش  اد  روض  ح  قی  ف 

هچ؟ نغ  یش  اب  هتف  گن  نم  هب  هک  تس  ه  یز  _یچ 

: متف  وگ  هدر  رسباالوآ  بج  عت  ا 

نم؟  _

داد. ناک  رست  هدش  زیر  یی  اه  مش  چ  اب  نام  ا 

: متف  گ  زیم  یو  نربر  اویل  نتش  اذگ  واب  هدی  د 

؟ نام  ام  ینک  یم  ماگ  ن  یرو  جنی  ا  ارچ   _

؟ متف  گ  غو  رد  ته  ب  حلا  هب  ات  ن 

هن... هک  غو  _رد 

ور اه  هتف  گن  رتد  وز  ت  دوخ  هک  مدز  یر  گنلت  هی  ی 

یگ... ب 
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ش دوخ  لثم  هدش  زیر  یاه  مش  چ  واب  هدر  ک  یم  و 
: متف  وگ  هدر  شک  هاگ  ن 

؟ یچ  _ثمال 

: تف  وگ  هدز  میو  زاب  رب  شار  دتس 

یم فا  رتع  ایا  مش  کب  فر  ح  تز  ا  مدو  شخ  ور  _هب 

؟ ی 

: متف  وگ  هدی  شک  بق  ع  لبم  یو  ربر  ار  مدو  خ 

! مدش  گر  زب  نم  هتش  هتش،ز  ذگ  نام  ز  نو  ا  نام  _ام 

هشیمن تر  پ  مس  اوح  تا  هاگ  ن  لد  م  نو  اا 

اب راگ  نا  نو  چ  تس  ین  یک  ش  ید  ش  گر  زب  هکن  یا  _وت 

هش!! یم  تر  پ  ناه  ج  اب  یلو  هن  نم  هاگ  ن 

... مدر  حسک  یبو  خ  هب  ار  میا  ه  هنو  گ  ند  ش  م 

! متف  ر  یم  ول  هش  یمه  ن 

: متف  وگ  هتف  رگ  ارباال  ما  ه 
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...؟ ناهج ؟ موه _

ال؟ صا هنک یم راکیچ ام ثحب طسو ناهج
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درک: همز  مز  بل  ریز  نام  ا 

ِرس... زا  دهد  یم  ربخ  هرا  سخ  ر  گن  _ر 
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اباب جاح  هار  مه  هب  ناه  اشج  هلم  ج  ند  ش  مام  زات  ل 

دند. ش  یی  اریذ  پ  وودرا  هتف  گ  هللا"یی  "ای 

ش یاج  شزا  رس  یو  ربر  رداچ  ند  رک  بت  رم  اب  نام  ا 
: تف  وگ  هدش  بدنل 

... مزی  رب  یی  اچ  نو  تارب  دین  _بیش 

: تف  گ  نم  هب  یه  اگن  مین  اب  ناه  ج 

دش. فر  ص  یش  ووا  یس  منا  خ  نو  نمم   _

تر. امع  میر  ب  هگی  امد  نو  تزاج  اا 

ناهج س  پس  و  نم  هب  یه  اگن  یک  چو  ک  ثک  ابم  نام  ا 
دز: بل  و  هدر  ک 

؟ دیی  ایم  مزا  _ب 

: تف  گ  تی  دج  اب  دید  رت  یا  هظ  حل  نو  دب  ناه  ج 

. مدی  م  لو  _هلب...ق 

ال ماک  درم،  نیا  لو  تق  سناد  یم  نم  زا  رته  ب  یس  ک  ه 
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!؟ تسا هنادرم

********

مه اباب  جاح  و  نام  ام  زا  ندش  ادج  زا  دعب  یت  ح  دنخ  ب 
دش. یم  ن  کاپ  منا  بل  یو  زار  یا  هظ  ح 

ترامع شهب  مار  سآ  نج  زا  یی  اه  اببلا  رابن  یا  ن 
. مدو  ب  هتش  گرب  یر  هاو  ج 

! فی  طل  و  گن  ر  یب  یی  اه  بلا 

لکش و  گن  ر  یار  اد  دیا  ب  یساس  حا  ره  هتف  گ  یس  ک  هچ   "
دش! ا 

" تس  ا  دنخ  بل  کی  طحر  نم  هدیق  ع  ش...هب  مار  ثالآ 

. متس  ارب  هچ  رتف  هود  دیشک  طخ  ود  دنخ  بل  همل  ک  ر 

ش مد  ش  رمک  یو  ربر  ند  یباوخ  واب  هدز  یخ  رچ  لفل  ف 
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. تس  ب  وپکل  هدا  د  ناک  ات 

یور رب  هرا  شا  تش  گنا  واب  هدز  ش  حلا  هب  ید  نخب  ل 
. مدی  شک  ش  م 

ح هنر  گو  منک  با  رخ  شار  شو  خ  با  وخ  متس  اوخ  یم  ن 
! دوب  نک  مم  حاتل  نیر  ت  یلغ  ردب  ل 

مد یو  زار  ار  متس  د  درو  خ  قات  ا  بر  د  هب  هک  یا  هقت  ا 
دنلب میا  ج  زا  تع  اس  یهب  هاگن  مین  واب  هتش  ادر  ب  لفل  ف 

. م 

. مدر  ک  زاب  ار  نآ  و  هتف  ر  بر  د  تم  س  ه 

! ایرث  زج  متش  اد  ار  یس  ک  ره  عقو  ت 

: تف  وگ  هدر  ک  رت  بل  بو  چر  اهچ  رد  مند  اتس  یا  ا 

. متف  ر  یم  متش  ...اد  یبا  وخ  مدر  ک  رکف   _

: متف  وگ  هدز  پکل  یم  رن  ه 

... زون  _هن...ه 
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: تفگ و هدیچیپ مه اررد شناتشگنا

!... یتسین هتسخ هگا ... هراد راک تاهاب مناخ _

. تفر باال مناوربا

ناطلسلا رخف ای ایرث یارب نم ندوبن هتسخ یک زا

دوب؟ هدش مهم

تشپ برد نتسب واب هتشادرب شتمس هب یمدق

: متفگ مرس

... مایم _

اسنوم #: هدنسیون
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نم رتزا ولج و هداد ناکت هشاب هناشن ارهب شرس

. تفرگ شیپ اهاررد هلپ ریسم

دوب! بیجع هک... دوب نایم نیا یزیچ

، هدرک تکرح شرس تشپ مارآ و بترم یاه مدق اب

. مدرک یط اهار هلپ

نیا ناطلسلا رخف مدوب هدیدن مه رابکی تدم نیا رد

! دشاب رادیب تعاس

دوب؟ نایم رد یدیدج هشقن یاپ

هریگتسد   بر  د  یبو  حچ  طس  هب  هقت  هس  ابزند  ایرث 
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. موش  ودرا  نم  ادت  داتبا  اتسی  ا  رانک  و  هدی  شک  نیی  اپ  ا 

دراو نم  زا  رتو  لج  هک  دمآ  ش  نهذ  هب  یز  یچ  راگ  نا  ا 
د!!!

: متف  وگ  هتف  رگ  باال  فق  س  هب  ور  ار  م 

؟ نتخ  پ  مار  ب  یش  هچآ  بش  _ما 

. مدش  قات  ا  وودرا  هدر  ک  تو  ارف  مس  ف 

یور رب  ار  ناط  لسل  رخا  ،ف  عیرس  و  یلک  هاگ  ن  کی  ا 
. مدی  د  یر  سات  رس  هرج  نپ  رانک  هرف  ودن  و  کچ  وک  نام  ل 

. درک  یم  هاگ  ن  نم  هب  امی  قتس  م 

ش لباق  وم  هتف  شر  تمس  هب  مکح  م  یاه  مدق  ا 
. مدا  تس  ی 

. تش  ادن  ش  راک  فا  دریزا  هچی  هش  یمه  لثم  ش  ترو  ص 

س! اسح  ا  یب   ... د 

کسرد ...هچی  تخ  وس  یم  مه  وا  یار  ب  یه  اگ  م 
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. دوب  هدن  امن  ش  یارب  ایند  ن 

. دوب  ش  دوخ  طق  ف 

: تف  وگ  هدر  ک  متر  وص  یو  ربر  یه  کاتو  ثک  م 

افط... ل  نیش  _ب 

ار منا  مش  چ  ند  ش  تش  ورد  درگ  یو  لج  متس  ناوت  ن 
! مری  گ 

ناطلسلا رخ  ف  طس  وت  هدش  هدا  فتس  یا  همل  ک  ودر  ه 
! دوب  هناس  فا  کی  دنن  ا 

؟ مدو  ب  نم  تا  ملک  نیا  بطاخ  !؟"م  افط  ول  نیش  "ب 

: تف  وگ  هتف  رگ  متر  وص  زا  شار  هاگ  ن 

؟ منک  رار  کت  هرا  بود  دیا  _ب 

. تش  اذگ  مه  یو  ربر  پکل  هک  متخ  ود  ایرث  هب  ار  مه  ا 

! دوب  بی  جع  دح  شزا  یب  زیچ  ه 
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. متسشن شلباقم هرفن کت لبم یور رب هاگادوخان

. تفر شتسد تمس هب مهاگن

! دوبن رابنیا دوب شناتشگنا نایم هشیمه هک یحیبست

دنک یسیون ویرانس شدوبن یارب مزغم هکنآ زا لبق

: تفگ

. متشادن ور شتقایل _

منامشچ ارزا ملا وس راگنا ... مدرک شهاگن طقف

دز: بل هک دناوخ

ور... حیبست نوا _

... تسین راکرد یزاب رابنیا ینودب ات هنومب ایرث متفگ

. تسین یا هشقن

هنک. تتیذا مرایب ور یسک هن مدرگب وتقاتا هرارق هن
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دش. ن  داج  یا  متل  حا  رد  ریی  غت  هچی 

ش... یاه  فر  ؛ح  مدن  اخرچ  ش  نامش  چ  رد  ار  مه  ا 
. درک  یم  ن  ریز  ارس  ملد  رد  شار  مار  آ 

ترامع نیا  هب  ند  مآ  زا  رت  لبق  یت  ح  نز  نیا  زا  ن 

. مدو  ب  هدر  وخ  مخ  ز 
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قی! مع  یاه  مخ  ز 

ای... دوب  ش  دید  ج  درگ  ش  اه  فر  ح  ن 

حلا هب  ات  هک  یم  ارآ  نح  وابل  هدر  ک  فا  ص  شار  یول  گ 
: تف  گ  مدو  ب  هدی  نشن  وا  ز 

. درک  فی  رعت  ناه  _ج 

... منو  دیم  زایپ  ات  ریس  زا  ور  یچ  ه 

: مدز  بل  بج  عت  ...اب  منا  مب  تو  افت  یب  رابن  یا  متس  ناوت  ن 

یچ!  _

... درا  دن  دام  تعا  تر  امع  دارف  هبا  دوب  هتف  ...گ  ناه  ج 

هدرک فی  رعت  ار  قیا  قح  ناطلس  رخلا  ف  یار  ب  روط  پسچ 

؟ د 

مدرگب ش  راک  نیا  لیل  د  لا  بند  هب  منه  ردذ  هکن  زاآ  ل 

داد: هما  دا  ناط  لسل  رخا  ف 

هانگ هی  نو  چ  تی  عقا  نو  دینش  زا  متس  ین  لا  حش  وخ   _
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نم شراکهانگ و تفرگ تروص طسو نیا گرزب

. مدوب

... ناهج زا رتشیب

ن...

ایند نیا  یو  ست  کره  و  زیچ  ره  زا  مرو  رغ  متف  رگ  د 
... هرت  ش  زرا  ا 

دیاب هکل  ب  هتس  یاب  ملب  اقم  هرا  دن  قح  منم  شد  متف  رگ  د 
هنز. ب  وناز  ملب  ا 

دای منی  ا  اما  متف  رگ  دای  دیا  هکب  ور  یی  ازیچ  ه 

.... متف  ر 

. منک  لو  بق  ور  مه  ابتش  ا  دیا  ب  مدر  ک  هابت  شا  یت  ق 

قح ووت  مدا  د  تر  ازآ  نم  هنی؛  ا  همل  سم  هک  یز  ی 
یش. خبن  یرا  د 
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یبیسآ نم  تم  س  زا  هگی  د  مگب  ته  اتب  اجن  یا  تم  درو  آ 
هس. ر  یم  ن  ته  ب 

... یتر  امع  نیا  نام  هم  دعب  هب  نیا  ز 

!! درک  تو  کس  و  هتف  رگ  ی  قیمع  مد  آرخ  هلم  ج  نتف  اگ 

س پس  و  هدش  هری  شخ  ترو  ص  هب  تی  دج  اب  یا  هظ  ح 
. مدش  بدنل  میا  ج  ز 

هک مدر  ک  تک  رح  بر  د  تم  س  هب  مظ  نم  یاه  مدق  ا 
: تف  گ 

؟ یگ  ب  یز  یچ  یاو  خ  یم  _ن 

ار نآ  هکن  آ  نو  ودب  هتش  اذگ  هری  گتس  د  یو  ربر  ار  متس  د 
. مدر  شف  منا  تش  گنا  نای  م  مرو  ایب  نیی  ا 

: متف  وگ  هدن  اخر  شچ  تمس  هب  ار  مرس  یم  ک 

؟ مدا  د  یم  با  وج  دیا  هکب  دید  یس  رپ  یلا  وس   _

یهاتوک ثک  وابم  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 
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@DONYAIEMAMNOE

. مدیخرچ شتمس الهب ماک

دوب. نم هب میقتسم شهاگن

داد! یمن رییغت مه افداصت یتح ار شدید زکرم

دوب! نیا...دب
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: متفگ دزرلب میادص هکنآ نودب

! دیداد مرازآ ... هنیا هملسم هک یزیچ _

... ترامع نیا یوت یسک ره زا رتشیب

هکنیا حاالاب اما هیچ تقیقح دیتسنود یمن هتسرد

نوتینومیشپ زا نوترورغ یوزارت هفک دینود یم

هرت... نیگنس

اما... دیدرک هل اهراب ونم رورغ

اب مدآ هی هدش هل رورغ هک دیتفرگن دای منک یم رکف

هش... یمن بوخ " منودیم هی"

ره دیتسین دلب هک ییازیچ یریگدای یارب دیتفرگن دای

درک. عورش دیاب دش تقو

  *******
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ریسم هش  یمه  زا  یرت  نافوط  حلا  نیع  ورد  رت  مار  آ 
. مدر  ک  یط  ار  مود  هقب  ط  هب  یه  تنم  یاه  ه 

... رور  غ 

!! ایره  اوج  رور  غ  زا  _هآ 

هشیلک هچ  وت!؟  یار  ب  دنرت  هنش  ت  یش  اب  هک  رور  "غم 

یمن گن  رد  یا  هین  اث  گر  م  هک  یی  ایند  یار  ب  یا  هناق  مح  ا 
د!"

تمس هب  بر  د  ند  رک  زاب  واب  هتف  ر  مقا  تا  تم  س  ه 
. متف  سر  یور  س 

!! هنو  دیم   _

؟ فر  ح  دش  منو  د 

نم؟ اب  ید  ردم  ه  د 

دیابن ینو  میش  پ  مکی   ، یچ  یه  یه  اوخ  تر  ذعم  حاال 
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هش؟ شاب  اه  هلم  ج  یط  ا 

نتشادرب واب  هدز  رانک  سار  یور  س  یو  شک  هنی  آ 
همادا ش  صو  صخ  م  ناو  یل  زا  نادندریمخ  و  کاو  س 

: مدا  د 

هب یک  زا  یر  هاو  ج  ناد  ناخ  ِرور  ژنغ  نیا  منو  د  یم  _ن 

؟ هدی  سر  ثر  ا  ا 

حلا هب  ات  منک  یم  ن  رکف  دهرا  ناه  ج  هک  یرو  رغ  ا 

هش! اب  هدی  سر  پ 

... منو  دیم  ...ن  _هرا 

کاوسم و  هتف  گ  ینی  نه  اهج  یاد  ص  ند  ینش  سزا  رت  ا 
! متخ  ادنا  یی  وش  ور  نو  رد  ار  ناد  ندر  یمخ  و 

؟ دوب  هدر  وخ  یس  ک  هچ  ار  نم  س  ن 

مشچ وت  مش  چ  وا  واب  هتس  ب  دید  رت  اراب  یی  وش  ک  هنی  آ 
. م 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

یم شزاون و تشاد شوغآ اررد لفلف هک یلا حرد

دوب!! هداد هیکت بوچراهچ ارهب شا هناش درک

: متفگ و هدیزگ بل

؟ یدینش وشاجک _زا

هب درک هراشا ، شا هراشا تشگنا ینارود تاکرح اب

. مخرچب شتمس

مدز: وبل هتسب کلپ

! شاب حور ، شاب حور _

! یرادن اسناش نیا _زا
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یتقو و هدیخرچ شمتمس الهب ماک یکچوک ثکم اب

. مدرک زاب ار منامشچ

. مدروآ باال شیاهاپ زا یمارآ ارهب مهاگن

ار ناشیاج راب نیموس یارب شا یمسر یاه سابل

! دندوب هداد ترپسا یاه سابل هب

دوب؟ ! دوبن باذج ردقنا هک حور

ناشن دوخ  زا  لبق  یا  هظ  حل  هک  یش  نکاو  دوج  او 
ندش بو  ذ  حلا  رد  نو  رد  زا  هک  یلا  ح  رد  مدو  ب  هدا  د 
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: متفگ و هدز یدنخبل مدوب

؟ یدیباوخن زونه _ِا!

ناکت تبثم هناشن هب یرس و هدرک عمج ار شیاه بل

داد.

مدوب رضاح . دیدنخ یم یصاخ قرب اب شیاه مشچ

تفرگ یم لش یمک طقف ، یمک رگا مروخب مسق

ار دنخبل کی حرط و دمآ یم شک شیاه بل اعطق

. تخاس یم

واب هدیشک لفلف یناشیپ یور اررب شناتشگنا

: تفگ یراد شک و مارآ یادص

!... مراد کـه...مـن یرور _ژنـغ

: متف  وگ  هدر  ارباالوآ  متس  د  تع  رس  ه 

ال... صا   ... مرو  ظنم  نم  _هن 
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واکجنک امااالن دوب هدشن لا وس مارب _اتحاال

... مدش

. مگیم تهب ... مسرپ یم دیس زا

. مدیدنخ هاگادوخان و هتفر باال مناوربا زا یکی

ار شدوخ ناهج یاه تسد نایم زا لفلف نیح نیمه

دش. جراخ سیورس زا هاتوک یشرپ واب هدرک دازآ

هک دوب تقو یلیخ دیباوخ یم دیاب هک یتعاس زا

! تشذگ یم

؟ یای  ب  یرا  د  تس  ود  نو...  ریب  مرب  ماو  خ  یم   _

؟ ناه  ج  روژنزا  نیا  اب  نو  ر 

... متش  اد  تس  ود  هک  هتب  ل 

: متخ  ادنا  باال  هناش  دنخ  ابل 

؟ اجک   _
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مارآ یاه مدق واب هتشادرب بوچراهچ ارزا شا هیکت

دمآ. متمس هب

ود شناتسد نتشاذگ واب هداتسیا ما یمدق کی رد

دش: مخ میور رب ییوشور تنیباک فرط

... شوپب مرگ سابل _
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**

فیدر نیرخآ زا یکشم یاه توب مین نتشادرب اب

. مدش جراخ قاتا دمک،زا

اه ردقنآ لصا رد تساجک ناهج دصقم متسناد یمن

. دوبن مهم میارب مه

دوب! یفاک دوب ناهج هک نیمه

نیمز یو  ربر  ار  اه  تو  ب  نلا  س  ید  ورو  هب  ند  اریس 

. مدی  شو  وپ  هتخ  ا 

جراخ تر  امع  زا  یم  ارآ  وهب  هدر  ک  زاب  ار  یی  اریذ  پ  بر  د 
. م 

اتبسن روت  وم  رانک  ن  اهج  ند  ید  واب  هدن  اخر  چ  مش  چ 
. مدر  ک  ثک  م  یا  هظ  حل  یگ  ر 
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؟؟ میتفر یم روتوم اب

ش وگ  تش  ارپ  دوب  هدم  آ  منا  مش  چ  لبا  قم  هک  یی  و 
. متف  شر  تمس  وهب  هدر  ک  تی  اده  میا  ه 

. دمآ  شباال  هاگ  ن  میا  پ  یاد  ص  ا 

... تف  رگ  تی  اض  زار  یت  شحلا  ترو  ص 

: متف  وگ  هدر  ک  فا  ص  ار  میو  ل 

؟ روت  وم  ...اب  بخ   _

؟ یس  رتی  _م 

: متف  وگ  هدم  کشآ  میا  ه  ب 

! منو  دیم  _ن 

: تف  گ  یا  هدش  زیر  هاگ  ان 

؟ هتر  اب  نیل  ...وا  ینو  دیم  _ن 
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و هدیچیپ مه ارهب میاه تسد روتوم هب یلک هاگن اب

. مداد ناکت رس

... موهوا _

ثکم واب هدیشک شبل هشوگ ار شتسش تشگنا

. تسشن تراهم اب شدوخ یکچوک

زا رتولج یمک کچوک و فاص ابیرقت یتمسق هب

: تفگ و هدرک هراشا مود خرچ

یریگیم ور ما هنوش تتسد ...اب اجنوا یراذیم وتاپ _

... ینیشیم و

نک... ناحتما هنوسآ

هن؟ ای  مس  رتی  م  ممه  فب  اجک  _زا 

: تف  وگ  هدر  کرت  شار  ب 
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یدرکن رارف اتاالن هکنیا و یمهفیمن ینیشن _ات

! یدیسرتن هدیم نوشن

هدمآرب تمسق یور رب یمک هلمج نیا نتفگ اب

شا هناچ ریز ار شتسد و هدش مخ روتوم ییولج

درک. هاگن نم هب رظتنم هتشاذگ

هداتسیا شرانک وجبلا هتخانشان دوجوم کی راگنا

! دوب
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ورف دنخ  واببل  هدر  ک  کز  شان  یارب  یم  شچ  تش  پ 
یور رب  میا  پ  نتش  اذگ  شاب  یاه  هتف  گ  قبط  یا  هدر  و 
هناش یو  ربر  ار  متس  ،د  دوب  هدر  ک  هرا  شا  هک  یت  مس  ق 
نیز یو  ربر  مرگ  ید  یاپ  ند  رک  در  واب  هتش  اذگ  اش 

. متس  ش 

ش یاه  بل  مدی  د  حو  ضو  وهب  دوب  متم  س  شهب  خر  م 

... درک  عمج  ا 

هب ار  یگ  نر  یک  شم  تک  ساک  کاله  یه  کاتو  ثک  ام 
: تف  رگ  متم  س 

براز... منی  _ا 

یور رب  هتف  رگ  ش  زادتس  ار  نآ  و  هدر  ب  ولج  تس  د 
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. مدر  سک  کیف  م 

ش رس  یو  نم،ربر  هباش  م  یه  کال  مه  ش  د 

مخ ولج  هب  یم  اهک  هتس  د  نتف  رگ  ساب  پس  هتش  ا 
: تف  وگ  ه 

هچ... نغ  ریگ  ب  ونم   _

؟ مری  گ 

ش یاه  نار  هب  فر  ط  ود  زا  میا  هاپ  مه  حاال  نیم  ه 
هدرکن رکف  ش  تمس  ق  نیا  هب  ارچ  نم  و  مدو  ب  هدی  ب 

؟ مدو  ب 

؟ دوب  هدر  ک  مرو  ک  ردق  نا  راب  نیل  وا  قو  ذ 

هدش مام  ت  یاه  هلص  اف  نیا  ؟هب  روط  شچ  دوخ  ال  ص 

؟ دوب  هدر  ک  ر 

تک یو  شور  یول  هپ  فر  ط  ود  هب  ار  منا  دتس  فر  ح  ی 
. متف  ر 
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مریگب ار وا امامت دیاب دنک تباث تساوخ یم راگنا

ولج ار نآ یمک و هداد روتوم هب یکچوک تکرح هک

درب.

دوب. قفوم میوگب دیاب

و هداد روبع شرود ارزا میاه تسد هلصاف باال نوچ

. متفرگ ردرب لماک ار وا شتشپ هب ندش رت کیدزن اب

: متفگ دوب هتفرگ نابرض هک یبلق اب بل ریز

... درمان _

**********

مبل یو  ربر  دنخ  بل  یی  انش  آ  ناب  ایخ  رد  نتف  رگ  اقرار 

.... مدو  ب  اجن  یا  گن  تلد  ردق  ...چ  تس  ش 

هب تش  الزاپ  ماک  مید  وب  ریس  م  رد  هک  یتد  م  مام  ت 
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بج،اب عت  لا  مک  ورد  مدر  شفیم  ار  ووا  هدی  بسچ  ناه  ج 
دروخرب مند  هبب  روت  وم  تعرس  رط  اخب  هک  ید  اب  دوج  و 

. مدر  ک  یم  حسن  ار  یی  امر  س  هچی  درک  ی 

زا زیر  بل  ناه  ج  هب  یک  یدز  رطن  اخب  میا  ه  لو  لس  دنب  د 
. دوب  نیش  نلد  یی  امر  گ 

نارهت یام  هبن  ور  هک  ی  یاه  نیش  ام  ند  ش  نای  امن  ا 
. دمآ  کش  مدن  خبل  دند  وب  هدا  تس  ی 

دنلب زا  رته  ب  یی  اج  هچ  و  دندو  شب  مار  آ  لا  بند  هب  ه 

؟ رهش  هط  قن  نیر  ت 

شهب یاه  مدآ  زدای  داد  عت  دوج  ابو  یت  ح  اجن  شیا  مار  آ 
دش. یم  حس  یبو  خ 

اراب منا  اهدتس  نیش  ام  فص  رانک  روت  وم  فق  وت  ا 
. مدم  آ  نیی  واپ  هدر  ک  زاب  ناه  ج  رود  زا  هار  ک 

هبر....ع جت  نیل  وا  نا  ونع  هب  مدر  ک  یم  فا  رتع  ا  دیا  ب 
. دوب  ی 
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. مدی  شک  شملا  هب  یت  سد  و  هتش  ادرب  مرس  زا  کالهار 

! تد  ش  نآ  هب  هن  اما   ... دوب  درس  ا 

؛ دوب  سلا  فر  ب  نیر  خآ  ر  اگنا  دمآ  بش  لیا  وا  هک  یف  ر 
دش. یم  حسن  رگی  د  نات  سم  ز  زوس  هکا  ر 
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الی الهب  یت  سد  ش  رس  یو  کالهزار  نتش  ادر  ابب  ناه  ج 
زا   کج  یو  ربر  روت  وم  نت  شاذگ  واب  هدی  شک  ش  یاه  وم 
  . دمآ  نیی  اپ  نآ 

هب هدر  ب  ورف  ما  ید  وه  بی  ج  نو  رد  ار  میا  ه  تس  د 
ار ناه  ج  یاه  مدق  یاد  ص   . مدیخرچ  رهش  یام  ن  تم  س 
حس ار  مرا  شنک  ندات  مهاسی  دعب  و  مرس  تش  زپ 

. مدر  ک 

کی زا  هک  یلا  وس  و  هدن  اخر  شچ  تمس  هب  ار  مه  ا 
هب دوب  هدر  ک  لو  غش  شم  دوخ  هب  ار  مرک  شف  یپ  تع  ا 

: مدر  وآ  ناب  ز 

؟ ید  رک  دام  تعا  ناط  لسل  رخا  ف  هب  یرو  طچ   _

دز: بل  درا  درب  رهش  زا  شار  هاگ  ن  هکن  آ  نو  د 

یم طق  ف  یه  انگ  یب  وت  تس  نود  یم  لو  زاا  دیو  _ن 

هگید متس  اوخ  یمن   ... مینک  رکف  هگی  د  روط  ام  تس  ا 
داو.. مخی  نو  هکا  هش  ب  یز  ی 
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یگدنز ش  مار  ابآ  یتر  امع  یو  هکت  یر  خآ  یاز  ور  هتق  ح 
... ی 

... ناط  لسل  رخا  وف  ایرث  یار  اک  هب  رکف  نو  د 

؟؟؟ آرخ  یاه  ز 

زا تع  رس  هب  ار  مه  اگن  اما  دش  رپ  منا  مش  چ  هاگ  ادو  خ 

... متف  رگ  ناه  ج 

: متف  گ  میو  لگ  ند  رک  فا  ص  ا 

؟ تف  گ  مهب  یچ  ینو  دب  یاو  خ  یم  _ن 

س دح  منو  تیم  یت  شگ  رب  یت  قو  تش  نکاو  ند  ید  _اب 

... منز  ب 

... هیت  خس  رس  نز  نو  ا 

هب ور  ش  یها  وخ  رذع  اما  هنک  یم  لو  بق  ور  ش  هاب  اتش 

. هدی  م  نو  شن  علم  وت  هرا  یمن  نو  ب 

: متف  وگ  هدز  ید  نخز  وپ  هاگ  ادو  خ 
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؟ تخ  سر  _س 

نو... ا 

هرابکی هب  منک  لم  اک  ار  مفرح  منا  وتب  هکن  زاآ  ل 

! مدر  ک  هس  ط 

؟ دوب  هچ  رگی  د  ن 

ددجم هک  مه  دب  هما  دا  ار  مفر  ح  هرا  بود  متس  ا 
! مدر  ک  هس  ط 

هچ عقو  م  یب  یاه  هس  طع  نیا  دوب  ن  مدر  س  هک  ن 
؟ منا  ج  زا  دنت  ساو  مخی 

ار دوب  هدش  هتس  هسب  طع  رط  اخ  هب  هک  ار  میا  ه  پکل 

ار مدو  ب  هتف  رگ  منا  هد  یور  رب  هک  یت  سد  و  هدر  ک  ز 
هناش یو  ربر  ناه  ج  تک  ه  ظحل  نیم  ه  هک  مدر  وآ  نیی  ا 

. تس  شن  میا  ه 

ش! وپب  مرگ  س  ابل  متف  گ  ته  _ب 
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@DONYAIEMAMNOE

... مدیشوپ _

! هزمرق تاتشگنا کون _

. مدروآ ارباال مناتسد و هتخادنا باال وربا بجعت اب

یاه تسد منیبب ال ماک اهار نآ هکنآ زا لبق اما

! دیچیپ ناشرود هب ناهج

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

581 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

هک یراصح یور زا بجعت ینشاچ و ثکم اب مهاگن

باال دوب هدیشک میاه تسد رود هب شناتسد اب ناهج

دش. هتخود شتروص هب میقتسم و هدمآ

هاگن مناتسد وهب هدروخ یمکحم هرگ شیاه مخا

درک. یم

هک ییامرس رطاخب اهار نآ تساوخ یم راگنا

دندرک یم لقتنم مندب وهب دندیشک یم ناشدوخ

دنک! شنزرس

مه... ووا مدش کیدزن وا هب یمدق رایتخا یب

و دوب هدش مگ شناتسد نایم معال میاه تسد

... شیامرگ زا ...خآ شیامرگ

ندروآ   نیی  اپ  واب  هت  خادنا  متر  وص  هب  یه  اگن  مین 
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. درک  کی  دزن  نام  نات  سد  هب  شار  یاه  بل  ش،  ترو  ص 

... مدر  م 

رد یی  اج  مبل  ق  هک  هظ  حل  نیم  ه  رد  اج  نیم  ه  اعط  ق 
... مدر  میم  دیب  وک  یم  منا  هد  یلا  و 

رد کش  زاا  یک  زان  الهی  هرابک  ی  هب  ارچ  منا  د  یم  ن 
دش. عمج  منا  مش  چ 

... دوب  نیع  ابم  ق 

گنس س  نج  زا  مکح  وم  تف  س  یا  هتس  وپ  اهنت  ناه  ج 
ش... نور  د  هنر  گو  ددرا 

! تس  اناج  ِیا  پهبن  بل  ق  نام  ه 

تسود ردق  چ  ار  نام  نایم  یت  نعل  حس  نیا  ن 
...؟ متش  ا 

. متس  ناد  یم  شارن  قیق  د  هزا  دنا  مه  مدو  خ  یت  ح 
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. مدی  زگ  بل  منا  دتس  شهب  مرگ  یاه  س  فن  درو  زبخر 

زور ره  هک  ینت  شاد  تس  ود  و  مبل  ابق  درک  یم  راک  چ 
دش؟ یم  رت  گر  ز 

ام زا  هلص  اف  اب  هک  ی  درم  ند  ناوخ  گن  هآ  یاد  ص  ا 

زا یم  ارآ  هب  ار  متس  د  دز  یم  راتی  وگ  دوب  هتس  ش 
. مدی  شک  نو  ریب  ناه  ج  یاه  تس  د  نای  م 

: مدز  بل  و  هتف  ر  بق  ع  یم  د 

... ینک  یم  راتف  ر  اهو  لوچ  وک  لثم  نم  _اب 

یی... اوه  هبر  س  اانو  لثم  نو  چ  دیا  _ش 

. مدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  وسیر  هدز  ید  نخ  ک 

، نام  هاگ  ن  هتش  ر  ند  رک  عطق  نو  ودب  درو  ردآ  شار  ت 
. تخ  ادنا  میا  ه  هناش  یو  رر 

نم زا  امر  س  ربار  نردب  اهج  هک  دوب  یرا  ب  نیم  وس  ن 

. درک  یم  تظ  فاح  م 
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. تشاد هگن و دیشک ولج فرط ود ارزا تک یاه هبل

اقلطم منهج ، دشاب ناهج نوچمه منهج هاشداپ رگا

! تسین یدب یاج

زاورپ و زاورپ و هزاورپ طقف وت ِهاگن یادنلب "زا

بخ هقلح هن الهمز رضحم هن

زار" مه ییوت ، مدمه ییوت ، مرحم ییوت اما

اسنوم #: هدنسیون
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********

کلپ درو  خ  قات  ا  بر  د  هب  هک  یم  ارآ  یاه  هقت  یاد  ص  ا 
دش. زاب  مه  زا  یت  خس  هب  میا  ه 

!! دوب  هدر  ب  مبا  وخ  تهزا 

ار هری  گتس  ود  هدم  آ  نو  ریب  تخ  زات  لا  مرو  ک  لا  مرو  ک 
رب هیک  وابت  هتف  رگ  هل  صاف  بر  .زاد  مدی  شک  نیی  ا 

: مدز  بل  بو  چر  ا 

مدای. مبا  وخ   ... مین  ز  یم  فر  ح  حبص  ادر  ...ف  ادلی  _گ 

؟ ید  یباو  خ  _دب 

هک مدی  شک  هزا  یمخ  و  هداد  ناک  رست  زکر  مت  نو  د 
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: تف  گ 

با... وخ  ب  ورب   _

مدنبب ار  بر  د  متس  اوخ  و  هداد  ناک  ارت  مرس  هرا  ب 
. مدش  کش  خ  میا  ج  رد  هظ  حل  نیم  ه  ه 

فرح یس  ک  هچ  اب  نم  پس  دوب  داه  رف  هناخ  هک  ادلی  گ 

!؟ مدز  ی 

. مدر  ک  رسبدنل  و  هدش  درگ  منا  مش  چ  هرا  بکی  ه 

و دق  هک  ردق  نآ  هن  اما  ن  دید  یم  رات  منا  مش  چ  زون  ه 

دش! ابن  ص  یخ  شت  لبا  ق  ناه  ج  هرا  و 

یاهوم ند  نار  بق  وابع  هدا  د  تر  وق  ار  منا  هد  ب 

: متف  گ  منا  شی  ر 

سالم... _سالم... 

؟ مدر  سالمکن  ؟ای  مدر  سالمک  راب  و 

هب ناه  ج  نام  شچ  هک  مدو  ب  هدر  سالمک  راب  ود  راگ  ن 
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. دید  نخ  یم  حو  ض 

راد! رب  نم  هناش  زا  یار  یورب  آ  یب  هتش  رف  نیا  ایاد  خ 

کی هک  تع  اس  ند  وبیدا  هدناخ  رچ  قات  ردا  ار  مه  ا 
یور رب  ار  متس  د  داد  یم  ناش  ارن  حبص  هد  هب  ع 

. مدی  بوک  ما  ینا  پشی 

دش؟ حبص  یک   . مدن  وم  با  وخ   ... یاو   _

مش. یم  هدا  االنمآ 

ندش هتس  زاب  شمعنا  دتس  هک  مدنبب  ار  بر  د  متس  ا 
دش. بر  د 

با... وخ  وب  تخ  ت  یو  ت  درگ  داو...رب  خ  یم  _ن 

. میر  ادن  ید  ایز  راک  زور  م 

: متف  وگ  هدی  شک  نیی  اپ  بر  د  یو  زار  شار  نیت  س 

یوت مرا  دن  یرا  ک  نم  مای...  ب  ماو  خ  یم  مش  نوم  _ه 

تر... ا 
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ایرث هک مدنبب ار برد متساوخ شتسد نتشادرب اب

: تفگ و هدش ورهار دراو ناباتش

_اقآ...اقآ...

... دییایب

: تفگ تیدج اب ناهج

؟ هدشیچ _

: تفگ و تفرگ راوید ارهب شتسد ایرث

داوخ یم هگیم ... طایح یوت ... هدموا دیون _اقآ...

! هنیبب ورامش

... هشب هگا هدشن هجوتم زونه مناخ

. مایم مدوخ ... داوخ یمن _

. متفرگ مکحم ار شیوزاب هک درادرب مدق تساوخ
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دنب دنب  راگ  ...نا  مکح  م  اما  دوب  هدا  را  یب  ال  ماک  متک  ر 
ناهج هب  نتف  ر  هزا  جا  دنتس  اوخ  یم  ن  میا  ه  لو  ل 

دنه! د 

راک سزا  رت  دوب  هدر  ک  ریگرد  ار  نم  مام  هکت  یز  ی 
! دوب  دیو  ن  ی 

هب مش  خ  ما  هدش  مار  نآ  اهج  یار  هک...ب  یی  اهر  ا 
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! دروآ یم دوجو

متسد یور زا ثکم اب ناهج صالتب ورپ یدج هاگن

: تفگ و هدمآ باال منامشچ ات

نارگن هشب مومت دیاب هشیمه یارب اج هی هیضق _نیا

... شابن

؟ وتافرح یدرک شومارف

... تسین یمهم مدآ دیون

متسناوت یم  ن  ناو  نع  هچی  ،هب  زور  ید  یاغ  وغ  دوج  او 
. منک  روا  ارب  ناه  شج  مار  آ  ن 

هارمه ار  دیو  دند،ن  ش  یمن  ش  هار  دس  رگا  هک  ید  ر 
حلا درک  یم  س  اشِرِپ  یلد  نص  یاه  زلف  اهو  چخر 

؟؟ درک  یم  رار  کت  ار  نم  فر  ح 
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کی ای تسین ناهج ای هداتسیا نم لباقم هک یزیچ

! تسایور

: متفگ و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

... سپ مایم منم _

ولهپ هب هک یمدق اب اما منک روبع شرانک زا متساوخ

هنیس هب هنیس و هدرک اررپ نامنیب هلصاف تشادرب

! دمآ دنب یا هظحل مسفن . داتسیا ما

. تفر و دیخرچ ایرث مدید مشچ هشوگ زا

. دوب هدش نامنیب نیگنس وج هجوتم مه وا انئمطم

مخا  . متخ  ود  ناه  ج  نام  شچ  هب  امی  قتس  ارم  منا  مش  چ 
... دیش  دخر  یم  ش  هاگ  ون  هدش  عمج  ش  ی 
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! مشخ و بصعت زا یششخرد

ما هنیس هسفق هب یراشف اب منک زاب ناهد هکنآ زا لبق

ارزا نام هلصاف هرابود و هداد له لخاد ارهب نم

درب. نیب

مدز: بل شا یناهگان تکرح نیا زا هدز تهب

! ناهج _

دنب ند  وباالکیش  میو  زاب  یو  شربر  دتس  نتس  شن  ا 
دش! هتس  ب  منا  هد  و  درگ  منامش  چ  ما  هناش  یو  اتر  تپا 

یمدق ود  زا  تی  عض  و  نیا  اب  مرا  ذ  یم  ید  رک  رکف  هگا   _
یه! ابتش  ردا  تخ  س  نو  ریب  یای  ب  تق  ا 

و دیچ  یپ  میا  هوم  زا  یا  هتس  د  رود  هب  شار  تش  گ 
داد: هما  د 

اهو... م  نیا  _اب 
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مپات نییاپ و هدرک روبع میولهپ زا مرن شرگید تسد

: تفرگ تشم اررد

! یتنعل پات نیا _اب

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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ینومیم ...وت یفطصم جاح رتخد ینک یم هابتشا _

. مریم نم

؟ مدوب هدرک توکس ارچ

رتشیب و دوب هتخاس میارب هک یشوغآ نیا رطاخب

... متسد ریز شبلق مکحم یاه شپت رطاخب

! مدوبن دلب ار ناهج روژنزا نیا اب دروخرب نم

مدز: وبل هدرک اررت ما هدش کشخ یاه بل

... ناهج _

. درک  یم  وه  و  هدی  شک  یق  یمع  س  ف 

مه قف  وم  اتق  یقح  و  تش  اد  ار  مندرک  قر  غ  دص  ق  راگ  ن 
. د 

هطقن ش،رد  شو  ش،غآ  نامشچ  ،رد  مدو  ب  هدش  قر  غ  ن 
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!! مدوب هداتسیا هک یا

. متشاد نتفگ یارب یفرح هچ متسناد یمن هک ردقنآ

ابوا... نتفر یارب مدوب هدرک فیدر ییاه هلمج هچ

هاگادوخان مرمک رود هب شرگید تسد ندیچیپ اب

. مداد هیکت شا هنیس ارهب ما یناشیپ

... هچنغ نک دامتعا _مهب

******

"هجــنا"

فعاضم یش  مار  آ  هار  مه  ؛  یرگی  پسزاد  یک  اری  اه  ه 
. مدر  ک  ی 
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. مدوب مترامع نیریش ِکرتخد نویدم هک یشمارآ

... یرهاوج ترامع هچنغ کت

! ناهج ِهچنغ کت

. مدش دیون هجوتم مد نامه سنلا برد ندرک زاب اب

دوب؟هد هتشاذگ اجنیا اپهب زیچ هچ رب هیکت اب

!؟ ماهس دصرد

هن....

" تسین عمط یب گرگ "سالم

هب شروضح و دیون یارب ردقچ لثملا برض نیا

دش. دهاوخ صخشم ...؟ تساج

ش لباق  وم  هتف  ر  نیی  اپ  ار  اه  هلپ  یا  هلج  ع  هچی  نو  د 
. مدا  تس  ی 
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: تفگ و هدز یدنخشین

ِناخ ناهج بانج تسین یزاون نومهم مسر _نیا

درس... یازور نیا یوت منوا ؟ یرهاوج

هب هاگن واب هدرب ورف مبیج اررد میاه تسد

نیرت رود اررد شوپ هایس درم ود هک ییاه دراگیداب

: متفگ دندوب هتشاد هگن هلصاف

... دیون نزب وتفرح _

هشاب هتشاد تسود هک ینابزیم نم هن ینومهم وت هن

. هنک تتوعد

! اور  پ  یب  و  ...بدنل  دید  ن 

کی! شــر  یک...  ر  زون  _ه 
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ینابصع تس  ناوت  ن  مه  ش  فرح  نیا  و  مدو  بن  ینا  بص  ع 
. دنک  م 

انشآ ناه  ج  زا  ید  یدج  ه  خسن  اراب  دیو  ن  مه  اوخ  ی 
... م 

! هدی  دن  حلا  هب  ات  هک  یا  هخ  س 
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با شیاهاپ یور وزا هدیشک نییاپ شمارآ اراب مهاگن

. دنام شا یمرچ شکتسد یور ورب هدروآ ال

: تفگ هک مدز یکچوک دنخزوپ

... یرهاوج ناهج نک هاگن نم _هب

تفرگ جوم شیادص رد هک یرفنت و صرح مجح

!! دزاسب ار مزور هک تشاد زرل ردقنآ

: متفگ و هدرک اررت میاه بل

. مدید ... یشب هدید یدموا طقف هگا _

... یرب ینوتیم

دز: دای  رف  هک  مدر  ک  وا  هب  ار  متش  پ 
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!! ناهج نکن نم هب وتتشپ _

! یریگب هدید ان ونم ینوت یمن

: متفگ شتمس هب ندیخرچ واب هدز یدنخ کت

رژه مسارم ؟ای منک زاب نیاپماش تارب یراد عقوت _

منک؟ تسرد

؟ یمداوناخ ؟ یمتسود ؟ یتسه یک وت هگم ارچ؟

؟ دیون یتسه یچ

: متف  وگ  هدر  ک  زاب  فر  ط  ود  زا  ار  میا  ه  تس  د 

یچ...   _یه 

ندرک   یک  اش  یار  ب  دوب  ش  وای  س  تد  نرب  گر  ب  نیر  خآ 
دش؟ یچ  ینو  دیم  اما  ارگ  راک 
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! دیکرت یخاالتت بابح

منک! یمن نوریب ورارگراک زا مودک چیه

! هزیر یمن ورف وت یلا یخ گنج اب خاک نیا

: تف  وگ  دیش  شدخر  نامش  چ 

کرت مه  حاال  نیم  ه  یر  هاو  ج  خاک   ... ینک  یم  هابت  _شا 

! هتش  ادر  ب 

. مدب  داه  نشی  پ  هی  ته  ب  هزیرب  هکن  یا  زا  لبق  مدم  و 

! دوس  رس  ود  هلم  اعم  ه 

ماو. خ  یم  ور  اناج  ماه  س 

یب مهس  یط  تس،اق  ین  وت  تس  شد  مهس  منو  د  ی 
ید... رکن  مدی  وس  ی 

تهب ید  اد  تس  زاد  هک  ی  یازیچ  همه  ات  هدب  مهب  ونو  ا 
! منو  درگ  ر 
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... ادادرارق ِکت کت

... هنزب وناز تولج شوایس منک یم یراک

مامت   ما  هدن  خ  یاد  ص  ات  دیش  ک  لو  ط  هاتو  ک  هظ  حل  دنچ 
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!! درادرب ار غاب

روطنیا دوب یدایز تدم مروخب مسق مدوب رضاح

. مدوب هدیدنخن

... قیمع ردقنا

یور رب ینارود و دنخبل اراب متسد هظحل دنچ زا دعب

: متفگ و هدیشک ما هنیس هسفق

... یرب ینوتیم دش مومت هگا ... دیون دوب _جبلا

: تفگ یدج و مکحم یادص اب

یدیم مهب وماهس نوا ... ناهج مدرکن یخوش نم _

؟ مرایب شتسدب ای

تشم   یاه  تس  د  ند  رب  ورف  واب  هدش  وح  م  مدن  خبل 
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: متفگ بیج رد ما هدش

؟ ینک یم مدیدهت هفافل یوت یراد ؟ مدینش تسرد _

: تفگ و هتخادنا باال ییوربا یات

... ییافرح نیا رتزا لقاع _وت

زیر واب هداتفا مرس تشپ هب شهاگن نیح نیمه

: تفگ شنامشچ ندرک

... یشب زوریپ ینوتیمن هشیمه هک ینودیم _

. تفرگ دای وزاورپ ات درک طوقس دیاب یهاگ

ناکلپ یو  ربر  هچ  نغ  هج  وتم  و  هدن  اخر  چ  ار  م 

. دمآ  یم  نیی  اپ  دید  سورت  رت  نو  .دب  م 

: دیچ  یپ  مش  وگ  رد  هرا  بود  دیو  ن  یاد  ص 
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... ناهج هدب مهب ییاهن باوج _هی

؟ یدیمن ای یدیم مهب وماهس نوا

دعب ینک مدر االن هگا ...اما ینک رکف ینوتیم

... لوبق

: متفگ مکحت واب دیدرت نودب

نک... مک وترش مدرک تدر _

: تف  گ  هک  مرا  درب  مدق  هچ  نغ  تم  س  هب  متس  ا 

تد!! وخ  یار  هن،ب  نم  یارب   ... ینک  یم  تخ  س  ورا  _ک 

نم... هف  یم  فر  ح  ایاب  ضعب   ... هرا  دن  لا  کش  ا  ا 
. درد  اب  ایض  ع 
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. یتشاد تسود ور درد تیگدنز همه وت

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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دوب! هدش ریس شناج زا اعطق ... دیون

و هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل  یک  چو  ک  ثک  ام 
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. مدیخرچ شتمس الهب ماک

یاه هلعش متروص یاضعا مدوب هدرک ار تالمش مامت

تسد رتدوز منامشچ راگنا اما دنکن نایامن ار منورد

یور رب یکحزم دنخشین حاال هک دندوب هدش راک هب

دوب! هتسب شقن دیون یاه بل

مدز: بل شا هناش ندرشف واب هدش مخ شیور رب

بقارم ... طیارش نیا یوت تسین قاعالهن ترظن _هب

؟ یشاب تافرح

. متسین نئمطم تلقع هرابرد دنچره

! تف  گن  خآ  اما  دش  عمج  مناتش  گنا  راش  ف  اشزا  هره  چ 

و دما  یم  نو  ریب  هناد  هناد  ش  ترو  ص  یاه  گ 
یور رب  یت  سد  هک  تف  ر  یم  یخ  رس  شهب  تس  و 
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. تسشن میوزاب

... ناهج _

هناش یور رب مناتشگنا هک یتعرس نامه هب تسرد

،هب مشوگ هب ادص نیا ندیسر دشاب تشم دیون

دش. زاب مه زا تعرس نامه

طخ حاال هک دوب یرتخد نویدم ار شفتک ناوختسا

دوب! هدش نم زمرق

هب درو  ایب  ش  دوخ  یو  ر  هب  هکن  آ  نو  ...دب  دیو  ن  ا 
... درک  ند  یدن  خ  هب  عو  رش  هرا  ب 

! هناخ  اتس  وگ  بدنل 

دش. رت  مکح  م  میو  زاب  رود  هب  هچ  نغ  نات  شگ  ن 
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یا هدرم ، دیون دوب هداتسیان مرانک هظحل نیا رد رگا

! هتسشن یلدنص یور رب هک دوب

هک... متشاد لیلد شنتشک یارب ردقنآ

" هچنغ "

دش یم  شحس  تک  یو  زار  یت  ح  ناه  ج  ند  ب  تر  ا 
دیون هب  درک  یم  هاگ  اشن  همع  ط  هب  هک  یر  یش  دنن  وام 

. دوب  هدش  هری  خ 

نونج ...هب  تش  اد  نار  اهج  ند  رک  هناو  ید  دص  ق  دیو  ن 
! تس  اوخ  یم  شار  ندی  س 
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@DONYAIEMAMNOE

... متخود طایح برد ارهب مهاگن

تعرس هب مشاب رادوخ متسناوتن ناهج نتفر زا دعب

. هدمآ ترامع هب دیون متفگ و هتفرگ ار رایهم هرامش

رود مه اهارزا نآ مناوت یم هک ییاج ات تساوخ

. منامب شندمآ رظتنم و مراد هگن

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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نیرخآ شسناش اهنت و هدش هتسب دیون هدنورپ تفگ

. تسا هاگداد

ناتساد دیاب سپ هدنامن شیارب یا هدنرب هگرب چیه

... دزاسب یدیدج

رب ناهج یوزاب یور زا تعرس هب اما مارآ ار متسد

: متفگ ششوگ رانک و هتشاذگ شا هنیس هسفق یور

... ناهج هرادن وششزرا _

... میرب اجنیا زا ایب

منامشچ   ورد  دیخ  رچ  متمس  هب  ثک  ابم  ناه  ج  هاگ  ن 
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دش. لفق

... ترفن دزو یم یخرس هب شنامشچ یدیفس

. تشاد قح اعطق

دشاب رفنتم دیون زا مداد یم قح وا هب دوجو مامت اب

اما... دنادب گرم زا رتدب دیاش و گرم ارالقی ووا

شناتسد یگنن هیام نینچ نتشک یارب مداد یمن قح

! هزاجا هن مداد یم قح دنک.هن هدولآ ار

هک ییاه فرح وشا یگنس رهاظ سکعرب هک یناهج

... مدرک شراثن شندوب رجات ببس هب لوا یاه زور

... دوبن یهانگ چیه هب هدولآ

. دوب  کاپ  هک  ینا  ه 
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دش. یم دیون فیثک یزاب ریگرد دیابن

مدز: وبل هدرک اررت میاه بل

نم... ...اب شکب سفن _

. تفرگ یقیمع مد اما دش رت عمج شیاه مخا

رخآ نیا متسناد یم دش. عطق مکو دیون یاه هدنخ

! تسین راک

... متخادنا برد هب یهاگن مین هرابود

؟ یدنوم اجک رایهم ... یتنعل

ناهج هتس  نوت  یف  طص  م  جاح  یرا  غت  هت  راگ  _نا 

... هری  شگب  اتس  د  یو  ت  موم  لثم  ور  یر  هاو  ج 
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! یدش مار

دوب ناهج هنیس یور رب هک متسد فک اب متساوخ

نیح نیمه هک منزب بقع ار ووا هدرک دراو یراشف

هدیبوک دیون تسد یور ورب هدش در مرانک زا یبوچ

دش!!!

ناطلسلا رخ  ف  هج  وتم  هک  مدی  وچخر  هدی  شک  ینی  ه 
. م 

... دوب  مار  ...واآ  ناه  ج  مش  سخ  کعر  ب 

اما... مار  آ 

هدش هج  وتم  یبو  خ  هب  تد  م  همه  نیا  زا  دعب  اعط  ق 
نارازه دش  اب  هار  مه  دن  خبل  اب  هک  نز  نیا  ش  مار  آ  مدو  ب 

. تس  شا  دای  رف  زا  رتد  ب  ربار  ب 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

589 تراپ #

اما هدیشک درد دوب حضاو دش، عمج دیون هرهچ

درک. هفخ ولگ اررد شیادص

زا   دند  رک  یم  قتال  ش  یا  هدراگ  بیدا  طا  یح  رگی  د  تم  س 
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. دندوبن قفوم اما دننک روبع ناهج یاه ظفاحم دس

هن...! رابنیا لقادح

ار هظحل نینچ رکف اجنیا هب ندمآ زا لبق دیاب دیون

درک. یم

چیه رب رارق تروص رهرد دوب... هدرک مه دیاش

! دوبن ییوگ دمآ شوخ

! تشادن یشوخ لد وا زا سک چیه

فاص ناط  لسل  رخا  ابف  ملد  مه  زون  ه  هکن  آ  دوج  او 
. منک  علم  رایه  م  فر  ح  قبط  متس  اوخیم  اما  دوب  هدش  ن 

شار یاص  ع  تع  رس  هب  هک  متش  ادر  شب  تمس  هب  یم  د 
. تف  رگ  ملب  ا 

و ریگ  ب  هلص  اف  دیو  تگب  شاد  دص  ق  تک  رح  نیا  اب  راگ  ن 
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! رادنرب مدق زا مدق

رد شیادص ممکش یور رب ناهج تسد نتفرگ رارق اب

: دیچیپ مشوگ

! تسین نم لثم نوا ... بقع _ایب

. تسین ناهج دننام ناطلسلا رخف اعطق

رد اما مدروخ یم مسق هلمج نیا یور رب نانیمطا اب

... تسیچ ناهج روظنم متسناد یمن هظحل نیا

!؟ رتهب ای تسا رتدب شدوخ ندرک لر تنک رد

دیون شو  دوخ  نیب  هلص  اف  مدق  کی  اب  ناط  لسل  رخا  ف 
: درک  هاگ  وان  هب  دنخ  زوپ  واب  هدر  ک  مک  ا 

؟ هتس  رد  تش  گنا  ات  هس   _
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! تشگرب تعرس هب دیون گنر

مد نتفرگ یارب یفاک مجح ایوگ شا هنیس هسفق

ار رگیدکی هب شیاه نادند ندیئاس یادص ... تشادن

. مدینش یم یبوخ هب

دوب! هتسب ور زا هناملا ارظ شریشمش ناطلسلا رخف

! دیون دننام تسرد

! دیشاپ یم کمن شیور دزورب یم مخز هنامحر یب

ار شیاصع هک مداد قوس شتمس هب هرابود ار مهاگن

: تفگ و هدز دیون سح یب یاهاپ یور رب

!؟ یرب ینوتیمن مهار _

هب دیو  ن  نات  شگ  نا  دش  کب  بقع  شار  یاص  ع  هکن  زاآ  ل 
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دش. هقلح شرود

ارهب اصع ناطلسلا رخف اما دنزب یفرح تساوخ

! دیشک تدش

هدیشک یلدنص یور زا دیون دش ثعاب شراک نیمه

!! دتفیب نیمز یور ورب دوش

مدز: بل هدش درگ یاه مشچ اب

؟ ینک یم راکیچ _

تسد راشف هک مرادرب مدق دیون تمس هب متساوخ

دش! عنام ناهج یاه

اسنوم #: هدنسیون
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اما مارآ یادص نت واب هدیخرچ شتمس هب یروابان اب

: متفگ یکاش

!! ناهج _

حطس مه ونوتدوخ دیراد امش ،اما تسرد هدب دیون

؟ دینک یم نوا

؟ دیراد نوا اب یقرف هچ سپ

شهب دوخ  و  هدر  ب  بق  ارع  نم  منا  مش  چ  هب  هاگ  ان 
. تف  ر  ناط  لسل  رخا  ف  تم  س 
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ود وهب هتفگ ششوگ رد یزیچ وا یوزاب نتفرگ اب

. دنیایب ولج درک هراشا شناظفاحم زا رفن

. متخود دیون ارهب مهاگن

هریخ نیمز وهب هدز کج ار شیاه تسد مشخ اب

دوب. هدش

اما مدرک یم سح یبوخ ارهب شیاه تسد شزرل

دوب. هدش لفق شیاهاپ یور رب مهاگن ارچ مناد یمن

اه... نآ هاتوک هظحل کی راگنا

. متفرگ وا ارزا مهاگن طایح برد ندش زاب اب

دوب. هدمآ داهرف اب هارمه رایهم

یلدنص   یو  ربر  ار  دیو  ،ن  ناهج  هرا  شا  اهاب  درا  گید  اب 
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. ندنادرگرب

اب دوب ناهج ناتسد نایم حاال هک ناطلسلا رخف

داد: رارق بطاخم ار دیون مکحم ییادص

یچیه نم ... یتپاپ هکیترم نک زاب وتاشوگ بوخ _

ناهج مد ور اپ هگا سپ . مرادن نداد تسد زا یارب

وتسفن مدوخ یاتسد واب مشورف یم ومترخآ یرازب

. مریگ یم

! ینیب یمن ونم هون ماهس گنر تقو چیه وت

هب ناه  ج  نات  سد  یشزا  وزاب  ند  کیش  نو  ریب  ساب  پ 
: تف  وگ  هدر  ک  هرا  شا  اه  ظف  ا 

دیگب منو  ن...هبببغا  وریب  دیز  بادن  وتف  اثک  نیا   _
هنک... زیم  وطت  ا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

وبا دیخرچ ناکلپ تمس هب فرح نیا نتفگ اب

دیشک بقع ار دیون یلدنص ناهج ظفاحم . تفر ال

. دنک لمع ناطلسلا رخف فرح قبط ات

: تفگ سفن سفن اب هظحل نیمه دیون

... هدشن مومت نومراک _

یفن هناشن هب یرس دیون هب یبیجع هاگن اب داهرف

: تفگ و هداد ناکت

کوخ اما متسین لئاق ضیعبت تاناویح یوت نم _

... ناهج تسین ترامع طسو شاج

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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******

هنکمم . دیدرک یم لر تنک رتشیب ونوتدوخ دیاب _

هنک. تیاکش نوتزا دروخرب نیا رطاخب

: تف  گ  رایه  م  هب  یق  یقد  هاگ  ابن  ناط  لسل  رخا  ف 

لر...! تنک   _
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. یرایب نییاپ ور تعقوت حطس دیاب مکی دیاش

رایهم ، شبل هشوگ شتصش تشگنا ندیشک اب داهرف

داد: رارق بطاخم ار

تسرد نوشیا یلو مگب ونیا زور هی مدرک یمن رکف _

!! نگیم

نیا ایب ،اما مراد لوبق وتفرح ینک یم رکف یقطنم

... ناتساد تمس

ـلر! تنک ثمال

اب داه  رف  و  دیش  شک  ترو  ص  هب  یت  سد  کالهف  رایه  م 
داد: هما  دا  هدن  خ 

! هدش  عمج  تر  ود  هرد  اهب  نزب  یچ  _ره 

نوریب ورا  م  یک  هنر  گو  اید...  ش  لیک  و  هبو  خ 
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!؟ دیشک یم

شیوناز یور ورب دمآ شک یمارآ هب ناهج یاه بل

. دیشک تسد

. نکن شگرزب بخ... یلیخ _

... هشیمن ...و دشن شیزیچ دیون

: تفگ تیدج اب رایهم

هدش... شازیچ یلیخ دیون اقافتا _

وت تشاذگ سوساج ، شدوخ تمس دیشک وشوایس

هراد یرخآ نیا دشو تکرش راد ماهس ، داهرف نماد

! مشچ وت هروخ یم باال رون لثم

بل   دوب  هدش  مه  شرد  یاه  مخ  هکا  ناه  ج  هب  هاگ  ابن 
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مدز:

هیچ؟ یرخآ _

؟ مرادن ربخ نم هک تسه یزیچ

هاگن ناهج هب سپس و نم هب ادتبا کوش اب رایهم

درک:

؟ یتفگن شهب _

دز: بل یهاتوک ثکم اب ناهج

... مگب زورما متساوخ _یم

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر  رایه  م 

... منک  یم  ن  رکف   _
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داد: همادا و هدیخرچ نم هب ور

... هداتفا ولج هاگداد _

. مدرکن ادیپ ودیون یتراپ زونه

... تسین نیا همهم هک یزیچ اما

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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: تفگ رشت واب هدمآ شفرح نایم ناهج

رای... _همـــ

: تفگ و هداد همادا رایهم اما

اقیقد اتود امش تبسن ننودب ناوخ یم هک هنیا _

هیچ!

و یر  یگ  یم  وت  طق  وف  طق  ف  ور  میم  صت  نیا  هچ  ن 
. هرا  دن  خداتل  قح  کس  هچی 

... یرا  د  یم  ک  نام  ز  هناف  سات  م  طق  ف 

همانرب اب  دیا  ب  نای  رج  نیا  یو  ت  تن  دوب  این  ند  وب  نو  چ 
... هرب  ش  ی 
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زا یطیارش ره تحت و متسه وت لیکو نانچمه نم

منک. یم عافد وت

قبط ات مگب دیاب یچ هاگداد هب نک صخشم مارب

؟ دیراد یتبسن هچ مگب دیاب منک. هدامآ ومدوخ نوا

دیچیپ ردسنلا رایهم لا وس زا دعب هک یتوکس

. تفرگرب اررد مفارطا ظیلغ هم کی دننام تسرد

هتفرگ ار ممیمصت زورما تاقافتا رتزا شیپ نم

. مدوب

... مراکفا ندرک نییاپ باالو اهراب و اهراب زا دعب

. مدن  اخر  چ  ناه  ج  تم  س  هب  ار  مه  ا 

لبم بو  چ  هتس  د  هب  هک  یرا  شف  تد  ش  شزا  ناتش  گ 
دز. یم  ید  یفس  هب  درک  یم  ودرا 
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. متسناد یم یبوخ ارهب نیا دوب، فلا خم

... میمرحم _

سح یبوخ ارهب دش اهر ناهج هنیس زا هک یسفن

. مدرک

هب میقتسم و هدروآ ارباال شرس یهاتوک ثکم اب

درک. هاگن نم

یدایز یاه فرح شنامشچ نادرگرس و خرس یایرد

گنر "رپ بجعت " هظحل نیا رد اما دنتشاد ندز یارب

دوب! جوم نیرت

: تف  گ  تی  عط  اق  اب  رایه  م 
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... هرادن دوجو یتشگرب هار ادرف زا دعب ؟ ینئمطم _

: مداد ناکت رس نانیمطا واب هدیخرچ شتمس هب

... منئمطم _

قح دیون ندیشک نییاپ یارب همه هزادنا هب منم

... مراد

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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"همــرای"

ندیشک نوریب واب هدرک زاب ار متنوسماس فیک

تکرح یضاق تمس هب هناخرتفد همان و هماندقع

. مدرک

امش... تمدخ کرادم _نیا

هب عو  رش  و  هدز  ش  نامش  چ  هب  اشار  یبط  کن  ی 
. درک  ند  ن 

هب هاگ  داد  دوب  هدر  ک  ینی  بشیپ  راگ  .نا  دوب  هدم  این  دیو  ن 
. دوب  دها  وخ  شن  ع 

... دوب  دیو  ن  یاه  تس  کش  عو  رش  تهزا  ن 
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. میدوب هدرک هدامآ شیارب هک یریسم زا مدق نیلوا

: تفگ و هداد ناکت دییات هناشن هب یرس یضاق

... هتسرد دانسا _

: تفگ و هدش دنلب شیاج زا تعرس هب دیون لیکو

.... تساوخرد ... هیلعج دانسا ... یضاق بانج _

: تف  وگ  هدی  بوک  زیم  ی  ور  رب  یگ  لص  وح  یب  اب  یض  ا 

دیدرک تش  گنا  اقآ...  نی  شب   ... تس  ین  ضودرا  ارتع  _ا 
ش دانس  ا  یو  ت  یلک  شم  ادخ...هچی  هدن  ب  نیا  یگ  دنز  و 

و رهم  اب  هس  یون  تس  د  ما  هنو  خرتفد  هما  .ن  تس  ی 
ش... مس  انش  یم  نم  هک  یو  سو  م  اقآ  جاح  یاض  م 
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... هسلج متخ ... دییامرفب

و تک دنخبل درک.اب ملا حشوخ دیون لیکو یگتفشآ

نیمه .رد مدش جراخ وزاسنلا هتشادرب ار مفیک

و هتشادرب زاورپ ارزاحتلا مهارمه نفلت نیح

. متفرگ ار داهرف هرامش

. دیچیپ مشوگ رد شیادص قوب نیلوا اب

دش؟ مومت _

یتقو دیش  ک  یم  سن  شفن  لیکو  ند...  روخ  بآ  لثم   _
. درک  در  وش  ضا  رتع  ا  یض  ا 
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... هیدعب مدق تبون ... هبوخ _

یا؟ هدامآ

: متفگ و هدز یدنخ کت

یم یرامش هظحل مراد شتروص ندش زمرق یارب _

منک.

اسنوم #: هدنسیون
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" هچنغ "

میاه نیتسآ یلدنص هتسد یور رب شملا نتخادنا اب

هدیچ یاه نادلگ تمس وهب هدیشک باال جنرآ ارات

. متفر هناخلگ یزلف زیم یور هدش

دش. مام  ت 

... مرت  بشی  ند  رک  رکف  ی  ارب  ناه  ج  یاه  رار  صا  دوج  او 

. مید  وب  هدش  مرح  م 

... دناز  رل  یم  ار  ملد  هت  هاتو  ک  هلم  ج  نیا  رار  کت  یت  ح 
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... ینتشاد تسود یشزرل

ملد هت مه بیجع یسح ... هتشذگ اه نیا همه زا

دوب.

. مناد یمن ... هرهلد ، سرت

. مهدب رپوبلا متساوخ یمن دوب هچره

، مدوخ ...زا مدوب یضار نم هک دوب حلا مهم

... متامیمصت

. دندوب هدمآ زورید مه سگرن نامام و اباب جاح

. دوب باوخ زیچ همه راگنا

... تش  ونر  س 
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هب توافتم ال ماک ریسم ود امارزا یودره هنارهام

وحاال... دناشک ریسم کی

؛رب هدیشک بقع ار یلدنص دنخبل واب هدیزگ بل

. متسشن شیور

ینابغاب صتخم میخض یاه شکتسد ندیشوپ اب

. مدیشک مدوخ تمس ارهب دیدج یاه نادلگ

لئاح ار متسد نادلگ هندب هب مارآ یاه هقت اب

هک مدیشک نوریب ار نآ هدرک غیترپ و درگ سوتکاک

: دیسر مشوگ هب ناهج یادص

؟ ینک یم راکیچ _

میاه   وپکل  هدش  درگ  م  نامشچ   ... تف  باالر  مبل  شق  پت 
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. مدرشف مه یور اررب

! وربآ یب

!!! شاب رادوخ یمک

؟ هتفر شوت یزیچ ؟ یدیم راشف وتامشچ ارچ _

تروص مدید هک یزیچ نیلوا منامشچ ندرک زاب اب

دوب! مدوخ زا هلصاف نیرتمک رد ناهج

اسنوم #: هدنسیون
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زا مهاگن نتفرگ اب نامزمه و هدیشک بقع ار مدوخ

: متفگ و هدروآ ارباال سوتکاک ناهج نامشچ

منک یم ضوع وشنودلگ مراد هدش... گنت شاج _

یا هرذ یتح هک یشمارآ اراب شتشپ و هدرک یموه

داد: هیکت زیم هب دوبن هتفشآ ِنم ِنورد

! هناهج شمسا _
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ناکترس بجعت واب هدنام نامسآ و نیمز نایم متسد

: مداد

؟ هناهج شمسا _یک

یقیمع درک.مد هراشا سوتکاک هب وربا و مشچ اب

درک. مکیدزن ار نادلگ و هتفرگ

... ناهج تشاذگ وشمسا لوا یازور نومه اناج... _

یاه مشچ هک ندمآ شک یارب تفر یم میاه بل

دشیم مخ میور رب یمک هک حیلا ردو هدش زیر ناهج

: تفگ

. دموا تشوخ راگنا _

ار   دس  رب  وت  شهب  تمس  کی  هک  ار  یز  یچ  ره  نم   "
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اوه" یتح مراد تسود

هدنخ هیام هت هک ییادص واب هدرک عمج ار مدنخبل

: متفگ تشاد

... هزیمآ قارغا مکی _

یم ترابرد ورکف نیا تنسانشیمن هک ییامدآ عقاورد

ننک.

رکف یچ ...وت تسین مهم مارب هیقب راکفا و فرح _

؟ ینک یم

وابباال هدش  فق  وتم  س  وتکا  ک  رود  رب  متس  د  تک  رح 
: متف  گ  مرس  ند  روآ 

نم؟    _
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ثکم اب شا یخوش زا یراع و میقتسم هاگن ندید اب

: متفگ

نم... _

. یشاب سوتکاک هی وت منک یمن رکف

! یراد راخ ... مگب روطچ ... ینعی

. هشاب هنوتیم هراعتسا روج هی نیا اما

زا تظفاحم شراک راخ ییادخ هدنب هی لوق هب

ِلگ...

. ینک یم وت هک هیراک نیا
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، تاتسود ، تداوناخ یارب . ینک یم وت هک هیراک نیا

... یراد نوشسود هک ییاسک

دز: بل  و  هدر  ک  رتم  ارک  نام  نایم  هلص  ا 

؟ یچ  هنز  ب  بی  سآ  لگ  هب  راخ  هگا   _
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مدز: بل شهاگن یبآ وحم

... هراد دامتعا راخ هب _لگ

و هتفر باال شبل هشوگ میاه بل هب یهاگن مین اب

: تفگ

... متبقارم _

بل دوب هدش تذل زا راشرس هک یبلق و نانیمطا اب

مدز:

. مرادن کش _

  *********
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زا یباوج و مدز برد هب هک یا هقت نیمود زا دعب

و هدیشک نییاپ یمارآ ارهب هریگتسد مدینشن ناهج

. مدش دراو

یمن اعطق شونمد ای صرق نودب دردرس دوجو وااب

! دیباوخ

هناروابان تخت یور یاه ذغاک لیس نایم شندید اب

مدز: بل

هیچ؟ _انیا

دنلب رس  هک  دش  ش  قاتا  رد  مروض  ح  هج  وتم  تهزا  راگ  ن 
: تف  وگ  هدر  ک 

ید... موا  مدی  نشن   _
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و هتشاذگ تخت رانک یلسع یور اررب شونمد ناویل

: متفگ

یاپ ارچ . یتفرگ دردرس هرابود تفگ مناخ بابر _

؟ یتسشن اه هگرب نیا

ثکم ابو  هدا  د  پا  تپل  ه  حفص  اهو  هگر  هبب  شار  هاگ  ن 
: تف  گ  یم  ارآ  هب  یه  کاتو 

تسد زا  یاد  ادر  ارق  دیا  ...ب  منم  ارگ  راک  دیم  ا  همه   _
. منک  نار  بج  ور  هتف  ر 

یراکمه تس  اوخ  بقالرد  هک  مدر  ک  با  خت  نا  ور  اج  د 
کچ ونو  شاه  هلو  س  طی  ارش  دیا  ب  طق  ف  ند  وب  هدا  د 

... م 

. تس  شین  وای  س  هگی  د  نو  چ  مرب  دیا  ب  مدو  خ 
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گنچ ملد ردقچ و دروآ نابز هب مارآ ار رخآ هلمج

یم هبیرغ کی رگا هک شا هلمج تشپ درد زا دروخ

دش! یمن شا هجوتم دینش

و یناشنب هرهچ رب شمارآ کسام ؛ تسا تخس "

. دشاب شآـبو تنورد

ار... بوشآ نیا دمهفب دشاب یسک دیاب

دز!" یهاوخ وناز ... دشابن

. متش  ادر  شب  یاپ  یو  زار  ار  پاتپل  و  هدر  ب  ولج  تس  د 

و هتس  ارب  نآ  اش  هدش  عمج  یاه  مخ  هبا  هج  وت  یب 
دز: رش  ت  یم  ارآ  نیع  رد  هک   . متش  اذگ  مرا  نک 

هچ... _نغ 
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: متف  وگ  هدم  شآ  فرح  نای  م 

. مدر  ک  ورا  کنی  بقالا  نم   _

. متف  رگ  تس  یل  ورا  تکر  ش  ه 
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دز: بل یگنگ واب هدش زاب شیاه مخا

؟ یدرک راکیچ _

و هدرک عمج ار شلباقم هدش یدنب هتسد یاه هگرب

: متفگ نیح نامه رد

دوب. نیعم رکف عقاو _رد

وبقال نتشاد یبوخ تیعقوم هک ییاتکرش زا اتدنچ

منم درک، ادج ندوب هداد یراکمه تساوخرد تهب

مریگ یم تنیرپ ادرف . مدرک ویشرآ ونوشتاع طاال زیر

نودب هگید افطل . ینوخ یم ور همه ینیش یم

. نونمم ، ریگن میمصت تایشنم

زیم یو  زار  شار  ونم  د  ناو  شیل  توک  س  ند  ید  ا 
. متف  رگ  ش  تمس  وهب  هتش  ادر  ب 
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. مریم یدروخ ور همه یتقو _

رب هرابود یکچوک ثکم واب تفرگ متسد ارزا ناویل

! دنادرگرب یلسع یور

و هدوشگ ضارتعا هب بل هدش مهرد یاه مخا اب

مدش: مخ یلسع تمس هب هرابود

بانج ینک هدافتسا شزا روکد ناونع هب مدرواین _

... یرهاوج

دز: چپ مشوگ ریز مشکب بقع ومدوخ هکنیا زا لبق

نم هنت هب تنت هکنیا یاپ مراذ یم ور ییوگروز _نیا

! هدروخ

. تس  شن  منت  هب  هرا  بکی  هب  یزر  ل 
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مدز: وبل هداد تروق ار مناهد بآ

؟ موه ! یتسه ییوگروز مدآ یراد لوبق سپ _

ال ماک . دناشن ما هقیقش رب هرابکی هب هک یا هسوب اب

. مدش کشخ

؟ مدید یم باوخ

شتروص وهب هدناخرچ ار مهاگن هدش درگ نامشچ اب

. متخود

شتروص زا یزیچ متسناوت یمن هک دوب مارآ یردق هب

... ممهفب

؟ درک  ار  راک  نیا  ا 

حس مند  ب  مام  ردت  هظ  حل  نیا  رد  هک  یی  امر  گ  جو  م 
وحا هدر  ک  تی  ارس  زین  میاه  هنو  گ  هب  اعط  ق  مدر  ک  ی 
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مخرس امامت ال

هک یلا حرد یمارآ یادص واب هدیشک بقع ار مدوخ

: متفگ مدیشک یم میاه هنوگ یور اررب مدرس متسد

؟ ینک یم راکیچ _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

598 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ یا هنازومرم نحل ابو هتفر باال شبل هشوگ

! تمسوبب نوا فرط زا تفگ یب _یب

دوب؟ هدمآ شوهب یب یب

ام... تسنود یم یب یب ... منیبب نک ربص

ونم... دوب هتساوخ ناهج زا دعب

رد هک  یتا  ملک  مه  رد  یاه  مخا  واب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 
و بت  رما  الن  ماک  مد...  روآ  ناب  ز  هب  ار  دیخ  رچ  یم  م 

: زکر  مت  ی 

ادعب متف  ر  یم  مدو  خ  نم  هک...  دوب  _المزن 

ونم... ش  دوخ  ینع  ش...ی  هب  مدوخ   ... نات  سر  بامی 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

مندش هچاپتسد هب تذل هکاب یلا حرد و هدرک یموه

: تفگ دشیم هریخ

؟ شخب ندب تهار هرارق یتبسن هچ اب _دعب

شرخسمت رپ حلا نیع ورد مکحم نحل زا یردق هب

: مدیرغ رکف نودب هک مدش یصرح

وت! _نز

شیامن ارهب شیاه نادند فیدر و هدز یدنخ کت

! تشاذگ

درک. عمج ار شدنخبل تعرس هب اما

؟ مدر  ک  یم  راک  هچ  متش  ا 

بلق هب  یش  حف  واب  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 
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هدیخرچ برد تمس هب مرت هبنج یب نابز و هبنج یب

: متفگ دش یم هدینش تمحز هب هک ییادص واب

... ریخب بش _

نییاپ تمس وهب هتفرگ متسد نایم اررد هریگتسد

. تفرگ تشپ ارزا میوزاب هک مدیشک

یب ، تمربیم تکرش میرب هکنیا زا لبق حبص ادرف _

... ینیبب ور یب

... یمنز مگیم مشخب لوئسم هب

دنب دنب  هظ  حل  کی  هک  درو  آ  ناب  ز  هب  یرو  ج  یم"ار  "نز 

دش! روم  روم  مدو  ج 

! دوب  ن  یگ  شی  مه  یر  هاو  ج  ناه  ...ج  ناه  ج  ن 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

599 تراپ #

نایم یی  اج  یت  حار  هب  شار  نیگ  نس  و  غاد  یاه  س  ف 
... مدر  ک  یم  حس  مند  رگ  شو  و 

... دوب  مبل  وق  نم  ند  رک  هناوی  د  راک  نیا  شزا  دص  ق  ر 

! دوب  قف  وم  ال  م 

ریخ... ب  تب  _حاالش 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

ای فرح نودب شندرک وزاب برد ندیشک بقع اب

و هداد تیحجرا رارق اررب رارف شتمس هب ندیخرچ

هب دورو ضحم .هب مدیود مقاتا تمس هب میقتسم

. مداد هیکت نآ وهب هتسب ار برد قاتا

... یتنعل _

ملد؟ اب یدرک "هچ

؟" مدش تیاه تسد مار روطچ

******

ناهج زا  رتو  لج  نات  سر  امیب  طا  یح  رد  نیش  ام  فق  وت  ا 
. مدش  هدا  ویپ  هدی  شک  ار  هری  گتس  د 

حبص سالمو  زج  مید  وب  ریس  م  رد  هک  یتد  م  مام  ت 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب. هدشن لدب درو نامنیب یفرح ریخب

. مدرکیم بانتجا مه وا هب ندرک هاگن معالزا

شیب دوب. هدش جراخ مناتسد زا مشکرس بلق راسفا

دوب! هدش رب وربآ دح زا

تسد هک مرادرب مدق ناتسرامیب تمس هب متساوخ

: تفگ و هتسشن مرمک سامم ناهج

یش! یمن رود نم _زا

ریگ س  ....فن  ردق  یچ  کیدز  ن  نیا  دیم  هف  یم  ش  ا 
!.... تس  ا 

. مید  رک  تک  رح  اه  هلپ  تمس  وهب  هدش  مدق  مه  وا  ا 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

. مدرک ثکم یا هظحل اه هلپ ندید اب

دش. هدنز میارب یا هیناث هب رود نادنچ هن یا هرطاخ

ینم ... شسیخ یاهوم و ناهج ... یناراب بش نامه

.... متفرگ ار شیاهوم من ابشملا هاگادوخان هک

و رورم دوب...هب هدش نیجع مدوپ و رات رد درم نیا

. مکحم

منک؟ یم رکف هک ینک یم یرکف یزیچ نومه _هب

. مدیخرچ ناهج تمس هب بجعت اب

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

600 تراپ #

هریخ متر  وص  هب  یا  هفر  ط  کی  دنخ  شوبل  مار  اآ 
. دوب  ه 

: متف  گ  میا  ه  بل  ند  رک  رت  واب  هدز  پکل 

... متش  اد  نم  نم...   _

؟ ید  رک  یم  رکف  یچ  هب  و 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

یادص نت واب هدش قیمع یمک طقف و یمک شدنخبل

درک یم کیدزن مشوگ ارهب شرس هک یلا حرد یمارآ

: تفگ

هیا هنادنمشوه شور نداد باوج لا وس اب ولا _وس

! مناخ ، ندادن باوج یارب

... مدی  دنخ  هاگ  ادو  خ 

مدوخ هیل  ع  ورب  درک  یم  رب  زا  ار  مجالمت  روط  چ 
؟ درک  یم  هدا  فتس  ا 

مه... تم  س  کی  ز 

دوبن ربلد  دح  شزا  اشیب  هلم  ج  یاه  تنا   " منا  "خ  ن 
تمس رد  تس  رد  هچ  یها  م  کی  ناب  رض  ند  باالرب  یار  ب 

هنی!؟ س  پ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب! شترهش القی اقح

؟ هچنغ ، ناهج _

. میدیخرچ شتمس هب دیس یادص اب

هریخ ام هب دیشخرد یم هک ینامشچ و دنخبل اب

و هدرک یط ار هدنام یقاب یاه مدق دوب. هدش

. داتسیا ناملباقم

: تفگ و هداد ناکت رس . میدرک سالم ود ره

رادیب هزات یب یب نیدموا عقوم سالم...هب کیلع _

. میرب دییایب . هتفر رس مشلصوح هدش

  *********
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

وک؟ نوتاه هقلح بخ... _

باال وربا و هدرک هاگن یب یب هب هدش درگ نامشچ اب

درک. هاگن ناهج هب هجوت یب هک متخادنا

هدرک هاگن یب یب دعب و دیس هب ادتبا شمارآ اب ناهج

: تفگ و

یب! _یب

: تفگ رت مکحم و هدرک زیر مشچ یب یب

! نوتاه هقلح _
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

601 تراپ #

: تفگ دیس ، ناهج زا لبق

! هیروص ... هتسرد _

... هراد یمسر یزیچ ره اما

! هصخشم نم تمس طیارش نیا ...اب ینعی

شیاه بل یور رب هرابکی هب دمآ یم هک یدنخبل

و هتفرگ شا هبابس و تسش تشگنا اراب دنیشنب

: تفگ

؟ نوتاه هقلح _
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

بل ... متشادن میاه هنوگ ندوب خرس رب یکش چیه

: متفگ ناهج هب یهاگن مین واب هدرک اررت میاه

تدم تسین رارق هک ...ام تسین المز اعقاو _

... یدایز

... میریگ یم میر یم اجنیا زا دعب _

یارب ای دوب یدج . مدرک هاگن ناهج هب بجعت اب

؟ تفگ نینچ نیا یب یب ندرک لا حشوخ

؟ نام  یاه  هقل  ح  میو  گب  رته  ...!ایب  هقل  ح 

اما  . دوب  یتر  وص  یای  ور  کی  هب  هیب  ش  دح  شزا  ی 
نیا هب  سهای  یاه  هگر  زیچ...  همه  ند  وب  یرو  ب،ص 

. درک  یم  هفا  ضا  ایو  ر 

: تف  وگ  هدر  ک  یم  وه  تی  ا  ضر  رس  زا  ید  نخب  ابل  یب  ی 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... هبوخ _

مش. یم صخرم یک نم نیبب رتکد شیپ ورب حاال

: تفگ یب یب تسد نتفرگ اب دیس

هتفه یوت اشیامزآ باوج تفگ ... مدیسرپ نم _

... یشیم صخرم هشاب بوخ هدنیآ

: تفگ و هدش عمج یب یب یاه مخا

! مدش هتسخ نم _

جنپ راهچ شمه ... هتدوخ یبوخ رطاخ هب انیا همه _

... هدنوم زور

. هشیم مومت رازب مه ور مشچ
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

*******

رییغت هجوتم و هدرک دنلب رس نیشام فالرش یادص اب

. مدش ریسم

: متفگ و هدرک هاگن ناهج هب مشچ هشوگ زا

؟ تکرش میر یمن _

. میریگب هقلح میریم _هن،

اسنوم #: هدنسیون

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

602 تراپ #

ناهج تمس الهب ماک و هتسب ار ادلیگ اب متچ هحفص

: مدیخرچ

... یارب مدرک رکف نم .... یتفگ یب یب هب یتقو _

: تفگ و هدمآ مفرح نایم

؟هن! متفگ غورد نوا یلا حشوخ یارب _

مگ... یمن غورد نم

یتح   زور  ما  هب  ات  ناه  ؟ج  مدو  ب  هدر  شک  وما  رف  روط  چ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب! هتفگن مه غورد کی

اه... هقلح اما

. یراد هگن ونیشام هشیم _

رانک ار نیشام متروص ندید واب هتشگرب متمس هب

درک. فقوت و هدیشک

: متفگ یقیمع مد واب هدرک اررت میاه بل

یروطنیا ... مهرانک یدایز تدم تسین رارق _ام

... همروظنم یروص ینعی . مینومب

: مدز  لو  ارا  آرخ  فر  وح  هدر  ک  تو  ف  ارکالهف  مس  ف 

ماو. خ  یم  ن  هقل  ح  نم   _
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ و هدش مهرد شیاه مخا

. مینومب هغیص یدایز تدم تسین رارق !... هتسرد _

ِدیس... و یب یب اب قح اما

الهمز...! هقلح

... ینم نز ،وت هاتوک ای دنلب تدم

هدموا هاتوک االن هکنیا و دایمن هاتوک هاگداد اب دیون

. هشاب شتشپ یا هشقن دیاش

دایب ولج اراگنربخ اب داوخب دصرد هی یتح هگا

. هنکیم مک ور یشاوح هقلح نومه

تسین قرار  ینک  رار  کت  هرابو  د  یاو  خ  یم  ن  هگا  حاال 
! متف  یب  هار  مین  ومب  مه  رانک  ید  ایز  تد  م 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

هک دروآ نابز رب صرح رپ یردق ارهب رخآ هلمج

! دیدن وا اما دمآ شک میاه بل یا هظحل

*********

ملباقم هدنشورف هک ییاه لدم و نیرتیو هب هاگن اب

: متفگ تشاذگ

الیت مجت یلیخ ... یلیخ اما... نگنشق نوشمه _

نا...

یمک شار  کنی  ع  دوب  ینس  م  اتبس  ن  درم  هک  هدن  شو  ر 
: تف  وگ  هدر  اجک  ه 

... میر  اد  مه  تیر  فی  رظ  _دمالی 
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: متفگ و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

. هشاب هداس گنیر _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

603 تراپ #

هسفق تم  س  هب  ناه  ج  ههب  اگن  واب  هدز  ینا  بره  م  دنخ  ب 
دش. مخ  ی 
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تسود هشیمه اما دایب کیس کال رظن هب دیاش _

نا... هداس یاگنیر نیمه اه هقلح نیرت ینتشاد

منک؟ که شلخاد یصاخ خیرات دیراد تسود

!؟ خیرات مودک اقیقد ... خیرات

؟ نامنمیب یروص هغیص ای نامییانشآ زور نیلوا

مودک چیه اما میتشاد مه بوخ تارطاخ اعطق ام

! دوبن ندنام و قشع یانعم هب

داد: باوج نامتفج یاج هب ناهج

. داوخ یمن خیرات _

. دیخ  رچ  ش  تمس  هب  هاگ  ادو  خان  مه  ا 
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هک دوب هدرک رکف اه خیرات هب نم لثم مه وا راگنا

دوب. هدروخ شقن شناوربا نیب یقیمع هرگ

مد هکاب درک سح ار مهاگن ینیگنس دیاش مناد یمن

دش. هریخ نم هب هلصاف باال یقیمع

نوتودره زیاس هداس گنیر تفج هی منیا دییامرفب _

. مدروآ ور

یاج ارزا رتکچوک هقلح و هدرب ولج تسد ناهج

. تشادرب شصوصخم

هریخ نم وهب هدرک اررت شیاه بل یهاتوک ثکم اب

دش.

دز: بل  و  هتف  رگ  ملب  اقم  شار  رگی  د  تس  د 
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؟ تسه هزاجا _

. متشاذگ شتسد نایم اررد متسد یکچوک دنخبل اب

متشگنا اررد هقلح و هدش کیدزن یکچوک مدق

. تشاذگ

. دنازرل هرابکی ارهب مبلق داب ندیزو لثم یسح

؟ میدوب هدیسر اجک هب اجک زا

؟ هروطچ _

: مدا  د  با  وج  ناه  ج  لا  وس  هب  یرا  ک  ناه  ونپ  رکف  نو  دب 

... مرا  شد  سو  _د 

  ... منم   _
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@DONYAIEMAMNOE

. مدرشف رگیدکی ارهب میاه کلپ

دش؟ یم قباس بلق نآ ناهج زا دعب بلق نیا

ناهج زا لبق هچنغ زا یزیچ ... مناد یم دیعب

! دشاب هدنام شنورد

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

604 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

زیم یور رب ناهج هقلح وهب هدرک زاب ار منامشچ

. متخود

ار متسد شدوخ دننام و هتشادرب ار وا،نآ زا لبق

. متفرگ شلباقم

... دوب  مار  آ 

دوبن بو  شآ  نم  لثم  هچ؟  ش  بلق  ش،...  هاگ  ش،ن  تاکر  ح 
؟

هدیشک نیی  اپ  ار  مه  اگن   . متسد  شرد  دتس  نتس  شن  ا 
. مدر  سک  بح  ار  مس  وفن 

: مدی  شک  دای  رف  مبل  ق  رس  ر 

"! ینک  یم  هتک  س  یرا  ...د  رگی  د  ریگ  ب  مار  "آ 

متساوخ  . مدر  شک  تش  گنا  رد  ار  هقل  ح  للع  ت  نو  د 
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! متسناوتن اما مشکب بقع

تسد هب ابیز یردق هب شا یگداس دوجو ...اب هقلح

وا ملا ادتبا زا راگنا هک دوب هتسشن ناهج هنادرم

. هدوب

هتسشن امش تسد هب شاماالمه ... هشاب نوتکرابم _

. مرتخد مه

بل دوب نم یور رب زونه شهاگن هک ردحیلا ناهج

دز:

. میرب یم ور ودره ... یجاح نونمم _

  ********
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و هتفرگ ناهج تمس ارهب یرگید هدنورپ رایهم

: تفگ

زونه رضاح ردحلا تکرش نیا مدرک قیقحت _نم

هکنیا دوجو واب هتسبن یناریا یاتکرش اب یدادرارق

اب یاوخ یم ... نراد یبوخ طیارش یلیخ نراک هزات

منک؟ تبحص شنواعم

: تفگ و هداد ناکت رس ناهج

دوب. تکرش نیا یور مرظن ممدوخ _هرآ...

درک. قیقحت تکرش یاضعا هرابرد نیعم بشید

... هکاپ نوشدنورپ

تسد   زا  ار  اه  هگر  ب  تس  اوخ  و  هدا  د  ناک  ترس  رایه  م 
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دش. کشخ هظحل کی هک دریگب ناهج

: تفگ و هدمآ باال دنخبل و کوش اب شهاگن

؟ نیا سا هقلح _

میقتسم شهاگن و هدیخرچ نم تمس هب سپس

. تفرگ هناشن ار نم تسد

! سا هقلح یدج یدج راگنا _

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

605 تراپ #

شدنخبل دز. رایهم تروص لباقم ناهج هک ینکشب اب

: دروآ ارباال شیاه تسد و هدش مک یدایز دح ات

... میلست نم _

رتفد هب مش در یبلا ج نیا هب عوضوم زا هتخس یلو

. مبسچب یراجت و یقوقح کتسد

واب هتف  رگ  رایه  م  تم  س  هب  ار  اه  تک  رش  یم  اسا  هگر  ب 
: متف  گ  تی  د 

ش ور  یاو  خب  هک  تس  شین  پتش  یبل  جا  زیچ   _
... ینو  م 

یچ! یه  هن  دهرا  یص  اخ  ینع  م  ه 
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! هیروص مانیا یروص تیمرحم نومه لثم

هک مریگب ناهج تمس ارهب مود هحفص متساوخ

. مدش شا خیلا یاج هجوتم

. متشاذگ اج مزیم یور ور اه هگرب زا یکی _

... شمرایب مریم

. مدر  ک  تک  رح  بر  د  تم  س  وهب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

ار بر  د  قات  زاا  ند  ش  جر  اخ  زا  دعب  تد  اع  یو  زر 
ندید اب  اما  مدر  ک  رسبدنل  و  هتس  ب  مرس  تش  پ 

فقوتم میا  ه  مدق  هاگ  ادوخ  ان  مزی  م  لبا  قم  ش  وای  س 
د.
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! متسب ار برد هک بوخ ردقچ

تکرش روک و توس ردسنلا راب کی ار مهاگن

هک مدوب هدش زیارپوس تدم نیا یردقنآ . مدناخرچ

! مدوب دیدج قافتا کی رظتنم هظحل ره

دوب. مدوخ تسد رد شنیرتدیدج دنچره

. مدرک تکرح شتمس وهب هدرک عمج ار میاه مخا

هب یمارآ دنخبل واب هدز یخرچ مین میاپ یادص اب

دش: هریخ نم

_سالم...

: متف  گ  یبل  ریز  سالم  واب  هدا  د  ناک  ت  سیر 

! دین  یبب  ونا  هج  دیی  اوخ  یم  هگا  دین  ومب  رظ  تنم  دیا  _ب 
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. نراد هسلج

: تفگ و هتفر نیب زا مه شبل هشوگ دنخبل نامه

؟ میشاب یروطنیا هرارق ام هچنغ _

؟ هبیرغ ودات

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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نایم ار مربب ناهج یارب متساوخ یم هک یا هگرب

روظنم هب یقیمع مدزاب مدو واب هدرشف مناتشگنا

: متفگ ملد ندرک مارآ

؟ ینک یم رکف یچ تدوخ _

؟ موه

... شوایس مدیمهفن زونه نم...

! مایب رانک وت دوبن اب منک یم یعس مراد زونه نم

یتسد وت هک یهاچ ای هشک یمن هک هنم زغم منودیمن

! هقیمع یلیخ شوت یتخادنا وتدوخ یتسد

... مدرک یم رکف

.... متشادن ردارب لثم وروت نم

: تف  گ  تی  دج  واب  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 
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... هچنغ متسه مزونه _

... متتشپ هشیمه نم

مدز: بل درس ینحل و هتفرگ من یهاگن اب

؟ یدوب ناهج تشپ یتقو لثم _

. ماوخ یمن ... نونمم

؟ ینک یم راکیچ اجنیا _

هب شوایس یاه هناش سپ زا مهاگن ناهج یادص اب

دش. هتخود وا

هن... ینا  بص  ع  اما  دوب  مخ  را 

لمخم هبع  شج  مار  وابآ  هلج  ع  نو  شدب  وای  س 
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. تشاذگ ملباقم و هدرک جراخ شبیج ارزا یکچوک

... مگب کیربت مدموا _

... مشوایس نومه وت یارب نم ایهن... یاوخب وت

یباوج متسناوتن هک دوب نازرل یردق هب شرخآ هلمج

رگا دوب غورد . منزب سپ ار شا هیده .ای مهدب

رد میدرک هبرجت هک یتاقافتا مامت دوجو اب متفگیم

... هدنامن شوایس زا یزیچ مبلق قامعا

تمس وهب  هدر  ک  فا  ص  شار  یول  گ  یه  کاتو  ثک  ام 
. دیخ  رچ  ناه  ج 

مراودیما  ... مرا  اجد  نیا  یک  یچ  وک  مهس  هی  زون  ه  نم   _
... ینک  شن  وما  ر 
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. مرادن ندنوم دصق ... شابن نارگن اما

: تفگ نم هب هاگن اب ناهج

... قاتا یوت ایب دش ادیپ تا هگرب _هگا

. تفرگ هدیدان ار شوایس معال

دح رد یتح دیوگب تساوخ یم راک نیا اب راگنا

دوش! الم کمه ابوا دهاوخ یمن مه نداد باوج

اسنوم #: هدنسیون
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ناهج هتفر ریسم هب نانچمه هک شوایس رانک زا

دز: بل هک متشذگ دوب هدنام هریخ

. دایب نوتشوخ ما هیده زا مراودیما _

!؟ نو  مش  و 

رگید وا  اما  مدی  شچخر  تمس  هب  یک  چو  ک  ثک  ام 
! دوب  ن  اجن  آ 

: مدز  بل  و  هتخ  ود  یاش  یاده  ا  هبع  ج  هب  ار  مه  ا 

... ایاد  _خ 
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... هیده نیا وحاال دوب هدننک جیگ شوایس یاه راک

. متشگرب قاتا تمس وهب هداد ناکت یرس

شا هرابرد ندرک رکف روطنیمه و شندرک زاب یارب

. متشاد تقو

********

تکرح ش  یارآ  زیم  تم  س  وهب  هدیچیپ  مرو  ارد  هلو  ح 
. مدر  ک 

یم مه  اب  عقا  ورد   . درک  یم  تک  رح  بش  ما  ناه  ج 
. میت  ف 

یم ریگ  اج  بش  ما  دوب  هتخ  یر  هک  یا  هما  نرب  ق 

تکرش س  یئر  اب  مالقتا  یار  ب  حبص  ادر  وف  مید  ش 
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. میتشاد تقو

زاب ار مدوب هدیچیپ مرس رود هب هک یکچوک هلوح

هک مدش میاهوم یریگبآ لوغشم یمارا وهب هدرک

. مداتفا شوایس هیده دای

یتسد فیک ارهب مهاگن و هداتسیا تکرح زا متسد

. متخود ما

یور اررب نآ هک روطنامه و هتشاذگ رانک ار دیدرت

، شپیز ندرک زاب واب هدرک رت بل مدادیم رارق تخت

. مدروآ نوریب ار یلمخم هبعج

. مدرک شزاب هرخ باال هداد تروق ار مناهد بآ

دش... یم  ن  مرو  ا 
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کی ردغبلا ناهج و نم مسا زا یلماک هیبشت

! دنبندرگ

پات شک هکپال روطنامه و هدرک شدنلب شریجنز زا

. متفرگ منامشچ لباقم ار نآ دروخ یم

دوب... هدش هدینت شرود هب هک یا هچنغ و هرک کی

! تشاد ار نکمم یحارط نیرت فیرظ

یا کالهف فوپ واب هتفرگ نادند نایم ار منیریز بل

. متخادنا مندرگ تشپ و هدرک زاب ار شلفق

دوب! هدمآ میاه هنیس یور ات شدنلب ریجنز ببس هب

یمک لق  ادح  دیا  وب  دوب  ش  وایس  هید  ه  هکن  یا  زا  یاو  س 
. مدش  یم  لد  ود  یم  ک  طق  وف 

! دوب  هتس  شن  ملد  هب  یبی  جع  زرط  ه 
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. هدوب نم یارب ادتبا زا راگنا

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات
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. متخ  یر  مپچ  هناش  یو  وربر  هدر  ک  عمج  ار  میا  ه 
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رضاح رتدوز هچره و هدرک اهر ار ویخلا رکف دیاب

... مدش یم

یاه سابل تمس هب هک یلا حرد و هدش دنلب میاج زا

هدرب بقع ار متسد متفر یم تخت یور هدش هدیچ

ردولال قاتا برد هک منک زاب ار دنبندرگ لفق ات

دش. زاب مه وزا هدیخرچ

هتفرگ ار شچم مرج باکترا ماگنه هک یسک لثم

. مدش کشخ میاج رد دنشاب

نایم   یا  هدن  ورپ  هک  یلا  دحر  ریز  هب  رس  ناه  ج 
و مار  آ  یاد  ص  نت  واب  هدش  ودرا  دوب  ش  ناتس  د 

  : تف  گ  یر  کفت  م 
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... یزاس نیشام تکرش وتاب هچنغ _

واب هدروآ رسباال هک دوب هدیسر قاتا همین هب ابیرقت

دش. کشخ شیاج رد مندید

ومد هدمآ باال متروص ات میاهاپ زا یمرن هب شهاگن

. تفرگ یقیمع

هب هک دیشک لوط هیناث ود زا رتمک دیاش زیچ همه

: تفگ و هتفرگ ار شهاگن تعرس

مدز... یم رد دیاب نم ... ماوخ یم ترذعم _

متمس هب  هرا  بود  دی  درت  واب  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 
درو. شارباالآ  رس  و  هدی  چخر 

. درک  فق  وت  ما  هنی  س  زکر  م  یا  هط  شقن  هاگ  ن 
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!... شوایس دنبندرگ یور رب

یمدق کی ات رابنیا ار دوب هتشادرب بقع هب هک یمدق

. درک رپ ما

اررد نآ مندب اب یسامت نودب و هدروآ ارباال شتسد

. تفرگ تسد

هن! شرکف اما دوب هداتسیا ملباقم ، ناهج

: دنام زاب مناهد شا یبل ریز همزمز اب

! ناهج ِهچنغ _کت

هک دش  وح  شم  راک  فا  هت  شر  همز  مز  نیم  ابه  راگ  ن 
دز: بل  و  دمآ  شباال  هاگ  ن 

هش؟ وای  س  یو  داک   _
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@DONYAIEMAMNOE

: متفگ و هداد ناکت رس یمارآ اب

... مرایب شرد متساوخ _یم

: تفگ و هدمآ مفرح نایم

_هن...

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات



هعونمم یایند رد هدش لیاف
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هکابحلا مدش هریخ شتروص هب ماهفتسا اب

دز: بل یبیجع

... هنومب رازب _

وبل هدناخرچ شنامشچ نایم ار مهاگن هناکوکشم

مدز:

؟ یگب مهب یاوخب هک تسه یزیچ _

هب شار  رس  متش  ادن  راظ  تنا  وا  زا  هک  یتو  کس  ر 
یم راک  یاج  کی  حو  ضو  .هب  داد  ناک  ت  یف  ن  هناش  ن 

! دیگ  ن 

دوب هدر  ک  هید  شه  وای  س  هک  ید  نبند  رگ  اب  ناه  ج 
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؟ تشادن یلکشم

! تسناد یمن دوخ تسود رگید ار شوایس هک یناهج

... متشاد یرتشیب عقوت

بزهلا!! لطس رد شنتخادنا یتح ای رشت ، مخا

مه... دوب بجعتم مه راگنا ... راگنا ناهج اما

دوب! هدمآ ششوخ

و هدن  اخر  شچ  تمس  هب  ار  مرس  لفل  ف  مار  آ  ویم  ا 
. مدش  ش  یاه  ناد  نند  ایم  رد  منی  توس  دنب  هج  و 

ناهنپ و  نتف  رگ  یار  ب  یت  ح  هک  مدش  هکو  ش  ید  ح  ه 
مه! د  ناک  ت  یا  هرذ  ار  متس  د  متس  ناوت  شن  ندر  ک 

یاپ ریز  تس  رد  تخ  ت  یو  زار  لفل  شف  رپ  رتد  ب  همه  ز 
! دوب  ناه  ج 
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تعرس هب لفلف تمس هب ناهج تسد تکرح اب

! متسب ار منامشچ

؟ نیا زا رتشیب یزیر وربآ

!؟ دوبن خاروس نم سناش دبس

! رگید دوب ریز سابل ال صا ... مدوبن نم رصقم دنچره

! دمآ یم دیابن ناهج

... بابر هب مراپس یم ولفلف _

نک. عمج وتاه هلیسو

رب   مار  آ  مار  آ  دوب  هار  مه  بج  عت  ینش  اچ  اب  هک  یش  مار  آ 
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. مدرک زاب کلپ دیدرت دشواب ریزارس ملد

شزاون ار لفلف یناشیپ ریز هب رس هک ردحیلا ناهج

کی اب سپس و بقع هب ادتبا ار شیاه مدق درک یم

هتفر قاتا برد تمس ،هب هدرک نم هب تشپ شخرچ

دش. جراخ نآ وزا

درم... نیا

؟ دوب ناسنا

سفن و هتشاذگ ما هتفرگ نابرض بلق یور رب تسد

. مدرک توف ار ما هدنام سوبحم

یم درک... یم ما هدز تفگش لبق زا رتشیب هظحل ره

؟ تسناد

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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*******

بش زا تقو ...نیا دیتفر یم حبص شاک ناج _اقآ

هک... هداج یوت

هب ور  قو  دنص  رد  نام  یاه  کاس  نتش  اذگ  اب  ناه  ج 
: تف  گ  با  ب 
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... هتعاسراهچ هس شمه ... شابن نارگن _

دز: بل شا یتاذ شمارآ اب ناطلسلا رخف

... ریگب سامت یدیسر یتقو _

هب هراشا واب هداد ناکت هشاب هناشن هب یرس ناهج

دز: بل نم

وش... راوس _

و هدر  ک  تک  رح  هدن  نار  بر  د  تم  س  هب  مه  ش  د 

. تس  شن  لر  تش  پ 

یور رب  ناه  ج  رانک  و  هدز  مناخ  با  بر  هب  یم  ارآ  دنخ  ب 
. متس  شن  درگ  اش  یلد  ن 
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*******

هب عورش مادک چیه میدش هداج دراو هک یتدم مامت

نیشام قاتا یاضف هک ییادص اهنت . میدرکن تبحص

دوب ونایپ زاونشوگ یادص دوب هدرک اررپ

. میدید ار رهش یدورو ولبات هک دوب بش ود یلا وح

حاال دوب هدش عورش هاگریش یادتبا زا هک یناراب

دوب. هتفرگ تدش

مدز: وبل هداد نامسآ ارهب مهاگن

... ینوراب _هچ

. مدی  چخر  ناه  ج  تم  س  هب  نیش  ام  هرا  بکی  ناک  ات 

دز: بل  و  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 
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... دشیچ _

زاب ار برد . دیشک نابایخ رانک تعرس ارهب نیشام

دش. هدایپ دشوپب تک میوگب هکنآ زا لبق و هدرک

دش! سیخ شیاپ اترس هیناث مدص رد

دز... رود ار نیشام تعرس هب

. تسشن و تشگرب یهاتوک ثکم اب

: متفگ و مریگب ار مدوخ یولج متسناوتن

؟ یشیم هدایپ یروجنیمه ارچ _

دش! سیخ تاپاترس

هب دوب  هدش  عمج  اش  ینا  پشی  یو  ر  هک  یی  اه  مخ  ا 
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باال شبل هشوگ متروص هب هاگن واب هدش زاب یمرن

. تفر

اسنوم #: هدنسیون
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؟ ید  ش  نار  _گن 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

: متفگ و هتفرگ شنامشچ ارزا مهاگن

... یروخ یم امرس مگب متساوخ طقف _

: تفگ شرس نداد ناکت واب هدرک یموه

... میدش رچنپ _

نم س  کعر  .ب  مدر  ک  هاگ  شن  نامش  چ  هب  هرا  بود  بج  عت  ا 
. تف  رگ  یم  شارن  هاگ  ن  یا  هین  اث  یت  ح  و 

نابایخ هب  هاگ  وابن  هتف  رگ  شار  هاگ  هکن  دوب  وا  رابن  ی 
: تف  سگ  یخ  ی 

دادما منز  یم  گن  ز  اجن  وا  میرب   ... هرت  ولج  مکی  لته   _

بدای...
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یور رب هک ییاهوم و شسیخ یاپاترس هب هاگن اب

ناکت هشاب هناشن ارهب مرس دوب هتخیر شا یناشیپ

. مداد

: تفگ و هتشادرب بقع یلدنص یور ارزا شدنلب تک

... یروجنیا وشن هدایپ _

نشپاک ندرک شوماخ هکاب مدرک اهر ار هریگتسد

شرس یور اررب تک هک وردحیلا هدش هدایپ

دمآ! نم برد تمس هب دوب هتفرگ

: تفگ و هتفرگ ارباال تک برد ندرک زاب اب

_ایب...

یارب   لو  ا  یاه  زور  هک  ید  رم  درک  یم  شار  رکف  یک 
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دصق شهاگن واب دیشک یم ناشن و طخ نم

ادابم دریگیم مرس اررب شتک حلا تشاد ار مصاصق

! موش سیخ

اب ناهج هک یناب هیاس ریز و هدش هدایپ تعرس هب

! مداتسیا دوب هتخاس شناوزاب و تک

: تفگ هک متسب ار برد

وش... کیدزن _مهب

یمدق نیرخآ نامهاگن ندش لفق واب هدرک دنلب رس

. مدرک اررپ دوب هتخادنا نامنیب هلصاف هک

اسنوم    #: هدن  سی  ون 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

612 تراپ #

. میدیود ار نابایخ لوط دنلب یاه مدق اب

... مدید هلصاف نیا ارزا لته زمرق و گرزب ولبات

دز: بل ناهج هک متفرگ مناهد لباقم ار میاه تسد

... میدیسر هگید _

هب امر  زاگ  یبو  لطم  مج  ح  یا  هشیش  بر  زاد  روب  اع 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

درک. دروخرب متروص

و هدیزرل یا هظحل داد خر هک ییامد تارییغت نیا زا

دش. روم روم مندب

واب هتسشن مرمک یور رب ناهج تسد نیح نیمه

یا هریاد و ابیز هنیموش تمس هب مندرک تیاده

: تفگ الیب سنلا طسو

... مریگب دیلک نیشب _

****

" ناهج "

رد   ار  تف  رگ  متم  س  هب  نش  وزر  لو  ئسم  هک  ید  یلک 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: متفگ و هتفرگ تسد

... مدوب هتساوخ قاتا _ودات

: تفگ و هتخادنا باال ییوربا یات درم

ورزر امش هک یزیچ ... میسرپیم ال ومعم ام یلو _

... سا هرفن ود قاتا کی دیدرک

مدز: بل هدرشف مه یور اررب میاه کلپ

ــرا!!! یهم _

؟ منا  _ج 

: متف  وگ  هدر  ک  رسبدنل  نش  ورزر  بج  عتم  یاد  ص  ا 

؟ مری  گب  منو  تیم  االن  هگی  د  قات  هیا   _
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ شلباقم روتینام هحفص هب هاگن اب رسپ

ایلیخ هدنومن دیع هب یزیچ نوچ ... هنافساتم _هن

. میرادن خیلا قاتا ... نایم نراد و ندرک ورزر

. مداد ناکترس و هدیکم ار منیریز بل

سنلا تمس وهب هدز شا هناش یور اررب متسد

. مدیخرچ

هنیموش لبا  قم  لبم  نیر  ت  کی  دزن  یو  ربر  هچ  ن 
. دوب  هتس  ش 

بات و  ورپپچی  هدش  س  یخ  اش  یی  ولج  یاه  و 
! دوب  هتف  رگ  شار  نامش  چ  لبا  ق 

... فی  طل  و  نیش  نلد  یش  اقن  ولبا  ت  کی  ل 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

وهب هدرک جراخ مبیج ارزا نآ مهارمه نفلت هربیو اب

. متخادنا هاگن شا هحفص

! رایهم

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

613 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

: متفگ مشوگ رانک شنتفرگ واب هدرک لصو ار سامت

هن؟ ِوت رس _ریز

دوب! نانیمطا واب داش شمارآ نیع رد شیادص

؟ مودک اقیقد _

: متفگ و هدرشف مه یور اررب مکف

رای!!! _همــــ

: تف  گ  ودی  د 

زا مدای  هدا  تس  رف  رراک  یمعت  هی  تن  یش  ام  یار  ب  داه  رف   _
... هری  گیم  وتن  یش  ام  دیل  ک  نش  ورز  ر 

... هرص  ششع  تس  ین  حبص  متت  مالاق  تق  و 

تارب یت...  نسی  زیر  ت  رفاس  م  هی  رکف  هب  وت  مدی  د 
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. مدرک یزیر همانرب

. منکیم لیمیا مشتایئزج

مندرگ تشپ متسد ندیشک واب هداد ناکت ار مرس

: متفگ

امش اب منودیم تقونوا ... نارهت مدرگیمرب _نم

... اتود

ـو....لا...ــو... !لا دایمن تادص اتقیقح _

ارهب طخ تمس نآ ارزا داهرف هنادرم هدنخ یادص

. مدینش حوضو

! دید  نخب  نو  تتف  ...ج  دید  نخب   _

... مدن  مخی  هش  ب  منم  تب  و 
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: دیسر مشوگ هب داهرف یادص

؟ هداد تدای مندیدنخ هچنغ ... هبوخ _

لباقم ار شتسد . مدناخرچ هچنغ تمس ارهب مرس

. دیشک یم هزایمخ و هتفرگ شناهد

: متفگ نامزمه و هتشادرب مدق شتمس هب

االن یارب یلو ... هدشن مومت زونه اتود امش اب مراک _

منک. عطق دیاب

. مدرک عطق ار سامت ناشبناج زا یفرح ندینش نودب
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

614 تراپ #

" هچنغ "

ورهار لو  وط  هتف  اهباالر  هلپ  زا  ناه  ج  رس  تش  پ 
. مید  رک  یط  ار  مرا  هچ  هقب  ط 

اب اما  دهد  ب  متس  د  هب  ار  مقا  تا  تر  اک  مدو  رظب  ت 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

و جنپ و دصراهچ هرامش قاتا برد لباقم نداتسیا

. موش دراو نم ادتبا ات داتسیا رانک شندرک زاب

!؟ مینامب قاتا کی رد دوب رارق

ریز هب شهاگن هک یناهج و برد نایم ار مهاگن

لخاد هب یهاتوک ثکم واب هدناخرچ دوب نامیاپ

هک مدینش ار شیادص نیح نیمه . متشادرب مدق

: تفگ

! نداد نومتفج هب قاتا _هی

هرپ... شمه اما مریگب هگید قاتا هی متساوخ

زیچ ره  ای  قات  رطا  اخب   ... تس  کالهفا  مدر  حسک 

و هتش  ادر  ب  میا  هوم  یو  زار  ار  مکانمن  یر...شلا  گ 

: مدز  ب 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... هرادن لا کشا _

و دوب ممرحم یتقو . تشادن یلا کشا مه اعقاو

یبیع هچ ندنام قاتا کی .رد مدوب شمرحم

؟ دشاب هتشاد تسناوتیم

تخت هجوتم هزات هک متشادرب قاتا لخاد هب یمدق

! مدش هرفن ود

؟ میباوخب تخت کی یور رب دوب رارق ام

حطس رب  هقت  ود  هک  مدو  ب  هری  خ  تخ  هبت  روط  ن 

هداتسیا بر  د  رانک  زون  ه  هک  ناهج   . درو  خ  قات  ا  بر  د 
. درک  زاب  ار  نآ  و  هدی  شک  نیی  اپ  ار  هری  گتس  د  د 

نامیاه کاس  دوب  لته  ن  ادنمر  اک  زا  هبنرظ  هک  ید  ر 
. دوب  ش  ردتس 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ و هتفرگ ناهج تمس هب دنخبل اهاراب نآ

؟ نابرق تسین یا هگید _رما

: تفگ و هداد ناکت رس تناتم اب ناهج

. دیشابن هتسخ ... نونمم _

. تفر و هدرک یهاتوک رکشت درم

: تفگ و هتفرگ متمس ارهب مکاس ، برد نتسب اب

. یروخن امرس نک کشخ متاهوم نک، ضوع وتاسابل _

. متف  رگ  ش  زادتس  ار  کاس  و  هدا  د  ناک  رست  فر  ح  ی 

و کچ  وک  یاه  لبم  تم  س  وهب  هدر  ک  روب  ع  مرا  نک  ز 
. تف  ر  هرج  نپ  رانک  یا  هزو  ر 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

اب نامزمه و هدیشک نوریب کاس لخاد ارزا شپاتپل

یاه همکد تمس ارهب شتسد شندرک نشور

درک. زاب هناد هناد اراه ونآ هدرب شنهریپ

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

615 تراپ #

لبم یت  شپ  یو  ربر  ار  نآ  ش  نت  شزا  ندر  وآ  رد  ا 
. دوب  ش  نت  یک  شم  یبا  کر  کی  اهنت  .حاال  تخ  ا 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

هدیچیپ مه الترد ضع ... تشاد یزاونلد بیکرت هچ

! شبذج و یکشم یباکر داضت رد شا هریت تسوپ و

وا ارزا مهاگن ما هدش سوبحم سفن ندرک توف اب

. متفرگ

؟ مدرک یم راک هچ

: مدرک همزمز مدوخ اب بل ریز

وت؟ ینکیم راکیچ یراد زیه! هرتخد _

: تفگ هدناخرچ متمس ارهب شرس ماهفتسا اب ناهج

؟ یتفگ یزیچ _

هب میق  متس  هکن  آ  نو  ودب  هدیخرچ  س  یور  س  تم  س  ه 
: مدز  بل  منک  هاگ  شن  ترو  ص 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... متفگن یزیچ _هن

هیکت شا یبوچ حطس ارهب متشپ برد نتسب اب

. مدیبوک شیور رب مارآ ار مرس هداد،

ظفح وموربآ تدوخ ایادخ ؟ هدش مگرم هچ _نم

نک....

ار متشم ریش ندرک زاب واب هتفر ییوشور تمس هب

ار نآ شندش وابرپ هدرب ورف بآ ناور نایرج ریز

. مدیشک متروص یور رب

. تش  گرب  منت  هب  هرا  بود  ناج  راگ  ن 

. متش  اد  زاین  با  وخ  هب  دوج  و  مام  ابت  دنچ  ر 
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. مدش هریخ ما هرهچ هب ریش نتسب اب

ندیشک اراب ما هدش ورف هتخیر مهب یاه یرتچ

وزا هدرک بترم ناشی الهبال مکانمن ناتشگنا

. مدش جراخ سیورس

یبط کن  یع  و  هدش  مخ  ش  پاتپ  ل  یو  الربر  ماک  ناه  ج 
! داد  یم  اش  هعل  طما  زا  ناش  اشن 

! ایاد  خ 

! دوب  س  یخ  ش  یاه  وم  هک  زون  ه 

فسات هب  سیر  دات  مفا  ناوربا  نای  م  هک  یک  چو  ک  مخ  اا 
. مدر  ک  تک  رح  ش  کاس  تم  س  وهب  هدا  د  ناک  ت 

نم یار  هظب  حل  نآ  ملق  ع  یتح  اهو  تس  پاها،د  راگ  ن 
دند! و 

دوب ش  لیاس  و  مام  ت  یو  ر  تس  رد  هک  اشار  هلو  ح 
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. متشادرب

شرانک نداتسیا واب هتفر شتمس هب شندرک زاب اب

. متخادنا شندرگ رود ار هلوح

دش. فقوتم دربیک یور رب شناتشگنا

ار شا یگدروخ اج حوضو هب شا هتفر باال ناوربا

داد! یم ناشن

اسنوم #: هدنسیون
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

616 تراپ #

مدز: وبل هتفرگ ار مهاگن

! هسیخ هک متاهوم ، تسین تنت یزیچ _

... یروخب امرس یاوخ یم هگا

هدنخ زا یا هیام هت هک ییادص واب هدمآ مفرح نایم

: تفگ تشاد

؟ تسین منت یزیچ _

بل   ند  ش  مخ  هج  وتم  هک  مدی  شچخر  تمس  هب  ثک  ابم 
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. مدش باال تمس هب شیاه

مدز: وبل هدرک کزان شیارب یمشچ تشپ

! یدیمهف ومروظنم _

...ی... نوچیپب نکن یعس

دش. عطق و هدمآ نییاپ میادص نت شنداتسیا اب

یط ار ما هناچ ات یناشیپ زا تقد واب مارآ شهاگن

بل یور زا ثکم واب هدمآ باال هرابود سپس درک.

. تسشن میاه مشچ یور هب ندز کلپ کی اب میاه

هچ مبل  وق  دش  مرگ  ش  هاگ  زان  میا  ه  لو  لس  کت  ک 

. تف  رگ  یم  ش  پت  نیش  ن 

مریگب تس  د  هب  ار  مزغ  وم  لد  راس  فا  هکن  زاآ  ل 

و هتف  ر  مرم  ک  تم  س  مهب  یاهول  سهپ  مل  شاب  یاه  تس  د 
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درک! مک ار هلصاف

بل قیمع مد کی واب هدنابسچ منوگ ارهب شا هنوگ

دز:

... هچنغ _

... شابن هصق وید نارگن نک... تحارتسا

هدیرب سفن . دیسر رازه هب هیناث مدص رد منت ترارح

: مدرک همزمز

! ناهج _

دز: چپ  مش  وگ  ر 

... منا  _ج 

رد زاو  رپ  وهب  هدش  ادج  منت  زا  حو  ر  روط  چ  مدی  مهف  ون 
!! د 
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ملد؟ اب درک یم هچ

ما هقیقش یور رب مرن ار شیاه بل متوکس ندید اب

. دنابسچ

سلا دص یارب نامز ، هظحل نیمه و اجنیمه شاک

! داتسیا یم هدنیآ

... دیشک بقع یک مدیمهفن

یمارآ هب میاهوم یور رب هلوح ندش هدیشک اب

. متخود ناهج تروص وهب هدرک زاب مشچ

کی و تفرگ ار میاه یرتچ من هلصوح و شمارآ اب

. تشادرب بقع هب مدق

ار   هلو  ح  تم  س  نام  ه  دوب  نم  شهب  هاگ  هکن  روط  نامه 
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. دیشک شدوخ یاهوم هب

هفوکش یور رب راهب داب ندیزو ینیریش هب یزیچ

مدز: وبل دیزو ملد رد ندش زاب هدامآ یاه

؟ یباوخ یمن _وت

: تفگ و هتخادنا تخت هب یهاگن مین

. منزب لیمیا هی دیاب _

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

617 تراپ #

میاه یرتچ تیاده واب هداد ناکت رس فرح یب

تخت تسار تمس یراوید دمک تمس هب شوگ تشپ

. متفر

کی اب میاه سابل ضیوعت واب هدرک نازیوآ ار نآ

کچوک نشیتراپ تشپ شتس راولش و دیفس ترشیت

و سمل زا هک یلد واب هتفر تخت تمس هب شرانک

تخانش یمن رسزااپ شیور رب ناهج رطع نتسشن

. متشاذگ تشلا ب یور رب رس

باوخ نام  ا  ناه  ج  نیش  نلد  و  یبل  ریز   " منا  "ج  نآ  قو  ش 
دندوب نآ  زا  رت  هتس  مخ  نامش  چ  اما  داد  یم  ن  مزغ  م  ه 

ماگنه ناه  ج  یاه  لم  علا  س  کع  و  دنن  امب  زاب  ه 
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! دننیبب ار مرانک ندیباوخ

******

" ناهج "

و هداد تکرح دربیک یور رب تعرس ارهب مناتشگنا

: متشون

دوب؟ یچ هیده نوا زا تفده _

! دهد  یم  با  وج  و  تس  ا  راد  یب  متس  ناد  ی 

. دوب  هدا  تس  رف  ماغ  پالکیپ  نآ  ند  اتس  رف  شاب  د 

داد: با  وج  هک  دوب  تس  رد  مس  د 

ملا..." حش  وخ  نو  تارب  ؟  دوب  صن  خش  "م 
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: متشون و هدش عمج میاه مخا

! یشاب هچنغ ورب رود ماوخ یمن _

" نکن نوماوعد یطاق ونوا میراد لکشم مهاب "ام

زمرق طخ هچنغ ! شوایس مدیمن راطخا دعب هعفد _

! تسیئر مه تدوخ مه ! نومب رود شزا هنم

ش تمس  زا  یبا  وج  رظ  تنم  و  دوب  تچ  هح  فص  هب  مه  ا 
! تش  ادن  ند  اد  با  وج  دص  ق  رگی  د  راگ  نا  اما   ،

دش. اب  ینت  شاد  تس  ود  دنب  ندر  گ  نآ  مه  ردق  چ  ر 
... تس  صا  خش  امم  فی  ل 

یمن  . دوب  هدر  ک  با  خت  شارنا  دوخ  تم  شس  وای  س 
یا هنام  حر  یب  یزا  نب  ینچ  ارودرا  هچ  نغ  متس  ن 
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منک.

********

" هچنغ "

. مدی  شک  باال  تم  س  هب  ار  مناتس  ود  هدی  چخر  یم  ارآ  ه 
... دوب  هدش  کش  خ  میو  ل 

هجوتم هک  مدر  ک  زاب  ار  منامش  وچ  هدز  پکل  راب  نید  ن 
! مدش  ناه  ج  یلا  خ  ی 

؟ دوب  هدی  باوخ  ن 

مشوگ شهب  یاد  ص  هک  مدش  زیخ  مین  تخ  ت  یو  رر 
: دیس  ر 

؟ ید  ش  راد  یب  ارچ  هدو،  ز  یلی  خ  زون  _ه 
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

618 تراپ #

و هدن  اخر  چ  دمآ  ش  یاد  ص  هک  یی  اج  تم  س  هب  ار  م 

ش... مدی  د 

ش پاتپ  هحل  فص  وهب  هت  سشن  یبش  ید  لبم  نام  ه  یو  ر 
. درک  یم  هاگ  ن 

رد داد  یم  ناش  ن  یبو  خ  شهب  ناتشگنا  ند  روخ  ن  ناک  ت 
! تس  ا  ینت  م  هعل  طما  حلا 
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جنپ هب عبر کی . مدناخرچ تعاس تمس ارهب مهاگن

دوب!! حبص

درگ منامشچ و مدرک هاگن تخت رگید تمس هب رابنیا

دش.

دوب؟ هدیباوخن

متمس هب یکچوک ثکم هکاب مدروآ نابز ارهب ملا وس

. دیخرچ

ار شهاگن ینیگنس قاتا ندوب کیرات همین دوجو اب

: مدرک سح متروص یور

... مباوخب متسنوتن _

: مدز  بل  دید  رت  ا 
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هدش؟ یزیچ _

هناشن هب یرس شپاتپل نتسب واب هتفرگ ار شهاگن

داد. ناکت یفن

هن! زونه ، داهرف لوق _هب

؟ یدش رادیب ارچ

تشپ ار میاهوم و هتسشن تخت یور الرب ماک

مدرک تیاده شوگ

هدش... منشت _

رب   پا  تپل  نتش  اذگ  واب  هدمآ  باال  یم  ارا  شهب  بل  هش  وگ 
ش یاج  شزا  لباق  م  لک  ش  لیطت  سم  یا  هش  یش  زیم  یو  ر 

دش.   بدنل 
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کچوک لا چخی تمس هب هک مدرک شهاگن بجعت اب

یکچوک بآ یرطب شندرک زاب واب هتفر قاتا هشوگ

. دیشک نوریب ار

برد ندرک زاب واب هتشگرب شمارا اراب هتفر ریسم

. تفرگ متمس ارهب نآ یرطب

ار یرطب ، هدرب شیپ ار متسد شتروص هب هاگن اب

. مدرک رکشت و هتفرگ

بآ زا یکچوک هعرج و هتشاذگ مبل یور اررب نا

. مداد ورف ار شنورد درس

شرتخد ندروخ بآ رظتنم هناروبص هک یردپ لثم

هاگن نیا زا بیجع و دوب هدش هریخ متروص هب دوب

دمآ! یمن مدب
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@DONYAIEMAMNOE

ارهب نآ رایتخا یب میاه بل یور زا شندرک ادج اب

. متفرگ ناهج تمس

: تفگ و هتسب ار شبرد یکچوک دنخبل اب

تباوخ ؟ای مینیبب وباتفا عولط میرب یراد تسود _

؟ دایم

اسنوم #: هدنسیون
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619 تراپ #

دش! نشور ملد رد هشفشف کی لثم یزیچ

هب هدش ناراب هراتس متشاد متح هک ینامشچ اب

: متفگ و هدرک هاگن شتروص

یلو... ... مراد تسود _

: تفگ هک دناوخ مرس ارزا ملا وس راگنا

هرصع یارب تکرش سیئر اب نومرارق _

؟ نیشام _

دنا. چخر  شار  رس  و  هدم  کشآ  کی  شزا  دنخ  ب 
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هدش... تسرد منوا _

. مدرک نازیوآ تخت ارزا میاهاپ و هدرک یموه

مش... رضاح سپ _

*******

هدروآ رد میاپ ارزا میاهشفک نیشام زا ندش هدایپ اب

. متفرگ تسد وهب

کی،ود رگا . مدوب هدماین ایرد رانک دوب تقو یلیخ

لا! سکی زا رتشیب یمک مدرک یم اتراهچ اتود

یمارآ هب  هک  دوب  نای  ع  ناه  ج  یار  ب  زور  ما  راگ  نا  مرا  ک 

: تف  گ 

؟ ید  موی  ن  هتق  و  یلی  _خ 
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: متفگ و هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

زییاپ لیاوا ، شیپ سلا ابیرقت _هرآ...

. میدرک تکرح لحاس بل تمس هب مهاب مدقمه

مارآ خر مین ندید واب هدیخرچ شتمس هب

: متفگ شرکفتمو

یچ؟ _وت

: تفگ و هدیخرچ متمس هب ثکم اب

... شیپ سلا زییاپ لیاوا _

هدز ید  نخ  کت  هتف  نباالر  اوربا  واب  هدا  تس  یا  میا  ج  ر 
: متف  وگ 
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؟ یدوب اجنیا ما اباموت نامزمه ... ینعی _

دز: وبل هدیخرچ متمس هب شهاگن

... راگنا _

... مهدب همادا درک هراشا رس اب

دوب هتسشن میاه بل یور هک یکچوک دنخبل اب

. متشادرب مدق هرابود

... یبیجع یایند هچ

تقو هچی  اما  مید  رک  یم  یگ  دنز  رهش  هی  یو  _امت 

مزاب و  میت  شاد  کر  یمتش  اتسو  ...د  مید  یدن  ورگ  یدم  ه 
... مید  یدن  ورگ  یدم  ه 

!... مید  رک  رفس  رهش  هی  هب  نام  ز  هی  یو  ت  یت  ح 
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و مینیبب ورگیدمه هکنیا یارب تشونرس راگنا _

... هدرک تالش یلیخ میسرب مهرانک

گنر میاه هنوگ هاگادوخان ناهج یادص ندینش اب

. تفرگ

؟" نامندیسر مهرانک "

اسنوم #: هدنسیون
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620 تراپ #

چیپ میاپ نیح نیمه هک مدرک یموه و هدیزگ بل

. مداتفا نیمز یور رب وناز واب هدروخ

_خآ!

کی لثم دیچیپ مچم هیحان رد نآ کی هک یدرد

دوب... هقعاص

تمس ارهب شتسد و هتسشن مرانک تعرس هب ناهج

. متفرگ ار ود ره هک دروآ میاپ

! نزن تسد _

ش یاه  تس  شد  چخر  کی  واب  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 
: تف  وگ  هدی  شک  نو  ریب  متس  زاد  ا 
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هدش. یچ منیبب ریگب مورآ ؟ نزن تسد یچ ینعی _

تسد واب تفرگ تسد کی اراب میاه تسد رابنیا

دش. مچم یسررب لوغشم رگید

دوب. هدش راد شک میاه سفن

... هدید برض ... تسین یزیچ _

... لته تمربیم ایب...

درک تیاده مندب ریز ییاج تمس ارهب شیاه تسد

رارق شیاه تسد یور ار میاه تسد هک دنک مدنلب ات

. مداد

! تسین دایز شدرد ... منیبب وعولط ماوخ یم _هن...

: تف  وگ  هدن  اخر  مچ  نامشچ  رد  تی  دج  شاراب  هاگ  ن 
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؟ عولط ای هرت مهم تیتم _سال

مملا س یاپ یور رب هیکت واب هدز سپ ار شتسد

: متفگ و هداتسیا

عیه! ... یلکشم چیه واالن مملا س _نم

تمس هب مرادرب متشاد یعس هک یمدق نیلوا اب

ارهب شیاه تسد تعرس هب ووا مدش جک ناهج

! دیچیپ مرود

یم ما  ینا  پشی  یو  ربر  مار  وآ  مرگ  ش  یاه  س  ف 
! تس  ش 

الرد ماک  وحاال  دوب  هدش  مخ  یم  ک  منت  فرگ  یار  ب 
. دوب  ش  شو  غ 
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هریخ شتروص وهب هدروآ باال یمارا ارهب مرس

. مدش

دوب هتخادنا طخ شناوربا نایم هک یمخا دوجو اب

دید! شهاگن ین ین اررد ینارگن دش یم

نم! یا هبنپ بلق درم

... دشاب مشخ مخا یادخ مه ردقچ ره

شهاگن یبآ یایرد یفاص ....هب شتاذ و حور ... شلد

! تسا

اسنوم #: هدنسیون
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زا رتشیب ار شنامشچ دیاش ؟ تسناد یم هچ یسک "

"... متشاد تسود ایرد

ار مهاگن و هدز کلپ یمارا هب دیشروخ ولئلت نیلوا اب

. متخود قفا هب

هناش ناهج هب یکیدزن زا قوذ اب مبلق نایم نیا رد

و روش واباب هداد هیکت ما هنیس هسفق ارهب شا

! تفرگ یقیمع مد قایتشا

! دوب  یف  شاک  ندر  ک  تس  م  یار  درم،ب  نیا  ند  عرطب 

ندرک لو  غش  م  یار  وب  هد  یزگ  بل  ش  یاه  راف  طا  و  ادا  ز 
: متف  گ  راو  همز  مز  مرا  ک 
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دش. عولط _

مدرک یم سح مه ندید نودب و درک یموه یناهج

دنک! یمن هاگن عولط هب یتح

! مدوب نم زونه شهاگن زکرم

دوب، هدیچیپ مرود هک شیوزاب یور ییاج ار مهاگن

مدز: وبل هتخود

... ناهج هتتشپ عولط _

نم... یار  _هنب 

هدش وح  م  هاگ  ن  نام  وابه  هدش  مخ  مبل  ق  ناو  ن 
دات... ف 

مه ش  هات  وک  یاه  فر  ح  اما  دوب  ن  یف  رح  رپ  مدآ  ناه  ج 
وزاب روز  میا  ه  لو  لس  کت  هب  کت  ند  رک  ور  و  ریز  یار  ب 
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! تشاد

هب اهنت هک ییادص واب هدناخرچ شتمس ارهب مهاگن

مدز: بل دسرب ام شوگ

! ناهج _

هفرط کی دنخبل منامشچ نایم شهاگن ندناخرچ اب

: تفگ و هدز یمارا و

فرح میتسنوتن هک داتفا ییاقافتا ، تدم نیا مامت _

!... میتفگن ودیاب هک ینوا اما میدز فرح . مینزب

هک دوب  هدی  سر  جو  هبا  مبل  ق  ناب  رض   ، میا  سه  ف 
ش ششتس  زاو  وابن  تس  شن  ما  هنو  گ  یو  شر  دتس 

: تف  گ 
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همه ... تنتساوخ یک،اما زا دایمن مدای ممدوخ _

... مزمرق طخ یدش ... رتخد هتفرگ ومبلق

... هدنوم هفصن هک تسه ازیچ یلیخ زونه ... منودیم

... هدشن نشور ازیچ یلیخ

. مینک صخشم مینوتیم نومدوخ طقف ونیا اما

... یشاب نم ملا ماوخ یم

... یشاب ناهج ِهچنغ ماوخ یم

... هظحل ره یارب ... تماوخ یم

"! هکیچوک هرایس کی تشوغآ وت راگنا "

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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دش یم عمج منامشچ رد رتشیب هظحل ره هک یکشا

ناهج نئمطم و مکحم " ِتماوخ "یم نیموس اب

! دیکچ

هتسشن ما هنوگ یور رب هک یتسد نامه یور تسرد

دوب!

یم   نام  دوخ  طق  نارف  امنیب  ...حس  دوب  وا  اب  قح 
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! مینک صخشم میتسناوت

مدز. یدنخ کت شنادرگرس هاگن ندید اب

شا هنوگ یور یمرن وهب هدروآ ارباال متسد

. متشاذگ

دش! هتسب شیاه کلپ

. دوب نایع شتروص دنب دنب رد شمارآ

... محور ملد، نم... دننام تسرد

... وتادص مونشب رازب ... هچنغ نزب فرح _

نم.. لد  ددرا  وت  راد  ید  هب  هک  یق  ایتش  _ا 

نم!! و  دناد  لد  و  منا  د  نم  و  دناد  نم  ل 
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دیدرت و ثکم یا هظحل نودب شیاه کلپ ندرک زاب اب

میاپ رد هک یدرد هب هجوت ویب هدیشک ولج ار مدوخ

اررب ما هناچ ، متخادنا ششوغآ اررد دوخ دیچیپ

یور اررب مناتشگنا و هدرک اج هباج شا هناش یور

. متشاذگ شندرگ

ورف و مرمک رود شیاه تسد ندیچیپ اب نیح نیمه

رب نازوس و مرگ یا هسوب مندرگ رد شرس نتفر

. دناشن ما هوقرت ناوختسا یور

... منوتیمن ... مینومب اجنیا نیا زا رتشیب _هگا

بقع درک توکس و هدرکن لماک ار شفرح یتقو

. مدرک شهاگن ماهفتسا واب هدیشک
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ثکم واب هدیخرچ متروص یور تیدج اب شهاگن

و هدرب مندب ریز ار شتسد میاه بل یور رب یکچوک

درک! مدنلب

رود ارهب متسد هدش درگ نامشچ واب هتفگ ینیه

مدز: بل هاگادوخان . مدرک هقلح شندرگ

!؟ ناهج _

: تفگ برد ندرک زاب واب هتفر نیشام تمس هب

هنک؟ یم درد تاپ _

: مدز  بل  دش  یمن  کاپ  میا  ه  بل  زا  هک  ید  نخب  ابل 

_مک...
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درک... زیر ار شیاه مشچ و هدش یدج شهاگن

: متفگ و هدرک کزان یمشچ تشپ

هرا... مدیم هک شنوکت _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

623 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

. تسب ار برد و هداد ناکت رس

. تسشن و هدرک تکرح هدننار برد تمس هب

... رتکد میر _یم

ینحل واب هتشاذگ شیوزاب یور اررب متسد دنخبل اب

: متفگ متشاد شندرک فرصنم رد یعس هک

رب... تسین !المز ناهج _

: تفگ تیدج واب هدمآ مفرح نایم

! نزن مشفرح _

*

برد  . دیچ  یپ  یم  مچ  م  رد  هک  یک  چو  ک  درد  دوج  و 
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: متفگ و هدرک زاب ار درگاش تمس

! تسین یمهم زیچ تفگ مرتکد ؟ یدید _

: مداد همادا راو همزمز بل ریز

تساوخ رتکد زا یگدروخ چیپ یارب _

! هسیونب سکع

و هدیچیپ مرمک رود شتسد هک موش راوس متساوخ

: تفگ

؟ ینیب یم بیسآ ینم اب یتقو ، هیتمکح _هچ

یور رب  منز  و  نتخ  ادنا  واب  هدیخرچ  ش  ناوز  اب  نای  م 
: متف  گ  ناه  ج  نات  سد  هتب،  ولا  ممل  سا  ی 

... مدو  نم...خ   . تس  ین  وت  ریص  _قت 

: متف  وگ  هدز  ید  نخ  ک 
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! هعوت ریصقت منک یم رکف حاالهک _هن

اجک مدیمهفن و... ینک یم هکوش تافرح اب ومدآ وهی

! مراذ یم اپ روطچ و

هب شناتسد ندرک مکحم واب هتفر باال شبل هشوگ

: تفگ و هدناشن ما هقیقش ور یا هسوب مرود

لوق . هریمن تاپ هب مراخ هی یتح ... هظحل نیا _زا

... مدیم

ار دوب  هدش  عمج  ملد  رد  هک  یبو  وحسخ  هدی  زگ  ب 

. مدر  ک  دنخ  بل  کی  طحر 

واب هتف  رگ  ار  میو  لهپ  رود  ش  یاه  تس  د  نیح  نیم  ه 
دنا. شن  یلد  نص  یو  ربر  ار  نم  مند،  رک  بدنل 

یکچوک کم  شچ  اما  دوب  هدش  ید  ج  هرا  بود  ش  ترو  ص 
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! منارگید یاوس نم داد ناشن یبوخ هب دز هک

*********

نم... هدب وتتسد _

: متفگ و هدرک هاگن فارطا هب

... ناهج مایم مدوخ _

: تف  وگ  هدش  عمج  ش  یاه  مخ  ا 

!! هقب  طر  اهچ  یلو  یچ  یه  نو...؟اتالیب  نک  یل  _یل 

! نک  ن  مش  ر 

نم! هدب  وتت  س 
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اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

624 تراپ #

یگدروخ چیپ دوجو اب ودره حاالهک متساوخ یمن

میدوب هدیسر یبسن شمارآ کی هب میاپ عقوم یب

. مریگب دوبن هکالمز ییاه ثحب اراب نامتقوب

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

نیشام زا یمارآ وهب هتشاذگ شتسد اررد متسد

. مدمآ نییاپ

: تفگ و هتسب ار برد ناهج

نک... شوگ فرح و مورآ رتخد نیا هب مرادن تداع _

: متفگ و هدمآ شک میاه بل

! تسین یگشیمه نوچ ... نکن تداع ! هبوخ _

دنخبل واب  هدر  اجک  هباج  منا  مش  چ  نای  شارم  هاگ  ن 
. داد  ناک  هش"ت  "اب  هناشن  هب  شار  رس  یا  هفر  ط  ک 

دروآ میا  هول  هپ  شهب  تسد  اب  هک  یک  چو  ک  راش  اف 
فرطا هب  یه  اگن  مین  واب  هدرک  رفص  ار  نام  نیب  هلص  ا 

دز: ب 

وششکرس روژن  منم  هبو!  خ  تس  ه  هش  یمه  هک  نیا   _
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! مراد تسود

عیرس و هاتوک ارچ میاه سفن رانک هب مبلق نابرض

؟ دوب هدش

ار مدق نیلوا هک مداد تروق یتخس ارهب مناهد بآ

. تشادرب

یاه وهلپ هتشادرب مدق ابوا نامزمه طابر کی لثم

. میتفر ارباال لته یدورو

لوئسم یادص هک میدوب الیب زاسنلا روبع ردحلا

درک. فقوتم امار نشورزر

؟ یرهاوج یاقآ _

: تف  گ  تی  دج  واب  دیخ  رچ  ش  تمس  هب  ناه  ج 
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_هلب؟

هب هاگن اب دوب غولش تدش هب شرس راگنا هک درم

ارهب یذغاک هتسب " مایم "االن هلمج و نشورزر زیم

: تفگ و هتفرگ ناهج تمس

نوتدوخ تسد هب نتفگ ... هدموا نوتارب هتسب _هی

. منوسرب

شا هتفر باال یوربا . دیخرچ ناهج تمس هب مرس

داد! یم شا یربخ یب زا ناشن

: تفگ و هدناخرچ شتسد اررد تکاپ

؟ هدروآ _یک

: تف  وگ  هدا  د  ناک  رست  رکف  ابت  د 

نوتدوخ نتف  ند...گ  ادن  نم  هب  یم  سا  ش  تس  _ار 
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. دینودیم

ووا هتفرگ رسپ تسد ارزا هتسب یکچوک رکشت اب

. تشگرب شزیم تمس هب تعرس هب مه

: متفگ درک یم هاگن هتسب هب نانچمه هک ناهج هب ور

هیک؟ فرط زا ینودیم _

. تخیر ورف ملد و داد ناکت یفن هناشن ارهب شرس

نک... شزاب _

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات

625 تراپ #

: تفگ یدج یهاگن واب هدرک اررت شیاه بل

! دعب باال میر _یم

مناتشگنا راش  ابف  هک  درادر  ارب  ید  عب  مدق  تس  ا 
. مدش  شمعنا  دتس  یو  ر 

رد متس  ناوت  یم  .ن  دیپ  ت  یم  میو  لگ  یلا  وح  یی  اج  مبل  ق 
! منک  یرو  بص  س  انش  ان  تک  اپ  کی  لبا  ق 

! ناه  ج  _هن 
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... مراد شهب یدب سح هی

...؟ دایم تدای یدوب هتفگ حبص "یهک زونه " نوا

هدش... مومت شنامز منک یم سح

نک! شزاب

: تفگ و هدروخ هرگ مهرد شیاه مخا

! هتفیب تارب یقافتا تسین رارق _

!! متس  ین  مدو  خ  نار  گن  منم   _

زا یگ  حاالنر  تش  اد  هک  یت  یدج  دوج  شابو  هاگ  ن 
واب هدر  ب  ولج  تس  شد  ثکم  ندید  !اب  دوب  هتف  رگ  دید  ر 

. مدش  ش  ندر  ک  زاب  لو  غش  م  تک  اپ  نتف  ر 

ناهج هب  درک  یم  تک  رح  میاه  گر  رد  هک  یس  ح  راگ  ن 
دش! مان  معنا  یت  ح  هک  دوب  هدش  لقت  نم  م 
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سکع راگنا مدرک هاگن شلخاد هب تکاپ ندرک زاب اب

دوب...

هک مدرک جک ار ونآ هتفرگ شریز ار متسد

دش! جراخ شیاوتحم

... مدش ـک شخ

! دشاب تسرد تسناوت یمن

هریخ ناهج وهب هدمآ باال ینارگن و سرت اب مهاگن

. مدش

! داد  یم  ن  ناش  ارن  یز  یچ  شهچی  ترو  ص 

قیرزت ش  یاه  گر  نو  رد  یساس  حا  هچی  زگر  ه  راگ  ن 
! دوب  هدش  ن 
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متسد نایم اهارزا سکع و هدروآ ولج ار شتسد

درک. هاگن فرح یب ار ناشکت کت . تفرگ

مسفن هک دوب دوهشم یدح هب شتروص گنر رییغت

دمآ! دنب یا هظحل

هک یدرد هب هجوت یب و هداتسیا شلباقم مدق کی اب

مدز: شیادص دیچیپ میاپ رد

... ناهج _

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات
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هک یدرد هب هجوت یب و هداتسیا شلباقم مدق کی اب

مدز: شیادص دیچیپ میاپ رد

... ناهج _

واب هدیشک نوریب مبیج ارزا مهارمه نفلت نامزمه

. متفرگ ار داهرف هرامش نازرل یاه تسد

راگنا دیچیپ مشوگ رد شیادص قوب نیمود اب

دوب: غولش یلیخ شفارطا

س.... امت  هگی  د  هقی  قد  دنچ  ینوتیم  ناج  هچ  _نغ 
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: متفگ و هدمآ شفرح نایم

؟ هرایهم شیپ رایلیا ... داهرف _هن...

: تفگ یکچوک ثکم اب

... هنیبب وشردام هرارق زورما _هرآ...

؟ متفگ یم روطچ ! داتفا هشعر هب منت مامت

؟ یراد ونم یادص ؟ولا... هچنغ _

رپ یت  خس  اشهب  هنی  س  هس  فق  هک  دوب  ناه  ج  هب  مه  ا 
دش. یم  یلا  وخ 

هداد تس  زاد  شار  رتخ  د  هک  یس  ک  ناو  نع  هب  اعط  ق 
رجز ش  توف  ربخ  شات  ندش  مگ  زا  تد  م  مام  وت  د 

. دیم  هف  یم  ار  داه  رف  کسحلا  ره  زا  رته  ب  دوب  هدی  ش 
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مهارمه نفلت یور ثکم واب هدمآ باال شخرس هاگن

دز: بل مدوب هتفرگ مشوگ رانک هک

نم... _هدب

ناهج تسد اررد نفلت داهرف هب خساپ نودب

. متشاذگ

و هتفرگ متمس ار شا هراشا تشگنا ینیگنس ثکم اب

دز: بل

... نومب اجنیمه _

حلا رد  راگ  ...نا  مدا  د  ناک  هشت  اب  هناش  هبن  سیر 

زا مدق  دنچ  و  هدا  ند  اکترس  مه  وا  هک  دوب  شن  د 

دش. رود  ن 
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تسد ، شناوربا هرگ اما مدینش یمن ار شیادص

ناشن یبوخ هب شهاگن ندز ود وود شا هدش تشم

. تسا بوشآ دح هچ ات شلا ح داد یم

هدیسر شدوخ جوا هب دیون ماقتنا و ترفن و هنیک

دوب!

دوب.... اجنیا لا وس

لفط هب هرارق ، درکن محر شدوخ رتخد هب هک یدرم

هنک؟ محر رایهم و داهرف هانگ یب

اسنوم #: هدنسیون
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*******

باال داهرف و ناهج شنت ورپ هاتوک تبحص زا دعب

. میتشگزاب نارهت هب هلصاف

. مید  وب  هدم  آ  داه  رف  تک  رش  هب  دوب  یت  عاس  ک 

هک یتد  م  مام  وت  دوب  ن  دنب  ش  یاپ  یو  ر  یا  هظ  ح 
ض رع  و  لو  ،ط  دوب  ماس  ح  بن  اج  زا  یر  بخ  رظ  ت 

... ناه  ج  دنن  ام  تس  ....رد  درک  یم  یط  ار  قات  ا 

دند. وب  بو  شآ  ودر  ه 
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و هدش زاب مه زا هقت ود اب قاتا برد هظحل نیمه

دش. دراو ماسح

و هدناسر وا ارهب شدوخ دنلب یاه مدق اب داهرف

: تفگ

؟ دشیچ _

و هدر  ک  رت  شار  یاه  بل  ناهج  هب  یه  اگن  مین  اب  ماس  ح 
داد. ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  شار  ر 

هب ات  دوب  یف  اک  داه  رف  نار  وف  یار  ب  تک  رح  نیم  ه 
نیمز یو  ربر  ار  لیا  سو  مام  وت  هتف  شر  زیم  تم  س 

! دزی  ر 

؟ یرو  جچ ــــ  ؟  دید  رکن  ش  ادی  پ  یرو  جچ   _
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لفق داهرف رود ارهب شیاه تسد تعرس هب ناهج

دز: وبل هدرک

... شاب مورآ _

هک یراصح ارزا شدوخ مکحم هبرض کی اب داهرف

: تفگ و هدرک جراخ دوب هدیشک شرود هب ناهج

؟ یرو طچـــ ؟ مشاب مورآ یروط _چــــ

! ناهج سا هچب طقف ... طقف رایلیا

! هشلا 5س طقف نم.... رسپ

! هرادن نمشد زا یکرد ... هرادن یدزد مدآ زا یکرد

تلا ح  وت  میت  دا...  هرف  منک  یم  ومش  تال  همه  نم   _
هش...و... اب  هدا  م 

. مید  رک  راض  حا  یی  وج  زاب  یار  ب  مدی  و 
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دوب هدز کج زیم یور اررب شیاه تسد هک داهرف

بل ماسح تمس هب شخرچ واب هداتسیا دق مامت

دز:

؟ دیون _

: تفگ یهاتوک ثکم اب

. منزب فرح شاهاب ماوخ _یم

دز: بل نم هب یهاتوک هاگن اب ماسح

! هشیمن _

... منک  انعم  متس  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  هاگ  ن  ن 

! تش  اد  ماس  ح  زا  ار  تس  اوخر  د  نیم  ه  مه  ناه  ج  یزو  ر 
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! دندش یمن کاپ زگره تارطاخ نیا

دز: وبل دیئاس نادند داهرف

؟ شنیتفرگ یچ؟ اتیزآ _

: تفگ و هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس ماسح

! داهرف اما میتفرگ _

! نتسین تشادزاب نونضم ناونع هب مودک چیه

یش؟ یم مفرح هجوتم ... ییوجزاب یارب طقف

اسنوم #: هدنسیون
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داد. ناکت رس اهنت داهرف

: دیخرچ شتمس هب همه هاگن ماسح میسیب یادص اب

. ندش لقتنم هرادا وسژهاههب ... درگرس بانج _

شار میس  یب  یرا  نک  همک  د  داه  رف  هب  هاگ  ابن  ماس  ح 
: تف  شگ  ناه  د  لبا  قم  ش  نتف  رگ  واب  هدر  ش 

مای. م  مرا  _د 

: تف  وگ  هدر  وآ  نیی  اپ  ار  میس  ی 
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؟ دییایم _

. میداد ناکت رس یگمه

و هدرب شیپ ار متسد ، داهرف و ماسح جورخ اب

. متفرگ ار ناهج یوزاب

. دیخرچ متمس هب یمارآ وهب داتسیا شیاج رد

. متخانش یم بوخ ار هاگن نیا نم

یور مروتم یاه گر نیا اما داد یمن ناشن رهاظ رد

یم گرزب دردرس کی زا ربخ شا هقیقش و یناشیپ

داد.

باال یم  رن  وهب  هتش  اذگ  اش  هنوگ  یو  ارر  میا  ه  تس  د 
مدیشک اش  هقی  قش  یو  یر  نارود  ار  منا  تش  گنا   . مدر  و 
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دش. هتسب شنامشچ هک

: مدرک همزمز و هدناخرچ شتروص یور ار مهاگن

... تسین وت ریصقت ، یچیه ناهج _

هشب یهار نینچ دراو هدرک باختنا دیون هکنیا

. یتسین وت شرصقم

دز: بل یمب یادص واب هدرک زاب ار شیاه کلپ

... رایلیا _

: متف  گ  مکح  وابت  هدم  شآ  فرح  نای  م 

... هدر  گ  یم  ،رب  مین  ک  یم  ش  ادی  _پ 
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دز: وبل هتخود منامشچ ارهب شهاگن خرس یایرد

. منکیم یراکره شارب

: مداد ناکت نانیمطا اراب مرس

. ینکیم هک منئمطم _

*******

ندرک ادجرد یعس هک ییاه زابرس رامش رگید حاال

دوب! هدش جراخ رامش زا دنتشاد اتیزآ و داهرف

! تد  وابآ  دج  تف  ابه  ید  رک  غطل  _وت 

؟ یت  سه  مرا  کبلط  ید  رک  مگ  ونم  رس  پ 
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وتراگزور ... مروخ یم مسق رایلیا نوج هب داهرف

هش! مک شرس زا وم رات هی منک یم هایس

؟تـــو؟وت یشکیم نوشن و طخ نم یارب یراد _وت

... یداتسیمیاو تیگدنز یاپ یدوب ردام هگا

دوخیب ! مناخ تسین نتفر و ندییاز هب ندوب ردام

! نوبسچن تدوخ هب وردام هملک

یدوبمک ات ردام مه مدوب ردپ مه هچب نیا یارب نم

! هشاب هتشادن

یتساوخ وت هک زورما ارچ دش؟ ارچاالنمگ

ا؟ ـــــــ !ه شینیبب

یا هظ  حل  ماس  ح  یاس  ور  مکح  م  دای  رف  یاد  ص  ا 
: دیچ  یپ  وره  ار  رد  تو  ک 
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@DONYAIEMAMNOE

هگ! سبــــهیدـــ _

دینزب فرح هگید هملک هی طقف ــه، ملک هی هگا

! هاگتشادزاب مزادن یم ونوتودره

! دیریگب رایلیا زا دینوتیمن یربخ چیه تقونوا

اسنوم #: هدنسیون
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شلباقم هک یزابرس هنیس تخت تدش هب داهرف

شراهم رد یعس تشپ زا هک ناهج و دوب هداتسیا

. دمآ بقع و هدیبوک تشاد

شقباس رسمه ، اتیزآ تمس ار شا هراشا تشگنا

: تفگ و هتفرگ

مومت زونه ابوت مراک هنرگو ! رایلیا رطاخب طقف _

! هدشن

تسد نای  م  زا  شار  یاه  تسد  مش  وخ  تر  فن  اب  اتیز  آ 
و هدی  شک  نو  ریب  ند  هوب  تفرگ  ار  وا  هک  یم  ناخ  نار  سف  ا 

: تف  گ 

! اباب  وش  مگ   _
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یور ورب هدمآ متمس هب ناهج اب هارمه داهرف

. دنتسشن اه یلدنص

ناشیاه تسپ رس همه دشو مارآ رورم هب ورهار وج

اب هارمه اتیزآ مدق دنچ هلصاف رد دنچره . دنتشگرب

هک دندوب مه یا هدع و دوب هرجاشم ردحلا شلیکو

و دندیشک یم تمس نیا ارهب ناشهاگن یهاگ رهزا

! دندش یم هریخ داهرف هب

کی وهب  دوب  تک  اس  تد  م  مام  ت  با  تهم  نیب  نیا  ر 
. درک  یم  هاگ  هطن  ق 

حلا نیا  اب  زگر  باره  اتهم   ! درک  یم  نار  گن  ار  نم  ن 

. مدو  ب  هدی  د 

یمن مه  همل  ک  کی  دوب  ه  دمآ  هرا  دا  هب  هک  یا  هظ  حل  ز 
! تف  گ 
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شا هدش لفق مه رد یاه تسد یور اررب متسد

: متفگ و هتشاذگ

؟ مزیزع باتهم _

نامتمس هب ماسح مریگب وا زا یباوج هکنآ زا لبق

: تفگ هدینت مه رد ییاهوربا و گنگ یتلا وابح هدمآ

؟ یایم مهارمه ناهج _

داهرف هک  دات  ماسی  بناج  هب  یه  اگن  مین  اب  ناه  ج 
: تف  وگ  هتف  رگ  شار  دتس 

طوبرم ناه  ج  هب  اهنت  هک  تس  ین  یع  وض  وم  اجن  _یا 

! ماس  ح  هش  ا 

! نزب  اج  نیم  ه  وتف  ر 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

باتهم و نم نایم ار شهاگن یقیمع مد اب ماسح

: تفگ ناهج هب وور دناخرچ

! هناتسرامیب هدش... ادیپ رایهم _

. داتفا هزرل هب مدوجو مامت هظحل کی

دوب! یسح نینچ سپ

ربخ دوب، هدرک هبرجت هنوگ نیا زور نآ مه ناهج

ار؟ شزیزع ندش ادیپ

هشاشهب یر  هک  نام  کت  کت  تو  کس  ند  ید  اب  ماس  ح 
و درک  رت  شار  یاه  بل   ، تشگ  یم  زاب  کر  متش  زور  ک 

داد: هما  د 

... هدش  یم  خز  ش  وله  _پ 

هبو... علم...االنخ  قات  شا  ندر  ب  عیر  س 
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: تفگ یراد شخ یادص اب داهرف

هن؟ هدوب شاهاب مرایلیا _

نت زا ناج راگنا یفن هناشن هب ماسح رس تکرح اب

دش. ادج داهرف

ار شیاهوم و هتسشن یلدنص یور رب راوآ دننام

. تفرگ گنچ

اسنوم #: هدنسیون
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#مینجات
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یتخس هب هک ییادص واب هدش دنلب شیاج زا باتهم

: تفگ دشیم هدینش

... شمنیبب ماوخ _یم

. دیخ  رچ  ش  تمس  هب  مه  ا 

یگدنز هچی  راگ  .نا  دوب  هدش  فرب  ید  یفس  شهب  ترو  ص 
! تش  ادن  نای  رج  وا  ر 

مشچ هرا  بکی  هب  اما  ت  شادر  ب  ماس  ح  تم  س  هب  یم  د 
هکنآ زا  لبق   . درک  ط  وقس  و  هدا  تفا  مه  یو  شر  ی 

تسد ناه  ج  اب  نام  زمه  دنک  تب  اص  ا  نیم  ز  شهب  مس  ج 
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. مدرک هقلح باتهم رود ار میاه

: تفگ و هداد ناکت میارب یرس ناهج

نک. شلو شمراد _

: متفگو هدیشک بقع ار میاه تسد

مبآ یتح هدموا یتقو ....زا هداتفا شراشف امتح _

. هدروخن

. تساجک یرایهب ینودب منک رکف _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  ماس  ح  یار  ب  سیر  ناه  ج 

مای. م  تا  هاب  مرا  ذ  یم  ور  با  تهم  منو،  دیم   _
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. میدرک تکرح یرایهب قاتا تمس هب ناهج اب هارمه

زا یکی یور رب نم شیپ سلا کی زا رتمک هک یقاتا

یادص برد یوس نآ وزا مدوب هدیباوخ شیاه تخت

. مدوب هدینش ار ناهج دایرف

مدز: بل ناهج دولآ مخا و درس تروص هب هاگن اب

؟ هدرک رارف رایهم روطچ _

هش. اب  هدر  ک  فرار  منک  یم  ن  رکف  نم   _

رایهم و  نگ  ب  نو  مهب  ناو  خ  یم  ور  یز  یچ  حامت 

هش! دص  ا 
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ات مداتسیا ورهار رد یرایهب قاتا هب ناهج دورو اب

یم اررد شتک هک ردحیلا دعب یا هظحل . ددرگرب

دروآ

دش. جراخ قاتا زا

داد. قوس میاپ تمس هب متروص یور ارزا شهاگن

لبق لیلد نیمه هب دنکیم رکف زیچ هچ هب متسنادیم

: مداد ار شباوج دسرپب هکنآ زا

. تسین یزیچ ... ناهج مرتهب _

: تف  رگ  یق  یمع  مد  و  هدا  د  ناک  رست  تی  دج  ا 

هش؟ اب  مدر  گرب  ات  نو  مب  با  تهم  ش  _یپ 

راذن دش  راد  یب  یت  قو  یلو  هید  ایز  هتس  اوخ  منو  د 

... نات  سر  بامی  بدای  هتف  یب  ه 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

@DONYAIEMAMNOE

... سا هنامحر _یب

: تفگ و هدز یدنخلت

... منودیم _

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

631 تراپ #



هعونمم یایند رد هدش لیاف

... منودیم _

. داین باتهم ماوخ یم مسانش یم ورایهم نوچ

... هنوم یمن ناتسرامیب طیحم یوت رایهم

... هیزابجل مدآ ، هشاب المز مه ردقچ ره

تخت دنب وشدوخ یطیارش نینچ یوت نوا

هنک. یمن ناتسرامیب

. مرایم ورایهم نم

؟ هلوبق ، شاب باتهم بقارم وت

. مداد ناکت ورس هدرک توف ار مسفن

" ناهج "
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؟ رتکد هروطچ شلا _ح

یرس دوب ام یگداوناخ یاه کشزپ زا هک یولع رتکد

شا هدنورپ ءاضما واب هداد ناکت تبثم هناشن هب

: تفگ

. تشادن یلکشم مشلمع . میتفرگ چگ وشاپ ... هبوخ _

هب هبرض ثعاب هک هتفرن ورف یدح هب وقاچ عقاورد

... هراد رکش یاج نیا و هشب هیلک

نامرفن هس ره هب هاگن واب هتسب ار شراکدوخ برد

داد: همادا شا یا هشیش کنیع زاباالی

. شخب هدش لقتنم ... شدینیبب دینوتیم _

دوب   هدا  تس  شیا  رانک  هک  یناوج  راتس  رپ  هب  هرا  شا  اب 
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: تفگ

هنک. یم نوتییامنهار ینادرم مناخ _

: تفگ و هداد ناکترس تیدج اب راتسرپ

... تمس نیا زا دیئامرفب _

تکرح راتسرپرس تشپ و هدرک یظفاحادخ رتکد زا

. میدرک

هشیش برد یکچوک روتینام رد شتراک نداد ناشن اب

. میدش دراو و هدش زاب شخب یا

: تفگ شندرک زاب واب هداتسیا برد نیلوا لباقم

هنک. تحارتسا دیاب دیراین راشف شهب دایز طقف _
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: تفگ و هداد ناکت یرس ماسح

. دیرایب یصخرم هگرب افطل _

دز: بل هدروخاج راتسرپ

؟ یصخرم هگرب یچ؟ _

. دیربب طیارش نیا یوت ور رامیب دینوت یمن امش

یب دوجو هکاب دش دنلب قاتا لخاد ارزا رایهم یادص

: تفگ یدوهشم حیلا

! ماوخ یم ور هگرب نم _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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******

؟ ناوخ یم یچ رایلیا ضوعرد _

و هدش  هری  خ  نم  هب  دا  هرف  تر  وص  زا  ثک  ابم  رایه  م 
: تف  گ 

ماه... س  مام  _ت 
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ناتسد نایم تخت ییاهتنا هلیم ندش هدرشف هجوتم

. مدش داهرف

میاه لولس دنب دنب ...اب مدیمهف یم ار وا

. مدرک یم کرد ار شتاساسحا

دوب شیاه سفن دمآ و تفر ثعاب حاال هک یزیچ

دوب... " گرم هغیت " هکلب دوبن " یگدنز " مان هب یزیچ

هنوتیم یک راک مینزب سدح تسین المز یتح _

یم چلا وتفاصک دیون نوا مدوخ یاتسد ...!اب هشاب

منک.

درک تک  رح  بر  د  تم  س  هب  فر  ح  نیا  نتف  ابگ  داه  ر 
: متف  گ  ه 
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منک؟ راکیچ دیاب ماهس لا قتنا یارب _

یادص فقوت ارزا نیا دش. خیم شیاج رد داهرف

. مدینش شیاپ

؟ ینئمطم ناهج _

! داوخیم وتیگدنز همه نوا

؟ یدرک رکف ارگراک هب

: متفگ و هداد ناکترس ما هرهچ رد یرییغت نودب

گرم زج یچیه . مدرک وشرکف نم... یارب رازب ونوا _

. هرادن دشن
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! مینک یمن یراک نیچمه _نــه!ام

دز: بل مخا اب رایهم

! داهرف _

دوب! هدیسر شوج هطقن الهب ماک داهرف

: تفگ و هدرک یبصع هدنخ

شفده مینودیم ! هدیدزد یک ورایلیا مینود یم _ام

! هیچ

؟ میصقرب شزاس هب دیاب ارچ

؟ هشکب سفن نیا زا رتشیب مدآ نیا دیاب ارچ

: تف  گ  مکح  وابت  هتف  ر  داه  رف  تم  س  هب  ماس  ح 
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رایلیا هدیم نوشن هک یکردم نم... هدب وتکردم _

نم! تسد فک رازب هدیون تسد

رت ومب هدرک مک ارابوا شا هلصاف داهرف توکس اب

داد: همادا لبق زا

!؟ ینیبیم _

!" منودیم زج" یرادن یچیه وت

! تسین دیون نتفرگ یارب یبوخ لیلد نیا

اسنوم #: هدنسیون
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... یشکیم ...درد یاوخیم وترسپ _وت

شور نیا منک!اما یم کرد مسق مارسپ نوج هب

. تسین شندنودرگرب یارب یبوخ

دنک زاب ناهد تساوخ . دیخرچ متمس هب داهرف هاگن

: متفگ و هدیخرچ رایهم تمس هب هک

منک؟ راکیچ دیاب ماهس لا قتنا یارب _
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ندرشف و شتسد زا مرس نزوس ندیشک اب رایهم

: تفگ شیور رب هبنپ

... نوریب مرب ریگب ونم یصخرم هگرب لوا _

رخآ کیرش و دیس منک.وتو یم هدامآ ودانسا همه

. دینک یم اضما

هرب... یم ودنس و دایم رفن هی ادرف

هناش هب هناش هار نایمو هدرک تکرح برد تمس هب

. مداتسیا داهرف

میور رب رکشت حلا نیع ورد یگدنمرش اب شهاگن

دوب...

: متف  وگ  هتش  اذگ  اش  هناش  یو  ربر  ار  متس  د 

منم هدا  زرد  ارب  ِوت...  رس  پ  رایل  یا  هک  ردق  نوم  _ه 
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... تسه

ونیا یش... راچد نم تشونرس هب ماوت مراذ یمن

. مدیم لوق

******

ار نم باتهم دولآ مخا هرهچ هب هاگن اب رایهم

داد: رارق بطاخم

هیک؟ رخآ کیرش یگب یاوخ یمن _

: مدز وبل هتخود ما یچم تعاس ارهب مهاگن

... هسریم _االن
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! ینک تحارتسا دیاب _وتاالن

شیاج زا اصع نتفرگ اب تبحم رپ یهاگناب رایهم

: تفر باتهم تمس وهب هدش دنلب

... مبوخ نم _

: تفگ و هدرک یموه شیاپ هب هاگن اب باتهم

زا رتهب ... هدروخ هیخب یولهپ ،هی هتسکش یاپ _هی

یش! یمن نیا

مه زا  کچ  وک  هقت  ود  اب  رایهم  قات  ا  بر  د  هظ  حل  نیم  ه 
دش. ز 

بجعت اب  دوب  هدا  تس  یا  قاتا  بر  د  هب  تش  هکپ  رایه  م 
. دیخ  ر 
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مناخ بابر و ناطلسلا رخف دیس، هارمه بارحم ومع

. دندش قاتا دراو

. دندوب قاتا رد اهراد ماهس مامت حاال

دز: بل تهب اب رایهم

؟ دوب مناخ بابر رخآ راد ماهس _

اسنوم #: هدنسیون
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: تفگ و هداد ناکت یرس نم ندید اب مناخ بابر

_سالماقآ...

دز: وبل هدرشف مه یور اررب میاه کلپ

. یدموا شوخ ... مناخ بابر _سالم

: تف  وگ  هدی  چخر  متم  س  هب  رایه  م 

... منا  خ  با  بر  یلو   ... مدوب  هدر  ک  کش  ماب  اب  هب  یت  _ح 

. دوب  هناد  نمش  وه  اعق  ا 

... ناج  نیا  اراد  ماه  س  همه  هک  ...حاال  بخ  یلی  خ 
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: تفگ و هتشادرب ار زیم یور هگرب

... تیکلا م لا قتنا دنس _نیا

... هراد زاین نوتاه اضما هب طقف

تمس وهب هدش مدقشیپ رفن نیلوا ناطلسلا رخف

درک. تکرح رایهم

نودب و هتفرگ رایهم ارزا هگرب نم هب یهاتوک هاگن اب

درک. اضما دیدرت

... رخآ دیس و رفن نیمود مناخ بابر

ینیگنس  . دیخ  رچ  متم  س  هب  یق  یمع  مد  اب  هچ  ن 
یدایز یاه  لا  وس  اعط  .ق  مدر  ک  یم  حس  شار  هاگ  ن 
یتح دیا  وش  منا  خ  با  بر  ات  ناط  سلا  رخ  ف  ...زا  تش  ا 

! دیو  ن 
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هک رایهم تروص زا یکچوک ثکم اراب مهاگن

. مدناخرچ شتمس هب دوب قاروا لیمکت لوغشم

دوب. هدنارذگ ار یتخس زور زورما مکرتخد

یادتبا کیرات و درس یاه زور یتخس هب دیاش

زا مجح نیا ... یگدنز نیا اما... دشابن نامییانشآ

دعب .هن متساوخیمن شیارب زگره ار شیوشت و سرت

... شلد هب ملد دنب ندش هتسب زا

... همومت _

جراخ امش تیکلا زام یمسر روط هب زیچ همه ادرف

... هشیم

؟ تس  ه  نو  مرو  ضح  هب  یزا  _ین 
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داد: باوج ناطلسلا رخف هب میقتسم هاگن اب رایهم

. تسین یمازلا _هن...

؟ ننودرگ یمرب یک ورایلیا _

دز: بل داهرف هتفرگ هرهچ هب هاگن اب رایهم

... ادرف _

اسنوم #: هدنسیون
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" هچنغ "

زا ناط  سلا  رخ  ف  هار  مه  هب  منا  خ  با  بر  نیش  ام  فق  وت  ا 
دند. رک  تک  رح  تر  امع  ت  مس  وهب  هدش  هدا  یپ  نیش  ا 

وهب هتس  شن  نام  یاه  اج  رد  نان  چم  ه  اما  نم  و  ناه  ج 
یارب ینا  کسوت  رهچی  اگنا   . مید  رک  یم  هاگ  ورن  هب  و 

. تش  ادن  فر  ح 

دنب رد  هک  ید  یدش  یگ  ختس  اما  متشاد  ید  ایز  واالت 
ناکت زا  معنا  دوب  ه  دروخ  وتبا  پچی  المت  ضع  د 

دش. یم  ما  یم  رگ  دنچ  ناب  ز  ند  ا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ار یزلف هریگتسد ، هدرک زاب یگتسهآ ارهب مدنبرمک

. مدش هدایپ و هدرشف مناتشگنا نایم

، متشاد جایتحا یبسن شمارآ کی هب تدش هب

! ناکدوک یاه ناتساد ِشوخ نایاپ دننام هب یشمارآ

هناور مقاتا تمس وهب هدرک یط ار ناکلپ ریسم

. مدش

یزیچ ینتشاد تسود رایلیا نتشگرب زا لبق ات اعطق

درک. میهاوخن سح ار شمارآ هباشم

*

مامح وزا  هدی  شک  متر  وص  یو  ربر  یم  ارآ  هب  ار  هلو  ح 
. مدش  جر  ا 

منت زا  ار  تا  قاف  تا  نیا  یگتس  خ  تس  ناوت  ن  مه  بآ  یت  ح 
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! دنک ادج

. مدش تخت یور لفلف هجوتم و هدرک دنلب رس

هن درک یم مهاگن دوب.هن رایلیا نارگن مه وا راگنا

یاه تنطیش زا یربخ یتح داد. یم ناکت ار شمد

! دوبن شتشرد و زیر

نم... ساسحا رپ هایس

تخت نیی  واپ  هدز  کج  تخ  ت  یو  ربر  ار  متس  د 
. متس  ش 

بل و  هدی  شک  لفل  ف  ینا  پشی  یو  ربر  مرن  ار  منا  تش  گ 
: م 

ماوخیم هک  حاال  ارچ  م  نودیم  هن؟ن  ینا  رگن  ماو  _ت 
کشمدای... نام  ز  هش  ادر"  "ف  رتد  و 
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... هرایم یتقاط ومک یربص ،مک ندیشک راظتنا _

. دایم شک ینک یم روصت نیمه یارب

کی . مدش هریخ ناهج تروص وهب هدز یخرچ مین

دوب. هداد هیکت برد بوچراهچ ارهب شا هناش تمس

... راگنا یدینشن مدز... _رد

. مداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

: تفگ و هدز کلپ

ایب... ماهاب _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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مدق شیپ شدوخ هک موش دنلب میاج زا متساوخ

درک. مکمک و هدش

مدز: وبل هدیشک سفن ار شدرس رطع یقیمع مد اب

... ناهج مبوخ _

وهب هدش  جر  اخ  قات  زاا  میو  زاب  ند  رک  اهر  نو  د 
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درک. تکرح شدوخ قاتا تمس

: تفگ و هتفر تخت تمس هب

... نیشب _

هدش نییعت شیپ زا تاروتسد اب تابر کی لثم

تمس ارهب شریسم هک مدش هریخ وا وهب هتسشن

درک. جک قاتا هشوگ هعلا طم کچوک زیم

. تش  گرب  متم  س  وهب  هتش  ادرب  دوب  ش  یور  رب  هک  یت  ک 
هدروآ ارباال  میا  پ  منز  سب  دح  شار  فده  هکن  زاآ  ل 

. تش  اذگ  تخ  ت  یو  ور 

: مدز  بل  و  هدش  درگ  منا  مش  چ 

؟ ینک  یم  راک  _یچ 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ و هتخود منامشچ هب تیدج اراب شهاگن

... هتفگ رتکد هک یراک _

مدز: بل ماهفتسا اب

؟ رتکد _

. دروآ اررد مرک فرظ و هدرک زاب ار تکاپ

هک مشکب نوریب شتسد نایم ارزا میاپ متساوخ

دش. عنام

تسود هک یراک نم یراذ یم ... ینیشیم تکاس _وت

. مدب ماجنا مراد

میاپ هب  مرک  شزازند  ندرک  با  جم  یار  هکب  ینا  ه 
. دوب  هدش  کش  حاالخ  مدو  ب  هدر  ک  ز 
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واب هدرک زاب ار مرک برد متوکس ندید اب ناهج

ژ اسام لوغشم میاپ کزوق یور مرک یرادقم نتخیر

دش. هیحان نامه

هب یهاگن یمشچ ریز هاتوک هقیقد دنچ زا دعب

: تفگ و هتخادنا متروص

زا رتهب ردقچ نم هب ندرک هاگن هتسشن ینیب _یم

؟ هنداتسیا اپرس

: متفگ و هتخادنا باال ییوربا یات

یم اطعا ایند یگتفیشدوخ مجح نیرتشیب هزیاج _

هب... دوش

شرد   نامش  چ  ند  رک  لفق  واب  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ منامشچ

؟ وتهاگن ینیگنس ینک اشاح یاوخیم _

؟ ترهوش ،هب غورد

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

637 تراپ #

تسد   هب  ار  مبل  ق  تا  برض  گن  هآ  عط  ق  هب  درم  نیا 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

ندرک فرحنم یارب ار تاملک روطنیا دوب.هک هتفرگ

داد. یم یزاب مراکفا

ینک یم راکیچ یراد منود _یم

... ومساوح یاوخ یم

هراشا تشگنا نتفرگ واب هتخادنا باال ییوربا یات

: تفگ متمس هب شا

! منک یم یزاب ور _نم

! دناد  رگ  یم  رب  مدو  خ  هب  ار  نام  نایم  تا  ملا  کم  روط  چ 

: مدز  بل  و  هدم  کشآ  مبل  تم  س  کی  هاگ  ادو  خ  ا 

؟ ینئ  مط  _م 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

و هدش فقوتم میاپ یور رب شتسد ینارود تاکرح

: تفگ

راب... نیلوا یارب ... متشگ هنوهب لا بند _هن...

ممشچ یولج ... مرانک اجنیا تمرایب هکنیا یارب

. یشاب

ورف ش  شو  غآ  ورد  هدی  شک  ولج  ار  مدو  خ  رایت  خا  ی 
ندناوخ رگی  د  نم  اما  د  روآ  یم  ن  ناب  ز  هب  دیا  .ش  متف  ر 

... مدو  ب  هتف  رگ  دای  شار  هاگ  ن  ط 

و تس  کش  یم  هکن  یض  .غب  دروآ  یم  ن  ناب  ز  هب  هک  ید  ر 
. تخ  ادنا  یم  اشن  یتو  ص  یاه  رات  هب  ز 

. دوب  ش  بجع  زات  ناش  شن  نوک  س 

هلصاف و  دیچ  یپ  مرو  د  هب  شار  دتس  یه  کاتو  ثک  ام 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

درک... مک ار

... ناهج هدرگیمرب ادرف رایلیا _

وت منئمطم ارچ... اهامش هب اما مرادن دامتعا دیون هب

. دریگیم سپ ونوا امتح داهرف و رایهم و

. میتشاذ یمن اهنت وداهرف بشما شاک

. دیشک بقع و هدرک لش یمک ار شیاه تسد

... تشاذن ... مدرک رارصا _

... رایلیا زج هنک شمورآ هنوتیمن سک چیه نک رواب

  *******

  " رایه  "م 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

. منومیم نم رایهم هنوخ _ورب

: متفگ و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

... منومب ماوخیم مدوخ _

. درکن رارصا رگید اما درک یفوپ کالهف باتهم

: متفگ ماسح ندمآ و قاتا برد ندش زاب اب

؟ دشیچ _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  یچ"ت  "یه  هناش  هبن  سیر 

ش هگن  هش  یمن  نیا  زا  رتش  ...یب  رایه  م  هرا  دن  هدی  _اف 

. تش  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

. هنزیمن فرح داین شلیکو ات تفگ

: متفگ و هدرک یا هچرق نادند

مدز. یم سدح _

دش؟ یچ کیفارت حرط یانیبرود

اسنوم #: هدنسیون
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

. هدوب هدش یزیر همانرب یچ همه ... هکاپ _

نیبرود هسات نتفرگ تزا ورایلیا هک یا هدودحم

. هدش دودسم هس ره اما هتشاد دید هیواز یوت

. هدوب یتقرس ... ندرک یریگیپ اه هچب پالمک هرامش

ارزا شیاه تسد زیم یور اهرب هدنورپ نتخادنا اب

: تفگ و هدرک زاب فرط ود

... یچیه هشیم شا _خالهص

... یچیه هگید و سکع اتراهچ اب هدنورپ هی

متفگ هنک... تیاکش داهرف زا داوخیم اتیزآ طسو نیا

. یشاب هدامآ

: تف  گ  هک  مدر  شف  ممش  چ  هش  وگ  ار  منا  تش  گ 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... ادرف رارق و تیعضو نیا ...اب رایهم هنوخ درگرب _

تیکلا م لا قتنا یاه هگرب نداد هرابرد یزیچ وت

! یتفگن

؟ یدب لیوحت یک هب هرارق

: متفگ و هدروآ ارباال مهاگن

... منودیمن شناکم و نامز زا یچیه _

ننک. رارقرب طابترا تاهاب ننک یم یعس سپ _

بل شفرح باوج ورد هدیخرچ باتهم تمس هب

... هتسرد مدز

. منو  م  یم  تش  یپ  بش  ما  نم   _
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مدز: وبل هدروخ هرگ میاه مخا

...هب باتهم تدوخ هنوخ یدرگ یم رب بشما _وت

. نکن مشرکف هجو چیه

: تف  گ  ماس  ح  هک  هنک  ض  ارتع  ا  تس  ا 

... دهرا  قح  با  تهم   _

. تس  ین  نو  ا  هنو  مب  تش  یپ  دیا  هکب  یس  ک  ا 

و هچ  نغ  خی  رات  راگ  هن...نا  ای  یت  سه  هج  وتم  منو  دیم  ن 
هش. یم  رار  کت  دهرا  ناه  ج 

اما... مید  وب  هدر  کن  تق  د  هیو  از  نیا  ز 

! یای  م  با  سح  هب  هدن  ورپ  نو  نظم  یی  ارو  ج  هی  و 

ش یپ  وت  زج  رایل  یا  هدب  نوش  هکن  تس  ین  یک  ردم  هچی 

ای... ند  ش  هدی  دزد  حلا  ...رد  هدش  هدی  د  یا  هگی  کسد 
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مدز: بل کوش اب

؟ ماسح یکوکشم نم هب _وت

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

639 تراپ #

: تف  وگ  هدا  د  هیک  اشت  یبو  چ  زیم  هب  شار  پتش 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

. مدرک زاب تارب ور هلئسم طقف _نم

... هدوب هدش یزیر همانرب تقد اب هشقن نیا

اکرش دیاش هک هتفرگ رظن رد ور لا متحا ینعی

راشف مرها ناونع هب وت زا ننوتب و ننک تفلا خم

هنک. هدافتسا

اتیزآ اما هنکن تیاکش داهرف دیاش تیعضو نیا وت

ارچ...

: متفگ هدیشک میاهوم ارالهبالی مناتشگنا کالهف

! سا هساک هی یوت دیون اب شتسد مه اتیزآ سپ _

ود ره  هک  یتو  کس   . دوب  تو  کس  اهنت  ش  باوج  ماس  ح 
. هدی  باوخ  ش  پتش  ینا  عم  هچ  میت  سنا  د  ی 

! میت  شاد  ن  یک  ردم  اهچی 
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: تفگ و هدرک توف ادص اررپ شسفن باتهم

... مینک یم ربص ادرف ات نوممه _

. میریگ یم میمصت اه هیضرف نیا یارب ادر وفــ

... هیفاک بشما یارب

ناکترس باتهم هب ور شا یگشیمه شمارآ اب ماسح

داد.

: تفگ نآ هب هاگن واب هدروا ارباال شچم

. مایم نوتاهاب گنیکراپ _ات

. متف  رگ  ملغ  ب  ریز  ار  وعاص  هدش  بدنل  میا  ج  زا  ثک  ام 

برد تم  س  وهب  هدا  د  ناک  ترس  ش  وش  م  یرا  کفا  ا 
... دوب  ماس  ح  اب  قح   . مدر  ک  تک  ر 
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رب مدق طایتحا واب میدرک یم رکف رت قیمع دیاب ام

!... میتشاد یم

یزیچ ... هدنام هدنرب هگرب کی زونه اه نیا مامت اب

منک! ور عقوم هب دیاب هک

ار دیون یادص هک مدوب هتشادن اررب مود مدق زونه

. مدینش مرس تشپ زا

! دینز یم واپ تسد نم ندز نیمز یارب زونه _

؟ هشیم هدنرب هشیمه قح دیدیمهفن زونه

ییادص حلا  نیع  ورد  ینا  فوط  یه  اگن  اب  با  ت 
: تف  وگ  هدی  شچخر  تمس  هب  مار  آ 

تدوخ شهب  دنو  بسچ  اب  ور  قح"   " همل  شک  زرا   _
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! راین نییاپ

. مینک یمن باسح مدآ وروت ام

مدز: بل یمارآ هب

. هرادن وششزرا ، وشن نهد هب نهد شاهاب _

! دسرن دیون شوگ هب هک دوبن مارآ مه ردقنآ میادص

یا هگر شیادص حاال هک دوب هدینش حضاو و بوخ

دوب: هتفرگ مشخ زا

رود ناهج قالهد زونه چالتق حلا نیا اب منیبیم _

! هتندرگ
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منم... شبطاخم مدیمهف بوخ

اقیقد نیا منک. شلا حشوخ ممشخ اب متساوخ یمن

! تساوخ یم وا هک دوب یزیچ

رب   هک  وا  هب  هاگ  هوابن  دیخر  چ  ممل  سا  یاپ  رب  هیک  ابت 
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هتسشن ترفن رپ اما مارآ شرادخرچ یلدنص یور

مدز: بل دوب

حلا نیع ورد مشتسود ، مناهج لیکو نم _

؟ یچوت ... شردارب

... یتسود ،هن یردارب هن

همادا مبل  هش  وگ  متش  گنا  ند  وابکیش  هدز  ید  نخ  ک 

: مدا  د 

هبو... !خ  یلا  حش  وخ   _

نو... دب  ونی  ا  اما  ربب...  تذ  ل  تت  قوم  یای  شو  خ  عالزا 

. منک  ازع  وتل  د  یو  ت  یانشج  کت  کت   ... مدی  م  لو  ق 

. منز  یم  ش  یتآ  وش  نود  هب  هنو  د 

یور تس  اما...د  ید  موا  رد  دوگ  زا  تد  وخ  لا  یخ  ه 
یت. شاذ  گ  یم  دآ  د 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

نیقی ارهب مسدح نیا و تسشن شبل جنک یدنخزوپ

درک... لیدبت

اه! ماهس دوب. ادرف شزکرمت مامت وا

. داتسیا ما یمدق کی ورد هدیشک ولج ار شخرچ

: تفگ و هتخود میاپ ارهب شهاگن

هش... یم تخس تارب ندیود تیعضو نیا _اب

. یروخن نیمز شاب بقارم

. مدنخیم تهب دوجو مامت اب نوچ

*******
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" هچنغ "

مدق نیلوا واب هدرک زاب ار قاتا برد مارآ هقت ود اب

. مدناخرچ تخت تمس ارهب مهاگن

دوب اجک اقیقد حاال دوب هدیباوخن ار بش مامت ناهج

؟

؟ هتف  ...ر  ینع  ی 

زا هنه  رب  هنت  ابباال  هک  منک  کرت  ار  قات  ا  متس  ا 
دش. جر  اخ  س  یور  س 

ال ضع  یو  ر  مه  اگن  ند  نام  رط  اخ  هب  یه  کاتو  ثک  ام 
. مدر  ک  وا  هب  ار  متش  وپ  هتف  گ  ینی  تشه 

یدوب س  یور  س  یو  ت  ینع  ...ی  یدادن  با  وج   ... مدز  _رد 

مدرک رکف  نم  نیم  ه  یار  ب  ید  ب  با  وج  هک  ید  ینش  ن 
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... دیاش

یور ناشندش لفق و مرود هب شناتسد ندیچیپ اب

ار منابز یور رب ندش یراج دصق هک یتاملک ممکش

. دندیشک رپ دنتشاد

رب یا هسوب و هدرب ورف مندرگ اررد شرس فرح یب

. دناشن ما هوقرت یور

. داتفا میاهاپ ریز تسرد ییاج مبلق راگنا

اسنوم #: هدنسیون
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: دیچیپ مشوگ رد بسچلد و مرگ شیادص

... ریخب حبص _

مدز: وبل هدیزگ بل

...ما... ریخب حبص _

هکسکس اب  دش  نام  زمه  ما  هنو  گ  یو  شربر  مود  هس  و 
ما! هدن  نک  هکو  ش 

یمارآ یاد  ص  واب  هت  شاذگ  ش  دتس  یو  ربر  ار  متس  د 
: متف  گ 
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؟ یبوخ ! ناهج _

دوخ هب یدج هرهچ مدناخرچ واب هدش زاب شتسد

: تفگ و هتفرگ

؟ مسر یمن رظن هب بوخ _

مدز: وبل هتفرگ شا ارزاباالهنت مهاگن

تسد زا وشتکرش ماهس زورما هک یسک ناونع _هب

بش مامت و هدش هدیدزد شتسود رسپ و هدیم

... هدیباوخن

: تف  شگ  مار  وابا  هدم  آ  مفر  ح  نای  م 

هشزیزع هک  یر  دتخ  یو  لج  هنه  رب  همی  _وحاالن 

رظن هب  بی  رغ  بی  جع   ... هگیم  ریخ  ب  حبص  و  هدا  سی  ا 
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! مایم

شناهد زا هک یا هنهرب همین هملک اب مهاگن هاگادوخان

. تسشن شا هنیس یور رب دش جراخ

و هدرشف مه یور اررب میاه کلپ یهاتوک ثکم اب

مدز: رشت

!! ناهج _

و حو  ابر  تم  س  کی  ؟زا  داد  یم  یزاب  ار  تا  ملک  دمع  ز 
! مبل  ق  رگی  د  تم  س  زا  درک  یم  یزا  ب  منا  و 

زاب ار  میا  ه  پکل  هما  نوگ  یو  شربر  دتس  نتس  شن  ا 
. مدش  هری  شخ  نامش  چ  وهب  هدر  ک 

؟ یرا  د  دام  تعا  مهب   _
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باال بل هشوگ . مداد ناکترس دیدرت یا هرذ نودب

داد: همادا و هتفر

... هشیم تسرد یچ همه ... شابن نارگن سپ _

الهمز هگا و منک یمن رکف رایلیا زج یچیه هب نم

... هشاب رازب . هشاب تکرش ماهس شنتشگرب

... ندیسرن نوشقحرب هاگیاج هب راب ابهی امدآ

ور جوا نیرتشیب ات ندرک هبرجت ور طوقس همه

... نریگب

. مدلب وندرک عورش رفص زا نم

اسنوم #: هدنسیون
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دز: بل یهاتوک ثکم اب

یندنوم دایز هشابن یسک ملا اعقاو هک یزیچ _

روطچ همهف یمن یتح ... تعاس زور،هی ...هی تسین

... هتفر

... رایهم رتفد میر یم وش... هدامآ ورب حاال

**********

دیاش هدب  نو  کت  هی  وک  سامس  ام  نو  دش؟ا  ن  یر  _بخ 

! هدش  موم  شت  یرت  ا 
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ارچ!؟ نگیمن یچیه

: تفگ یا وکالهف قیمع مد اب باتهم

! متفر یم شاهاب دیاب _

واب هدروآ باال روتینام ارزا شهاگن یا هظحل ماسح

: تفگ ادلیگ و باتهم هب هاگن

متشاذگ شرود یصخش سابل اب ظفاحم اتراهچ _

طاال میسیب زا یتینما لئاسم یارب ... دیشابن نارگن

. مینک یمن اج هباج وتاع

. مدن  اخر  چ  داه  رف  تم  س  هب  ار  مه  ا 

دند. وب  هتس  شن  هرف  ودن  لبم  یو  ربر  ناه  ج  ر 

مه وا  داد  یم  ناش  ن  حو  ضو  شهب  سخر  نام  ش 
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. هدنام رادیب بش مامت ناهج نوچمه

دندوب یتاملک اهنت اعطق ... بارطضا و ینارگن مغ،

. دندوب مکاح قاتا وج رب هک

... میتفرگ ورایلیا _

: تفگ و هدش دنلب شیاج زا تعرس هب داهرف

؟ اجک _

... نایم نراد ... رایهم _اب

تساجک اقی  قد  ؟  هدی  دن  یا  همد  ؟ص  هبو  شخ  _حلا 

ش... مرا  یب  مرب  مدو  خ  ماو  مخی 
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: تفگ و هدرک هاگن ناهج هب ماسح

... هبوخ شلا ...ح شاب مورآ ... داهرف _

. نسریم هگید هقیقد هس ود زا رتمک

شیاج وزا هدرک توف شمارآ اراب شسفن ناهج

دش. دنلب

: تفگ و هتشاذگ داهرف هناش یور ار شتسد

! تتنیبن روطنیا رایلیا ... نزب بآ وتتروص _ایب...

رایهم قات  هشا  وگ  یس  ورس  تم  س  هب  ناش  ندی  چخر  ا 
. متف  ر  ادلی  گ  تم  س  وهب  هدش  بدنل  میا  ج  ز 

ش یاه  تس  د  ند  رک  زاب  واب  هدمآ  شکش  مار  ا  دنخ  ب 
. دیش  شک  وغآ  رد  ا 
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دش. تحار ملا یخ هچنغ فوا _

و هدش زاب مه زا هبرض ود اب قاتا برد نیح نیمه

. دندش قاتا دراو رایلیا اب هارمه رایهم

اسنوم #: هدنسیون
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هک وردحیلا دیشک غیج ادلیگ یهاتوک ثکم اب

رایلیا تمس هب دوب هدش کشا رپزا شیاه مشچ

. دیود

. دیدنخ و هداد ناکت فسات هب یرس رایهم

وزا درک ندیدنخ هب عورش مروصت سکعرب رایلیا

ناکت میارب ار شکچوک تسد ادلیگ یاه هناش سپ

: تفگ قوذ اب سپس داد.

لَگَب یلا یلا...باب _باب

ووا درک  زاب  شار  یاه  تس  د  رایل  یا  یاه  قتال  اب  ادلی  گ 
ورف داه  رف  ش  وغآ  ورد  هتش  ذگ  مرا  نک  زا  تع  رس  ه 

. تف  ر 
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بسچلد یدح هب مدید یم منامشچ شیپ هک یزیچ

وحم مرود یاهادص مامت هک دوب شخب شمارآ و

دش.

و دیشک یم ماشم ارهب رایلیا یوب تذل اب داهرف

. دیسوب یم ار شتروص یاج یاج

هک دوب هدیچیپ شرود هب یروط ار شیاه تسد

هگید " هلمج متسناوت یم مه شندروآ نابز هب نودب

. منیبب شتاکرح هنک"اررد تادج مزا یسک مراذ یمن

مدنا. ناه  ج  یو  ربر  هدم  باالآ  مه  ا 

هدیدن مار  وا  یض  نار  ینچ  نیا  شار  ترو  ص  لا  حبا  ت 
. مدو  ب 

شباال هاگ  هکن  درک  حس  ار  مه  اگن  ینی  گنس  راگ  ن 
دش. لفق  منا  مش  چ  ورد  هدم  ا 
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دارفا هیقب هب یهاگن مین هکاب مدز دنخبل هاگادوخان

داد. خساپ هنادرم و هاتوک ار مدنخبل قاتا

... شصاخ یاه راتفر خاالقو ...اب یرهاوج ناهج

نم ملا طقف یدرک یم شراکش دیاب هک یدنخبل

دوب!

تاکرح ، تاملک ! تسین هببلا زاین یهاگ زاورپ یارب "

"! دنکیم تیافک تدنخبل هشیمه و

*********

مدوب هدر  ک  تس  رد  زیم  ی  ور  هگر  ابب  هک  یذ  غاک  قیا  ق 
زا ار  نآ  و  دیش  شدخر  نام  شچ   . متف  رگ  رایل  یا  تم  س  ه 
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زیم یور شندرک روانش لوغشم و هتفرگ متسد

دش. یبوچ

و درک یمن ادج ششوغآ ارزا وا یا هظحل داهرف

!؟ تشاد ضارتعا یسک هچ بخ

. میدوب مارآ و لا حشوخ همه

؟ یرادرب هرتفد یوت هک یلیاسو یاوخیمن ... ناهج _

ناهج تمس ارهب مهاگن رایهم فرح نیا اب

. مدناخرچ

ار شتک و هدز باال جنرآ یور ارات شیاه نیتسآ

دوب. هتخادنا یلدنص تشپ

ار   رایه  م  با  وج  و  هتخ  ود  منا  مش  چ  هب  یه  اگن  مین 
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داد: هاتوک

. تسین مهم دایز ... هکیچوک هلیسو ات دنچ _
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ش زیم  یو  ر  هک  یا  هدن  ورپ  ند  رک  ور  و  ریز  اب  رایه  م 
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: تفگ تشاد رارق

بخ... _

زاین تتکرش یناگیاب زا ور هگرب یرس هی نم شتسار

هگا... . مراد

. میریم هشاب ...اما تسین نم تکرش هگید اجنوا _

مد یم ماجنا دایبرب متسد زا یراکره نم ناهج _

. مریگ یم سپ وماهس همه

: تفگ و هدز داهرف هب یدنخبل ناهج

... سایلیا ملا زورما وشاپ ... نکن رکف ازیچ نیا _هب

َدَد... میل  _ب 
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... پات هدب له یگال همع

.اب مدرک هاگن ادلیگ تروص وهب هدز یدنخ کت

تشپ دوب هتسب شقن شیاه بل یور هک یدنخبل

: تفگ و هدرک کزان داهرف یارب یمشچ

هدب، له بات ... داوخ یم شاراک یارب کال ونم _

! صقرب مکی ، نوخب هصق

! مراد دادعتسا منوشمه یوت

: تفگ داهرف هک میدیدنخ همه

... وشاپ ! نیتور یگدنز هب هدیم عونت مرسپ _

دز رود  ار  زیم   ، هدم  نآ  ییاپ  داه  رف  یاپ  یو  زار  رایل  ی 
. تف  رگ  ار  ادلی  گ  تس  ود 
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لُه... لُه میریم پات _

رایلیا یاه ینابز نیریش وحم همه هک هظحل نیمه

یمارآ وهب هدیشک شوغآ اررد ناهج داهرف میدوب

یور کلپ مه ناهج دز.هک چپ ششوگ ریز ار یزیچ

: تفگو هتشاذگ مه

... داهرف نکن وشرکف _

ورب...

دشو هریخ ناهج هب طقف مکحم و ممصم اما داهرف

: تفگ

... ناهج مداد لوق _

  ***********
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هراشا نم .هب داتسیا رانک و هدرک زاب ار تکرش برد

. موش دراو ات درک

...!؟ مدید یم ار تکرش نیا هک دوب یراب نیرخآ نیا

اعطق اما مدوب نآ رد یمک تدم دیاش هک... یتکرش

... متشاد نآ رد ییابیز تارطاخ

... ناهج و حملا دوب یربا نینچ نم

... تسا نافوط ردقچ دادیمن ناشن

... یاوخیم ور هدنورپ مودک رایهم ... مقاتا مریم _نم

: تفگ و هداد ناکت رس رایهم

منک. یم شادیپ مدوخ _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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وبل هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس ثکم اب ناهج

دز:

بخ... یلیخ _

تکرح ش  قاتا  تم  س  هب  مکح  م  یاه  مدق  ساب  پ 
. تس  شب  رس  تش  ارپ  بر  ود  هدر  ک 
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رد نامندرک کیرش دصق داد ناشن راگنا راکنیا اب

داد! دهاوخن ار شمغ

وا هب ومکلا مامت ار قح تسوا تبون حاالهک یتح

. میهدب

. دشاب اهنت متساوخ یمن

هب شمارآ یا هرذ تسناوت یمن ییاهنت رابنیا لقادح

! دروایب ناغمرا

متشادرب ناهج قاتا تمس هب هک یمدق نیلوا اب

: تفگ یمارآ هب رایهم

هدب. اضف شهب مکی ... هچنغ _

: مدز  بل  هدر  شف  یبل  اق 
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... نوا رایهم _اما

... ِیوق نوا نک دامتعا مهب ... منود _یم

یسرتسا رپ زور ... ینک تسرد هوهق هی مارب ینوتیم

. متشاد

ناکت واب هدرب ارباال شناوربا فرح نیا نتفگ اب

دز. یمارآ دنخبل شرس مرن نداد

و درادن ار یا هوهق چیه ندروخ دصق متسناد یم

. تسا ناهج زا نم ندرک رود شفده اهنت

و هتخادنا قاتا برد هب یهاگن ،مین یکچوک ثکم اب

. مدرک جک هناخزپشآ تمس ارهب مریسم

یور   و  هدر  وآ  رد  تن  یباک  لخ  اد  زا  ار  هوه  ق  فر  ظ 
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. مداد رارق هناخزپشآ طسو کچوک هریزج

... دشاب اهنت دیاب ناهج و دشاب رایهم اب قح دیاش

مامت هک یتکرش رد تاظحل نیرخآ و شتارطاخ اب

ار... شرمع

...ثمال... متساوخ یم یا هگید زیچ ادخ زا شاک _

! یرهاوج ناهج ندز وناز

یم بوخ ار روفنم هدنخ و سحن یادص نیا

! متخانش

! دیون

تمس   وهب  هدش  جر  اخ  هن  اخزپش  زاآ  بدنل  یاه  مدق  اب 
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. مدرک تکرح ناهج قاتا

مشوگ رد رایهم سفن هب دامتعا واب مارآ یادص

: دیچیپ

ماوت یاهوزرآ هرابب نوراب منهج یوت تقو _ره

! نشیم هدروآرب
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. متخادنا لخاد هب یهاگن برد زاالی

هداتسیا شرانک مه شوایس دوب... هدماین اهنت دیون

دوب.

دراو و هداد له ار ،نآ هدرک رتشیب ار متسد راشف

. دیدنخ و هدز یخرچ مین دیون هک مدش

هدرپس یک هب وروت ناهج مدرک یم رکف متشاد _

! هشاب تبقارم

یلا حرد و هدرب ورف میاه بیج لخاد ار میاه تسد

: متفگ متشذگ یم شرانک زا هک

. مرادن زاین یسک تظفاحم هب _نم

و هتش  ادر  ب  مکح  م  حلا  نیع  ورد  مار  ارآ  میا  ه  م 
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. مدناسر ناهج رانک

شتروص و هدرک لفق هنیس یور اررب شیاه تسد

درک. یمن نایع ار یساسحا چیه

... نکاس درس،

لتاق تاق مال یارب هک یناهج دننام تسرد

دوب!! هدش تاق مال کقاتا دراو شا هدازرهاوخ

اه نآ  یو  شارر  نابز  ش  یاه  بل  ند  ابکشمآ  دیو  ن 
: تف  وگ  هدی  ش 

هلمج نیا  ات  مدو  هظب  حل  نیا  رظ  تنم  ردق  چ  ینو  دیم  _ن 

! مگب  ته  ب  مدو  جو  مام  ابت  و 

... هرت  نیش  نلد  مار  ب  مت  ندز  وناز  زا  یت  هظ...ح  حل  ن 

: تف  وگ  هدر  وآ  ولج  اشار  یلد  نص  یم  ک 

! منم  اجن  یا  راد  ماه  س  نیر  ت  گر  _حاالزب 
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تقو دیرازب اجنیا ونوتاپ دیتساوخ هک دعب هعفد سپ

! دیریگب یلبق

اشباال هدن  خ  یاد  ص  رور  م  وهب  هدز  ید  نخ  کت  رایه  م 
. تف  ر 

دوب هدا  تفا  هار  مشهب  شچ  هش  وگ  زا  هک  یک  چو  ک  کش  ا 
: تف  وگ  هتف  رگ  ش  ناتش  گنا  کو  اابن 

؟ دیو  ن  یرو  مخی  تس  رد  وتاه  ورا  ...د  دیش  خبب   _

... ینع  ی 

تهب از  مه  سوت  نج  الی  الهب  یه  ابتشا  تی  قاس  هنک  م 
هش؟ اب  هدا  د 

هب یک  ...هشی  هدش  دب  ردق  چ  تک  لمم  هک  ینو  د 

و تس  ود  هب  هس  رب  هچ  هنک...  یمن  مح  ر  مش  لیم  ا 
نم! ش 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

دز: بل یلا حشوخ اب دیون

مزا دیاب ! مداد تاجن هایس رازاب یوت وماهس _نم

... ینک رکشت

: تفگ و هدرک اج هباج یمک ار شیاصع رایهم

یا! هدنهد تاجن وت سپ _هوا!

داوخیم وماهس یکی ، هشیم هدیدزد رایلیا دش... جبلا

! وگنیب و

! هدیم شتاجن دیون

: تف  وگ  هدی  شک  ش  ندر  گ  یو  ربر  شار  دتس 

؟ هتس  ب  نو  بز  نیا  هگی  م  یچ  ناه  _ج 
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هنز؟ یم فرح ماهس مودک هب عجار ال صا
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جراخ ش  درس  نوخ  و  مار  آ  مرف  زا  ناه  ج  هکن  زاآ  ل 

اشار هرا  شا  تش  گنا  رایهم  دهد  شارب  باوج  و  ه 

: تف  وگ  هتف  رگ  ش  وای  س  تم  س  ه 
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از مهوت ... یدوب دیون رانک رتشیب تدم نیا _وت

درک؟ یم فرصم

: تفگ و هتخادنا باال هناش شوایس

! شاداد مدرکن کچ وشقلح وت هگید _

نیا اب دوب هتسب شقن دیون یاه بل یور هک یدنخبل

وا هب مشچ هشوگ واب هدش گنرمک شوایس هلمج

درک. هاگن

بوچراهچ ارهب شدوخ ریظن یب یتعرس اب مبلق

دوب؟ ربخ هچ اجنیا . دیبوکیم ما هنیس هسفق

مدق   نام  تم  س  هب  هک  یلا  شدحر  وای  س  نیح  نیم  ه 
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و تاکرح رد هک یشمارآ و نانیمطا ابتشادیمرب

: تفگ دز یم جوم شا هرهچ

یداد وهاگیاج و تردق داهنشیپ مهب هک یراب نیلوا _

؟ دیون دایم تدای

اهآ! ... یدوب هتفگ یچ منک رکف رازب

س... گید  مه  همز  ال  اما  ه  شابن  یک  ی  دیا  ش  ام  فا  دها   »
زج هنو  تیم  یچ  ناه  ...ج  یتر  دق  و  تف  رش  یپ  هنش  وت 

؟ هدب  ته  ب  هبر  ج 

یاوخب وت  هگا  یت  پسح  هتراج  ت  کی  هرا  مش  درم  نو  ا 
تقو هچی  ید  ب  لیک  شت  دید  ج  یرو  طار  پما  ه 

یش! اب  نو  ا  ینو  تیم  ن 

س دح  ...و  نرا  د  لو  وبق  نوا  نس...  انش  یم  ونو  ا  ه 

؟ یچ  ن 
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طقف ناهج . مراد شلوبق عملا همه زا رتشیب نم

... همداوناخ ... تسین نم سیئر

سدح تسرد مرب... هلپباال هلپ شرانک هراختفا مارب

هک ییاسک رانک یلو متردق و تفرشیپ هنشت نم یدز

! نوشلباقم .هن مراد نوشسود

... هجیتنرد

هب یمدق اهتنا یب یدنخبل و شیاه تسد درک زاب اب

تدش وهب خرس یا هرهچ اب دیون هک تشادرب بقع

: دیرغ ینابصع

! یدرک تنایخ مهب _وت

ش ناون  از  یو  ربر  شار  ناتس  د  ید  نخ  کت  شاب  وای  س 
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دز: بل دش حطس مه ابوا یتقو و هتشاذگ

! راگنا هداتفین تیرازود ال صا وت یجاح _

! هنتفرگ سنج یروتوم زا بقاوع منیا

... دوبن راک رد ینامیپ و دهع ال صا

... ندروخ لوگ ... هشیم شا هنایماع

اب هداعلا قوف رگیزاب هی نم ینک فارتعا دیاب

. مدادعتسا

اسنوم #: هدنسیون
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هب رخآ یاه هقیقد مزیر تایئزج هی ...نم عقاورد _

خیلا شندینش .هک مدرک هفاضا تکرش همان ساسا

! تسین فطل زا

؟ شینوخب هشیم ناهج

. دیخ  رچ  ناه  ج  تم  س  هب  مهاگ  ن  رایه  م  فر  ح  نیا  ا 

واب هدر  ارباالوآ  دوب  ش  ناتس  د  نای  م  هک  یا  هگر  ب 
: درک  ش  دناو  خ  هب  عو  رش  ش  مار  آ 

رگم دنر  ادن  ار  دوخ  ماه  س  لا  قتنا  قح  ماه  س  ناب  حاص   _
و لقن  یی...  اباب  وش  ایس  و  تک  رش  لیک  و  تق  فاو  ام 
هب تک  رش  ماه  س  تب  ث  رتف  ردد  تس  یابی  م  ماه  س  لا  اقتن 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

ای هدنریگ لا قتنا و هدنهد لا قتنا و دسرب تبث

و رضاح یزکرم رتفد رد دیاب اهنآ، ینوناق ناگدنیامن

! دنیامن یهاوگ ار لا قتنا و لقن

هجرد زا رکذ قوف تافیرشت نودب لا قتنا و لقن

مهس بحاص ار یسک تکرش و هدوب طقاس رابتعا

تبث هب رتفد رد وا مان اب ماهس هک تخانش دهاوخ

. دشاب هدیسر

تارب یرا  د  راک  نا  یهب  دیدش  لیم  هک  یی  اجن  وا  _زا 

ره هک  هش  یم  روط  نیا  ...خالصش  منک  یم  اش  هدا  س 
یاج هب  رابن  یا  هش  ورف  وب  شماه  س  داو  خب  هک  یرا  د  ماه  س 
ش وای  وس  نم  راد..  ماه  س  یاض  وعا  هری  دم  تئ  ی 

! مین  شک  اض  وما  دیی  ات  دیا  ب 

عقاو رد  هدش  یرا  دیر  خ  ماه  س  تر  وص  نیا  ریغ  ر 
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! هدشن یرادیرخ

بل زیم یور رب همان ساسا هگرب نتشاذگ اب ناهج

دز:

هایس رازا ـب زا وتکرش ماهس یدرک یعس هک نونمم _

. دوبن تیناشفناج هب یزاین اما یدب تاجن

ناهج زیم  لبا  قم  یاه  لبم  یو  ربر  نتس  شن  شاب  وای  س 
: تف  وگ  هتخ  ادنا  اپ  یو  ار 

قمحا نم  شد  هی  زا  ماق  تنا  نیر  "تدب  مدن  وخ  یی  اج  هی   _
لوگ ورو  ت  دهرا  هنک  رکف  ید  ب  هزا  جا  ش  هب  هک  هنی  ا 

" هنز  ی 

؟ دیو  ن  تش  اد  یس  ح  هچ  وگب  م 

؟ ید  یدن  خ  یم  شام  یر  هب  دوج  و  مام  ابت  یت  ش 
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... روطنیمه مام ... مشاب تسارور تاهاب رازب

. مدوب لا حشوخ حلا نیع ورد هکوش

اهنت ... شوایس مدرک یمن ار شروصت یا هرذ یتح

شیپ زا یاه هشقن مامت ظفح یارب دشاب یذوفن کی

! داهرف و ناهج مه دیاش ، رایهم هدش نییعت

... منادیمن

تدش زا دیون تروص متفگ یم رگا دوبن غورد اما

دز! یم یهایس هب دایز یخرس

هک دوب  دوه  شم  ش  نامش  چ  رد  ید  ح  هب  تر  مش،فن  خ 
. تخ  ادنا  منت  هب  هش  عر  یا  هظ  ح 
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و دیش  ک  یم  دق  هظ  حل  ره  منو  رد  هک  یس  حسرت 

. دوب  ن  لیل  د  یب  تف  رگ  یم  گر  وب  هخ  ا 

یوزاب تم  س  هب  ار  متس  د  مناوت  ب  هکن  زاآ  لبق  تس  ر 
دنلب ش  راد  چخر  یلد  نص  یو  زار  دیو  ن  مرب  ب  ناه  ج 

! تف  رگ  تش  م  رد  ار  ناه  ج  هقی  و  ه 

! تر  فن  ورپ  مکح  سملا،م 
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ما هنیس تخت ناهج تسد یتعرس هچ اب مدیمهفن

! متشادرب بقع هب مدق دنچ دشو هدیبوک

درک! رود دیون هدودحم الزا ماک ار نم شراک نیا اب

واب هکوش دوب هداتسیا ناهج رگید تمس هک رایهم

تملا سم ار شتسد دز یم جوم شهاگن رد هک یسرت

دز: بل یمارآ یادص نت واب هدروآ باال زیمآ

! نکن تقامح ! دیون نییاپ شرایب _

؟ درو  ایب  نیی  اپ  ار  یز  یچ  ه 

و هدر  وآ  نیی  اپ  ناه  ج  ید  وج  مارآ  تر  وص  زا  ار  مه  ا 
اش هناچ  ریز  هک  دیو  ن  تسد  نای  م  هح  لسا  ند  ید  ا 

: مدز  بل  و  هدش  س  بح  مس  فن  تش  اد  قرار 
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! ناهج _

ور میوزاب نتفرگ واب هدش لیام متمس هب شوایس

دز: بل دیون هب

... یاوخب یچره . مینک شلح فرح اب رازب ... دیون _

! دنبب وتنهد وش ـــه فخ یکی _وت

! داتفا هشعر هب منت مامت شدایرف اب

... دیشک یم ار هشام رگا

! دریمیم مدوجو مامت

نم   نو  تدو  خ  لا  یخ  ...هب  هدش  موم  ت  دید  رک  رکف   _
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؟ مدروخ تسکش

! دینیبب یشوخ نایاپ مراذیمن هن...

شوت گس رس ماوخ یم هشوجن نم یارب هک یگید

... هشوجب

نییاپ نوتمودک چیه یولگ زا شوخ بآ مراذیمن

هرب...

. دشن حاالهک ...اما متساوخ یم نیمه یارب وراماهس

... مراد رتهب هدیا هی

! گرم

؟ دینیبب ونوتزیزع گرم و دینیشب هراد یسح هچ

؟ هروطچ ندوب هدیاف یب سح

: مدز  بل  دوب  هدی  سر  ازهر  شهب  نابر  ض  هک  یبل  اق 
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_هن...هن...هن!

منک... یم شهاوخ

یمک دنخزوپ واب دیخرچ متمس هب دیون هاگن

دز: وبل هدیشک بقع ار شدوخ

اما ... نشاب یجیردت متساوخ یم درد... ، تسکش _

! هشاب اج هی هرتهب هن!
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دش ثعاب هشام یور شتشگنا سوسحم راشف

شتمس هب تعرس نیرتشیب اراب مدوخ هاگادوخان

. مشکب

. داتفا قافتا زیچ همه هیناث ود زا رتمک

یزیچ نتفر ورف ... دیون شخرچ نم... ندش کیدزن

ندش مخ ما، هنیس هسفق طسو رد تسرد غاد

و... مناوناز

! ضحم یکیرات

  *****
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" ناهج "

ادج لمع قاتا یا هشیش برد زا یا هظحل مهاگن

دش. یمن

... هچنغ ردام یاه هجز یادص

دیس... و یفطصم جاح حیبست یاه هرهم ِقت هب ِقت

رد حوضو هب شوایس یتشگرب و تفر یاه ماگ

ونم... دیچیپ یم مشوگ

. متشادن ار یراک چیه ییاناوت نم

نیرفن مدآ  کی  لثم   ... مدوب  زج  اع  گر  م  ربار  ردب  ن 
! دید  یم  بی  سآ  مدش  یم  کی  دزن  کس  ره  هب  ه 

هچ... نغ  دا....حاال  هرف   ، رایه  ش،م  وای  ا،س 
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: تفگ درک یم دادیب شیادص رد هک یضغب اب باتهم

؟ هدیمن یربخ سک چیه ارچ دش... تعاس هدزای _

!؟ تعاس هدزای

رد شوایس یادص و تسشن ما هناش یور یتسد

: دیچیپ مشوگ

اجنیمه لمع قاتا هتفر هچنغ یتقو ...زا ناهج _

... یداسیاو

... نیشب ایب

: مدز  بل  بر  زاد  مه  اگن  نتش  ادر  ب  نو  د 
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؟ دیون _

... شتقو ،االن ناهج _

درک. تشم ار شا هقی و هدمآ باال تدش هب متسد

منک. لر تنک ار ممشخ متسناوت یمن

منک! لر تنک ار زیچ چیه هچنغ نودب متسناوت یمن

؟ ندوب یرهاوج ناهج تشاد هدیاف .......هچ

؟........ هچنغ نودب ناهج تشاد هدیاف هچ

! شوایس هدب ونم باوج

هش... ریگ  یپ  ماس  ح  اما  درک  _فرار 
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! ناه  _ج 

رس! پ  نک  لر  تنک  وتد  وخ   . تس  شین  تقو  االن 

زاب ش  وای  س  هقی  یو  زار  ار  متش  ،م  دیس  یاد  ص  ا 
. مدی  بوک  راو  ید  هب  مش  خ  واب  هدر  ک 
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... درک  یم  ما  ه 

... دیو  ن  هچ...فرار  نغ  زا  یر  بخیب   ... وره  ار  نیا  یاو  ه 
! مدو  خ  یاه  س  فن  یت  ح 

هب للع  ت  نو  دب  علم  قات  زاا  یرا  تس  رپ  ند  مآ  نو  ریب  ا 
. مدر  ک  تک  رح  ش  ت 

... متخ  انش  یم  ار  و 

ش ساب  ل  یو  ر  هدش  قاج  نس  تر  اک  هب  یه  اگن  مین  ا 
: مدز  ش  یاد  ص  و  هدش  لید  بت  نیق  ی  هب  م 

... ینا  درم  منا  _خ 

رب هک  یرا  شف  دات.اب  سیا  و  دیخ  رچ  متم  س  شهب  ر 
: مدز  بل  مدر  ک  یم  حس  مح  ور  یو  ر 

هچ... _نغ 

... مدی  سر  ت  ی 

! ملا  وس  ند  رک  لم  اک  ز 
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... شباوج زا یتح

رپ شنامشچ هک دوب هدناوخ متروص ارزا نیا راگنا

دما. رد کشخ و یدج حتلا نآ زا

نوریب شگنر یبآ مرف بیج ارزا شیاه تسد

: تفگ و هدیشک

... میدروآ رد ور هلولگ _

یرتشیب تاع طاال رتکد ... هبوخ شیمومع تیعضو

... هدیم نوتهب

... هشب هتفگ ییاهن هجیتن ات هشب مومت دیاب یحارج

دش. اهر تدش هب مسفن و هدش هتسب میاه کلپ

********

... هتب  شاث  تیع  ضو   _
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ش... خب  هش  یم  لقت  نم  هگی  د  م 

عقوم .هب  دوب  هدی  بد  یسآ  یتا  یح  یاگ  زار  یلی  خ 
... نات  سر  شبامی  ندی  نوس  ر 

یحارج هنک...  یم  دشن  یدهت  خرط  زون  ه  مگب  منو  تیم  ن 

. دوب  ینی  گ 

! دهرا  قلط  م  تح  ارتس  هبا  ز 

... همس  ش  ارب  س  رتس  راش،ا  ف 

وطالین ش  نامر  د  لو  ط  هنک  تی  اعر  ور  زیچ  همه  ه 

هش. ی 

ور و  هدر  ک  همز  مز  بل  ریز  یر  کشورادخ  یف  طص  م  ج 

: تف  گ  یو  لع  رتک  د  ه 

هنک تظ  فح  ادخ  رتک...  د  مین  ونم  _م 

. دوب  مفی  ظو   _

شار دتس  یو  لع  رتک  هد  چنغ  ومردا  ردپ  ند  ش  رود  ا 
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@DONYAIEMAMNOE

دز: وبل هتشاذگ ما هناش یور ثکم اب

؟ شینیبب منک گنهامه _

مدز: وبل هدرشف مه یور اررب میاه کلپ

_هن...
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دز: بل بجعت واب هدش عمج یمک شناوربا

؟ ینئمطم _

مدز: وبل هدرک یموه

... رتکد نونمم _

: تفگ و هداد ناکترس دیدرت اب

... ریگب سامت ماهاب یتشاد یراک _

مرانک وزا  هدر  ک  یه  اتوک  ثک  م  فر  ح  نیا  نتف  اگ 
. تش  ذ 

هطبار زا  هکن  آ  دوج  وابو  دوب  یی  اناد  درم  یو،  لع  رتک  د 
ییاه س  دح  اعط  ق  دوب  ربخ  یب  هچ  نغ  و  نم  نای  م 

. دوب  هدز  ام  هرا  ب 
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تخت یور ورب هدناسر ناتسرامیب ارهب هچنغ یتقو

تردق . دوبن منت رد یحور معال متشاذگ دراکنارب

... متشادن رکفت و ملکت

دوب گنر رپ منامشچ شیپ و منهذ رد هک یزیچ اهنت

شبقارم نم دوب رارق هک دوب یرتخد نوخ یخرس

! مشاب

کی دش  کب  اجن  یا  هب  راک  هک  نا  زا  رتد  وز  دیا  ن...ب 

. متف  رگ  یم  یق  طنم  میم  ص 

. دوب  ام  ودر  ه  عفن  هب  هک  یم  یمص  ت 

مه... دوب  نیر  ت  تخ  س  مه  میم  صت  نیا  اما  رید  دیا  ش 
... نیر  ت  تس  ر 
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؟ ناهج _

. متشگرب شتمس هب شوایس یادص اب

: تفگ و هدیخرچ ما هرهچ رد طایتحا اب شهاگن

... شخب هدش لقتنم هچنغ _

: متفگ و هداد ناکت رس

... هبوخ _

هب دوب  هدا  تفا  ش  لد  رد  هک  یک  ش  مفر  ح  نیا  اب  راگ  ن 
دز: بل  هک  دیس  ر  نیق  ی 

؟ هرذ  گ  یم  تر  س  وت  یچ   _

و ید  رم  راب  هراز  علم  قاتا  رد  تش  پ  تع  اس  هدز  ا 
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؟ هبوخ یگب طقف حاال هک یدش هدنز

زا مجح نیا هب هک یراک ... ینک یراک هی یاوخ یم

... هراد زاین تادص یدرس

تشپ ناشندوب دولآ نوخ دوجو اراب میاه تسد

. مدرک لفق مهرد و هدرب مرمک

ینشاچ هک یدرس و شمارآ واب هتفرگ یقیمع مد

مدز: بل دوب هدش میادص

... هدیون همهم مارب رضاح ردحلا هک یزیچ اهنت _

؟ تساجک ماسح

دز: بل  ته  شابب  وای  س 

اما... اس  هرا  دا  نو  _ا 
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هب هک منک روبع شرانک زا متساوخ و هداد ناکت یرس

: تفگ و هتفرگ ار میوزاب تدش

؟ ینک لو ور هچنغ یاوخ یم _
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شباال دتس  یو  زار  زند  پکل  راب  کی  اراب  مه  ا 
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. متخود شنامشچ وهب هدروآ

: تفگ و هدیشک بقع ار شتسد هناروابان

! ناهج _

مدز: بل ما هرهچ رد یرییغت نودب

وشن مچیپ اپ سپ همهم مارب یچ متفگ تهب _

... شوایس

*******

" هچنغ "

مج... یگ  مکی   _
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داد: باوج شمارآ هکاب درک هاگن رایهم هب نامام

جیردت ...هب هینوخ ومک یشوهیب یاه وراد رطاخب _

... هشیم رتهب

..؟ ناجاباب یراد _درد

هسفق رد هک یمک درد دوجو واب هدز یکچوک دنخبل

مدز: بل مدرک یم سح ما هنیس

مک یلیخ _

. مدن  اخر  چ  قات  ردا  ار  مه  ا 

داه.... رف  و  دیس   ، اباب  جاح  و  نام  با،ام  تهم  و  رایه  م 
ش؟ وای  ؟س  تس  اجک  ناه  ج 

شاب وای  وس  هدر  وخ  قات  ا  بر  د  هب  یا  هقت  نیح  نیم  ه 
دش! ودرا  فل  متخ  یاه  یک  ارو  خ  زا  یا  هس  ی 
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هدش یناغارچ شهاگن اب مزاب یاه مشچ ندید اب

: تفگ

هدش! رادیب یک نیبب _هب!

... متفرگ ایچ تارب نیبب ایس نوج

هدیشک نوریب هسیک لخاد اهارزا کشاول و لیتساپ

: دمآ رد رایهم یادص هک داد ناکت اوه یور ورب

! شوایس _

تیاعر ور یصاخ ییاذغ همانرب تدم هی دیاب هچنغ

! پوس و تاعیام هنک،عفال

: تف  وگ  هدی  باوخ  ش  وای  ژیس  ر 

هللا! _یا 
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؟ هلسنک سپ

! سپ مروخ یم ور یا هباشون نیا

مدز: وبل هدز یکچوک دنخبل

؟ ساجک ناهج _

یهاتوک ثکم واب هداتسیا تکرح زا شوایس تسد

دز: بل

هیچ؟ شمسا ورای .... یرس هی یارب _

شیپ هرب دش روبجم ... دیون هدنورپ یارب تاع طاال

... ماسح

تسناوتن مند  ش  راد  یب  ات  هک  دوب  مهم  ردق  نا  ینع  ی 
؟ دنا  م 
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هک دوب دوهشم یردق هب دیس یاه مخا ندش عمج

منک. یشوپ مشچ متسناوتن

! عمج هرابکی توکس

! شوایس یاه ندیدزد هاگن

... مناد یمن نم هک هداتفا یقافتا

؟ نتفرگن ودیون _

درک. رارف _
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. متفرگ یقیمع ومد مدرشف مه یور اررب میاه کلپ

. تشگ یم دازآ دیابن وخلا... طخ رازه رام نیا

: تفگ نانیمطا هکاب دیسر مشوگ هب رایهم یادص

یم شادیپ هداد، شاب هدامآ ادحاو همه هب ماسح _

ننک...

دز: بل  یم  ارآ  یاد  ص  اب  د 

هللا... ش  _نا 
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. متخود اباب جاح وهب هدرک زاب ار میاه کلپ

دیشک مرس یور اررب شتسد و هدز ینابرهم دنخبل

شوپ یا همرس یراتسرپ و هدش زاب قاتا برد هک

دش. دراو

و هدرک هاگن قاتا لخاد دارفا هب بیجع یتلا ابح

: تفگ

. دینک خیلا وقاتا دیاب هدش. مومت تاق مال میات _

: تفگ و هدرک یتسد شیپ شوایس

؟ هتسرد هنومب هنوتیم رفن _هی

: تف  وگ  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر  راتس  ر 
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واب تسین یمومع شخب نیا هن... لوا زور دنچ _ات

ینامرد رداک طقف هتشاد هک ینیگنس لمع هب هجوت

رتکد اب نوتییانشآ رطاخب . هنومب ششیپ هنوت یم

. نداد هزاجا ور هقیقد دنچ نیا

. میدب هزاجا مینوت یمن نیا زا رتشیب

هناچ ضغب دش. هریخ متروص هب یتحاران اب نامام

. دنازرل یم ار شفیرظ

شمارآ .اب متفرگ ار شتسد و هدیشک ولج ار متسد

مدز: بل

... شابن نارگن ... نامام مبوخ _نم

دز: بل  ادص  ی 

یم... شو  گ  رگج  ...وت  منا  رگن  هش  یمه  نم   _
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و هتشاذگ نامام هناش یور اررب شتسد اباب جاح

: تفگ

... مناخ مییایم مزاب _

کرت ار قاتا هاتوک یاه یظفاحادخ اب همه مارآ مارآ

. دندرک

دوب. شوایس رفن نیرخآ

دز: بل دوب هداتسیا هک یا هطقن نامه زا

... شاب تدوخ بقارم _

: مدز  بل  هدا  د  ناک  ت  سیر 

هش... _اب 
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هدافتسا تصرف زا هک تشادرب برد تمس هب یمدق

: متفگ و هدرک

! شوایس ینک یم یفخم ور زیچ _هی

نم! شیپ اما...هن یتسه یبوخ رگیزاب

دنخبل و هتخادنا متمس هب یهاگن مشچ هشوگ زا

دز: یکچوک

نک... تحارتسا _
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**********

قیمع و مرگ یا هسوب هک مدوب یرادیب باوخ نایم

. تسشن ما یناشیپ یور

دش! انشآ یدرم رطع رپزا رابنیا ممارآ مد

تکرح میا  هوم  نای  طم  ایتح  وابا  مرن  ش  ناتش  گ 
دات. اسی  هرا  بکی  وهب  هدر  ک 

. مدر  ک  زاب  ار  میا  ه  پکل  دش  ادج  هک  ش  یاه  بل  یام  ر 
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ار متسد هک دوب هدیخرچن هنشاپ یور الرب ماک زونه

! متفرگ ار شکچوک تشگنا و هدروآ باال

زا وطالین باوخ لصاح هک یراد شخ یادص اب

مدز: بل دوب اهوراد ریثات

؟ یرب یتساوخ یم ندید نودب _

هب میقتسم و هدیخرچ متمس هب یهاتوک ثکم اب

دش. هریخ میاه مشچ

: تفگ و هدش اج هباج منامشچ نایم شهاگن

... مدید _

: متف  وگ  هتخ  ادنا  باال  یی  ورب  ا  ی 

! مدی  دن  نم   _
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همین یاضف اررد شیولگ کبیس سوسحم تکرح

. مداد صیخشت یبوخ هب مه قاتا کیرات

ای... دوب رارق یب

حاالشت یارب یرگید لا وس دناوتب مزغم هکنآ زا لبق

مناتشگنا نایم و هدمآ ولج ناهج ناتشگنا دزاسب

! دندش لفق

ددنبب شقن میاه بل یور رب دمآ یم هک یمارا دنخبل

دش! عمج دروآ نابز هب هک یا هلمج اب

ش یپ  ید  رگ  یم  رب  تن  ا  مرد  لو  ط  ند  ش  موم  زات  دعب   _
یف... طص  م  ج 
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مدز: وبل هداد ناکت یرس ماهفتسا اب

؟ هتساوخ روطنیا اباب جاح ـ.. مدوخ هنوخ _

مکحم و یدج دهدب ملا وس هب یخساپ هکنآ نودب

داد: همادا

مه... هلحم یوت مه . مراذ یم ظفاحم تارب _

هن!هن!

ال صا نیا... و درک یمن هاگن میاه مشچ هب ناهج

! دوبن بوخ

درک؟ یم راک هچ تشاد

قیمع میا  سه  فن  هک  دوب  هدش  مک  ژن  یس  کا  راگ  ن 
: درک  تک  رح  ما  هقی  قش  رانک  زا  قر  وع  ه 
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@DONYAIEMAMNOE

... یاوخ یم منک یم سح ارچ ! ناهج _

: تفگ درس و یدج ینحل واب هدمآ مفرح نایم

... هنومودره عفن هب نیا ... میشادج ماوخ _یم

اسنوم #: هدنسیون
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! ناهج _

... مونشب ماوخ یمن مشچ زج یزیچ _

ار ما هتفر لیلحت رناژی اه وراد هکنآ دوجو اب

صرح واب هدروآ شتسد هب یراشف دوب هدنادرگنزاب

: متفگ

راکیچ وگن نکن، لیمحت مهب وتافرح مدوب هتفگ تهب _

منک...

یم تمواقم ملمج نیا ندیمهف ربارب رد راگنا اما

! ینک

: تف  وگ  هدی  شک  نو  ریب  متس  د  نای  م  زا  شار  دتس 

... مون  شب  تز  ا  ارچ  نو  وچ  و  هگا  و  اما  ماو  خ  یم  _ن 
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! ینک تحارتسا ماوخ یم

هطقن هب شا یهجوت ویب ییوگروز مجح نیا زا

. مدوب هدیسر شوج

دنلب حاال مبلق مشخ ورپ صرح رپ یاه شپت یادص

! دیچیپ یم مشوگ رد

نیا زا رتشیب متسناوتن برد تمس هب شتکرح اب

: مشاب راددوخ

دوب! مدوخ میمصت _

! دات  شاسی  یاج  ر 

! تم  اص  و  نم  هب  تش  پ 

! داد  یم  ش  وگ  دیا  دز،حاالب  شار  یاه  فر  ح 
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ار شفرح و دنک تبحص رفن کی طقف هک ینامز

!! تسین وگتفگ اه فرح نآ دنزب

: مداد همادا و هدش زیخ مین یتخس هب

ویتنعل مدق نوا زاب میدرگرب بقع هب مراب رازه _هگا

! مایم ولج

! ینک شنزرس وتدوخ مراکنیا رطاخب یرادن قح

! یریگب میمصت نم یاج یرادن قح

وتاماوخ یم  ون  ماو  خ  یم  هک  هخرچ  یم  وتن  رود  ا 

! یرا  د  مش  چ  عقو  وت  ینک  یم  فی  در  مار  ب 

ناونع اب  فر  مخز  هلم  ج  هی  ینو  ت  یم  ن  یی  اهنت  هب  و 
نومنیب هط  بار  یوهب  زاسب   " هنو  مود  ره  عفن  "هب 

! ینو  بسچ  ب 
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... ینوتیمن

... ینک مشزاون مباوخ یتقو

! یرهاوج ناهج دوب باوخ یگب مدش رادیب یتقو

! هتخیر هتقو یلیخ تمنهج خاک یاه هیاپ
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نایم ار برد هریگتسد متمس هب ندیخرچ نودب

وزاب هدیشک نییاپ ار نآ ثکم ،اب هدرشف شتسد

درک.

... شاب تدوخ بقارم _

جراخ اب مبناج هب یهاگن مین نودب و هتفگ ار نیا

... تسب شرس تشپ ار برد ، قاتا زا ندش

**************

بوخ ید...تهزا  رک  یم  تح  ارتس  ا  رتش  یب  مکی   _
ید... ش 
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کی یارب رگیدکی هب میاه بل ندرشف اب نامزمه

هب هنییآ لخاد زا مگنر یتشوگ رژبل ندرک تسد

مدز: وبل هدرک هاگن نامام نارگن هرهچ

زا رتشیب مدش بوخ هک یتقو وزا نامام مبوخ _نم

. هرذگ یم هتفه ود

: تفگ و هدش مهرد شیاه مخا

! ینک تحارتسا رتشیب دیاب دوب. نیگنس تلمع _

: متف  وگ  هتس  شن  میا  ه  بل  یو  ربر  ید  نخب  ل 

یمن نیا  زا  رتش  ...یب  هدوب  یف  اک  هام  کی  نک  روا  _ب 
! منو  مب  هنو  خ  یو  ت  منو  ت 

مش. یم  تی  ذا  مرا  د  راک  یب  یرو  طنی  ا 

هنک. یم  ن  درد  میی  اج  و  ممل  سا  نرظ  همه  زا  ن 
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همزمز مخا واب هدیبوک ما هنیس هسفق هب یدگل مبلق

"! نکن اشاح وناهج خیلا یاج " درک

رب ندیخرچ واب هدرک بترم میاهوم یور اررب شلا

مدز: بل هنشاپ یور

... مایم دوز _

؟ شهب مگب یچ تشگرب تاباب ؟ یرب یاوخ یم اجک _

شدنب هک وردحیلا هتشادرب تخت یور ارزا مفیک

: متفگ مدرک یم اج هباج ما هناش یور اررب

قناالب... مریم _

هچ!!! _نغ 
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: متفگ و هدروآ ارباال مهاگن

منودیم . تسین نم ملا هگید اجنوا منود _یم

. هدرک رییغت ... هتخوس

... شمنیبب ماوخ یم
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******

ار مهاگن و هداد همادا نابایخ یادتبا ارات میاه مدق

. مدناخرچ فارطا هب

. متشاد تسود ار حبص مد یاوه

اه... هبنش مه نآ

هریخ نامسآ وهب هدرب ورف مبیج لخاد ار متسد

. مدش

! یباتفآ یا هظحل و یناراب یا هظحل

دوب... نم هب هیبش ردقچ راهب نامسآ یاوه و حلا

؟ هرت  خد  _یآ 
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هجوتم و هدناخرچ رس ییانشآ یادص ندینش اب

. مدش شوایس

: متفگ بجعت واب هداتسیا میاج رد

؟ ینک یم راکیچ اجنیا ! شوایس _

: تفگ و هدش مخ درگاش برد تمس هب

کالم! مود سالم لوا _

... مراد تراک رپبباال

رب برد نتسب واب هتشادرب نیشام تمس هب یمدق

: متفگ مخا واب هدش مخ هشیش یور

هدز؟ گنز تهب منامام _سالم...
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: تفگ و هدمآ شک شیاه بل

شیپ عبر هی ضرف هب تنامام نم، رهاوخ _ایبباال

... هشاب هدز گنز

منک عمج هعبر هی منوتب هک یدید یچ نم یوت وت

! حبص تشه کیفارت یوت نوا ؟ تلا بند مایب

: تفگ و هدرک برد هب یا هراشا شنامشچ اب

... نیشب نک _زاب

: متفگ و هدرک اررت میاه بل

؟ یگب اجنیمه هشیم _

: تف  وگ  هدش  ید  اشج  هره  چ 
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! تسین ناهج شیپ مدصقم _

... نیشب و نک زاب ورد سپ ! مراد تراک
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ار هری  گتس  د  یق  یمع  مد  واب  هتش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 
ش شیپ  دص  قم  دیا  .ش  مدر  ک  زاب  ار  بر  ود  هدی  ش 
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هدش هیبش ناهج هب تیاهنیب شدوخ اما دوبن ناهج

دوب!

مدز: وبل هتسشن یلدنص یور رب

... وشن یدج هگید _

: تفگ و هدش زاب ششین

هر؟؟ تهبا یدرک _حلا

: متفگ و هدرک کزان شیارب یمشچ تشپ

ایس... نزب فرح _

: تف  وگ  هدر  وآ  رد  تک  رح  هب  ار  نیش  ا 
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.... مکی نک فیرعت ...وت تهب مگیم میسرب _

: متفگ و هدرک شهاگن یپچ پچ

عقوت یدیدج ربخ ییام هنوخ نویمرد بش هی _وت

؟ ینودن هک یراد

: تفگ فالرش ندز واب دیدنخ

دینش شوگ واب دید مشچ اب هشیمن ور ییازیچ _هی

وت! راکفا لثم

: متف  وگ  هتخ  ود  ناب  ایخ  هب  ار  مه  ا 

و رهظ  و  حبص   . تس  ین  ید  یدج  ربخ   ... مبو  خ  نم   _
ما. هنو  خ  یو  ت  ب 

یم با  مش،تک  ک  یم  یش  اقن  منز،  یم  فر  ح  لفل  اف 
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. منوخ

! یدید هام هی نیا یوت هک ییازیچ نومه

... رتمک هن رتشیب هن

؟ ینعی نیمه _

الهب ماک و هدرک عمج هنیس یور اررب میاه تسد

: متفگ مارآ و هدرمش . مدیخرچ شتمس

... شوایس _

ندز فرح هدرپ تشپ زا ؟نم یونشب یاوخ یم یچ

. دایمن مشوخ

: تف  وگ  هتف  شباالر  ناور  ب 
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هب یشیم ناهج هیبش یلیخ ینزیم فرح یروطنیا _

ایس! نوج

هب یداد هیقب لیوحت هک یغورد ماوخ یم طقف نم

... یدن نم دروخ

! شوایس _

: تفگ و هدروآ ارباال شیاه تسد

... تسین شتقو بخ...االن یلیخ _

. میدیسر ایب

: متف  وگ  هتخ  ادنا  مرا  نک  هب  ار  مه  ا 

کـ.. زاب  نه  ...د  بخ   _

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

مکشخ یا هظحل میدوب هداتسیا هک ییاج ندید اب

مدز.

: دیچیپ مشوگ رد شوایس یادص نامزمه

... یدش کالهف تفگ مهب باتهم _

اهنت متساوخ یمن ... اجنیا یایب یشیماپ ادرف زورما

. یشاب

؟ ینیبب وشوت یراد تسود

مدز: وبل هتخود یشورفباتک نیرتیو ارهب مهاگن

... منودیمن _

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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ندز رود  واب  هدش  هدا  یپ  مباوج  ربار  ردب  یف  رح  نو  د 
. درک  زاب  ار  متم  س  بر  د  نیش  ا 

: تف  وگ  هدر  وآ  ولج  شار  دتس  ممص  م  یه  اگن  ا 

... هرب  نیب  زا  منو  دیم  ن  نیا  _ایب...براز 

اما یرا  د  قلع  شت  هب  هک  ی  یاج  یار  ب  یگ  نتلد  منو  د 

. هیر  وج  چ  یت  شنسی  و 
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. میدب شماجنا مهاب رازب

هب هرابود و شوایس هب نیرتیو ارزا مهاگن دیدرت اب

: مداد نیرتیو

؟ هیروطچ _

یچ؟ _

! تسین وت ملا هگید هک ییاج هب نتفر _

: تف  وگ  هتف  رگ  یم  سرن  وق  ش  دنخ  ب 

... یبا  وخ  یت  قو  ید  نلب  زا  ند  ااتف  لثم   _

یش. یم  راد  یب  یت  فیم  یت  ق 
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... یدیرپ وت... یریم یتقو

مومت هگید اما هرازه یور تبلق ، هدنوم تسرت

... یدرک در وشتخس تمسق هدش...

ارهب متسد رگیدکی یور رب شنامشچ نتشاذگ اب

. مدش هدایپ و هتفرگ نیشام هندب

شوایس یوزاب رود ار مرگید تسد نامزمه اما

. مدیچیپ

. متخ  ود  ید  ورو  هب  ار  مه  ا 

. دوب  ن  یر  بخ  کچ  وک  هزا  غم  نآ  زا  رگی  د 

ملباقم زبس  یس  ارت  اب  هقبط  ود  با  تک  هفا  ک  کی  حاال 
. د 

هدش راک  نآ  طس  و  رد  هش  یش  و  یبو  چ  نیر  تیو  میر  ف 
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دوب...

اب درگ یاه زیم رس رب لخاد هک ییاه یرتشم

ردحلا هک نامزمه دندوب هتسشن دیفس یاه یزیمور

ار ناشرانک یاه باتک دندوب هوهق و یاچ ندروخ

. دندرک یم هعلا طم

مه شمسا . متخادنا رد رس وهب هدروآ ارباال مهاگن

دوب! هدش ضوع

" جات "مین

. متش  اربادر  مدق  ن  یلوا  و  هتس  شن  منت  رب  یزر  ل 

حس رگی  شد  وای  س  تس  د  راش  ابف  ید  عب  یاه  م 

دش. یم  ن 
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ار ونآ هتشاذگ برد یور اررب شتسد نم زا رتولج

داد. له

اب قح و هدش دنلب برد باال کچوک هلوگنز یادص

دوب. شوایس

! طوقس نیرخآ ... مدق نیلوا
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یقیمع ومد هدناخرچ لخاد یاضف اررد مهاگن

. متفرگ

سبح کی زا دعب مه نآ هنیس رد سفن ندرک اهر

دوب.اما... یبوخ سح قیمع

هچ؟ دوب هدنام مغ حاالهک

. مینیشب زیم نوا رس _ایب

هب سیر  هرج  نپ  رانک  هرف  ودن  زیم  شهب  وای  س  هرا  شا  ا 
. مدش  وا  اب  مدق  مه  و  هدا  د  ناک  هشت  اب  هناش  ن 

بقع ار  زمر  ق  یلم  خم  کت  شلا  ابب  یبو  چ  یلد  ن 
. متس  شن  ش  یور  ورب  هدی  ش 

. تس  شن  ملب  اقم  ش  هتک  مکد  ند  رک  زاب  اب  زین  ش  وای  س 
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؟ ییاچ _

و هدرک زیر ار شنامشچ هک مداد ناکت رس هرابود

: تفگ

... هشاب مرگ ود شهت تنوبز _

! نوبز هن دایم هرجنح زا ادص _

ناجنف ود یارب ناوج یاه رتخد زا یکی هب هراشا اب

دز: بل یاچ

... هچنغ _

نایم منه  ردذ  هزا  غم  ی  میدق  ریو  صت  ند  ش  فا  فش  ا 
: متف  وگ  هدم  شآ  ف 
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دوب. هقبط کی اجنیا _

هسفق تمس نوا ، دوب زیم هی میتسشن ام هک اجنیا

... باتک یاه

هک.... دوب نودلگ اتدنچ اه هسفق ردوباالی رانک

... مدیرخ نم ور اجنیا _

فقوت زیچ همه راگنا یا هظحل هلمج نیا ندینش اب

؟ مدوب هدینش تسرد درک.

شتمس هبو هتفرگ یزکرم یاضف ارزا مهاگن ثکم اب

. مدیخرچ

؟ یتفگ یچ _

: تف  وگ  هدر  ک  رت  شار  یاه  ب 
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شنتشاذگ تخوس یتقو ... شمدیرخ کناب زا _نم

... یجارح یارب

دوب. هدید یدایز بیسآ

اه همدقم نیا مامت تشپ هک یا هلمج سح اب

" شوایس " متفگ درس و مکحم هدیباوخ

: تفگ و هدروآ ارباال شتسد

هک ییاج ... اجنیمه درگرب ... ینک یراک یاوخیم _

! یراد قلعت شهب

اسنوم #: هدنسیون
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هک مدش دنلب میاج زا مسفن مکحم ندرک توف اب

: تفرگ ار مچم و هدیشک متمس ارهب شدوخ

ایس... نوج نکن مخا ... هچنغ _

تزا ینک راک هب عورش یاوخب اجره ینودیم تدوخ

... هنیشیپ وس مدع یهاوگ

: متف  وگ  هدم  شآ  فرح  نای  م 

ش! وای  س  تس  ین  وت  _راک 

هن؟ هگم  هناه  ج  راک  انیا  همه   ... انیا   ... ن 

یارب یر  خب  هتف  گ  وت  هب  ای  هدی  رخ  ور  اجن  یا  نو  اا 
! هنک  نار  بج  وش  هاب  اتش  هنو  تب  هک  یزو  ر  نین  چ 
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... تسین اربخ نیا زا یلو

! هنزب ندینشن هب وشدوخ هنوتیمن

منک. یم شیلا ح

هجنپ نایم زا متسد ندیشک نوریب واب هتفگ ار نیا

. مدرک کرت ار اجنآ دنلب یاه ماگ اب شوایس یاه

" شوایس "

ار مرس مدوب هدیشک زیم یور ار مدوخ هک روطنامه

: متفگ و هدیبوک شیور رب

منک! عناق وناهج هبِش هی یروجچ _نم
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یاه ناجنف دروخرب یادص اب مهارمه نفلت ندیزرل

دش! یکی تفرگ رارق زیم یور رب هک یاچ

. مدرک رکشت نوسراگ وزا هدروآ رسباال

رایهم مسا ندید واب هدیشک نوریب ار منفلت نامزمه

: مداد باوج

... شاداد وگب _

؟ دشیچ _

: متفگ و هدناخرچ ار مناجنف

؟ ینزیم سدح وشهت ات مگب نیرفآ تشوه _هب

: تف  وگ  هدز  ید  نخ  ک 
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مدوب هتفگ هدش... ناهج ود هخسن هچنغ _هرآ...

یلا! مب هریش وشرس ینوتیمن

... تیعضو نیا االنو منوا

؟ یراد شارب یا همانرب بخ؟ _

مااب هچنغ هدش راوگج لثم ناهج ! رایهم دش هام هی

! هنز یمن وم لول ود گنفت

: تفگ و دیدنخ دنلب یادص اب

. یشیم هجوتم رصع ... مراد همانرب نوشتفج یارب _

اسنوم #: هدنسیون
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" هچنغ "

زا یدورو شیپ یاه نابهگن یادص هب هجوت یب

. مدرک یط ار تکرش یاه وهلپ هدرک روبع طایح

له کی واب هتشاذگ برد حطس یور اررب متسد

. مدرک زاب ار نآ مکحم
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ندش زاب یادص اب دوب یزیچ پیات ردحلا هک نیعم

زا شنامشچ مندید واب هدناخرچ رس برد هنامصخ

دش. درگ بجعت تدش

؟ هچنغ _

هتفر شزیم تمس هب صرح ورپ مکحم یاه مدق اب

: متفگ دولآ مخا و

؟ ساهنت ناهج ... نیعم _سالم

اش هره  چ  رد  هک  ینا  رگن  واب  هدش  شبدنل  یاج  ز 
: تف  گ  دوب  نای  ع 

_سالم...

؟ مرا  یب  بآ  تا  رب  یلو   ، یلو  س  ا 
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مریسم و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس هنارس دوخ

. مدرک جک ناهج قاتا تمس ارهب

. مدش دراو و هدرک زاب دورو نذا نودب ار برد

: دیچیپ مشوگ رد مد نامه شیادص

... نیعم یرب ینوتیم یدرک لیمیا هگا _

لخاد هب هک یرگید مدق واب هداتسرف ارباال مناوربا

! مدیبوک تدش ارهب برد متشادرب

شباال لباق  م  یاه  هگر  ب  یور  زا  ثک  ابم  ناه  ج  هاگ  ن 
دش. لفق  منا  مش  چ  ورد  هدم  آ 

اما دش  زاب  دوب  هتخ  ادنا  هرگ  ش  ناور  با  نای  م  هک  یم  خ 
ندیشک بق  وابع  هدر  ک  عمج  ار  اه  نآ  هلص  باالاف 

: تف  گ  یبص  وع  دش  شبدنل  یاج  اشزا  یلد  ن 
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؟ ینک یم راکیچ اجنیا _

: مدی  رغ  و  هدر  شف  متس  د  نای  ارم  مفی  یک  هتس  د 

؟ هتح  ار  تن  ادج  _و 

؟ یچ  تب  ل 

مهب ش  وای  س  هک  یت  رخی  هش  وقن  ید  رک  رکف  ردق  چ 
؟ هدب  راک  داه  نشی  پ 

حاال! منو  ؟ا  منک  یم  لو  بق  ینک  رکف  دش  ثع  اب  ی 

و تس  رد  بیر  میگ  دنز  زا  یت  فرگ  میم  صت  هک  حاال 
! ناه  ج  ورب  یبا  س 

نک! عمج  متا  هیا  یپسس  شاب  مرا  نک  تس  ین  قرار  ه 

! ماو  خی  من  وتی  کری  ز  ریز  تب  حم  ن 

! مهف  ب  ونی  ا  ماو  مخی  وتد  وخ  ن 
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هب مدق ناهج مدروآ یم نابز هب هک یا هلمج ره اب

. دمآ یم ولج مدق

تسرد دوب؛ هدش دنلب شصرحرپ یاه سفن یادص

نم... دننام
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مدوب هدینش ار شوایس یاه فرح هک یا هظحل زا

و مریگب هلعش ات دوب هقرج کی دنب مدوجو مامت راگنا

! دوب هدز ار هقرج زیم،نآ تشپ ششمارآ اب ناهج

،زا مدوب هدیشک دایرف ار نآ ابیرقت هک رخآ هلمج اب

: تفگ شا هدروخ هرگ مه هب یاه نادند نایم

! نزن _داد

.... رتهب یراد هزات ... تسین بوخ تبلق یارب

هنیس تخ  ارت  متس  د  فک  مدیش  ک  ولگ  رد  هک  یغ  یج  ا 
: متف  وگ  هدی  بوک  اش 

ش... ابن  طق  ش!ف  ابن   ! یشاب  مرک  ف  هب  ماو  خ  یم  _ن 

ید! وبن  هک  هام  هی  نیا  موم  ت  ل 
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نایم مکحم ار مچم مشکب بقع ومتسد هکنیا زا لبق

اب نامنیب هلصاف ندرک مک واب هتفرگ شناتشگنا

: تفگ یمب یادص

؟ یاوخ یم هک هیزیچ _نیا

اب شتسد سمل زا هرابکی هب هک یسح دوجو اب

مدز: بل تسشن ملد رد متسوپ

_هرآ...

! دوب  ن  قان  ح  هک  غو  ر 

نوریب تد  ش  هب  ار  مچ  م  دوش  رپ  منا  مش  چ  هکن  زاآ  ل 

ار بر  د  زون  .ه  مدر  ک  تک  رح  بر  د  تم  س  وهب  هدی  ش 
روبع مرس  رانک  زا  ناه  ج  تس  د  هک  مدو  ب  هدر  کن  ز 

! تس  ب  تد  ش  هب  ار  نآ  و  هدر  ک 
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تسد زا یکی هک دوب هتشگنرب ما هتفر سفن زونه

هنیس هسفق هب مدنابسچ واب هدیچیپ مرود هب شیاه

! تشاذگ ما هنیس یور اررب شرگید تسد شا

نیا ارهب شدوخ یرارق یب اب مبلق هک ییاج تسرد

! دیبوک یم تمس ونآ تمس
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مراد نم نونج ...هب وملا ح یمهفب ینوتیمن "وت

منک! یم تداع

تداسح منوج همه اب وروت هنیبیم هک یسکره هب نم

منک!" یم

. متشاذگ شتسد یور و هدروآ ارباال منازرل تسد

فرح و نم هب نینچ نیا مندب هیناث مدص رد روطچ

درک؟ یم تنایخ میاه

رد یس  ؟ک  درو  خ  یم  ن  گن  ز  ینف  لت  هش  یمه  لثم  ا 
دز؟ یم  ن 

یقافتا وهچی  مدو  هدب  نام  نتف  ور  ند  نام  نای  م  ا 
؟ دات  فا  یم  ن 
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اب یتسود تسد منابز اما منزب یفرح هدرک زاب ناهد

دوش! ادج تساوخ یمن و هداد مبلق

مزغم فرح هب نانچمه هک دوب متسد دوجوم هار اهنت

داد! یم شوگ

واب هدرب ناهج ناتشگنا ارالهبالی مناتشگنا

زاب ار برد ما هنیس هسفق یور زا شتسد نتشادرب

. مدش جراخ قاتا وزا هدرک

رب گر  "هن"زب  کی   ... مبلق  نام  ا  یب  ش  شک  دوج  او 
. مدی  شک  دای  رف  ش  ر 

اش هناه  اوخ  دوخ  متا  یمصت  ش،  رور  ...ابغ  ناه  ج 
نیمه رگا  و  دری  گب  میم  صت  نامو  دره  یار  ب  تس  ناوت  ی 
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... دهد همادا دهاوخب روط

! دنیبب ار نم گنر دناوت یمن

! شا یتنعل شوغآ رد هن شنامشچ لباقم هن

*******

و هدرک وور ریز ار دوب هدروآ میارب هنازرف هک یشآ

: مداد رارق بطاخم ار باتهم

؟ دیریگ یم یسورع هگید هتفه ینعی _

هناشن هب  وسیر  هتف  رگ  ناد  ند  هب  شار  بل  هش  و 
داد. ناک  ت  تب  ث 

: تف  وگ  هدر  ک  یم  وه  هناز  ر 
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؟ ینعی نوتدوخ هنوخ دیر یم بش رخآ _

هک دیبوک هنازرف رس اررب شرانک نسوک باتهم

دش. دنلب شا هدنخ یادص

یسورع یچ یارب سپ ! امنک یم تا هفخ نازرف _

؟ مدرم نریگیم

: متفگ و هدز یکچوک دنخبل

. هنکیم تتیذا هراد _

! منک  یم  هک  همو  لعم   _

! منا  خ  راک  رس  یس  ورع  هب  هدن  وم  زور  هد  زا  رتم  ک 

؟ مزو  دب  ونو  ماس  ابل  یک  ؟  مری  گب  هچ  راپ  یک  ن 
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: تف  وگ  دید  نخ  با  ت 

... هکی  چو  ک  مس  ارم  _هی 

... ینو  سر  یم  وت  مرا  د  دام  تعا  ته  ب  ن 
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ترپ باتهم تمس ارهب شتشپ نسوک هنازرف رابنیا

درک:

منک هدامآ وراهب نشکلا ک مود یرس مکمک دایم تمع _

؟

یفن هناشن هب یرس و هدرک عمج ار ششین باتهم

داد: ناکت

! دایم هچنغ یلو دایمن ممع _

؟ نیدرک ادیپ لدم یتسار

مدز: بل ماهفتسا اب

یچ؟ لدم _

: تف  گ  یا  کالهف  فو  ابپ  هناز  ر 
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هگا ... هتسکش شاپ هنونز شخب دمالی زا یکی _

زاک وراسابل زا یکی دیاب میراین شارب نیزگیاج

... نوریب میشکب نشکلا

: متفگ و هتخادنا باال ییوربا یات

ادیپ ... هراد دایز انشآ امتح داهرف شابن نارگن _

... هنکیم

... مود یرس یارب ندرک اضما دادرارق دمال همه _

. تسین خیلا سک چیه

یلو... هراد یرظن هی داهرف

: متف  وگ  هدر  وآ  منا  هد  تمس  زاآشهب  یر  گید  قش  ا 

! نزب  اوه  ور  ونو  مه  _پس 
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: تفگ و هدز یدنخ کت

! ماجنیا هکاالن مدز _

هنازرف هاگن ندید و مرس ندروآ وابباال هدز کلپ

: مداد ناکت یفن هناشن هب یرس

! هنازرف نکن مشرکف ! ادبا _هن!

! شکب طخ ونم رود

مه.... مشیم فلت سرتسا زا مه

هی  ... هیس  لجم  ش  خب   ... هیص  وص  خ  نش  ککلا  هی  ادخ  _ب 
. هدن  وم  یلا  خ  روبدنل  پیگ  یان  یتس  ابآ  بدنل  یس  ک 

هچ... نغ  دهرا  ه 
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: متفگ و هدروآ ارباال یباعل هساک

! یرایمن عالومق دروم شآ لیلد یب وت متفگ _

حرط   دوب  هتف  رگ  ش  دوخ  هب  هک  یا  هنام  ولظ  م  هاگ  ن 
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: تفرگ هدنخ

"! هشمکش هچنغ بلق هب یبایتسد _"هار

ییاباب شوایس قَلا

: متفگ و هدرک زیر ار منامشچ

! نازرف ینوگ وت منک یم ونوتتفج _

ریز لیتساپ هتسب هی بش ره هک شوایس زا نوا

هاگن ونوا نهد هک وت زا منیا دایم هنزیم شلغب

! ینکیم

ثمال! متتسود نم

و... هنم زیاس مه ... هاوخب ادلیگ زا

دای! من  ادلی  _گ 
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... هرادن یشوخ لد دایز امسارم لدم نیا زا

؟ هتفر تدای وشاباب ناتساد

ار شیاه کلپ هک مدرک هاگن باتهم هب یمشچ ریز

: تفگ و هتشاذگ رگیدکی یور

... نکن هاگن روطنیا ... منود یم ییازیچ _هی

واب هدی  شک  مکی  دزن  یم  ارک  پو  س  هس  اک  هناز  ر 
: تف  گ  یم  ارآ  یاد  ص 

نک... رکف  مزا  _حاالوتب 

... یرا  د  تق  و  زور  ه 

تنت تی  ف  منز  ب  کو  ک  وس  ابل  تو  س  ود  منو  ت  یم  ن 
ه!

تخس ال  صا  نتف  رگ  روگ  ویف  نس  یو  ر  نتف  ر  هار  هگی  د 
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... تسین

نودب ینک تباث ناهج هب یتساوخ یمن هگم وت هزات

؟ موه ؟ ینک ادیپ راک هی ینوتیم نوا

... تصرف هی منیا هگید ایب

بل دش نشور مرس باالی هرابکی هب هک یغارچ اب

مدز:

... هلوبق _

اسنوم #: هدنسیون
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شآ هساک و نم نایم ار شهاگن بجعت اب هنازرف

: تفگ و هدناخرچ

؟ ینعی داد باوج _

ایس؟ هب مرایب نامیا

کزان ش  یارب  یم  شچ  تش  پ  منی  ریز  بل  ند  یوج  ا 
: تف  گ  با  تهم  هک  مدر  ک 

! هتش  هنآشر  داد  با  وج  تن  درک  کی  رح  _ت 
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دموا شیپ مارب یلا وس هی طسو نیا

هک هسرب ناهج شوگ هب هگا هدرک رکف نیا هب داهرف

یوت هرایب داوخ یم لدم ناونع هب ور هچنغ

... مسارم

: متفگ تیدج واب هدمآ شفرح نایم

! هنوسرب ناهج شوگ هب هرادن قح یکشیه _

! هنم میمصت نیا

. منکیم داوخب ملد هک یراک ره نم ... نوا هن

******

؟ هروطچ بخ... _
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هب هنیآ لخاد زا میاهوم ندیشک ولج واب هدز یخرچ

مدز: بلو هدرک هاگن هنازرف

... هزاب یلیخ شتشپ ... نازرف _

هنوش زا یدرک ملا هچراپ وسابل لک ردقچ ره گنشق

هن؟ یدز شرمک و

و هدیشک مرمک یدوگ ات ندرگ ارزا شتشگنا دنخبل اب

: تفگ

... مرتخد هشاجنیا هب شیگنشق _

... دایز هشیمن هدید شور هتفیم میراذیم زاب وتاهوم

هدش زاب  همی  اتن  هقت  ود  اب  قات  ا  بر  د  هک  مدر  ک  یم  و 
: مدی  نش  ار  داه  رف  یاد  ص  و 

وت؟ مای  ؟ب  ارتخ  _د 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ دنخبل اب هنازرف

... دیئامرفب _

نهریپ ندید واب هدش قاتا دراو شمارآ اب داهرف

هنازرف هب هاگن واب هتخادنا ارباال شناوربا منت یوت

دز: بل

. هشاب دیاب هک یزیچ اقیقد هدش... _عیلا

اسنوم #: هدنسیون
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: تفگ و هدیشک متمس ارهب شهاگن دنخبل اب

؟ یدید هیچ؟سونلا ترظن بخ... _

: متفگ مرس نداد ناکت واب هدرک اررت میاه بل

... هبوخ یچ همه هرآ... _

تارب هنح  ص  ور  بیر  هکن  یا  لبق  مراپسب  تف  گ  ادلی  _گ 
. ننک  تس  شرد  خبش  مار  شآ  ونم  د  ه 
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: متفگ و هدز یدنخلت

؟ دموین _

: تفگ و هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

... هدوز شارب زونه . دنوم رایلیا شیپ _

ام نس یوت ندرک شومارف مسا هب یزیچ ینودیم

. هرادن دوجو

مینک یدنب تیولوا میریگ یم میمصت نومدوخ ام

... نومتارطاخ یارب

هشوگ و  میی  ایب  رانک  خلت  یاه  هرط  اخ  یض  عب  ا 
و مین  ک  یگ  دنز  ش  ایباها  هروخ  ب  کاخ  میر  ازب  نو  منه  ذ 

... مید  ن  نو  ش 

نداد نو  شن  یو  ابق  طق  ...ف  همو  د  هتس  د  وزج  ادلی  گ 
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هنک. یم نوهنپ وشدرد شادنخبل و شدوخ

مدوب مرانک هک یتدم مامت رد ادلیگ دوب. داهرف اب قح

شدوخ زا فعض ناونع تحت یساسحا یا هرذ یتح

دوب... هدادن ناشن

دوب.اب نم ناتساد تیصخش نیرت یوق اعطق وا

زگره دروآ یمن نابز هب رگا هک ییاه یتخس دوجو

. مدیمهفیمن

س پس  و  درو  خ  بر  د  حط  س  هب  هک  یم  ارآ  یاه  هقت  ا 
هدش ودرا  درگ  کن  یع  یاب  مادنا  زیر  رتخ  شد  ندش  ز 

: تف  وگ 

؟ یی  اهن  کچ  یار  ب  دیی  ایم  ناب  رق   _

نا... هدا  مآ  اه  هچ  ب 
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: تفگ و هداد ناکت تبثم هناشن هب یرس داهرف

یاهوم یارب تسرفب ور همطاف طقف ... میرب _

... هچنغ

داد: همادا و هدرک ام هب ور

... نوتمنیب یم ود" "سنلا یوت هگید تعاس کی _

دش. جراخ قاتا زا نامتقفاوم اب

اسنوم #: هدنسیون
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هدیبوک رگیدکی ارهب شیاه تسد فک قوذ اب هنازرف

: تفگ و

... مراد یبوخ یلیخ سح _

. هشیم نفخ یچ همه منئمطم

: تف  گ  هک  مدا  د  ناک  رت 

؟ هدی  دج  تد  نبند  رگ  هچ،  نغ   _

نیگن نرظ  مش  چ  هی  هیل  ش...بق  مدو  ب  هدی  حاالدن  ات  ن 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

دوب!هن؟ راد

هاگن " هچنغ و ناهج " دنبندرگ هب هدش زیر نامشچ اب

هقی لخاد ار نآ هک دیایب متمس هب تساوخ و هدرک

: متفگ مهاگن نتفرگ واب هدرب ورف نهاریپ

؟ شمرایب رد دیاب ... هدیدج _هرآ

: تفگ یکچوک دنخبل واب هدمآ باال ثکم اب شهاگن

شنوشن تندرگ ور دایم هک یتس ، تسین _هنالمز

! هدیمن

قاتا یبو  چ  بر  د  حط  س  رب  هک  ییاه  هقت  اب  نام  ز 

هدش شبدنل  یاج  هزا  نازرف  دش  هدز  هناز  رف  یص  وص  خ 
: تف  وگ 
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منم هنک یم یکوا وتاهوم نوا ...ات همطاف منیا _

. مدرگیمرب منک ضوع وماسابل

*******

" رایهم "

یرس داهرف اب نامکرتشم ناتسود یارب دنخبل اب

مدناخرچ یم ار مبارش ماج هک وردحیلا هداد ناکت

: متفگ و هداتسیا شوایس رانک

سان اال هدش کالهف ناهج ... شوایس نک یراک _هی

هرب... هشاپ

ناهج   هک  یت  مس  شهب  هاگ  ن  ند  ناخ  رچ  شاب  وای  س 
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: تفگ دوب هتسشن

هدش... نوماوعد ناهج و _نم

مرب... شتمس ماوخب منک یمن رکف ؛ شتسار

نآ سوسحمان هک حلا نیع ورد هتفرگ ار شیوزاب

: متفگ بل ریز یتحلصم یدنخبل اب مدیشک یم ار

و نک هدافتسا طالیی تصرف نیا _هچعیلا...زا

نک. یتشآ

دز: بل  رغ  رغ  ا 

مرگرس یار  ب  تس  ین  رت  هاتوک  نم  زا  یرا  وید  اباب   _
؟ هاش  ریش  ند  ر 

؟ هنک  مرگ  وش  رس  هنو  تیم  ن  یک  ی  مدآ  همه  ن 
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: مداد باوج و هدرک تشرد ار منامشچ

یم مادص نراد ! دیشخبب ابهی" ومدآ همه نیا _

هن! وروت یلو ، هنوچیپب هنوتیم ننک"

: تفگ مناتشگنا نایم زا ماج نتفرگ واب هدرک یفوپ

هش... یم ممز ال ریش نهد وت مریم مراد _

: متف  گ  فا  رط  هبا  هاگ  ان 

طقف  ... تن  درگ  پس  بدای  داوخ  یم  متس  ایس...د  ورب   _
و

رب مدق  نلا  س  رگی  د  تم  س  هب  هک  هناز  رف  ند  ید  ا 
ش تمس  شهب  وای  س  با  وج  هب  هج  وت  نو  دب  تش  ادی  م 

. مدز  ش  یاد  وص  هتش  ادر  ب  م 

. دیخ  رچ  و  هدا  تس  یا  بج  عت  ا 
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داد. با  وج  ال  باقت  م  هک  مدر  سالمک 

: مدا  د  هما  ودا  هدر  ک  نلا  س  هب  یه  اگن  م 

رد مری  گیم  س  امت  ش  باها  یچ  ره  ؟؟  تس  اجک  داه  _رف 

... تس  سین  رتس  د 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

منک؟ تبحص شاهاب منوتیم

: تفگ و هداد ناکت یرس

... نییایب مهارمه ... هدرک مومت راشژ دیاش _

تکرح هنحص تشپ رد هدش هیبعت قاتا تمس هب

: تفگ و هدرک

... همیرگ یاه هچب شیپ پچ تمس قاتا سنلا _هت

یزادرپرون یاه هچب شیپ مرب تمس نیا زا دیاب نم

؟ دیرادن یلکشم

هاتوک یر  کش  وابت  هدا  د  ناک  ت  یف  ن  هناش  هبن  سیر 

. مدر  ک  یط  ار  هدش  هتف  گ  ریس  م 

داهرف هک  مدو  ب  هدی  سر  ن  نلا  س  یاه  تنا  الهب  ماک  زون  ه 
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دش. جراخ دوب هتفگ هنازرف هک یقاتا نامه زا

و هدرک شرانک یاهوجرنه هب یا هراشا مندید اب

اب مدق مه رگید هک دنوش ادج تساوخ اهنآ زا راگنا

. دندماین وا

یگشیمه یاصع و مکحم یاه مدق اب هک روطنامه

: تفگ و هتخادنا باال یرس دمآ یم متمس هب شا

؟ ینک یم راکیچ اجنیا _

هرب... داوخیم ناهج ؟ ینک یمن عورش ارچ _

ش گنر  یا  هرق  ن  لیت  سا  یچ  م  تع  اس  هب  یه  ا 
: تف  وگ  هتخ  ا 

هنح... ص  یو  ر  هری  م  هگید  هقی  قد  جنپ  لو  ا  رود   _
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؟ همدنچ رود هچنغ _

. مراد شارب یرکف هی ...اما موس _

********

" هچنغ "

و هتخ  ود  هنی  یآ  هب  مار  هاگن  قات  زاا  همط  اف  جو  رخ  ا 
. متف  رگ  یق  یمع  م 

اهنت  ... دوب  هدن  اشن  مان  هرهچ  رب  یظ  یلغ  ش  ی 

بل دمآ  یم  مش  چ  هب  تم  سق  ره  زا  رتش  یب  هک  یت  مس  ق 

! دوب  هدش  زمر  ق  تی  اهن  یب  هک  دوب  یی  ا 

! ناش  ودخر  زمر  ق 
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هقی لخاد ارزا شوایس ییادها دنبندرگ هاگادوخان

. متفرگ مناتشگنا نایم و هدیشک نوریب ما

پژ مشوگ رد زونه شندید ماگنه ناهج مارا همزمز

دش... یم کوا

"! ناهج ِهچنغ "کت

دنبندرگ و هدش درگ منامشچ برد هرابکی ندش زاب اب

یتسد نیح نیمه هک مدرب ورف ما هقی رد هلجع اراب

! دیچیپ میوزاب رود هب

. مداتسیا میاج ورد هتفگ ینیه

اسنوم #: هدنسیون
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. مدش هنازرف هجوتم اپ هنشاپ یور رب ندیخرچ اب

: متفگ یا هدش لر تنک مشخاب

؟ ینک یم راکیچ ... مدیسرت ! هنازرف _

: تفگ و هدز گنچ زیم یور ارزا مکچوک یتسد فیک

! سام تبون ...االن هدرک رییغت همانرب _

: مدز  بل  و  هتخ  یر  ورف  منو  رد  یز  ی 
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! موس رود یتفگ دوز...وت ردقچ ... ردقچ یچ!؟ _

وردحیلا هتفرگ منامشچ زا تعرس ارهب شهاگن

یمرب زیم یور ارزا یلا متحا زاین دروم لیاسو هک

: تفگ تشاد

درک... رییغت ییوهی هک متفگ _

نک... هلجع

قاتا زا  درک  مکم  وک  هت  فرگ  تس  ردد  ار  منم  اد  نیی  ا 
. موش  جر  ا 

. هتس  شن  نان  امه  م  نای  م  حامت  مه  ناه  ج  متس  ناد  ی 

... لبق  هعف  د  دنن  ام  تس  ر 

. مدر  ک  یم  ظف  ح  ار  مش  مار  آ  دیا  ب 
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واب هدمآ متمس هب داهرف هنحص تشپ هب ندیسر اب

لخاد یگنر یکشم و کچوک یشوگ نداد رارق

: تفگ مشوگ

... هنحص یور یریم نم شرامش بخ...اب یلیخ _

یمکحم یاد  ص  واب  هدر  شف  مه  یو  ربر  شار  یاه  پکل 

بطاخم دند  ش  یم  ن  مار  ا  یا  هظ  حل  هک  شار  نایف  ارط  ا 
داد: قرار 

! تک  _اس 

ناهج هب  ته  ابش  یب  هک  ش  یاد  ص  هبذ  ج  زا  یا  هظ  ح 
. تخ  یر  ورف  ملد  دوب  ن 

اما یو  ق  هچ  یها  م  نید  نچ   ... رگی  د  تس  ا  لد   "
"! یس  اسح  ا 
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: تفگ و هتخود منامشچ رد میقتسم ار شهاگن

یا؟ هدامآ _

وش وسنلا هنحص تشپ نیب یاضف هب یهاگن

ب کسام یشخب نانیمطا و مارآ دنخبل واب هتخادنا

یدنلب یاهرپ و دوب تس سابل هکاب یا هکساملا

: متفگ و هدز منامشچ هب تشاد

نک. دامتعا مهب ما... هدامآ _نم

نایم تل  بت  هب  هاگ  وابن  هدرک  همز  مز  یم  ارآ   " "عاهیل 

: تف  شگ  رایت  سد  یاه  تس  د 

... کی  زوم   ... رون   _

؟ یرا  د  تش  وگ  یو  ت  وما  دص  هچ  ن 
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@DONYAIEMAMNOE

دز: بل هک مداد ناکت تبثم هناشن هب یرس

هس... _

ود...

ورب... کی...

اسنوم #: هدنسیون
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هدرک سوبحم داهرف شرامش یادتبا زا هک یسفن

. متشادرب ار ماگ نیلوا و هدرک اهر ار مدوب

. میدوب هدرک نیرمت زور هس نیا مامت هک روطنامه

... میقتسم هاگن

... فیرظ اما مکحم یاه مدق

تسد یادص سنلا ییادتبا شخب رد منتفرگ رارق اب

دش. دنلب میور شیپ تیعمج

تابرض عورش اب گنهامه و هدرک یهاتوک ثکم

. متشادرب ولج تمس ارهب میاه مدق گنهآ

س... لو...رت  ا  م 

انش.... آ  یا  هرط  اخ   ... مود  م 

ش... مار  ...آ  موس  م 
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... محور ... مبلق نم... دوب، مارا زیچ همه حاال

هنازرف یادص هک مدوب هدرک یط ار هار همین ابیرقت

: دیچیپ مشوگ رد

... هتتسار تمس ناهج _

تسار تم  س  هب  ار  مرس  یا  هظ  حل  یع  یبط  یلی  خ 
. متخ  ود  ش  دید  رت  دورپ  ولآ  مخ  ا  هاگ  وردن  هدن  اخر  چ 

! درک  یم  ن  روا  شارب  نامشچ  لبا  قم  ریو  صت  راگ  ن 

واب هدر  ک  هاگ  ن  ملب  اقم  هب  هرا  بود  مار  آ  پکل  کی  ا 
یتمس زا  رابن  ویا  هدز  ی  خرچ  هار  یاه  تنا  هب  ند  ریس 

! متش  گرب  دوب  هتس  شن  وا  ه 
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شاهاپ یور رب هکشناتسد ات اهنت ار مهاگن رابنیا

... مدیشک باال دوب هتشاذگ

دنب دنب هک درشفیم و هدرک تشم یدح ارهب اهنآ

دز. یم یدیفس هب شناتشگنا

دوب هدیسر ییادتبا شخب هب هک مود لدم ندمآ اب

هنحص تشپ هب ییامن نادند دنخبل واب هدز یخرچ

. متشگرب

اب دوب رگشیامن هحفص رد اشامت ردحلا هک داهرف

: تفگ و هداد ناکت تیاضر هناشن هب یرس مدورو

دوب... _عیلا

یادص نت  واب  هدی  شک  ش  یول  ردگ  یغ  یج  هناز  ر 
: تف  گ  یم  ا 
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... یدوب هکرعم _

! تفاصک دش سبح تنتشادرب مدق اب مسفن

... یدوب هدش هکلم هی هیبش

هب یجورخ تمس زا یریگرد یادص هک مدرک یرکشت

! دیسر مشوگ

بل نامزمه ود وره هدرک هنازرف هب یهاگن داهرف

: دندز

دموا _
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برد هک  دوب  هدش  عطن  ق  ناشه  اگن  نای  م  هتش  ر  زون  ه 
. دات  اسی  بو  چر  اهچ  رد  ناه  وج  هدش  زاب  تد  ش  ه 

ماگ اب  دند  وب  قات  ردا  هک  ینا  سک  مام  هبت  هج  وت  ی 
واب هتش  بادر  زیخ  دا  هرف  تم  س  هب  مکح  وم  بدنل  ی 

دوخ تم  س  هب  مکح  ارم  اشوا  هقی  نتف  رگ  گن  چ 
: دیر  شغ  ترو  ص  ورد  هدی  ش 

ید!؟ رک  وش  نیا  یط  اق  ونم  نز  یق  ح  هچ  _هب 

؟ درک  یم  راک  یچ  یت  نعل  هنح  ص  نو  ا  یو  ر  نم  هچ  ن 
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دوب. هدش سبح مسفن

هک ناهج مشخ مجالترپ مه داهرف شمارآ تباب مه

! تفص کی زا دوب رپ

" تیکلا "م

یرگید تمس هب دندوب هداتسیا قاتا رد هک یدارفا

یاه لدم دندوب یقافتا نینچ هدامآ هک راگنا و هتفر

یور درب،رب یور یدنب نامز هب هجوت اراب یدعب

. دندرک تیاده هنحص

اهنت تد  م  مام  هکت  دش  هدیش  ک  داه  رف  تم  س  هب  مه  ا 
هریخ ناه  ج  مش  خ  زا  هدش  سخر  هره  چ  هب  تو  کس  ر 

. دوب  ه 

دند. ریس  مه  ش  وای  وس  رایه  م  نیح  نیم  ه 
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رب حاالعالهو هک دندوب هدیود ناهج رس تشپ راگنا

سفن سفن یادص ناهج مشخ رپ یاه سفن یادص

دوب. هدرک اررپ قاتا یاضف زین اه نآ ندز

گنهآ جوا هب هدنناوخ هک میدرک یم رکشورادخ دیاب

نوریب هب ناهج دایرف یادص جورخ زا عنام هدیسر

. دشیم

؟ یشرهوش ماوت ینئمطم !؟ تنز _

یارب دش  یا  هقر  ج  داه  رف  هنادر  سنو  خ  فر  ح  نیا  راگ  ن 
و هدی  شک  بق  شارع  یاه  تس  د  هک  ناه  ج  راج  ف 

! دیب  وک  داه  رف  تر  وص  رد  یم  کح  م  تش  م 
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شیب متسناوتن هک دیچیپ مشوگ رد یروط شیادص

. مشاب رگاشامت نیا زا

. مداتسیا داهرف واو نایم و هدرک دنت اپ شتمس هب

متسد ندیبوک واب هدیشک منامشچ یور ارزا کسام

: متفگ شا هنیس تخت

سبـــهت! _

اسنوم #: هدنسیون
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تشپ و یدیشک بقع شیپ هام هی وتدوخ هک _وت

هیچ؟ تدرد یتسشن تزیم

! یذغاک رهوش

اب دوب هدش هریخ نم نامشچ رد شهاگن هک ناهج

وهب دیشک ارباال شنامشچ رخآ هملک ود ندینش

. تفرگ زیخ داهرف تمس

و مکح  م  یاد  ص  اب  دنک  ر  وبع  مرا  نک  زا  هکن  زاآ  ل 

: متف  گ  یی  ا 

! دوب  نم  میم  صت  نیا   _
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! شکب نم رس یشکب هرارق یداد هگا

! ینز یم داد یتبسن هچ اب وگب شلبق یلو

! متسین وت نز نم نوچ

دش. فقوتم ما هناش هب هناش

.... فرح یا هملک نودب

دوب. شلباقم هب وا هاگن واو هب نم هاگن

هک دوب دوهشم یدح هب شنامشچ رد زمرق یاه هگر

یم دردرس اعطق بشما درک. یشوپ مشچ دش یمن

. تفرگ

: مدز  بل  و  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 
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هدش مومت تدادیب و داد هگا مدز... یم سدح _

! ینکن لتخم ور هیقب وراک نوریب یرب ینوتیم

وهب هتفرگ هنازرف ناتسد نایم ارزا ما یتسد فیک

. مدرک تکرح شا یوصخ قاتا تمس

هار نایم هک مدرک مارآ ار میاه مدق قاتا زا جورخ اب

و هتفرگ شتشم نایم اررد مچم یتسد

: دیرغ مشوگ ریز کچوک راشف کی اب

! تفیب وهار نکن مگس متسه هک ینیا زا رتشیب _

و هدی  بوک  ش  مکش  الت  ضع  یو  ربر  مرگ  ید  تس  اد 
: مدی  ر 

نک! ملو  یش!  حو  تس  کش  مچ  _م 
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... شعقوم هب منوا ... هنکشب ات هدنوم زونه _

! قترس هرتخد تفیب هار

*******

اتبسن سابل و دنلب هنشاپ یاه شفک اب نتفر هار

نیا دوب. تخس ادج متشاد نت رب هک ینیگنس

درک! یم رتدب ار زیچ همه مه ناهج یاه ندیشک

! مگیم نک ملو نک... ملو ! ناهج _

... منزیم غیج

لباقم ار  نم  متس  د  ند  شکی  واب  هدا  تس  شیا  یاج  ر 
. تش  اد  هگن  ش  د 

و هتس  شن  مکف  رود  ش  دتس  مری  سگب  فن  هکن  زاآ  ل 

: تف  گ 
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نز! _بـــ
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داد: هما  دا  دش  ادی  پ  ما  هره  چ  رد  هک  یک  وش  ند  ید  ا 

! نزب  داد  ال  صا  ش...  کب  غیج   _

ــی! منز  منز  ب  داد  منم  ات  اجنیا  نو  شک  ورب  ه 
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ولج... دایب مدق هی هنک یم تارج نوشمودک منیبب

مدز: بل شهاگن زا مهاگن ندرک ادج نودب

! متسین تنز _نم

مناکت تدش هب مناوزاب نتفرگ واب هدرک اهر ار مکف

: تفگ و هداد

ی! ــــــــ نم نز نهــزو !تـــو بصم ال ینم نز _وت

؟ دوب یبیجع حلا هچ نیا

درک؟ یم نامرد مه دز یم مخز مه روطچ هلمج کی

دشر   لا  دحر  میا  ه  ناو  خ  تسا  دنب  دنب  رد  هک  یزر  ابل 
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مدز: وبل هدیشک بقع ار دوخ دوب

هن! هگید _

دوب... شتقو

هتفرگ ملقع اب هکلب هن مبلق اب رابنیا هک یمیمصت

. مدرک یم یلمع دیاب مدوب

هدیشک نوریب ما یتسد فیک لخاد ارزا همان هغیص

. متفرگ شلباقم و

ار مفیک دنزب هناوج ملد رد دیدرت و کش هکنآ زا لبق

! مدرک هراپ ار نآ شرگید تمس نتفرگ واب هدرک اهر

هتشاد یر  تهب  شحلا  ندرک  ابپهرا  مدر  ک  یم  ر 

.. مدو  ب  لبق  زا  رت  بو  شآ  اما...حاال  مش  ا 
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ایرد رد هک یهاگن واب هداتسرف ورف ار مناهد بآ

: متفگ دزیم ود ود شهاگن نارکیب

وت هب ونم هنوتیمن مخن هی یتح هگید دش... مومت _

! هنک لصو

مناتسد نایم زا همان هغیص یاه هدرخ ندش اهر

رود هب ناهج یاه تسد ندش هدیچیپ دشاب یواسم

... میاه بل یور رب شیاهبل ندیبسچ و مرمک

... تفرگ یم زاگ ... دیسوبیم

ورپ مشخ رپ هسوب وحم نم... و دشیمن ریس راگنا

. مدوب ششطع

! دوب  هس  وب  نیل  ...وا  ن 

رگید کی  لبا  قم  السملا  ماک  ودر  ه  هک  هس  وب  نیل  و 
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. میدوب هداتسیا

! مدوب باوخ نم وهن تشاد بت وا هن

اسنوم #: هدنسیون
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اش هنو  گ  فر  ط  ود  و  هدم  باالآ  ثک  ابم  میا  ه  تس  د 
. تس  ش 
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و درک یم لا بقتسا شیاه هسوب زا قایتشا اب مبلق

یم اشامت رامخ ینامشچ واب هتسشن ونازراهچ ملقع

درک.

! راکتنایخ

یا هلصاف ... مدوب هدش قرغ ناهج شوغآ الرد ماک

... دوبن یمحازم ! دوبن

هسوب یادص هک کیرات همین یطایح و میدوب ام

دوب. هدیچیپ نآ رد نامیاه

تشادرب ولج  هب  هک  یی  اه  یم  دق  شاب  یاه  هس  وب  وح  م 
. مدی  بسچ  تر  امع  راو  ید  وهب  هتف  ر  بق  ع 

. دوب  هدش  وح  م  زیچ  ه 

نم... تی  نابص  ،ع  ناه  ج  مش  خ 
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؟ دیاب هک دوب هدش روطنامه زیچ همه دصرد دنچ

رورغ رود هب یراصح مبلق مهدب یباوج هکنآ زا لبق

وش!" هفخ دز" وبل هدیشک مقطنم و

نامیاه هسوب هکالهبالی یهاتوک یاه سفن دوجو اب

قیرزت میاه گر رد هک یناجیه مجح ...زا متفرگ یم

... متشاد زاین ژن یسکا هب دوب هدش

شیاه بل هک مدرشف شا هناش یور اررب مناتشگنا

ما هنوگ یور ورب هدرک ادج میاه بل یور ارزا

. تشاذگ

تشپ رپ  مج  ح  نای  مارم  ناتشگ  هتف،نا  رگ  یق  یمع  س  ف 
: درک  همز  مز  هک  مدی  شک  ش  یاه  و 
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هگرب نوا هب یزاین ... یشاب نم ملا هکنیا یارب _

! ینم ...وتملا مرادن

... یناهج ِهچنغ وت

" ناهج "

بیجع زرط هب هک مدینش یم ار نامیاه بلق یادص

دوب. هتفرگ برض گنهامه ینتشاد تسود و

اررب شیاه تسد شمرن یاه بل هرابود سمل اب

دش. ادج مشوغآ وزا درشف ما هنیس یور

مقطنم   و  لقع  رس  هچبالیی  منو  دیمن  نم...  ناه  _ج 

یلقع   نو  مه  یش...  یم  ک  یدزن  مهب  ردق  نا  یت  قو  مدای 

حاال   هنک  یم  دنف  ور  یچ  همه  زور  ما  درک  یم  اعد  هکا 
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. هنکیم تنایخ مهب

اسنوم #: هدنسیون
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دات. اشفا  یک  شا  نام  شچ  هب  مه  ا 

؟ ممو  صع  وم  عاج  ش  کر  ابدتخ  مدر  ک  راک  چ 

داد: هما  ودا  هدا  د  روبع  متس  د  ریز  زا  شار  د 
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تلد تقو ره هک متسین تیزاب بابسا _نم...

یزاب شاهاب یراد شرب نیرتیو تشپ زا تساوخ

دعب... و ینک

مامت راگنا دزیم جوم شیادص دنب دنب رد هک یمغ

درک. یم هراپ هراپ ار مدوجو

جوم شنامشچ رد شیاه فرح یادتبا زا هک یکشا

... دیکچ دوب هتفرگ

رد مکحم ار وا شندرک کاپ واب هدرب شیپ ار متسد

. مدیشک شوغآ

... دوب  ن  نام  ماد  ک  هچی  ق 

یی... ادج  مغ،  یی،  ا 
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ثکم واب هدناشن شا هقیقش یور رب یا هسوب

. مدنابسچ هسوب یاج یور اررب ما یناشیپ

... ینم زیچ همه _وت

... ممیمصت نیرت یدج

... مسح نیرت قیمع

... هچنغ تسین هار نیرت نوسآ هار نیرتهب هشیمه

وت... دوجو هب مموکحم نم...

وت... نو  دب  مرا  خ  زور  و  بش  حاال  مدو  ب  لگ  هگا   "
وت! نو  د 

وت...هب نو  ج  هب  مرا  د  تس  ود  ور  ومخ  ا  بص  الم  ِو 
وت" نو  ج 
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یتشادرب هب هک یمدق رطاخب دیون ینک یم رکف

؟هن! دیشک ور هشام

... ینم فعض هطقن وت تسنود یم نوا

... یدش مزیچ همه وت تسنود یم

هریگب هک وروت تسنود یم ، یدوب وت شفده ملوا زا

! هتفرگ ونم

هگا دش؟ یمن زاب تامشچ هگا مزا دنومیم یچ

؟ مدینش یمن وتادص هرابود

؟ هچنغ نودب ناهج ... یچیه

هک یر  دتخ  علم  قات  ردا  تش  پ  تع  اس  هدز  ای  ن 
ات مدش  هدن  وز  مدر  م  هلص  شو  دوج  و  هب  مدو  ج 
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. متفرگ ومیمصت نیرتهب

... تندوب هدنز نیع رد تندوب رود

! مدوب هاوخدوخ هشیمه نم... ... ترفن رپزا یتح

! متسین زونه مگب هگا هغورد

هش! مدس هنوتیمن یچیه وت... رس و متسه

. مدرک سح ار مرود زا شیاه تسد ندش لش

کی اسآ قرب یلیس هک مدیشک بقع ار مدوخ یمک

درک! غاد ار متروص تمس

اسنوم #: هدنسیون
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یرتخد ارزا یلیس نیا ممهفب ات دیشک لوط یمک

نتشادرب مدق ماگنه ار شیاپ ریز یتح هک مدروخ

. درازایب ار یروم ادابم درک یم هاگن

: تف  گ  هک  دمآ  باال  مبل  هش  وگ  هاگ  ادو  خ 

یر... یگب  میم  صت  نم  یار  ب  هگی  د  راب  هی  هگا   _

یر... یگب  میم  صت  نم  ی 

... نیل  وا  !اب  مرو  مخی  مس  ق 
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واب هدش مخ دنک لماک ار شفرح هکنآ زا لبق

. مدرک شتکاس شنابل یور رب میاه بل نتشاذگ

... تفگ یم غورد

یمن هک دوب فاص و نابرهم ردقنآ شکچوک لد

! دشکب دیفس موب رب هایس شقن تسناوت

... دشکب شتآ وهب دنازوسب تسناوت یمن

ینامز هک یناهج یارب دوش، منهج تسناوت یمن

دوب! شمنهج هاشداپ

هدرک فرص ینیمز هتشرف نیا قلخ یارب ردقچ ادخ

دوب؟

یلد   یار  ارب  وت  هک  یی  ادخ   ، تسا  ند  یس  رپ  القی  اعط  "ق 
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یور رب یوش بآ ات دیرفآ یمنهج و هاوخدوخ

"... ششتآ

************

" هچنغ "

زا شوایس . متشادرب سنلا لخاد هب هک یمدق اب

یم توف ار شسفن هک یلا حرد و هدش دنلب شیاج

: تفگ درک

شپــــمــ.. یا!؟ هدنز _

مدص ورد  هدی  شک  ار  فر  ح  مرس  تش  پ  ناه  ج  دور  او 
: تف  گ  هین  ا 
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؟ دیراد تسود ؟ میروخب مرایب کم ــــــــ شپ _

تیدج اب ناهج هک متفرگ نادند ارهب مبل هشوگ

: تفگ

... شوایس نیشب _

: تفگ و هدرک نم هب یهاگن

هنوخ تمربیم نک ضوع وتسابل _

... دراد فرح داهرف و رایهم ، شوایس اب متسناد یم

. دندوب بشما تاقافتا مامت لوا شقن اعطق اه نآ

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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********

هقت اب قاتا برد هک مدوب پیز ندیشک نییاپ ردحلا

دش. وزاب هدیخرچ ولال رد یمارآ یاه

. درو  آ  لخ  اد  شار  رس  بر  الید  زا  طا  یتح  ابا  هناز  ر 
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و هدیشک یتحار سفن قاتا رد شهاگن ندناخرچ اب

درک! قاتا دراو ار شندب یاضعا یقبام

نانیمطا ناهج روضح مدع زا تساوخ یم راگنا

دنک. لصاح

: تفگ یمارا یادص نت اب

؟ ربخچ _

شتمس هب شنتفرگ و نهاریپ ندروآ وابرد هدیدنخ

: متفگ

؟ ینزیم فرح مورآ ارچ _

نایم سزا  ابل  نتف  رگ  واب  هتشادرب  متم  س  هب  یم  د 
: تف  وگ  هدن  اخر  چ  ار  نآ  میا  ه  تس  د 
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هکیت هکیت وسابل دوب یدوبک دح رد طقف رکشورادخ _

! درکن

و شمزودب هرابود ماوخب مدش یم ریپ هنرگو

منک... یزود گنس وشرمک

: متفگ هدنخ واب هدرک درگ مشچ

؟ یدوبک هچ ؟ نازرف تدوخ ارب یگیم یچ _

. درکن دنلب نم یور وشتسد یتح ناهج

یموه میاه بل هب هاگن واب هدرک اررت شنیریز بل

: تفگ و هدرک

... هدموا رد تابل تلا جخ زا یباسح ضوع _رد

: مدز  بل  کو  ش  ا 
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یچ! _

اب هار نایم اما مدرک دنت اپ هنییآ تمس وهب هدیخرچ

! مدش کشخ مریوصت ساکعنا ندید

؟ دوب نم یاه بل اه نیا

ارهب متسد هنییآ لخاد زا هنازرف هاگن ندید اب

ناواراپ تمس وهب هتشاذگ میاه بل یور رب تعرس

. مدرک دنت اپ

! یدش ما یخرس هچ ... مدید هک نم حاال بخ _

درک... تمسق ادخ هک مدوب هدیدن وروت دوبک یابل

شار مس  صا  رح  اب  دش  ثع  شاب  یاه  هدن  خ  زیر  یاد  ص 
! دوب  رش  ت  کی  یار  ف  وا  یو  ر  اما   . منز  ب  ا 
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هدیشوپ ار ما یلا غز نیج و ینوتیز پات تعرس هب

جراخ ناواراپ تشپ زا وشملا وتنام نتشادرب واب

. مدش

! مدش ور هب ور ناهج اب هنازرف یاج هب اما

و هدیشک باال میاهاپ زا قیمع و شمارآ اراب شهاگن

! داتسیا میاه بل یور

هب شبل هشوگ هک دمآ ششوخ شراکهاش زا راگنا

دمآ... شک باال تمس

اسنوم #: هدنسیون
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تمس هب هک وردحیلا هدیشک مه اررد میاه مخا

: متفگ متشادیم رب مدق هنییآ

؟ هدنخب یک یدنخن _وت

؟ یدرک راکیچ ینیبیم

هب هرا  شا  واب  هدی  شک  ش  بل  هش  وگ  شار  شتس  نات  شگ  ن 
: تف  گ  میا  ه  ب 

؟ هدش  یچ  تب  _ل 
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لیاسو لا بند هب هک وردحیلا هدرک یا هچرغ نادند

: متفگ بل ریز متشگ یم اهوشک نورد یشیارآ

نک... اشاح ! ینودیمن ــال صا هک _وت

کال مدرکن ادیپ شندرک ناهنپ یارب زیچ چیه یتقو

: متفگ و هدیبوک نیمز یور اررب میاپ هف

یچ هنیبب نوریب یسک منک؟ عمج ونیا یروجچ _نم

؟

یچ! هنیبب نامام

؟ مگب یچ نم اباب... جاح یاو

ممکش رود  هب  ناه  ج  یاه  تس  د  ند  ش  هدی  اپچی 

. مدش  هری  شخ  ترو  ص  هب  هنییآ  لخ  اد  وزا  هدش  تک  ا 
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یقیمع هسوب واب هدنابسچ ما هناش ارهب شیاه بل

: تفگ

... مینک یم یرکف هی شارب ... میرب _ایب

: متفگ و هدروآ ارباال ما هراشا تشگنا

! یدرک !وت ینک _یم

مک یتنطیش اب شنامشچ و هتخادنا باال ییوربا یات

: دیدنخ هقباس

! مدرک نم... بخ... یلیخ _

خرس ش  وگ  شات  وگ  و  هدش  درگ  منا  مش  چ  هاگ  ادو  خ  ا 
. م 

! ایح  یب  کد  ر 
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@DONYAIEMAMNOE

! تسین بوخ ندوب کر زا مجح نیا

وتنام ندیشوپ واب هدرک زاب مرود ارزا شیاه تسد

مدز: چپ بل ریز وشلا

! تیبرت یب ِرگ هدافتسا _وس

اسنوم #: هدنسیون
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*****

ناهج هناش هب هناش و هتفرگ میاهبل لباقم ار متسد

. متشاد یمرب مدق

نیا اب یسک مدوب هدرک رذن تاولص نارازه لد رد

سیورس زا شوایس هک دنیبن ار نم تیعضو

دمآ. نوریب یدورو رانک هنادرم یتشادهب

دش! یلا  ع 

ش! وا  یس ــــ  هن!  مه  کس  هچی  ینع  ی 

ناهج هب  ار  مدو  وخ  هدر  شف  مه  یو  ربر  ار  میا  ه  پکل 

. مدر  ک  کی  د 

ندرک کش  خ  حلا  رد  هک  ش  وای  س  رس  نیح  نیم  ه 
. دما  باال  دوب  ش  یاه  تس  د 
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: تفگ یکچوک دنخبل واب هداتفا متسد هب شهاگن

؟ یتفرگ وتنهد ولج ارچ _

! شوایس هشاب تدوخ راک هب ترس _

دش. زیر شنامشچ و هتفر باال شوایس ناوربا

هللا! مسب ای

رمع رخآ ات مدوخ ... ریگب شزا ولیخت و رکف تردق

! شنهد مراذیم اذغ قشاق قشاق

یتموصخ نم  اب  اعد  تب  اجتس  ا  لم  اح  هتش  رف  راگ  ن 
نادند مام  وت  هد  شکشمآ ـــ  وای  س  یاه  بل  هک  تش  ا 

. تف  رگ  قرار  نام  دید  شرد  ی 

تشگنا ود  درک  یم  اجک  شار  رس  یم  ک  هک  یلا  ح  ر 
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: تفگ و هدنابسچ رگیدکی ارهب شا هراشا

حی! حصـــ _

! حبص مین نی...ودو ببـــ وتعاس اباب... نم...یا

... هدنورپ .... سامت . مراد راک یلک

وزا هدرک دنت اپ مشکب غیج شرس رب هکنآ زا لبق

دش! وحم نامنامشچ لباقم

: مدرک همزمز بل ریز

نیا ... متشک یم وشوایس انیا زا رتدوز دیاب _نم

! تیعقوم همه

نورد شار  یاه  تس  شد  مار  ابآ  هک  ناه  ج  تم  س  ه 
دوب هدش  هری  خ  نم  وهب  هدر  ب  ورف  ش  یاه  بی  ج 

: متف  وگ  هدی  چخر 
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ور... _بآــــ

شوایس نوبز یور متشاد هک ییوربآ هرذ هی نومه

! تفر دییود

و هدیچیپ مرمک رود ار شتسد ینیشنلد دنخبل اب

: تفگ

! هنز یمن یفرح نوا ... شابن نارگن _

اسنوم #: هدنسیون

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

683 تراپ #

. تشذگ یم نیشام رد نامنتسشن زا یتعاس مین

هام کی مامت رد میاه یرارق ویب یگتفشآ راگنا

دوب. هدش دیدپان ال ماک ناهج رانک حاالرد هتشذگ

ورب هدن  اخر  اشچ  هره  چ  طو  طخ  یو  ربر  ار  مه  ا 
. مدا  تس  شیا  یاه  بل  یو  ر 

! متش  اد  ناش  تس  ود  ردق  چ 

رس دنک  حس  ار  مزی  ه  هاگ  ن  ینی  گنس  هکن  زاآ  ل 

رییغت هج  وتم  هک  مدش  هریخ  نو  ریب  هب  هدن  اخر  چ 
: مدش  ریس  م 
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؟ هنوخ یربیمن ونم ! ناهج _

: تفگ و هدیچیپ ار نادرگرب رود امنهار ندز اب

_هن...

هنوخ نم زیوجت و منک شتسرد نم دوب رارق

... ِتنتفرن

: متفگ و هتفر باال مناوربا

؟ ینک یم یخوش _

: تف  وگ  هدم  کشآ  تم  س  کی  شزا  یاه  ب 

... مرا  دن  یخ  وش  منز  یاب  رسل  ادبا  نم   _

. تس  ین  المز  ما  یغ  ورد  هنو  خ  نیر  یت  ق 
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رس رب هچ شنابز زا هملک نیا نتفگ اب تسناد یمن

یم دمع وزا تسناد یم ؟ای دروآ یم ما هناوید لد

؟ تفگ

نشیمن نم ندموا هجوتم یتح نباوخ انوا _

؟ حبص _

... منزیم _رژ

: تف  وگ  هدر  ک  یا  هناد  رم  دنخ  ک 

حا دای  من  تش  وخ  یش  یارآ  مزاو  زال  ید  اع  حاتل  یو  _ت 
؟ ینز  رژب  هنو  خ  یو  ت  یاو  المخی 
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! ناهج _

. میدیسر هگید _

و هدیزگ بل ترامع طایح برد لباقم شنداتسیا اب

: متفگ

... هتشز _

اسنوم #: هدنسیون
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: تفگ و هدیخرچ متمس هب تومیر ندز اب ناهج

؟ هتشز یچ اقیقد _

یمارآ نحل واب هدز هرگ رگیدکی اررد مناتشگنا

: مدرک همزمز

تعاس نیا ... حبص عقاو بش،رد نم هک _نیا

... مایم

: تف  وگ  هدر  ک  ظف  ح  شار  ترو  ص  ید  ج  حاتل 

هچ... نغ  ید  رک  یگ  دنز  اجن  یا  اه  هام  _وت 
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هتساوخ تلد ... میرهوش و نز وت ونم یفرط زا

! هیعیبط نیا یباوخب ترهوش شیپ

الهب ماک شا هلمج رخآ شخب کرد واب هدرک یموه

. مدیخرچ شتمس

؟ یتفگ یچ _

دوب. هدش زاب لماک طایح ینهآ برد

: درشف زاگ لا دپ یور اررب شیاپ و دیدنخ

... میرهوش و نز متفگ _

: مدی  رغ  ص  رح  ا 

! تی  دعب  هلم  _ج 
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مدز: بل شتوکس حلا نیع ورد دنخبل ندید اب

! ناه _جـــ

ندرک زاب واب هدرک فقوتم ترامع لباقم ار نیشام

: تفگ شدوخ و نم دنبرمک

... مگیمن یسک هب هنومیم نومدوخ نیب _

هدنخ شنامشچ و ادص نورد تنطیش مجح نیا زا

! تفرگ ما

ادص رپ هک مدیبوک شیوزاب رب یتشم یخوش هب

! دیدنخ

  *****
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ونآ هتشاذگ مقاتا برد هریگتسد یور اررب متسد

! دشن زاب اما مدیشک نییاپ تمس ارهب

لفق ... راگنا ... مدرک ناحتما مه رگید راب نیدنچ

دوب!

هب هاگن واب هدیخرچ هنشاپ یور ،رب هتفر باال مناوربا

شقاتا برد یرانک راوید ارهب شا هناش هک ناهج

: متفگ دوب هداد هیکت

ِوت؟ تسد شدیلک ! هلفق _

اشار هیک  ت  مقا  تا  بر  د  هب  یه  اگن  مین  و  ثک  ام 
: تف  وگ  هتش  ادر  ب 

و هدر  کن  هدا  فتس  شا  یزا  سک  یت  فر  وت  هکن  یا  زا  دعب   _
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@DONYAIEMAMNOE

! هتوبکنع و کسوس و کاخ و درگ االرپزا متحا بخ

: تفگ و هدرک زاب ار شقاتا برد

! ینومیم مدوخ شیپ بشما _

اسنوم #: هدنسیون
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: متفگ و هدرک تشرد ار منامشچ

! ناهج _

عمج ار نآ تعرس هب اما دمآ شک یا هظحل شدنخبل

دش. شقاتا دراو نم زا رتولج و هدرک

: تفگ هک مدینش ثکم اراب شیادص

... هتدوخ لیم _

! ییاریذپ ای نم قاتا

! دنک  یم  ار  راک  نیا  دمع  زا  متس  نادی  م 

تو!هب بکن  ع  هن  تش  اد  کسو  س  هن  اعط  ق  تر  امع  ن 

. مدا  تس  یا  بر  د  بو  چ  راهچ  ورد  هتف  شر  قاتا  تم  س 
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نهریپ یاه همکد یدرسنوخ هکاب وا هب هاگن اب

همزمز بل ریز درک یم زاب ار شگنر یکشم هنادرم

: مدرک

! وخــکا درگ ! توبکنع ! کسوس _

! یرهاوج ترامع یوت

دوب؟ هتفگ یچ نوج بابر منیبب رازب موه

: متف  وگ  هدز  ما  هناچ  ریز  ار  متس  د 

و هش  یم  زیم  ت  نو  مهم  ی  اقاتا  هتف  ه  ره   ... دوب  هتف  _گ 
یاقاتا نیر  تهب  وزج  ی  داد  نم  هب  وت  هک  یق  اتا  ه 

... همو  د  هقب  ط 

یوت نو  ج  با  شبر  یپ  سلا  لهچ  زا  هک  جابل  هچ  و 
! هدی  دن  کس  وس  اقات  ا 
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دوب... هدش زاب شیاه همکد ال ماک حاال

مدق متمس هب تیدج واب هدیخرچ متمس هب

. تشادرب

مدق متمس هب تیدج واب هدیخرچ متمس هب

. تشادرب

مدوب هدرک بآرب هشقن ار شا هشقن هکنیا زا

یکچوک دنخبل رطاخ نیمه .هب مدوب لا حشوخ

. تسب شقن مبل هشوگ

! تشادن یرارف هار چیه

: تف  وگ  هدا  تس  یا  ما  یم  دق  کی  شهب  ندی  سر  ا 

ِوت... اب  قح   _
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! مگب یروجنیا رازب سپ

مندیشک واب هدیچیپ مرمک رود هرابکی ارهب شتسد

درک! لفق و هتسب ار برد قاتا لخاد هب

هک متشاذگ شناوزاب یور اررب متسد و هتفگ ینیه

درک: همزمز مشوگ رانک

... یرادن نم قاتا زج یا هگید نشپآ چیه _

! ییاریذپ یتفگ _

... مدش نومیشپ _

و مار  آ  نام  شچ  رد  هری  وخ  هدی  شک  بق  ارع  ما  هنت  باال 
. مدش  ش  روم  خ 

! رور  غم  کد  ر 
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دوب! نیمه شدصق مه ادتبا زا

... دروآ یمن نابز هب طقف

اسنوم #: هدنسیون
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: متف  وگ  هدر  ک  رت  ار  میا  ه  ب 

مرانک بش  ما  ماو  مخی  یگ  ب  طق  ف  یت  سنو  تیم   _
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... ینومب

: تفگ و هدرک زیر ار شنامشچ

... متفگ _

هلمج ...هی ینومیم مشیپ بشما یتفگ _هن!وت

! سا هنراو سیئر

: تفگ ما هنوگ ندیسوب واب هدرک یموه

... مسیئر نوچ _

رد ار  مه  اگن  تع  رس  هب  هک  تش  ادر  ب  بق  ع  هب  یم  د 
: متف  وگ  هدن  اخر  چ  قات  ا 
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! مباوخ یم هپاناک ور _نم

هاگن مین واب هدروآ رد شنت ارزا شنهریپ

: تفگ مبناج هب یا هنادرسنوخ

... یتحار روط _ره

. تفر سیورس تمس وهب هدیخرچ سپس

؟ دیخرچیم ترس رد یا هشقن هچ !زاب یرهاوج ناهج

دوب؟ مکحم دح زا شیب ما هدیشک دنکن

هب وتن  ام  هار  مه  و  هت  شادرب  مرس  یو  زار  ار  شملا 

. مدر  ک  تک  رح  ش  یاه  س  ابل  قات  ا  تم  س 
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زا یهاتوک کراولش و دیفس ترشیت فراعت نودب

. مدیشوپ و هتشادرب شیاه وشک لخاد

یتیمها اما دننز یم راز منت رب ود ره متسنادیم

! تشادن

! مدوب تحار هک... دوب یتحار مهم

. مدرک تکرح سیورس تمس وهب هدش جراخ قاتا زا

شتروص ندرک کشخ وردحلا هدمآ نوریب ناهج

دوب!

درک! یم مکوکشم دح زا شیب شمارآ مجح نیا

هنییآ رد  ما  هره  چ  وهب  هتس  ب  مرس  تش  ارپ  بر  د 
! مدش  هری  خ 

! هابت  ردق  چ 
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راو! یلوک و هدیلو ...ژ مدوب هدز سدح هک روطنامه

! میاه بل نم یادخ

رد هک یئزج درد واب هدرب ناشتمس ارهب مناتشگنا

... مدیشک بقع ار متسد دیچیپ اه نآ

! میدرک راکچ

زا میاهوم ندرک بترم واب هداد ماجنا ار میاه راک

. مدش جراخ سیورس

و تشلا وب هدیشک زارد تخت یور رب شمارآ اب ناهج

دوب. هتشاذگ هپاناک یور رب گنر دیفس ییوتپ
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هپاناک تمس ارهب میاه مدق هنافاکشوم یهاگن اب

: متفگ و هتشادرب

اما... هگنلیم راک یاج _هی

مشچ نتس  وابب  هتش  اذگ  ش  رس  ریز  ار  ش  یاه  تس  د 
دز: بل  ش  ی 

هب منم   ... یبا  وخ  ب  هپا  ناک  یو  ر  یت  ساو  خ  _وت 

... منک  یم  ن  تت  یذا  و  مراذی  م  مار  اتح  تم  میم  ص 

هتد... وخ  اب  با  خت  ن 
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! کوکشم و زومرم

. مدرک زاب ار وتپ و هدرک فاص ار تشلا ب

.... مدیمهف یم هک هرخ باال

! هدب هاتوک یاه باوج درسنوخ و مارآ حاال

! مدش ششمارآ هجوتم هزات هپاناک یور رب نتسشن اب

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دوب گنس زا هپاناک نیا

رکف اعطق اما دیخرچ یم مرس رد هیضرف نارازه

!! مدرک یمن ار شیاجنیا

. تس  ا  نک  مم  ریغ  اجن  یا  ند  یباو  خ  تس  نادی  م 
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. مدیشک زارد و هداتسرف نوریب صرح اررپ مسفن

... دشیمن روطنیا هن

... مدیخرچ رگید یولهپ هب رابنیا

ار هپاناک نیا یدادعتسا یب مدآ مادک نم... یادخ

؟ دوب هتخاس

دنچ منادیمن ... مدناخرچ ناهج تمس ارهب مهاگن

دوب... هدیباوخ راگنا دوب. هتشذگ هقیقد

... دشیم رپوخیلا نیگنس و مرن شا هنیس هسفق

یگتسخ اب  مزغ  وم  هدز  یغ  یج  میا  ه  هره  م  نو  ت 
: تف  گ 

! یگ  رزب  نو  هبا  تخ  _ت 

ید؟ ب  نو  مرج  ز  یاو  مخی  اعق  ا 
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میاج ورد هتفرگ نادند نایم لخاد ارزا میاه پل

. متسشن

"! هتدوخ اب باختنا " دیچیپ مشوگ رد شیادص

وهب هدش دنلب متشلا ب ندز گنچ واب هدرک یفوپ

... متشادرب مدق تخت تمس

هدش جراخ قاتا زا دیسر منهذ هب رکف نیا یا هظحل

و برد تمس هب ندیخرچ اب اما منک یرگید رکف و

. مدرک کاپ ار مرکف دیلک ندوبن

... دوب  ن  یند  ش 

! تش  اد  هار  کی  ا 
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لیام ناهج تمس هب یمک و هداد تروق ار مناهد با

هک منک لصاح نانیمطا شندوب باوخ اتزا مدش

یور اررب نم تشلا ب تفرگ واب هدمآ شیپ شتسد

! دیشک تخت
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نایم   مند  ش  هدی  شک  و  کش  ابت  ما  ینا  هگا  ن  درو  زابخر 
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نانز سفن سفن و هدیشک یفیفخ غیج ناهج ناوزاب

! مدیبوک شا هنیس الت ضع یور اررب متشم

... مدیسرت _

رود هب شتسد ندیچیپ واب دیخرچ ولهپ الهب ماک

: تفگ مرمک

... یدموا یم لوا زا دیاب _

... مایم یدوب هدرک ینیب شیپ تدوخ _

: دنابسچ ما هقیقش یور اررب شیاه بل

... هشاب تدوخ باختنا متساوخ _یم
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مدش: هریخ شتروص شمارآ وهب هدروا ارباال مرس

وت... میمصت اب بسانتم نم، باختنا _

دز: وبل هدرک یموه

! هتسرد ال _ماک

: متفگ و مدرک اج هباج شیوزاب یور اررب مرس

! بلطراصحنا ، هاوخدوخ _

: تفگ نانیمطا و تیاضر اب

... هتسرد مانیا _

یور   رب  ینا  رود  ار  اش  هناد  رم  و  مرگ  تس  د  فک 
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: تفگ و هدیشک مرمک

... یشیم هجوتم رورم ...هب مراد یدایز یاتفص نم _

وخاالق تافص کت هب کت نم .. تسنادیمن دیاش

... متسناد یم ار شصوصخم یاه

: مدرک همزمز و هداد روبع شیولهپ یور ارزا متسد

هب ماوت ... یرهاوج بانج منودیم ازیچ یلیخ _نم

... یشیم هجوتم رورم

... یتسه هک هبوخ _

یاه مرا  د  تت  سو  تس،د  ا  خیرات  هلز  لز  نیر  تگر  "زب 

مجالت" تش  پ  هدش  ناه  ن 
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؟ مدرمیم شا یناهگان یاه فرح نیا یارب دیابن

. مدش هریخ شا هتسب نامشچ وهب هدروآ رسباال

مدیسوب ار شا هناچ و هدیشک ارباال مدوخ

: تفگ و هتفر باال یمارآ هب شبل هشوگ

؟ دشیچ _

تسد یچیه یشیم کیدزن مهب یتقو مدوب هتفگ _

؟ تسین نم

دش: زاب شنامشچ

؟ هتفرگ ومدوجو مامت تنتساوخ مدوب هتفگ _

داد. رارق مرس فرط ود ار شیاه تسد دزو یخرچ

دش. شیاه بل ریسا میاهبل ممهفب هکنا زا لبق
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" نامیرن ماسحدرگرس "

ار مس  وفن  هتف  رگ  ملب  اقم  حضا  وان  ریو  صت  زا  ار  مه  ا 
: مدر  ک  همز  مز  بل  ریز   . مدا  تس  رف  نو  ر 

...؟ تی  اده  دیو  ن  ید  ش  میا  ق  یرو  گ  مود  _ک 
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یا هعرج و هدروا ارباال میاچ گرزب اتبسن ناویل

دش. زاب یا هقت نودب قاتا برد هک مدیشون

: متفگ و هدز کلپ یمارآ هب

... هدرک تیارس تهب ام یگداوناخ ثرا منیبیم _

شدوخ اب راگنا هک مدینش ار شورس رکفتم یادص

دوب: ریگرد

! مدرک ادیپ یچ هشیمن ترواب _

. مدی  شچخر  تمس  وهب  هتخاد  باالنا  یی  ورب  ا  ی 

داد: حی  ضو  وت  هتش  اذگ  زیم  یو  ربر  شار  باتب  ل 

ور کی  لش  نو  زاا  دعب  ی  انیبر  ود  میت  شاد  ام  نیب  _ب 
؟ هتد  ای  مید  رکی  م  یس  ر 
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یتینما و کیفارت یانیبرود اه، هاگدورف اهو هاگرذگ

... ییاوه و

. مدرک شسکعرب نم

رب ناویل نتشاذگ واب هتشادرب مدق مزیم تمس هب

. مدش هریخ شباتبل هحفص هب زیم یور

؟ یدرک سکعرب ویچ ... نزب فرح رت حضاو شورس _

... وخیرات _

: متفگ و هدرک لفق هنیس یور اررب میاه تسد

! ندرک کچ اهبقال هچب _
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شا هراشا تشگنا نتفرگ واب هدمآ شک شیاه بل

: تفگ متمس هب

! ندرک کچ ولبق سلا کی اهات هچب _

سلا شش ابیرقت هب طوبرم ... نیبب ور اج نیا

؟ تسین انشآ تارب ... هشیپ

مدز: بل ثکم اب هدش مخ ملیف یور رب

... دیون _

!! هتسشن شوربور یک نیبب ...حاال _عهیلا

: متف  وگ  دش  عمج  میا  ه  مخ  ا 

هدامآ ور  میت   ... منز  یم  گن  ز  ناه  وج  داه  رف  هب  نم   _
ن.
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" ناهج "

واب هتس  ارب  مرت  چ  هرا  دا  یا  هش  یش  بر  د  لبا  ق 
تمس شهب  حط  س  یو  ر  یس  یخ  نتف  رگ  یار  شب  ندن  ا 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

. مدرک دنت اپ ماسح قاتا

سامت حبص زا تعاس نیا هک دوب یمهم هلئسم راگنا

. تفرگ

هدش رادیب مه هچنغ مهارمه نفلت گنز یادص اب

دوب.

و دیباوخ مشوغآ نایم ار بش مامت منیریش کرتخد

ار مرمع مامت باوخ نیرتهب متفگ یم رگا دوبن غورد

... متشاد

! مناهج .... محور .... مبلق نم...رد رد یدیچیپ "

"... منادیمن یِک؟ .... یدش نم زا یئزج ییوگ

! ناه  !!جـــ  ناه  _ج 
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مارآ ار میاه مدق رس تشپ زا داهرف یادص ندینش اب

. مدیخرچ بقع وهب هدرک

و نت رب یسوط یناراب و گنر یکشم راولش و تک

. تشاد تسد رد مه ار شا یگشیمه یاصع

: تفگ و هداد ناکت رس مرانک ندیسر اب

؟ یراد ربخ ؟ هدشیچ _سالم،

مدز: وبل هداد ناکت یفن هناشن هب یرس

... ینودب وت مدرک یم رکف _

یلا ح  ورد  هدر  ب  ورف  ش  یاهوم  الی  شارالهب  ناتش  گ 
: تف  گ  درک  یم  بت  رم  ار  اه  نآ  ه 

طقف هنو  خ  متش  گرب  وش  نلا  س  زا  هک  یا  هظ  حل  زا  نم   _
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؟ یراد نم زا یعقوت هچ ! مدیباوخ تعاس کی

... مدیم حیضوت نوتارب نییایب _

زا شروبعو نامرس تشپ ماسح یادص ندینش اب

: متفگ و هدرک تکرح شرس تشپ نامرانک

؟؟ هربخچ ماسح _

؟ دایب دیداد ربخ رایهم _هب

: تفگ و هداد ناکت رس هک مدرک هاگن داهرف هب

...اب رترید مکی ... هنوسر یم وشدوخ ... متفگ _هرآ

... هشکب لوط دیاب ... مکی اپ نوا
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دراو اتام داتسیا رانک و هدرک زاب ار شقاتا برد

. میوش

... دایم شورس االن دینیشب _

! مدموا شاداد مدموا _

دراه لا صتا واب هدرک روبع بوچراهچ زا شورس

: تفگ ماسح قاتا گرزب شیامن هحفص هب یکچوک

... بلطم لصا رس مریم همدقم یب بخ... _

هدش! یفخم یک شیپ دیون منودیم منک یم سح

... یرون اتیزآ
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هب شورس یدج هرهچ زا یهاتوک ثکم اب مهاگن

. تشگرب داهرف تمس

هب عورش هرابکی وهب هدیخرچ متمس هب شرس

درک! ندیدنخ

لد! هت وزا دنلب

ش نامش  چ  هش  وگ  زا  شار  ریسم  کش  هکا  دید  نخ  ردق  ن 
دش. جر  اخ  و  هتف  ر 
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هدنخ نیا تسنادیم تخانشیم ار وا هک یسک اعطق

. تسا مشخرپ و یبصع ردقچ اه

... تشاد قح

یگدنز دنب دنب هب هدش نیرفن یرام دننام ... اتیزآ

شیاه شین اهو هبرض و دوب هدروخ هرگ داهرف

! دشیم رت یراک رابره

: دیسر مشوگ هب شیادص شا هدنخ ندش مک اب

! دیون اب اتیزآ _

!!! ناهج قباس داماد ....اب مقباس نز

تدم همه  نیا  زا  دعب   ... مدز  یم  س  دح  دیا  ب 
هش... یمن  ادی  شپ  ولک  رس  یرو  طنی  م 
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مرسپ ندش هدیدزد یارب متشاد نم هک یتدم مامت

یم ... تسنود یم یضوع هکینز نوا مداد یم نوج

!! دیشاپ یم کمن ممخز یور و تسنود

و هدرک زاب ار قاتا برد هقت ود اب رایهم نیح نیمه

: تفگ

داد؟ تسد زا ویچ _

... دیایب لخاد مدرک هراشا

واب هداتفا شیامن هحفص هب شمشچ برد نتسب اب

دز: بل بجعت

... هنیا ناتساد سپ _هوا...

ش یاج  زا  تس  اوخ  و  هدا  د  ناکت  فس  ات  هب  سیر  داه  رف 
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شا هناش یور رب ماسح تسد هک دوش دنلب

... تسشن

!االنهن! داهرف یریمن اج چیه _وت

لبم رانک شیاصع نتشاذگ واب هدمآ متمس هب رایهم

: تفگ

یش دنلب هراذیمن ماسح یدروم هچ یوت منودیمن _

دیاب هک تسه ما هگید زیچ ...هی نیشب منم رظنب اما

... ینودب

شار   تنو  سم  اس  فی  ک  لبم  یور  رب  نتس  شن  اب  نام  زمه 
رت   شار  یاه  بل   . دیش  نک  وریب  ار  یا  هگر  وب  هدر  ک  زاب 
  : تف  گ  زیم  یو  شربر  تش  اذگ  واب  هدر  ک 
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هدرک اعدا ... هداد ورایلیا تناضح تساوخرد اتیزآ _

... هرطخ رد ترانک رایلیا نوج و یراد یدایز یانمشد

. مدرک توف ار مسفن و هدیشک مندرگ هب یتسد

؟ هدرک یطلغ _هچ

شیپ تسد دوش دنلب شیاج زا هکنآ زا لبقرابنیا

هظحل ره رتزا نیگمشخ هک تفرگ ار شیوزاب و هدرب

: تفگ و هدرک دازآ ار شدوخ

! منیبب نک ملو _

یچ... ینعی

باسح  ... تس  ین  مهم  االن  انیا  داه...  رف  ریگ  ب  مور  _آ 
یر... یگب  شپس  زا  ینو  تیم  وش  کت  ک 
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هک هشقن وهی دییات هب زاین هک مراد یروئت هی نم

... هراد ارجا هب زاین
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هدروخ ورف  یم  شخ  اب  دا  هرف  هاگ  ماس،ن  ح  فر  ح  نیا  ا 
. دیخ  رچ  ش  تمس  ه 
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یطاقن و هدرک نهپ زیم یور اررب یا هشقن شورس

درک. یراذگ ارعالتم

یردپ هناخ هدودحم هجوتم مدرک تقد هک رتشیب

. مدش " یوره هلحم رد" اتیزآ

: تفگ و هتفرگ تسد کالماررد هتشر شورس

دراو ییاضق مکح نودب مینوت یمن ام نوناق قبط _

یا هلئسم و ننودیم همه ونیا میشب یا هنوخ چیه

نیا... لثم

. هراد کردم هب زاین

: تف  وگ  هدی  شک  شارباال  هاگ  ن  داه  ر 

دح رس  ات  هنو  دیم  اتیز  وت؟آ  مرب  نم  یرا  د  عقو  ت  هنک  _ن 
رکف مدی  مهف  هک  یی  ازیچ  واالناب  مرف  نتم  ش  زا  گر  م 
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هش. در مرانک زا هدنز هنوتیم نکن

... ترسپ یلو _

مدز: رشت هک مدوب نم داهرف زا لبق

سحـــما! _

داد: هما  دا  داه  رف  هب  ور  نم  هب  هج  وت  یب  ماس  ح 

! میر  اد  جای  اتح  کر  دم  هب  _ام 

رکف ؟  هدن  خب  نو  مش  یر  هب  روط  نیمه  یرا  زب  یاو  مخی 

یگتسکشرو زا  ونا  هج  ینوتی  م  لبق  سیر  لثم  ید  ر 
مخز رفن  ود  نیا  زا  هنو  د  هنود  دیر  اد  امش  ؟  ید  ب  تا  ج 

! دیر  وخ  ی 

! هعو  دیم  نو  تلا  بند  اپ  هی  ور  معال  رایه  م 
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! دریمیم تشاد هچنغ

! نیرایلیا وتو اتیزآ هب یسرتسد هار اهنت

مدز: بل یهاتوک ثکم اب

! ماسح هریمن هنوخ نوا یوت رایلیا _

... نریمن مودک چیه

هدروآ ارباال  متس  د  هک  دنک  ض  ارتع  ا  تس  اوخ  ش  و 

: متف  وگ 

! هزا  دنب  هار  ونو  تراک  دون  ش  هی  منک  یم  رکف   _

: متف  وگ  هدی  چخر  داه  رف  تم  س  ه 

... منو  دیم  هیک  یرات  یو  ت  ریت  هی   _
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رایلیا هک زور نوا نک... لمع اتیزآ هتساوخ قبط اما

ناکم و نامز یط هنیبب ور اتیزآ دوب رارق دش هدیدزد

هدش... نییعت

واب وطالین یلیخ هچب تناضح رییغت ینوناق لا ور

شسپ زا هنوتب منکیمن رکف یراد وت هک یطیارش

. دایبرب

زاب... یاضف ...هی راذب رارق هرابود

اسنوم #: هدنسیون

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

#مینجات

693 تراپ #

... هشاب ... مرظتنم سپ _

شهارمه نفلت ندروآ نییاپ و سامت ندرک عطق اب

دز: بل

درک... لوبق _

: مدر  ک  همز  مز  و  هدا  د  ناک  ت  سیر 

هبو...   _خ 

رب   یش  ک  طخ  واب  هدر  شک  ورس  هب  یا  هرا  شا  ماس  ح 
: تف  گ  هش  قن  یو  ر 
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هدب... شاب هدامآ ادحاو همه _هب

داجیا نوبایخ نیا ات تولخ اتبسن عاعش هی ماوخیم

. مشب راد ربخ دیاب دز رپ هدنرپ . دینک

ار قاتا یهاتوک تعاطا واب هداد ناکت رس شورس

درک. کرت

ار زیچ همه دیاب و میتشاد تقو تعاس هس زا رتمک

. میدرک یم هدامآ

***

ص" خش  موس   "
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ناکدوک یکیتس پال پات یور رب رایلیا ندناشن اب

: تفگ و هدیشک نییاپ ار ظافح

اباب... اجنیا رازب وتاتسد _

نامه ار شیاه تسد و هداد ناکت رس هناعیطم رایلیا

. تشاذگ داهرف رظن دم تمسق

دوب... داهرف قشاع شیاه یکدوک مامت اب

دوب! شیادخ داهرف شا هناکدوک یایند رد

و هاتوک یاهوم یور اررب شتسد رایلیا ندز رود اب

: تفگ و هدیشک شفاص

...؟ رضاح _

: تف  وگ  هدا  د  ناک  شارت  کچ  وک  یاه  اپرا  ی 
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....باالباال! میلب _

رایلیا تشپ شتسد نتشاذگ واب هتفرگ یقیمع مد

درک. شنداد له هب عورش مارآ مارآ

دز. یم روش شلد اتقیقح

دسرت یم دیفس و هایس نامسیر زا هدیزگ رام

دوب. وا تیاکح

دهدب تسد ارزا رایلیا رگید رابکی تساوخیمن

... یروص دنچره

... یدش یعقاو یاباب هی لثم منیبیم _

نز!! نیا  یاد  ص 

ش ندر  گ  ند  رک  درخ  یار  هکب  ید  یدش  لیم  دوج  او 

Avayekhis



هعونمم یایند رد هدش لیاف

: تفگ و هدرک ظفح ار ششمارآ تشاد

ما... یعقاو یاباب هی نم ... ینیبیم تسرد _

؟ ینیبیم یروجچ هنییآ یوت وتدوخ یچ؟ وت یلو
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ورف   اب  هک  دیش  ک  اتیز  آ  ناج  شهب  تآ  فر  ح  نیا  اب  راگ  نا 
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هنشاپ اتبسن یاه شفک نآ اب شتسد فک نخان ندرک

دمآ. ولج صرح اب دنلب

... میشاب رایلیا و نم طقف هرارق مدرک رکف _

: تفگ و هدز یدنخزوپ داهرف

یتح ... شینیبب یتساوخ هک یراب نیرخآ زا _دعب

. نکن مشرکف

دوب! وت یگظح مال یب رطاخب نوا _

وهب یدرک یمن عمج نمشد تدوخ رود ردقنا هگا

! داتفا یمن رطخ هب مچب نوج ، یدیبسچیمن ناهج

.... دیش  ک  یم  هلع  دش  اهرف  نو  رد  کان  تش  هد  یز  ی 
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هنیس ارزا اتیزآ بلق اعطق دش یم اهر رگا هک یزیچ

! تخادنا یم یا هشوگ و هدرک ادج

!!!... مچب _

؟ ینودب قحم وتدوخ ینوتیم روطچ

یوت هام ...هُن شمدروآ ایندب نم یاوخن ای یاوخب _

دوب! ممکش

... نکن شومارف تقو چیه ونیا

! مناخ هشیمن مومت ندییاز دعب ردام هفیظو _

هلصاف درو  خ  یم  تبا  یبوخ  هب  هک  رایل  یا  زا  یم  ک 
دش: کی  دزن  اتیز  وهبآ  هتف  ر 

!؟ هری  مب  ینک  ش  لو  نو  راب  یو  شاتت  یدر  وآ  ایند  _ب 
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نم درک رپ وردپ و ردام یاج و درک شگرزب هک یسک

! نکن شومارف تقو چیه وت منیا ... مدوب

لیوحت ینکش نادند باوج دناوتب هکنیا زا لبق

دمع هب هک یراوس هخرچود گنز یادص دهدب داهرف

: شیادص ابقاعتم دشو دنلب دزیم لا دپ شتمس هب

! شاب بقارم ... مناخ _

... هشقن قبط تسرد

اب هارمه ار شتسد شدیدش رفنت مغر یلع داهرف

هقلح اتیزآ رمک رود و هدیشک نوریب شبیج زا دونش

درک.

الهب ماک  ار  تص  رف  نیا  هتش  ذگ  هرا  برد  ش  یاه  فر  ح 
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. دنک یسررب ار اتیزآ یناراب لدم ات دوب هداد وا

یارب تمسق نیرتهب شدنلب و میخض یاه هقی

دوب! کچوک دونش نآ ندنابسچ

دنلب رس هدش سبح یسفن و درگ ینامشچ اب اتیزآ

دش. هریخ داهرف وهب هدرک

دوب! تخس و درس شتروص

ناهج تاریثات زا یکی مه نیا درک همزمز لد رد

! رگید تسا

خاالیق! یب نیع رد تیباذج
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ار ووا هتشاذگ داهرف هنیس تخت ار شدرس تسد

دز. بقع

مه تقو چیه ... دوبن داهرف قشاع تقو چیه

! دشن شقشاع

! درک تحار شیارب ار ندنک ،لد نیمه

: تف  وگ  هدن  اخر  چ  رایل  یا  تم  س  هب  شار  هاگ  ن 
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... مشاب مرسپ اب ماوخ یم اسیاو بقع _

واب هداد ناکت رس اهنت دوب هدرک ار شراک هک داهرف

: تفگ بات رانک یزلف یلدنص هب هراشا

! تعاس ود طقف _

هقیقد کی یتح ...هن هتساوخ هاگداد هک روطنومه

! رتشیب

**

ناه" "جــ

هک دوب  مه  ش  وغآ  رد  داه  رف  و  اتیزآ  ریو  صت  هب  مه  ا 
: تف  وگ  هدی  رپ  اج  شزا  و 
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دش! لصو _

ندز فرح ردحلا راگنا هک داهرف یادص نیح نیمه

دش: شخپ متسیس زا حوضو هب دوب اتیزآ اب

! تعاس ود طقف _

هقیقد کی یتح ...هن هتساوخ هاگداد هک روطنومه

! رتشیب

: تفگ و هداد ناکت تیاضر هب یرس ماسح

هنوخ ات نیشاب راودیما دیاب ... هبوخ یلیخ ... هبوخ _

... هشن هجوتم

: مدز  چپ  بل  ر 

هش... یم  تس  رد  یچ  همه   _
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ماسح هک مدرب ورف میاهوم ارالهبالی مناتشگنا

: تفگ

هنم... اب شدعب هب اجنیا ...زا ناهج هنوخ _ورب

هتخیر هک یرذب نتسشن رمث اتهب متسناوت یمن

هچنغ مه تمس کی زا اما مشاب هتشاد زکرمت میدوب

دوب... اهنت ترامعرد

: متفگ و هداد ناکترس وطالین اتبسن ثکم اب

... رازب منایرجرد بخ یلیخ _

ش... ابن  نار  _گن 
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ار قاتا یهاتوک یظفاحادخ واب هدش دنلب میاج زا

. مدرک کرت

نوریب مبیج لخاد ارزا نآ مهارمه نفلت هربیو اب

دوب.... شوایس . مدیشک

ایس... وگب _

و لگ هتسد هار رس ( یناردنزام هب ردارب ) رارِب _

! ریگب ینیریش

ایس! یگیم ترچ یچ _

داوخیم یه  لا  هوق  و  لو  ه  !هب  هدی  س  روت  سد  __واال 

! یرا  گتس  اوخ  تا  رب  ه 
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داوخ یم یهلا هوق و لوه !هب هدیس روتسد _واال

! یراگتساوخ تارب هرب

هشوگ   و  هدن  ام  هری  خ  مل  باقم  راو  ید  هب  مه  اگن  یا  هظ  حل 
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! دمآ باال مبل

؟ تفگ دیس دوخ _

؟ دموا تشوخ رارِب _اه

! شوا یســـــ _

: تفگ و دیدنخ دنلب یادص اب

دیرب مبشما نیمه داوخیم ... تفگ دیس _واال

! یراگتساوخ

... مایم منم ایس ناج هب

: مدر  ک  تک  رح  منی  شام  ت  مس  وهب  هدش  جر  اخ  هرا  دا  ز 

؟ اجک  _وت 
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نیا ارمع . مایم نم ما ینک ادج وتاه هراق وت نیبب _

. مدب تسد زا ور یخیرات داد خر

نا هجـــ نک.... رکف دنبب وتامشچ هقیقد هی اسومان

! یرهاوج

! هزیرب قرع رتیل رتیل یراگتساوخ مسارم دایب

هش! خرس سورع موز نتشادرب ییاچ عقوم

وت! نوج هرادن هار

مسارم یوت تعامج بزع یاج ! شوایس یایمن _وت

! تسین یراگتساوخ

مس!وت ورع  تم  س  نم  ال  صا   ... هتاف  ارخ  انیا  یج  _اح 

با! یرد  وتد  و 
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عطق ار سامت مریگب ار شیولج مناوتب هکنآ زا لبق

درک!

! زارد نوبز کرسپ

مه نآ شوایس روضح متشگیمرب ترامع هب دیاب

... هچنغ هک زورما

! دروآ شک ار مدنخبل یا هظحل شدوبک یاه بل دای

مدز... تراتسا و مداتسرف ناطیش رب یتنعل

! تشک یم ار نم دیدج راکفا نیا

***

هدمآ نیی  اپ  نیش  ام  تزا  رامع  لبا  قم  نیش  ام  فق  وت  ا 
زا هار  نای  م  اما  مدر  ک  تک  رح  اه  هلپ  تم  س  وهب 
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. مداتسیا تکرح

! دنام هناخلگ یور دشو هدیشک بقع هب مهاگن

هلصوح واب دوب هدشن مروضح هجوتم زونه هچنغ

داد! یم شوگ دیدج نابغاب یاه فرح هب

دح هچ ات شروضح مدرک یم همزمز ششوگ رد دیاب

! دیآ یم ترامع نیا هب

ییاناد و رهم ، شتعاجش و ربص مامت اب رتخد نیا

دوب... رایع مامت هکلم کی شا

! رسپ بجع _هچ

. مدیخرچ شتمس هب دیس یادص ندینش اب

اسنوم    #: هدن  سی  ون 
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شزا مار  وابآ  هدر  ک  هرگ  ش  رمک  تش  شارپ  یاه  تس  د 
. دمآ  یم  نیی  اپ  اه  ه 

. مدر  وسالمک  هدا  د  ناک  ت  سیر 

همادا یم  ارآ  و  ید  سالمج  کی  لع  واب  هدا  د  ناک  ت 
د:

یت... فر  یم  یت  شاد  تم  دید  حبص   _
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یدیدج ربخ ... هرادن ربخ تفگ ، مدیسرپ هچنغ زا

؟ تسه

مدز: وبل هدناخرچ هچنغ تمس ارهب مهاگن

شیپ دیون هنکمم ... هدیسرن شیعطق ربخ زونه _

. هشاب اتیزآ

اباب... هریخ هللاهک شنا هللا... رفغتسا _

وک؟ تینیریش و لگ

دیس تم  س  هب  خر  مام  ت  یا  هفر  ط  کی  دنخ  ابل 
: تف  وگ  هدر  ک  ظف  ح  شار  عض  وم  هک  مدی  چخر 

فرح هچ  نغ  ردپ  ؟اب  هیخ  وش  ید  رک  رکف  ؟  هیچ   _
... م 
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! ماوت رتگرزب نم

؟ مراذیم وت شود یور ور یچ همه یدرک رکف

! دشیم راک هب تسد انیا زا رتدوز دوب دیشمج هگا

... شابدوز

... شکب ریش هبیلا ما یتسد هی

: دیشک متروص یور اررب متسد و هدز یدنخ کت

ــد! یس _

. دیخرچ ترامع تمس وهب هتخادنا باال ییوربا

. میشاب اجنوا دیاب هگید تعاس ...ود ینکن _رید

دس: شرب  شو  گ  هب  ات  مدر  ک  بدنل  یم  ارک  میا  د 
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. مایم .... منوسریم ور هچنغ _

نایم هک یتسد دخرچب متمس هب هکنآ نودب

: تفگ و هدروآ باال دوب هدروخ چیپ حیبست شناتشگنا

! هبوخ _

هک مدیخرچ دوب هداتسیا هچنغ هک ییاج تمس هب

. مدید میور اررب شهاگن

دوب... یرگید یاج شرکف راگنا

مبیج نورد ار میاه تسد و هدرب باال ییوربا یات

. مدرب ورف

داد... یم متسد ار تنطیش راسفا شدوخ
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" هچنغ "

هدمآ مدو  خ  هب  بی  نج  ورد  ش  یاه  تس  د  ند  رب  ورف  ا 
. مدی  چخر  هناخ  لگ  تم  س  هب  هنای  شان  و 
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اه ناسنا نایم دنخبل شخپ لوئسم هک یا هتشرف

شنیرت نیشنلد حلا نیع ورد نیرت بایمک اعطق دوب

دوب! هداد ناهج ارهب

واب هدرک یفوپ ... یتنعل و بایمک دنخبل نآ اب

. متسب ار برد نابغاب زا یظفاحادخ

؟ مدوب دنسپ دروم _

یور رب مبلق یور رب متسد نتشاذگ واب هدرک ینیه

. مدیخرچ هنشاپ

دوب. هداتسیا مرس تشپ تیدج و شمارآ اب ناهج

... یموهوا ... یمها !!هی ناهج _

موهوا   واب  هدی  پچی  مرم  ک  رود  شار  یاه  تس  د 
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دش.... هریخ میاه بل هب یکچوک

دوب! نم گرم اعطق درم نیا

یب شمارآ و شبایمک دنخبل ... شهاگن یایرد اب

... شریظن

هجوت نودب و رایتخا یب متروص یور شندش مخ اب

. متسب ار منامشچ میدوب هداتسیا هک ییاج هب

وحم زیچ همه شقیمع و غاد ی هسوب سح اب

دش...

... تفرگ باوج و دیسوب هرابود و هرابود و هرابود

! مدش  یم  ش  وهد  وم  تس  م  رتش  یب  راگ  نا  رابر  ه 

! تذ  ول  ناج  یه  زا  رپ  مس  لط  کی  ل 
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یا هظحل راگنا تفرگ منیریز بل زا هک یکچوک زاگ اب

اب مدیشک بقع ار مدوخ و هدش ادج ایور نآ زا

: متفگ نانز سفن ، بقع هب دنلب اتبسن یمدق

! تسین تسرد ... یروطنیا ... ناهج _

: تفگ و هدیشک شبل هشوگ هب یتسد

؟ تسین تسرد یچ _

ای... هسوب

: متفگ و هدیشک یهاتوک غیج میاه هنوگ ندش غاد اب

وگن... _
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درک: اررپ مک هلصاف ونآ دیدنخ

منم! وت هب ندیبسچ یارب مدآ نیرت مرحم _

... تنت سمل ... تامشچ ... تابل یارب

داد: همادا و هدز شا هنیس یور ار شتسد

! تندوب اجنیا یارب _

اسنوم #: هدنسیون
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لطاب ندرک هراپ مااب یذغاک همان هغیص نوا

نز وت هگیم ...هک تسام نیب زونه هیآ ....هی هدشن

... تمرحم و مترهوش ... ینم مرحم ... ینم

هلصاف نیا تسین تسرد هک یزیچ ریسافت نیا اب

! هعوت و نم نیب یتنعل

بجو و هشاب رت کیدزن تهب نهاریپ زا دیاب هک یسک

منم هنک سمل تمسق ره یوت وتتسوپ بجو هب

! هچنغ

هلصاف   ند  رک  مام  هوت  درک  هقل  ح  مرم  ک  رود  شار  دتس 
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بقع نودب . دناشن ما هنوگ یور یمکحم هسوب

دز: بل ندیشک

! تمنیبیم بش... اما... تمربب دیاب _االن

اروت لد ملد رخآ ؟ دراد وت هاگن یشتآ هچ ... متخوس "

"... دروآ تسدب

مدز: بل رایتخا ویب هداد ناکت رس یقیمع مد اب

.... مراد تسود _

ویچ؟ _

: متف  وگ  هدی  دنخ  اش  یک  اش  اتبس  ون  ید  ج  نح  زل 

... مرا  د  تس  ود  و...  منک  یم  فقر  تا  رب  نم  هکن  _یا 
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دز: وبل تشاذگ شبلق یور اررب متسد شمارآ اب

... ینم هچنغ کت _وت

همزمز و هدرک تشم شا هنیس یور اررب متسد

: مدرک

... ناهج هچنغ _کت

**

. مدا  د  هیک  ت  نآ  وهب  هتس  ب  مرس  تش  ارپ  بر  د 

اجک هب  اجک  .زا  متف  رگ  یق  یمع  مد  و  هدی  زگ  ب 

... مید  ریس 
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... ناهج

هدید باوخ رد راب نیلوا ار شیاه مشچ هک یدرم

اما... تشاذگ ما یگدنز اپهب نم زا ترفن ...اب مدوب

بصعت و قشع زا یراصح شدوخ و نم نایم حاال

دوب! هدیشک

.. یندشن فصو و دوب نیریش هک یراصح

هی ایب یتشگرب یعقاو یایند شنااالهب ! رتخد _یآ

! مشکب تتخیر هب یتسد

اسنوم #: هدنسیون
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برد بوچراهچ هب هک ادلیگ ندید واب درک زاب مشچ

مدز: بل یلا حشوخ اب دوب هداد هیکت هناخ یدورو

... ادلیگ _

: تف  وگ  هدر  ک  یچ  ون  چو  ن 

بش هدو  بک  ردق  نا  ارچ  تچو  ول  بل   ! ادلی  ضوگ  رم   _
! یرا  گتس  ا 
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یچ؟ ای دزیم زاگ

رک........ هراپ راسفا

راگنا مدیرپ نییاپ باالو شیاه فرح نایم هچره

! تشادن فقوت دصق

هک مدرک ترپ شتمس وهب هدروآرد میاپ ارزا مشفک

: تفگ

! ایدش هراپ هچاپ ِیشحو _

: متفگ و هدیبوک مرس یور رب مارآ ار متسد

نز! ـــــــ ب فرح مورآ _

دز: بل  بر  اشزاد  هیک  ت  ند  رک  ادج  واب  دید  ن 
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! تسین هنوخ یسک ، سرتن _

سگرن ابخهلا میدز هک هتخت تسد هی دعب یجاح

. دیرخ تفر

دلب شحف سچ هی ادخ یاضر ضحم ... امینومدوخ

! یتسین

مدز: وبل هدیشک یا هدوسآ سفن

! یربیم تذل مندروخ صرح زا منکیم سح _

... ینزیم سدح تسرد _اع!

. مین  ک  عمج  یرو  جچ  ور  ی  ساملا  راک  هاش  منی  بب  ا 
! هید  زما  معالن  هک...  تسی  ن  یرا  گتس  اوخ  مس  ا 

! نای  ب  هرا  رق  ه 
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مدز: بل بجعت اب

؟ نایک همه _

: تفگ و هتخادنا باال هناش

... یسانشیم هک یا همه ... هگید همه _

#مینجات

701 تراپ #

" ناه  "ج 
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میاج زا ایدرب زا رکشت واب هدیشک مشیر هت هب یتسد

. مدش دنلب

هاتوک ار مشیر و اهوم دح نیا هکات یراب نیرخآ زا

بخ... و تشذگیم وطالین تدم مدوب هدرک

! متشاد ناشتسود

دوب... دیس اب قح اما

عبت هب دیدج یگدنز یارب ... مدرک یم رییغت یمک دیاب

دوب. جایتحا دیدج یمدآ

شومارف رمع رخآ ات اعطق هک یبش ... بشما مه نآ

.... منکیمن

مراولش   بی  ج  زا  ار  نآ  م  هارمه  نفل  ت  هرب  یو  یاد  ص  اب 
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. مدش هریخ شا هحفص وهب هدیشک نوریب

هدرک لصو ار سامت تعرس هب شورس مسا ندید اب

: دوبن همدقم هب یزاین . مداد رارق مشوگ رانک ار ونآ

؟ شورس دشیچ _

؟ ناهج ....ولا هشن رتشیب ات جنپ _

... مراد وتادص _

نومسدح ... زوجم نتفرگ یارب تفر ... ماسح _

دوب. تسرد

یا هرق  ن  یچ  م  تع  اس  هب  هاگن  واب  هدر  ارباالوا  مچ  م 
: مدز  بل  مگن  ر 
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؟ هدنچ تعاس نوتتایلمع _

. تسین زیاج ربص هتفگ گنهرس ... هگید تعاس مین _

.... مینکیم تکرح منکیم حلسم وراهورین نم

: متفگ و هدرک اررت میاه بل

... مایم _

ثکم هکاب درک بوک گنس یا هظحل راگنا شورس

: تفگ هفخ اتبسن ییادص اب وطالین

_چــی؟

: مدا  د  هما  دا  همل  ک  نام  ه  ند  رک  رار  کت  نو  د 
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@DONYAIEMAMNOE

... متفیم هار مراد _

راهچ لوا ونم ماسح یرازب هدودحم نوا یوت وتاپ _

! هریگیم رذج مزا دعب هنک یم مسق

... تیراگتساوخ رس ورب تدابآ دجو رس

اسنوم #: هدنسیون
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: متفگ و هتسشن لر تشپ نومیر ندز اب

دیاب اما منکیمن تلا خد نوتتایلمع یوت نم شورس _

! مشاب اجنوا

! هشیمن تحار ملا یخ یروطنیا

! ینکیمن تلا خد هدب لوق _

: متفگ یهاتوک ثکم اب

بخ... یلیخ _

و هدر  ک  عط  شق  تمس  یزا  فرح  ند  ینش  نو  دب  سار  ا 
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: متفگ دوخ اب بلر ویز مدز تراتسا

... هشیم ریگتسد یضوع نوا منیبب مشچ هب دیاب -

... نومتفج یگدنز یارب هچنغ شمارآ یارب

میارب شورس هک ینشیکول هب هقیقد هد زا رتمک

هداتسیا گنر یکشم نو تشپ . مدیسر دوب هداتسرف

یادص نیح نیمه هک مدرک شوماخ ار نیشام و

دش!! دنلب هلولگ کیلش

راب!!! تفه هکلب راب کی هن

. مدر  ک  زاب  ار  بر  هود  تفرگ  هری  گتس  د  هب  ار  متس  د 

تعرس شهب  وپ  سهای  ناگ  وی  هدش  زاب  مه  نو  بر  د 
دش. جر  اخ  نآ  ز 

شار سف  صن  رح  ورپ  هدم  آ  متم  س  هب  اه  نآ  زا  یک  ی 
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درک. توف

دوب!! ماسح ... شمتخانش

: متفگ و هدرک هراشا شرس تشپ هب

هک مدروخ مخز یدح هب نم ... نکن هاگن روطنیا _

... منومب ربخ رظتنم منوتیمن

! یرخب وتنیریش و االنلگ دیاب _وت

: تف  وگ  هدم  آ  نام  تمس  شهب  ورس  نیح  نیم  ه 

... هدو  ب  یی  اوه  ریت   _
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دز: بل یهاتوک ثکم اب ماسح

... هشکب لخاد ور همه داوخیم _

راد... هگن هنوخ رود ومیت

... نرایب هقیلج ناهج یارب وگب

تشم ما هقی یور ماسح تسد شورس تعاطا اب

: تفگ و هدش

هداتزا یروخیم نم زا یکی یرادرب شخ _هی

! داهرف مه وت مه ... راوید

! تسادج شمهس مشورس

اسنوم #: هدنسیون
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و هدناخرچ شنامشچ یهایس اررد مهاگن شمارآ اب

. مدرک ادج ما هقی ارزا شتسد

... شابن نارگن _

مه یو  ربر  شار  یاه  پکل  یر  گید  کی  لش  یاد  ص  ا 
: تف  وگ  هدر  ش 

ید... رک  ش  لمح  ت  روط  _چ 
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اتیزآ هناخ تمس وهب دیخرچ مباوج ندینش نودب

. داتفا هار هب

ار دوجوم نیا ... متسنادیمن مه مدوخ ار شباوج

؟ مدوب هدرک لمحت روطچ

ار تفرگ متمس هب ناگی دارفا زا یکی هک یا هقیلج

. متفر ناشتمس وهب هدیشوپ

دوب. هداتسیا اه نآ رس تشپ نم دننام مه داهرف

دز: بل شرانک مفقوت و میاپ یادص ندینش اب

؟ هشارخآ ینعی _

: متف  وگ  هدا  د  ناک  رست  نان  یمط  اا 
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_هرآ...

؟ یداد شرافس لگ _

مدز: وبل هدمآ باال مبل هشوگ

... مداد _

... شمریگ یم هار رس

... هنکیم هراد یطلغ هچ تسین مولعم هکیترم _

یوگ اببدنل  هک  دش  هدی  شک  ماس  ح  تم  س  هب  مه  ا 
میلست شار  دوخ  تس  اوخ  یم  دیو  زان  یگ  نر  دیف  س 
هجیتن راگ  نا  اما  درک  ر  ارکت  راب  دنچ  و  نید  نچ  د... 

! تش  ادن  ی 
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: تفگ و هدروآ ارباال وگدنلب وطالین اتبسن ثکم اب

هرخآ اجنیا نوریب ...ایب نکن تخس وراک ... دیون _

... ههار

منک... یم رارکت هک هراب نیرخآ نیا

! یراد نامز هقیقد هس طقف

اسنوم #: هدنسیون
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تسد هراشا تشگنا شا هلمج نیرخآ اب نامزمه

. دناخرچ ار شدازآ

هب تعرس هب دندوب هداتسیا شرانک هک یناگی مامت

ار یزیچ راگنا و هدرک هاگن ناشیاه یچم تعاس

هقیقد هس نامه مدز سدح .هک دندرکیم میظنت

!! دشاب

ار میت تعرس هب شورس هک تشذگ ردقچ منادیمن

!! دندیود هناخ تمس وهب هدرک تمسق هس

نیلوا نیا   ... مدو  ب  هدی  دن  کی  دزن  زا  ار  یتا  عیلم  زگر  ه 
! دوب  ر 

و هتف  باالر  طا  یح  را  وید  زا  یا  هفر  وح  کب  اچ  ه 
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... دندش دراو

ار شکسام شرس نداد ناکت واب هدز یخرچ ماسح

دش. طایح دراو و هدیشک شتروص یور رب

؟ یراد ماوت مراد نم هک یسح _

: متفگ و هداد ناکت رس اهنت

هریم شیپ هداس و بوخ هراد دح زا شیب یچ همه _

هن! یرادن تداع

دز: بل  و  هدر  ک  تو  شارف  سف  ن 

_هن...

ات راگ  ...نا  منو  دیم  اما...ن  هدش  هرص  احم  هنو  خ  ل 
هش... یمن  مور  آ  ملد  نو  شم  نیبن  اه  هلی  م  تش  پ 
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توکس اه هلولگ کیلش یادص هیناث زا یرسک رد

! تسکش ار نابایخ

ناشیاه تسد دندوب هداتسیا نامرانک هک یرفن دنچ

هب هرابکی وهب هدرب ناششوگ رانک یشوگ تمس ارهب

! دندیود طایح تمس

!! دمآ نوریب هک دوب دیون ، ناشدورو زا لبق اما

دوب... هتفرگ اتیزآ هقیقش هب هک یا هحلسا اب

دز: دای  رف  بدنل  یاد  ص  ا 

مورح ش  زغم  یو  ت  هلو  لگ  هی  هنر  گو  بق  ع  دیر  _ب 
!! منک  ی 
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مدز: وبل هتشادرب توپاک ارزا ما هیکت

یش... خالص رابنیا ینوتیمن _

... دیابن

لفق میور ورب هدناخرچ رس هک دوب شیور رب مهاگن

کشا یتروص هکاب دش داهرف هجوتم مه اتیزآ دش...

: تفگ دولآ

نک! مکمک .... داهرف _

اسنوم #: هدنسیون
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.... هبوخ یلیخ ــه! بوخ ! ییاجنیا سپ _

: متفگ و هدرک لفق مرمک تشپ ار میاه تسد

! هتمرج کیرش هک یسک ندرک رپس ... سا هناکریز _

یفخم نز هی تشپ سلا هدفه دعب حاال یتح

! یدشن ضوع تقو چیه ... یشیم

دز: بل  ش  مار  ابآ  داه  ر 

هش؟ هناو  رپ  یک  اخ  مرک  ید  االید  حات   _
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یم سح حوضو ارهب دیون الت ضع دنب دنب شزرل

... مدرک

اعطق هک یرارف دوب... رارف اه راک نیا زا شدصق

... تشادن یماجنارس

! دااااهرف _

یوت ینوتیم نک... رکف رایلیا ...هب منکیم شهاوخ

اما یرادرب یمدق شردام یارب یتسنوتیم یگب هدنیآ

؟ یدرکن وراکنیا

. منکیم تسامتلا

: تف  گ  دنخ  زوپ  اب  داه  ر 

ید! ش  یا  هفر  ح  رگی  زاب  هی  اعق  _او 
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مومت هتقو یلیخ ومینادرگراک هرود نم ... فیح اما

! مناخ راکرس مدرک

و نم لباقم شوپ هایس ناگی زا یرفن راهچ فیدر

. دندیشک فص داهرف

طایح برد زا نینوخ ییوزاب اب ماسح هظحل نیمه

تمس ارهب شا هحلسا سملا تسد واب دمآ نوریب

: تفرگ هناشن دیون

! هتسب یرگ یغای _

اتیزآ ضیغ اب دید یم گنت ار هصرع یباسح هک دیون

داد: رارق بطاخم ار

! یروخیمن مدرد هب هگید _

کی   زا  رتم  ردک  دیا  ش  ماسح  و  دیو  هشن  ام  ند  ناکچ 
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... داتفا قافتا هیناث

یفتک اب دیون و هدش یش تمال یا هقیقش اب اتیزآ

! دنداتفا نیمز یور نینوخ

****

دعب" هتفه "ود

. تف  رگر  ردب  ار  نلا  س  وج  هرا  بکی  هب  ینی  گنس  تو  ک 

ار بق  ع  یاه  فی  در  مام  ت  لبق  هاگ  داد  س  کعر  ب  رابن  ی 
دند. وب  هدر  ک  رپ  اه  راگ  ن 

واب هدر  اضک  ما  دوب  ش  ناتس  د  ریز  هک  یا  هگر  ب  یض  ا 
هدش شبدنل  یاج  زا  نات  س  داد  و  هفص  نم  تئ  یه  هب  هاگ  ن 

دات: دقاسی  مام  وت 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... مکح _

یورین طسوت هدش هئارا دهاوش و کاردم هب هجوت اب

، یرهاوج ناهج بانج هدنورپ نایکاش و یماظتنا

.. یگیبریما داهرف و یشوایس هچنغ

رب، ظا  حل  ار  تی  اده  دیون  یاق  آ  لو  ا  فی  در  مهت  م 
یرادربه کال  یاه  ت  ایلمع  رد  هک  یا  هتس  شبجر  ق 
نیوانع و  تا  فلخ  ت  یگ  ت  سدرس  یتر  ابع  وهب  هتش  ا 

... دمع  لتق  ود  نین  چم  ،ه  هدوب  راد  هده  ارع  هنام  رج  م 
هدوب ناش  یا  رتخ  د  نان  زاآ  یک  ی  ه 

... منک  یم  موک  حم  دبا،  س  بح  ه 

. تس  ا  یع  طق  و  یی  اهن  مکح  ن 

! هدن  ورپ  م 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

اسنوم #: هدنسیون

#مینجات

706 تراپ #

دند... روآ  موج  ه  متم  س  هب  یمیظع  لیس  اب  تا  رط  ا 

کیلش  ، نیش  ام  هند  ابب  اناج  درو  ،بخر  ینا  راب  زور  ن 
هلو... ل 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... داتفا دنت رود یور زیچ همه

! هاگداد زور ....، ناهج دیدهت ، نادنز ، ادلیگ روضح

: دیچیپ مشوگ رد شیادص

منک. یم نییعت صاصق ار یو مکح _""

""... هاگداد متخ

... هچنغ _

. مدیخرچ شتمس وهب هدمآ مدوخ هب ناهج یادص اب

سفن قیمع و دوب هتسشن مرمک هغیت رب درس یقرع

. مدیشک یم

: تف  وگ  هتف  رگ  متم  س  هب  یبا  یر  طب  ناه  ج 

این... متف  گ  ته  ...ب  روخ  ب  ونی  _ا 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

هدش عنام هک مریگب ار یرطب متساوخ نازرل تسد اب

: تفگ و

! وتنهد نک _زاب

مناهد رد میاه زاالهبالیبل هک یا هعرج نیلوا اب

. متفرگ هرابود ناج راگنا تخیر

دوب. هدرک رتهب ار حملا شا یکنخ

مدز: وبل هتفرگ یقیمع مد

ما وت قح هک روطنومه هنم... قح ندوب اجنیا _

... تسه

یرت قح  م  منم  زا  یت  ح  ؟وت  تس  ین  تق  ح  مگی  م  هگم   _
!... وتل  حا  نیب  ب  ا 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

شا هنادرم و مرگ تسد یور اررب مدرس تسد

: مدرک همزمز و هتشاذگ

... ناهج مبوخ _

هدیشک شتمس هب مهاگن ماسح قاتا برد ندش زاب اب

دش.

نوریب قاتا زا نادنز گنر یبآ هار هار مرف اب دیون

دمآ...

... دوب  ن  دنب  اجک  هچی  شهب  دتس 

یر... کون  غالمو  هن  دوب  هدنا  م  یرا  شی  یارب  رگی  د  ه 

ناشمرج ند  رک  کب  س  یار  ب  مه  دندوب  هک  یی  اه  نام  ه 
دنت! رخی  هری  اد  یو  شارر  یاه  هش  ق 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

درک یم دادیب شا هرهچ رد یا هنوگ هب یدیما ان

دوب!! هدشن هدیمد شمسج رد یحور زگره راگنا

دوب... وا هب میقتسم مهاگن

یم امار هک هتفه ود نیا مامت دننام مدوب رظتنم

هدیاف رگید دوب هدیمهف راگنا رابنیا اما دنزب مخز دید

! درادن یا

ورهار یاهتنا هب شرانک یماظن درف و زابرس اب هارمه

دش... وحم نامدید وزا هتفر

اسنوم #: هدنسیون
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دعب" لا سود "

یاه چنلق ندناکش واب هداد مندب هب یسوق و شک

. متشاذگ هسفق لخاد ار دیدج یاه باتک مندرگ

هتسشن ملد هب روجدب یسیلپ عوضوم اب یرخآ نیا

ندیچ اب نامزمه دش ثعاب شندناوخ هسوسو و دوب

منک. ندناوخ هب عورش هسفق یور شیاه دلج

تاکرح   دنب  دنب  رد  ینت  شاد  تس  ود  و  بی  جع  قش  ع 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

!! شنابز زا ناما اما دزیم جوم ناتساد درگرس

واب هتسب شقن میاه بل یور رب دنخبل هاگادوخان

. مدناخرچ ار مجاودزا هقلح تسش تشگنا

اما دز هرگ رگیدکی امارهب ترفن بانط اب تشونرس

زیچ همه هک دوب کیراب ردقنآ قشع و ترفن نیب زرم

درک. وور ریز ار

رود یور زیچ همه راگنا ، دیون هاگداد زا دعب

... داتفا ییانشور

و تکرش یاه ،راک باتهم و نم یسورع و دقع

... اجنیا

..." جات "مین یشورف باتک

نام   هدا  خونا  ند  گش  رزب  و  تا  رط  اخ  رور  م  لا  دحر 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

رد مرن و هدش هقلح مرمک رود یتسد هک مدوب

. دیشک مشوغآ

... شوغآ نیا ... رطع نیا

؟ ینکیم رکف یچ هب یراد _

: مدیخرچ شتمس وهب هتسب ار باتک دنخبل اب

... دایمن اهرد هلوگنز ادص وتو یایم یروجچ هکنیا _

: تفگ مرمک شزاون واب هدرک یموه

؟ یاوخ یم باوج یناجم و تفم یروجنیمه _

اش الین  ضع  هنی  س  یو  ارر  متش  وم  هدر  ک  درگ  مش  چ 
: مدی  ب 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

! یرهاوج ناهج _

درک. گنت ار شیاه تسد راصح و دیدنخ

دز: بل باتک هسفق هب مندنابسچ اب

... تابل دعب اما مدیم وباوج _

و هدرک زاب ناهد تعرس هب تلا جخ و ناجیه اب

: متفگ

... وربآ دایم یکی _

هلمج دنب  میا  ه  بل  یو  ربر  ش  یاه  بل  یم  رگ  حس  ا 
دش... پهرا 

مبلق و  تف  ر  نیب  زا  دید  رت  هرذ  کی  نام  ه  رگی  د 
دز: بل  هناش  وخ  ر 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

... نکن ضارتعا

. متشاذگ شندرگ یور و دروآ ارباال متسد

: تفگ و هدمآ بقع مرن

... هلیطعت هزاغم ... هلفق _رد

درک: زاب ار باالیی یاه همکد و هدروآ ولج تسد

گنت تارب ملد اما، منک زکرمت راک یور ماوخیم _

. منوتیمن ... هشیم

اسنوم #: هدنسیون
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مه رانک رد لد نتخیر دصق هب مه تاملک یضعب "

! دننیشن یم

... تسا نیمه ناش هفیظو ال صا

تبلق گند شش بحاص هک دنیایب یمدآ نابز یور رب

"... هدروخ هرگ شسفن هب تسفن و هدش

: مدز  بل  اش  هناش  یو  ربر  میا  ه  تس  د  نتش  اذگ  ا 

رید  ... نرظ  تنم  همه  ن!  اهج  راه  ان  یار  ب  مید  اد  لو  _ق 

هش... ی 
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: تفگ و هتفرگ ما هناچ زا یکچوک زاگ

منک... یم شلسنک ال ،صا هشب رید _

دنلب یادص اب شهارمه نفلت ندیشک نوریب اب

یم هجنپ یور اررب مدوخ هک وردحیلا هدیدنخ

: متفگ مدیشک

نم... هب شدب ! هتشز نکن _

هگید هتفرگ ونومچم لا سود نیا یوت ردقنا شوایس

زا هک منک...االمن هاگن شتروص وت هشیمن مور

یم تسرد ناتساد روج رازه اجنیا یدموا تکرش

! هریم نومتفج فرش هنک

دز: بل  یه  کاتو  ثک  وابم  هدی  شک  بق  شارع  دتس 

س؟ یراپ  میر  _ب 
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هعونمم یایند رد هدش لیاف

: متفگ بجعت اب

؟ سیراپ _

تشپ ار دوب هتخیر منامشچ لباقم هک ییاهوم هتسد

: تفگ و هدرک تیاده مشوگ

... مدشن ریس تاهاب ندش اهنت زا زونه سلا ود دعب _

و شوغآ نیا رکف هب هظحل ره هک نماب یدرک راکیچ

... متحور

مدوخ یار  هظب  حل  ره  وت  ساوح  مام  ت  اما  هیه  اوخ  د 

ماو. خ  ی 

تا... تا،بل  مش  چ 
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... هبوخ سیراپ

... عورش یارب

،نم... ییوت

: مدرک همزمز

!؟ قاشع رهش _

نایب ندرک هراب هی یارب سا هملک ...هی قشع _

... تاساسحا

هس هملک هی منودیمن هک تمتسرپ یم ردقنا نم

ایهن...! تسه یفاک شارب یفرح
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