
 رمان نجوای ناجی

 

 1  ناجی جواین

 

 «ٛؼٞایِ ٛبػی » 

 

 2 هال٠ٝ

 ٝ هٚي سؼٞجبر كٞبٍ ىٍ ، ٛیبكشٜی ىٕز َٗىی ث٠ ىیيٟ ٍٛغ ٝ ٌٜٜٙيٟ ُٛی ٝاٍ ىیٞا٠ٛ ػٚن ىإشبٙ

 ! َُٗ ٝ كي ثی ١بی هٚٞٛز

____________________ 

 ! ٗٚ ػبٛبٙ

 ! ثیب آ١ٖش٠ ، آیی ٗی

 ! اٛي هلش٠ ، ىٍیيٙ ی آٗبىٟ ، ًلشبٍ ١ِاٍاٙ ایٜؼب

 ! ٙیَیٜٖ ػبٙ

 ؟ ثٔيی ٍا ث٢ٚز ٍاٟ سٞ

 . ٛٚٞى ُٖ ثَُٚشٜز ٍاٟ سب ثبٗ ١ٞٙیبٍ آٗيی

 ! إز ػ٢ٜٖ هؼَ ایٜؼب

 ! ػٖٖٔ َٕسبدب سٜيیٔ

 ! ٛـیٜي ٍا ٙب١ذَر،  ثبٙ ػ٢ٜٖ ثبٗ َٗاهت

 ! ٙٞی ٗی ُیَ ُٗیٚ ٗٚ ٗظْ

 ! ًٜٜي ٗی ٕو٣ٞ ، دَ ٝ ثبّ ثی ١بی كَٙش٠ ، ثبٙي ػ٘غ كٞإز

 ! ثیب ١ٚیبٍ ٝ آ١ٖش٠!  ثیب
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 ث٠ ىاىٕ ثَٓ . ... ٛجٔؼیيٟ اٗ ثٖش٠ ین آس٘ ىٍ َٗا ػ٢ٜٖ ایٚ سب ثیب

 ! ٗٚ سٜيیٔ ثبٗ ىاٙش٠ ىٕٝشٖ ثیب

________________ 

 

 

 « آیٜيٟ اُ ای 2٠ُٙٞ »  ٗوي٠ٗ

 

 . ًَىٕ دبى آٗیِى ىٍ ١بیٖ اٙي ثب ٍكز ٗی ٠ً ٍا دیٚبٛی َٕى ػَم إٓشیٜٖ دٚز ثب

 . آٗي ٛ٘ی ىٍ ٛلٖٖ

 . َُٓیي ٗی سٜٖ ٕشٞٙ ؿ٢بٍ س٘بٕ ، ١یؾ ٠ً ىٕز ، ثٞى اكشبىٟ ٍػ٠ٚ ث٠ ىٕشبٖٛ

 ؟ ُٚشٖ ٗی اٗ دی ىٍ ؿَیت ٢َٙ ایٚ ًؼبیِ

 ؟! ١ٖشٖ ًؼب ىاٖٛشٖ ٛ٘ی كشی ٓؼٜشی ٗٚ

 ! هيایب! ...  هيا

 ... اَُ

 ... ىاٖٛشٖ ٗی ٠ً ٗٚ...  ثٞى ُلش٠ ٠ً اٝ

 . آٍٝى ٛوٞا١ي ىٝإ س٢ٜبیی ىاٖٛشٖ ٗی

 ... ٝ ىاٖٛشٖ ٗی

٠ٛ...  ٠ٛ ! 

 . ًَىٕ ٗی دیيای٘ ثبیي
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 ؟ ًؼب ؟ ؿ٦ٍٞ اٗب

 ! ٝای...  ٗٚ ثَ ٝای

 . ٙي ٗی ىیَسَ ٌُٙز ٗی ٠ً ٓلظ٠ ١َ

 . ثٞى اٝ ٛل٢ٖبی هی٘ز ث٠ طبٛی٠ ١َ

 ... آٗيٕ ٗی ُٝىسَ ً٘ی اَُ...  ثٞىٕ یو٠ ث٠ ىٕز هٞىٕ ثب

 ... ً٘ی كو٤...  ً٘ی

 ... سَ ُٝى ٕبػز یي كشی ٙبیي...  ٍُٝ یي كشی

 ! ٠ٛ ىیَِ ایٜجبٍ...  ىیَ ٠ٛ اٗب ، ٍٕیيٕ ٗی ثبیي

 ٗی دی٘ سَ ػٔٞ ًیٔٞٗشَی سب ٗبٙیٚ ، ُىٕ ٗی سَِٗ ثَ ُىٟ ین ی ػبىٟ آٙ ٍٝی اَُ ٠ً ثٞى ثبال آٛويٍ َٕػشٖ

 . ٍكز

 . ٛجٞى ٢ٖٗ ١ٖ َٗىٕ ٗی اَُ كشی ، ٛياٙز ا١٘یشی ىیَِ اٗب

...  إ س٢ٜبیی...  آٍاٖٗٚ...  ًٚیيٟ اسٞ ػ٦َ هٞٗ ١بی ٓجبٓ...  ىاٙشٖ ىٕٝش٘ ثیٚشَ ػبٙ اُ ٠ً ٗبٙیٜی

 ! ىٍى ث٠ ثَٝٛي ٙبٙ ٠٘١! ...  هٞىٕ...  إ ُٛيُی

 . ىاىٕ ٗی ىٕز اُ ٍا ػِیِٕ اٝی...  اٝ...  اَُ

 . ٛياٙز اٍُٗ ؿیِ ١یؾ ىیَِ ، ٛجٞى اَُ اٝ

 . ثٞىٕ ىإشبٙ ثي آىِٕ ٗٚ ٠ً ثٞى آٛؼب ىٍٕز ىٍى

 . ًَىٕ ٗی ثبُی ٗٚ ٍا كیٖٔ ایٚ ٕیبٟ ٛو٘

 ! ثٔ ٝ ثٞى ٗٚ هب٥َ ث٠ اكشبى ٠ً اسلبهی ١َ

 ... ٌٖٙز ٝ اكشبى هٔجی ٠ً ىیَ آٛويٍ ، آٗيٕ هٞىٕ ث٠ ىیَ ٗٚ
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 ... ثَىٛي هٞى ثب ٝ َُكشٜي ٍا ػبٖٛ ٠ً ىیَ آٛويٍ

 . ًٜٜي ؿبٓ٘ ُٗیٚ ىّ ىٍ ایی ٠ُٙٞ سب ثَىٛي

 ! ٗٚ ث٠ ٓؼٜز ای

 ! سَٕٖ ث٠

 ! ١بیٖ ٛجٞىٙ ث٠

 . اكشبى ٙلیوٖ ٍكین ث٠ ، ٙت سبٍیٌی ىّ ىٍ ؿٖٚ٘

 . ًٜي هٞى ٗشٞػ٠ َٗا سب ُى ٗی ثبّ ثبّ ٝ ثٞى ایٖشبىٟ ػبىٟ ًٜبٍ

 ؟ ثٞى ًَىٟ دیيای٘ یؼٜی

 ؟ آثبى ٛبًؼب ٗیبٙ ، ٌٙٚ إشوٞاٙ َٕٗبی ایٚ ىٍ

 . ٙي ٗشٞهق ٙيیي ٓـِٙی ثب هٞإشٖ ٗی ٠ً ػبیی اُ سَ ثبال هیٔی ٗبٙیٚ

 . اٛياهشٖ ثیَٝٙ ٍا هٞىٕ ٝ ًَىٕ ثبُ ٍا ىٍ

 ... ٌُاٙشٖ ػب َٕٛ ٝ َُٕ ٗبٙیٚ ىاهْ ٍا إ دبٓشٞ ٠ً ػ٢ٜٖ ث٠

 ...  ٍكز ٗی كَٝ ُْ ىٍ ٗؾ سب إ ُىٟ ٝأً سبُٟ ١بی ًل٘ ٠ً ىٍى ث٠ 

 ؟ هٍٞىٕ ٗی َٕٗب

 ؟ َٗىٕ ٗی

 ؟! ىاٙز اٌٙبٓی ؿ٠

 ...  اٝ

 . ػِیِٕ اٝیِ

 دبی ُٛيُی اٝ ىٍ ٗیبٙ ثٞى .
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 ! « ٍَٛ ثی2 »  اّٝ كْٞ

 

 . ثَهبٕشٖ ػب اُ ٝ اٛياهشٖ ٗـٖ ٍٝی ٍا ُٖٝٛ س٘بٕ ٝ ًَىٕ ٕشٞٙ كٟٞ ی ٓج٠ ثَ ىٕز هٖشِی ثب

 . ٛبٓیيٛي ىٍى اُ كوَاسٖ ٕشٞٙ ی ٟ ٢َٗ ث٠ ٢َٟٗ

 ٝ ًٜيٕ ُٗیٚ اُ ٙيٟ ُك٘شی ١َ ثب ، ثٞىٕ ىاىٟ ػب ٍُٝ ث٠ ىٍٝٛ٘ ٍا ٙيٟ ٖٙش٠ ١بی ظَف ٠ً ثٍُِی ٝبكی

 . ٍكشٖ هب٠ٛ ٥َف ث٠

 . ُىٕ ٝيا ًٜبٙ ١ٚ ١ٚ ٝ ایٖشبىٕ ىٍ دٚز

 . ثٜيٟ ىٕشٖ ٠ًٜ ثبُ ىٍٝ ثیبى یٌیشٞٙ ؟ ٢ٖٗب...  ؟ د٠ٛٞ_

 . ًبٙشٜي ىٍ دٚز ٍا ٗٚ ٠ً إز َُٕ ؿیِ ؿ٠ ث٠ َٕٙبٙ ثبُ ٛجٞى ٗؼٕٔٞ ، ٛیبٗي هب٠ٛ ىاهْ اُ ٝيایی

 !  ؟ د٠ٛٞ ؟ ٢ٖٗب_

 . ًَىٕ ػب ث٠ ػب ىٕشبٖٛ ىٍ ً٘ی ٍا ٝبكی  ٝ ًٚیيٕ ىاهْ ث٠ ، ىٍ ٗٚجي ی ٙی٠ٚ اُ ًَٕی ًالك٠

 .ٌٖٙز ٗی ١ٖ ثب ٍا ىٕش٢بیٖ ٝ ٙب٠ٛ ٝ ًَ٘ ىاٙز ١ب ظَف ِٕٜیٜی 

 ! سٞ ثَٕ هٞإ ٗی اٍٝٛٞ ثَٝ هب٠ٓ_

 . ًَىٕ ِٛبٟ ثٞى ایٖشبىٟ َٕٕ دٚز ىٍٕز ٠ً ٥ب١ب ث٠ ٝ ؿَهیيٕ ٗشؼؼت

 ؟ ٛيیيٗز ٗٚ كیب٣ سٞی اٝٗيی ًی سٞ ػٞػ٠ اٟ_

 . هبٍاٛي ٍا اٗ ٠ًٔ دٔ ٝ هٜيیي

 . ىٕشٚٞیی ٍكشٖ_

 . ٛياٙشٖ ٍا ظَك٢ب ُٝٙ سلْ٘ ٛبی ٝاهؼب ىیَِ ، ُىٕ ٓجوٜيی

 . ِٕٜی٠ٜ هیٔی ایٚ ؟ ػبٙ ٥ب١ب ًٜی ٗی ثبُ ىٍٝ_
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 . ؿَهبٛي ٍا ىٕشِیَٟ ىٕشٖ ُیَ اُ ٝ ٍكز ىٍ ٕ٘ز ٝ اٛياهز ٝبكی ث٠ ِٛب١ی

 . ٙيٕ هب٠ٛ ٝاٍى َٕٗ دٚز ٝ ًٚیيٕ ٍاكشی ٛلٔ

 إشلبىٟ ثی آة ٙیَ ث٠ اٗیيی ٛب ِٛبٟ ٝ ٌُاٙشٖ ٕیٜي ىاهْ ٍا ٝبكی ٝ ٍكشٖ آٙذِهب٠ٛ ٕ٘ز ث٠ ٍإز یي

 . اٛياهشٖ هَاث٘ ٝ

 . ًٜٖ ٥ی ، ثَػٌٔ ٝ كیبُ ث٠ آٙذِهب٠ٛ اُ ٍا ثبٍ ایٚ ٍُٝ ١َ ٛجٞى الُٕ ًَى ٗی ًبٍ الًَىاٍ ایٚ اَُ

 . ؿیيٕ ١ب ًبثیٜز ىاهْ ٝ ًَىٟ هٚي ىا٠ٛ ىا٠ٛ ا ١بٍ ظَف ٝ آٍٝىٕ ثیَٝٙ ًٚٞ اُ ٍا ىٕش٘بّ

 . ُىٕ ثیَٝٙ آٙذِهب٠ٛ اُ ٝ ثَىاٙشٖ ٍا ١ب ٓجبٓ ثٍٍِ ٕجي

 . ثٞى ٍیوش٠ ًظیق ٓجبٓ آٙذِهب٠ٛ ىٍ ١٘بٙ اُ

 . اٛياهشٖ ٕجي ىاهْ ٝ ثَىاٙشٖ ای ًالك٠ دٞف ثب ٍا ٗل٘ي١ٍب ػٍٞاث٢بی

 . ٙٞى دَ كٔوٕٞ سب ٕجي سب ثِٖٛ اسبه٢ب ىٍ ؿَهی ثٞى ًبكی كو٤

 . اٛياهشٖ إ ٙب٠ٛ ٍٝی ٌَٛىٕ دیيا ثَای٘ ػبیی ىیَِ ٠ً ٥ب١ب ی ٗي٠ٍٕ ١بی ٓجبٓ ١ٖ آهَٗ

 ؟ ًَىی َٗست ٍٝ ٗب١ِْ سوز ىهشَٕ_

 هٞاٛيٙ كبّ ىٍ ىیَی٠ٜ ػبىر ث٠ سب ًَى ٗی دَ ٍا ثٍُِ٘ دیخ ىاٙز اٛياهشٖ ثٍٍِ هبٖٛ اسبم ث٠ ِٛب١ی

 "!  ثٌٜي كبٓی " ٗل٘ي١ٍب هّٞ ث٠ ٝ ثیبٛياُى ٍاٟ ىٝىی ، ٙؼَٗ ًشبة

 . ایٖشبىٕ ىٍ ؿ٢بٍؿٞة ىٍ

 . ٍٕٖ ٗی ٗب١ِْ ث٠ ٗیَٕ ، ٓجبٕٚٞیی ٗبٙیٚ سٞی ثَیِٕ ٓجبٕبٍٝ ١ُٜٞ ٠ٛ_

 . اٛياهز ٗٚ ث٠ ٢َٗثبٙ اٗب ػيی ِٛب١ی ػیٌٜ٘ ُیَ اُ

 . ٍٕٚ ٗی االٙ ٢ٗ٘ٞٛب ، ثؼٜجٞٙ ىٕز دٔ_

 . اكشبىٕ ٍاٟ ٝ ىاىٕ سلٞیٔ٘ ی " ؿٖٚ "
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 ث٠ آثی ٝ ٝ ًٚیيٕ ىٕش٘بّ ٝ ُىٕ ػبٍٝ ٍا آٙذِهب٠ٛ ًق ٝ سذبٛيٕ ٗبٙیٚ ٗوِٙ ىاهْ ٍُٝ ث٠ ٍا ٓجب٢ٕب

 . ثذَى َٕٕ اُ هٖشِی سب ُىٕ ٍٝٞسٖ

 .ىاٙشٖ س٘بٕ ٛی٠٘ ًبٍ هَٝاٍ یي ١ُٜٞ ، ًَىٕ ٗلٌٖ ٍَٕٝی َُٟ

 . ُى ه٦َ َُٛ َٕٕ ىٍ هلیلی ١ن ١ن ٝيای ٠ً ٍكشٖ ٗی ثبال ٕال٠ٛ ٕال٠ٛ ٍا ١ب د٠ٔ

 . ىٝیيٕ ٗب١ِْ سب َٕ ثب َٕإی٠٘ ٍا ٗبٛيٟ ثبهی ٍاٟ

 ! آٟ

 . ثٞى اكشبىٟ اسلبم ىٝثبٍٟ هٞإشٖ ٛ٘ی آٛـ٠

 . ٛبٓیي ؿٖ ثب ٝ ثٖز ٍا اٌٙ٘ اُ َٕم ؿ٢٘ٚبی ىیيٖٛ ثب ٗب١ِْ

 . ُىٕ ٝيار ٕبػز ی٠ ؟ كبال سب ثٞىی ًؼب دٔ_

 . ثٕٞیيٕ ٍا اٗ دیٚبٛی ٝ ٍكشٖ ػٔٞ َٜٙٗيٟ

 . ٜٛٚیيٕ ثٞىٕ كیب٣ سٞی هيا ث٠ ىٖٓ ػِیِ َٜٙٗيٟ_

 . َُٓیي اٗ ؿب٠ٛ

 ! ُىٕ ُٜي_

 . ُِیيٕ ٓت

 . ٠ٙ ٗی سَ س٘یِ اٖٝٓ اُ ٍٕٙٞ ٗی ٙٞ ٠٘١ ، َٕر كيای ، ٛیٖز ١یـی ، ثَٕ هَثٞٛز ٠ٛ_

 . ثَُٚشٖ ٝ ثَىاٙشٖ ِٜٓی ٝ ٍكشٖ ىٝاٙ ىٝاٙ ٍا ك٘بٕ سب اسبه٘ اُ َٕػز ث٠

 ٠ً اٛياهشٖ ٗی ثيٖٛ ثَ ٍا ُٝٛ٘ س٘بٕ ٠ً كبٓی ىٍ ٝ ٛٚبٛيٕ سوز ٍٝی ٍا اٝ ٍُٝ ث٠ ٝ َُكشٖ ٍا ىٕش٘ ىٝ

 . آٍٝىٕ ىٍ ٍا ٓجب٢ٕبی٘ ٛیٞكشي

 . ٍیوز ٗی اٙي ٝ ثٞى ثَىٟ كَٝ إ ٕی٠ٜ ىٍ َٕ ٍُٞ ١٘بٙ
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 .  ًَىٕ ٗی ٛلَیٚ ٍا إ دَسی كٞآ ٝ ٍا هٞىٕ اٌٙ٘ ه٦َٟ ١َ ثب

 . ثي١ٖ ٕبٗبٙ ٍا سوز سب ٝ ًٚبٛيٕ ُٗیٚ ٍٝی ٍا اٝ

 . ٛجٞى اػشَاٟ ثَای ػبیی ٝٓی ٌٖٙز ٗی ىاٙز ًَٕ٘

 . ًٜي ٗی ٍا إ ٠ًٔ ك٢٘یي ٗی ثٍٍِ هبٖٛ اَُ

 . ٍیوشٖ ثٍٍِ ِٓٚ ؿٜي ىاهْ ٝ ًَىٕ ػ٘غ ٍا ١ب ٓجبٗ ٝ ٓلبف ٝ سٚي ٝ ٗٔلل٠

 ٛٚٞى اًیز ایٚ اُ ثی٘ ٗب١ِْ سب ٛیبٍٝىٕ هٞىٕ ٍٝی ث٠ اٗب ُىٕ ػن ١ب ٓجبٓ ٍٝی اىٍاٍ سٜي ثٞی اُ ثبٍ ؿٜي

. 

 . ٖٙشٖ ٍا سٜ٘ ٝ ثَىٕ ك٘بٕ سب ٝیٔـَٗ ثب ٍا اٝ

 . ثبٙي آٍإ سب ًَىٕ آش٘بٕ٘ ثبٍ ١ِاٍ ٝ سًَیي ثـ٢٘ ثبٍ ١ِاٍ

 ث٠ ٍا سوش٘ ٝ هٞىٗ اٗ ُٕٞٞٓی ىهشَ ٙيٟ ثبػض إ دَسی كٞآ ثياٛي ثٍٍِ هبٖٛ ثٞى ٗبٛيٟ ١٘یٜٖ

 . ثٌٚي ُٜي

 . ٛوٍٞى َٕٗب سب ًٚیيٕ اسبه٘ ی ٙٞٗی٠ٜ ًٜبٍ ٝ آٍٝىٕ ثیَٝٙ ك٘بٕ اُ دیؾ ك٠ٓٞ ٍا اٝ

 . اٛياهشٖ ًٚ هٚي ثَ ٝ ٖٙشٖ ٍا ًظیل٘ ١بی ٓجبٓ ٝ ٍهز

 سب ٠َُٛٝ ًَىٛي ٗی إشلبىٟ َٗٞف ثبٍ یي ی ٗٔلل٠ ٝ سٚي اُ ١٘ی٠ٚ ١ٝؼیش٘ هب٥َ ث٠ ٌَٙ ٍا هيا

 .ٕبثیيٕ ٗی ٝ ٖٙشٖ ٗی ثبیي كو٤ ٙت آهَ

 . ًٜٖ ٗب١ِْ سٚ ٓجبٓ سب آٗيٕ ثیَٝٙ ك٘بٕ اُ

 . ثٞى آٗيٟ ىٍ ٝيا ث٠ هٚشِی ٙير اُ ٗلبٖٝٔ س٘بٕ

 . ى١ٖ اٛؼبٕ ٍا اٝ ًب١ٍبی سب ًٚیي ٥ّٞ ٕبػشی یي

 . ثٞىٕ ٗٞر ث٠ ٍٝ ىیَِ هٞىٕ ، اٛياهشٖ َٕٗ ثَ ٍا س٘یِٗ ٝ سَ ٍَٕٝی ٝ ثٖشٖ ٠ً ٍا ١ٞٗبی٘
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 . ُىٕ ؿٌا ١بی هبث٠٘ٔ ث٠ َٕی ٝ ٍكشٖ دبییٚ َٕػز ث٠ ٍا ١ب د٠ٔ ٝ آٗيٕ ثیَٝٙ ٗب١ِْ اسبم اُ

 . ثبُُٚشٖ ثٍٍِ هبٖٛ اسبم ٍاكشی ث٠ ٛلٔ ثب ثؼي ٝ ًَىٕ ؿي ٍا هب٠ٛ ثٞىٙ َٗست ىیَِ ثبٍ

 . ىاٙز ٓت ثَ ٓجوٜيی ٝ ثٞى ًشبث٘ ىٍ ؿَم

 . هٞاٛي ٗی ٍا " ثبكوی ٝكٚی " ی ػبٙوب٠ٛ ؿِّ آٙ ىاٍى ١ٖ ثبُ ىاٙشٖ كشٖ

 . ًَىٕ ػٔت ٍا سٞػ٢٘ ٗٞٔلشی ایی َٕك٠ ثب

 ؟ ػٞٙ هبٖٛ_

 . ىٝهز ؿٖٚ ٗٚ ث٠ ٝ ًَى ثٜٔي َٕ

 . ىاٙز ٛبكٌی ِٛبٟ اٗب ثٞى كبٓز ثی ٝ ٍیِ ؿ٢٘ٚبی٘

 . ٍٛٞىى ٗی ىٍ ایی طبٛی٠ ث٠ ٍا ٝػٞىر اػ٘بم سب ٠ً ١بیی ِٛبٟ آٙ اُ

 . ثَىاٙز ٍا ػیٌٜ٘

 ؟ ًب١ٍبر ٙي سٕ٘ٞ ؟ سٞیی_

 . ًٜٖ ِٛب١٘ ٖٗشویٖ ٛياٙشٖ ىٕٝز ، اٛياهشٖ دبییٚ َٕ

 . آٗبىٓ ؿی ٠٘١.  ًَىٕ ؿي ١ٖ ٍٝ ؿٌا١ب آٍٟ_

 . اٛياهز ٕبػز ث٠ ِٛب١ی

 ! ىهین آىٕ ایٚ اُ اٗبٙ

 . ثٞى ١لز ث٠ ىهیو٠ ىٟ

 . ٍٕٜي ٗی ٢ٗ٘ب٢ٛبی٘ ىیَِ ٕبػز یي كيٝى ىاٖٛشٖ ٗی

 . ىاى سٌبٙ َٕی

 ؟ آٗبىٓ ٗب١ِٖٔ.  هٞث٠_
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 . ىاىٕ دبٕن آ١ی ثب

 . ث٠ٔ_

 ؟ ىاٙش٠ ٝػٞى ىٝٛيُی ؿويٍ ، هٖش٠ ی " ث٠ٔ " آٙ ٙز ىاٖٛز ٗی ؿ٠ اٝ

 . ُى ٓجوٜيی

 . هٞث٠_

 ١بی إٌٜبٓ ی ىٕش٠ الی الث٠ اُ دّٞ ٗوياٍی ٝ ثَىاٙز ثٍُِ٘ ٜٝيٓی ًٜبٍ اُ ٍا ًیل٘ اىا٠ٗ ىٍ ٝ

 . َُكز ٕ٘شٖ ث٠ ٝ ًٚیي ثیَٝٙ اٗ ٛٞ ١٘ی٠ٚ

 . ىهشَٕ ٛجبٙی هٖش٠_

 . ثي١ي ٗٚ ث٠ ُٝىسَ ٍُٝ یي ٍا ١لش٠ ایٚ دّٞ ثٞىٕ ُلش٠ اٝ ث٠

 ! " ٗبٛيٟ یبىٗ ٠ً ٌَٙ ٍا هيا "

 . َُكشٖ ٍا دّٞ ٝ اٛياهشٖ دبییٚ َٕ َٜٙٗيٟ

_ٖٜٛٞ٘ٗ . 

 . ىاى سٌبٙ َٕی

 . ُى ٝيایٖ ٠ً ثَٕٝ آٗيٕ ٝ ُلشٖ ٓجی ُیَ هياكبكظ

 ؟ ٛؼٞا _

 . ؿَهیيٕ ٕ٘ش٘ ث٠

 ؟ ػٞٙ هبٕٛٞ ث٠ٔ_

 . ُى ٓجوٜيی

 ؟ ٠ًٚ ٗی ٥ّٞ ثیٚشَ ىاِٛٚب١ز ًالٕبی كَىا ُلشی_



 رمان نجوای ناجی

 

 11  ناجی جواین

 

 ثی ًَىیٖ آش٘بٕ٘ ١َؿ٠ ٝ ثٌِاٍى ثَٛب٠ٗ كٞم ًالٓ ثٞى َُكش٠ سٞ٘یٖ ٠ً كیيٍی ىًشَ ىٕز اُ اٗبٙ آم

 . ثٞى كبیيٟ

 ... ىاٍیي ًبٍ ا٠ُ ٝٓی...  ث٠ٔ_

 . ٗبٕیي ى١بٖٛ ىٍ كَف ثَى ثبال ٌٕٞر ٛٚبٙ ث٠ ٠ً ٍا ىٕش٘

 . ثَٓ ىٍٕز ث٠ ، ثیبی هٞاى ٛ٘ی كَىا_

٠ٛ...  ٠ٛ  ... 

 ! ك٢٘یي ٛ٘ی اٝ

 . ثٞى اٍُٗ ثب ثَایٖ َُكشٖ ٗی ٠ً دٞٓی ٍیبّ ث٠ ٍیبّ

 ... !  سَ ىیَ كو٤ ٗیبٕ ٠ٛ_

 . ك٢٘یي ٍا ىٍىٕ اِٛبٍ

 . ًٜٖ ٛ٘ی ًٖ دٞٓز اُ ٍٝ كَىا ی ُك٠٘ كن ٛشَٓ_

 . َُكز َُ ٍٝٞسٖ

 . ُِیيٕ ىٛياٙ ث٠ ٓت هؼبٓز اُ

 . ثٔؼیي ٗی َٗا ٝ ًَى ٗی ثبُ ى١بٙ ُٗیٚ ًبٗ

 ! ٛياٍی ث٠ ٓؼٜز ای

 ... آه٠_

 . ًَى ٕبًشٖ ٗلٌ٘٘ ٓلٚ

 ! ثـ٠ ِٛٙ كَف كَكٖ ٍٝ_

 . ًَىٕ هياكبكظی اٝ ثب ثؼي ٝ ُلشٖ ای هل٠ " ؿٖٚ "
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 . اٛياهشٖ َٕ ث٠ ؿبىٍ ، ثَىاٙشٖ ٍا ًیلٖ

 . ًٞؿ٠ اٛش٢بی ٕ٘ز ًَىٕ سٜي هيٕ َٙ٘ىٕ ٗی ٍا دٖٞٓ ٠ً كبٓی ىٍ ٝ ُىٕ ثیَٝٙ هب٠ٛ اُ

 ٌٖٙ سٞی ٍیوشٖ ٗی ٍا دّٞ ؿٜيٍؿبُ ١٘یٚ ٝ ٍكشٖ ٗی ثٖز ٗی هیبثبٙ َٕ ی ىاٍٝهب٠ٛ آ٠ٌٛ اُ هجْ ثبیي

 . َُكشٖ ٗی ٍا ٗبٗبٙ ىا١ٍٝبی ٝ ىًشَ

 

ثٞى ، اِٛبٍ ٠٘١ ی ٗل٠ٔ ٗیٚ آهَ ٝهز یبىٙبٙ اكشبىٟ سب ١٘بٙ ىٕ ىٍٗ آىٕ ایٖشبىٟ ث٠ ىاٍٝهب٠ٛ ٠ً ٍٕیيٕ 

 ثٞى ٠ً َٗی٠ ١ٖشٜي .

 ثی ك٠ٔٝٞ ىٍ ٝق ایٖشبىٕ .

 ه٘یبُٟ ایی ًٚیيٕ ٝ ؿ٢٘ٚبیٖ ٍا ٗبٓیيٕ .

 هٖشِی َِٗ ٙبم ٝ ىٕ ىاٙز ؟

 اُ دٜغ ٝجق ثیياٍ ثٞىٕ ٝ یي ٠ًٔ ٗی ىٝیيٕ .

ؿبم ٝ ثٍٍِ ىا١ٍٝبی ٗبٗبٗبٙ ٍا ىٍ  ُٗبٛی ٠ً ٛٞثز ث٠ ٗٚ ٍٕیي ٝ آٙ ىهشَ ػٞاٙ ٕلیي دٞٗ ًی٠ٖ ی

 اُای ٛٞى ىٍٝي د٢ٓٞبیٖ ث٠ ٗٚ ىاى ، سوَیجب ٕبػز ١ٚز ٝ ٛیٖ ثٞى .

 ١ٞا ًبٗالً سبٍیي ٙيٟ ثٞى ٝ ُٕٞ َٕى دبدییِی سٚ آىٕ ٍا ٗی َُٓاٛي .

 ؿبىٍٕ ٍا ثیٚشَ ىٍٝ هٞىٕ دیـیيٕ سب سٚ ًٖ ػبٖٛ ٍا ً٘ی َُٕ ٠ِٛ ىاٍى .

ٖٛٚشٖ ٝ ىٍ هٞى ػ٘غ ٙيٕ ٝ ِٛب١ی ث٠ د٢ٓٞبی ثبهی ٗبٛيٟ ىٍ ًیلٖ ثَ ٍٝی ٜٝيٓی ایٖشِبٟ اسٞثٞٓ 

 اٛياهشٖ .

ٗوشَٞ ایٚ ١لش٠ ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ثَای هٞىٕ ٝ هٔت ٛبٍٕٕٞ ىاٍٝ س٢ی٠ ًٜٖ ، ایٚ دّٞ كو٤ ث٠ هٍٞى ٝ هٍٞاى 

ٕ ١لش٠ ٝ هَع ٍكز آٗيٕ ثب اسٞثٞٓ ث٠ ىاِٛٚبٟ ٝ هب٠ٛ ١بیی ٠ً ثَایٚبٙ ًبٍ ٗی ًَىٝ ػیَٟ ثٜيی ٙيٟ ی 

 . ٍا ٗی ىاى
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اسٞثٞٓ ٠ً آٗي هٞىٕ ٍا سوَیجب ث٠ ثبال دَر ًَىٕ ، ؿٞٙ كو٤ ٗٚ ىٍ ایٖشِبٟ ثٞىٕ ، ٗی ىاٖٛشٖ آٛـٜبٙ ًٞسبٟ 

 سٞهق ٗی ًٜي ٠ً اَُ ٛؼٜجٖ دبیٖ ػب ٗی ٗبٛي !

 كو٤ ٠ٕ ؿ٢بٍ ٛلَ ىیٌَ ىاهْ اسٞثٞٓ ٖٛٚش٠ ثٞىٛي .

 ٘یوی ًٚیيٕ .ًٜبٍ دٜؼَٟ ٖٛٚشٖ ٝ هٖش٠ َٕ ثَ ٙی٠ٚ سٌی٠ ىاىٕ ٝ ٛلٔ ػ

 ایٚ س٢ٜب ػبیی ثٞى ٠ً ٗی سٞاٖٛشٖ ٝاهؼب إشَاكز ًٜٖ . 

 

*** 

 

 ًٖی ٍٝی ٙب٠ٛ إ ُى .

 ىهشَ ػبٙ ؟_

 ١َإبٙ ؿٖٚ ثبُ ًَىٕ .

ؿٖٚ٘ اُ ىٕز ؿًَٝیيٟ ی ٍٝی ٙب٠ٛ إ ثبال ٍكز ٝ ث٠ ٍٝٞر كَسٞر دیَُٛی ٍٕیي ٠ً ًٜبٍٕ ایٖشبىٟ ثٞى 

. 

 َُٜ ٝ ُیغ دَٕیيٕ .

 ٙيٟ ؟ث٠ٔ هبٕٛٞ ؟ ؿی _

 ٓجوٜي سٔوی ُى .

 ایٖشِب٠١ آهَٟ ، دیبىٟ ٛ٘ی ٙی ؟_

 ١ّٞ ُىٟ ث٠ ا٥َاف ِٛبٟ ًَىٕ ، اٝال ٛل٢٘یيٕ ؿ٠ ُٗبٛی هٞاثٖ ثَى ٝ ًی ایٜويٍ ػ٘ین ٙي !

 ؿَا االٙ دیبىٟ ٗی ٖٙ . ٜٗ٘ٞٙ ٠ً ثیيإٍ ًَىیي ._
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 َٕی ثب ٓجوٜي سٌبٙ ىاى ٝ دیبىٟ ٙي .

 َىٕ ٝ ٍاٟ ٕٞی هب٠ٛ ًغ ًَىٕ .دٚز َٕٗ دبییٚ آٗيٕ ٝ ًَای٠ ٍا كٖبة ً

٠ً ىاٙز ٗـبُٟ اٗ ٍا ٗی ثٖز ٕالٗی  –ٕٞدَٗبًٍشی َٕ ًٞؿ٠  –ىاهْ ًٞؿ٠ دیـیيٕ ٝ ث٠ آهب كٖٚ 

 ٝ اُ اٝ ػٞاثی َٕ ِٕٜیٚ َُكشٖ . ىاىٕ

ثَای ٗٔیل٠ هبٖٛ ١ٖ ٠ً ىٕ ىٍ هب٠ٛ ثب ١ٖ٘بی٠ ی سبُٟ ٝاٍىٗ كَف ٗی ُى َٕی سٌبٙ ىاىٕ ٝ اٝ ١ٖ 

 سٌَاٍ ًَ ٝ ثؼي ٠ُِٗٗ ٝاٍ ث٠ ١ٖ ٝلجش٘ ُلز .ٗشوبثال ًبٍٕ ٍا 

ٗؼٕٔٞ ٛیٖز ایٚ ىهشَٟ ِ دَی هبٕٛٞ ؿ٠ ؿ٦ٔی ٗی ٠ًٜ هَٝٓ هٞٝٙ ٗی ٠ُٛ ثیَٝٙ ٝ ثٞم َٕ ثَ ٗی _

 َُىٟ .

 ُٙ ٖٗٚ ١ٖ٘بی٠ َٕ ػٔٞ ثَى ٠ً ٗظال ٗٚ ٜٕٛٚٞ .

یـ٠ ىٍٝٗ سب ًٖی ١ٖ ىهشَ ٠ً ديٍ ثبال َٕٗ ٛجب٠ٙ ٠ً ث٢شَ اُ ایٚ ٛ٘ی ٠ٙ هَثٞٛز ثَٕ ، ی٠ ؿبىٍ ٗی د_

 ٙي ٠ٌٜٛ .

 دٔي ثَ ١ٖ كَٚىٕ ٝ َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ ٕ٘ز هب٠ٛ ٍكشٖ .

 ٍا ثِیَی هل٠ هٞا١ٜي ٙي . "ه٢بٝر ًَىٙ ىٍ ثبٍٟ ی ىیَِاٙ  "ثبثب ١٘ی٠ٚ ٗی ُلز ا٠ُ اُ َٗىٕ ایٚ 

 اُ ٛبٙ ٙت ثَایٚبٙ ٝاػت سَ ثٞى .

 ىٍ ثبٍٟ ی ثوی٠ كٌٖ ٝبىٍ ًٜي . ًٖی ث٠ هٞىٗ اػبُٟ ٗی ىاى هٞى ٍا ػبی هيا ثٌِاٍى ٝ ١َ

 ٙب٠ٛ ثبال اٛياهشٖ .

 ٢ٖٗ ٛجٞى آ٢ٛب ؿ٠ كٌَی ٗی ًٜٜي .

 آٙ ثبال هيایی ثٞى ٠ً ٗی ىاٖٛز ٠ً ىٍ ُٛيُی إ ؿ٠ ٗی ٌٍُى .

 ىٍ ٍا ١ّٞ ىاىٕ ٝ ثبُ ًَىٕ .

 كیب٣ ًٞؿي هب٠ٛ سبٍیي ٝ ٕٞر ٝ ًٍٞ ثٞى .
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ٝهشی ١ٞا سبٍیي ٗی ٙٞى ٍٝٙٚ ًٜي ٝ اٝ ٗظْ س٘بٕ  ١ِاٍ ثبٍ ث٠ ٛـ٠٘ ُلش٠ ثٞىٕ ؿَاؽ ًٞؿي ًٜغ كیب٣ ٍا

 ٗٞاٍى ىیَِ ُٞٙ٘ ثي١ٌبٍ ٛجٞى .

 . آ١ی ًٚیيٕ ٝ ؿبىٍ ٍا اُ َٕٕ ثَىاٙشٖ ٝ ٝاٍى هب٠ٛ ٙيٕ

ٛـ٠٘ دبی سٔلٚ ٖٛٚش٠ ثٞى ٝ دؾ دؾ ٗی ًَى ، ؿٚ٘٘ ث٠ ٗٚ ٠ً اكشبى َٕیغ ؿیِی ث٠ ٗوب٥ج٘ ، آٖٛٞی 

 ه٤ ُلز ٝ ه٦غ ًَى .

 ٛجبٙی .ٕالٕ آثؼی ، هٖش٠ _

 ىٍ كبٓی ٠ً ٗوٜؼ٠ إ ٍا ىٍ ٗی آٍٝىٕ ثَ َٕٗ ؿَیيٕ .

 ثب ًی ىاٙشی كَف ٗی ُىی ؟_

 ١ّٞ ًَى ، ث٠ ١ٝٞف ىٕشذبؿ٠ ٙي .

 ١ـ .. ١یـٌٔ ... یؼٜی ... ٕ٘ب٠ٛ ! ... ٗی هٞإز ثجی٠ٜ كَىا هبٕٛٞ ػؼلَی اٗشلبٙ ٗی ُیَٟ یب ٠ٛ ._

 ، ىٍٝؿ٘ ثی٘ اُ كي ٗؼّ٘ٞ ػٞجبٛی إ ًَى . هٖش٠ ثٞىٕ ٝ ًالك٠ 

كٌٔی ٜٗٞ هَ كَٟ ًَىی یب هٞىسٞ ُىی ث٠ ٛل٢٘ی ؟ هیب ٗی ًٜی ٛ٘ی ىٖٝٛ ثب اٝٙ ػـ٠ٔ ی ثـ٠ ی _

 دٚز سٔلٚ ٍُ ٍُ ٗی ًٜی ؟

 ثؾ ًَىٟ ثَهبٕز .

 ُلشٖ ٕ٘ب٠ٛ ثٞى ._

 ث٠ ٕ٘ش٘ ٍكشٖ ٝ ثبُٝی٘ ٍا َُكشٖ .

 بٕٞ ثِٖٛ ٜٖٗ كبٓٚٞ ثذَٕٖ .٠ً ٕ٘ب٠ٛ ثٞى ! ثب٠ٙ دبٙٞ سب سٌَاٍ س٘_

 ٍَٛ اُ ٍه٘ دَیي .

 آثؼی ... ّٝ ًٚ ... ث٠ هيا ... یؼٜی ..._
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 ًالك٠ ١ٞٓ٘ ىاىٕ .

ثَٝ ثٚیٚ سٞ اسبم ىٍٕشٞ ثوٞٝٙ ... ث٠ هيا ی٠ ثبٍ ىی٠ِ دبی ایٚ سٔلٚ ًٞكشی ثجیٜ٘ز ٗی ٍٕ ٗوبثَار ٗی _

 ُٖ ه٦٘ٞٛٞ ه٦غ ًٜٚ .

 ُ ٍٝی ُٗیٚ ثَىاٙز ٝ ث٠ اسبم ٍكز .ِٛبٟ ؿخ ؿذی ث٠ ٗٚ اٛياهز ٝ ًشبث٘ ٍا ا

ِٛب١ی ث٠ هب٠ٛ اٛياهشٖ ، ظَك٢بی ٛب١بٍ ٝ ٙبٕ ١ُٜٞ ىاهْ ٕیٜي ٗبٛيٟ ، ٓجبٓ ١ب ٝ ٕٝبیْ ٛـ٠٘ س٘بٕ هب٠ٛ 

 ثَىاٙش٠ ثٞى . ٍا

 ی هب٠ٛ ٙيٕ .ٕ ٝ ٗٚـّٞ ٖٙشٚ ظَف ١ب ٝ ػ٘غ آٍٝٗبٛشٞ إ ٍا ىٍ آٍٝى

 ٗبٗبٙ ٍكشٖ .ثؼي ٓیٞاٙ آثی ثَىاٙشٖ ٝ ثب ٗٚ٘بی ىا١ٍٝب َٕاؽ 

 هٞاة ثٞى ، ٗظْ ١٘ی٠ٚ .

 دیيای٘ ٛ٘ی ًَىی .، ٍیوز ٠ً ١یؾ ٝهز ًبٗال ١ٞٙیبٍ  آٛويٍ ٌٖٗٚ ث٠ كٔن هٞىٗ ٗی

 ىٕشی ث٠ َٕٗ ًٚیيٕ .

 ؟ ٗبٗبٙ ؟ ٗبٗبٙ ػٞٙ_

 د٢ٌٔبی دق ًَىٟ اٗ ٍا ٛی٠٘ ثبُ ًَى .

 آٛويٍ ١ٞٙیبٍ ٛجٞى ٠ً ٗٚ ٍا ثٜٚبٕي .

 ثوٍٞی ، ثؼيٗ ثوٞاة ىٝثبٍٟ .دبٙٞ هَثٞٛز ثَٕ ، ىاٍٝسٞ آٍٝىٕ _

 ٙٞى .اٌٗبٙ ٛياٙز ث٠ ایٚ ٍاكشی ثیياٍ 

 ىٕش٘ ٍا َُكشٖ ٝ ىٕز ىیَِٕ ٍا ُیَ ًشل٘ اٛياهشٖ ٝ سٚ ِٕٜیٜ٘ ٍا اُ ٍٝی سوز ًٜيٕ .

 هَٛ ٍا ىٍ ى١بٛ٘ ٌُاٙشٖ ٝ آة ث٠ اٝ ىاىٕ ٝ هٞاثبٛيٗ٘ .
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ػب اٛياهشٖ ٝ ؿَاؽ ١ب ٍا ػِ ؿَاؽ ًٞؿي ثَهبٕشٖ ٝ ٍهز هٞاثٖ ٍا اُ ًٜغ اسبم ثَىاٙشٖ ٝ ث٠ ١بّ ثَىٕ ، 

 ىٕ ىٍ هبٗٞٗ ًَىٕ ٝ هٞىٕ ٍا ىٍ ٍهز هٞاة اٛياهشٖ ٝ ٛلٔ ٍاكشی ًٚیيٕ .

هجْ اُ آ٠ٌٛ هٞاة ؿ٢٘ٚبیٖ ٍا ثجٜيى ًبؿٌی ٠ً َٕ ٝجق اُ ًبكی ٛز ًذی ًَىٟ ثٞىٕ ٍا ًیلٖ ثیَٝٙ ًٚیيٕ 

 ٝ ىٍ سبٍیي ٝ ٍٝٙٚ اسبم ث٠ آٙ ُّ  ُىٕ .

 ثٞى .ٝلل٠ ی اّٝ ٝثالُ٘ 

 دٖز ػيیي اُ ٛٞٙش٠ ١بی٘ ٍا ٗی ٌُاٙز .١َ ١لش٠ ٠ٕ ٜٙج٠ ١ب یي 

 . اُ ٛظَ ٌٍُاٛيٕثب اٙشیبم ٗشٚ ُیجبی٘ ٍا 

 هٔ٘٘ ػبىٝ ٗی ًَى !

 ٠ً٘ٔ ث٠ ٠ً٘ٔ ٥ٖٖٔ ث٠ ػبٙ هٞاٜٛيٟ ٗی اٛياهز .

 ث٠ ػٌٖ٘ ٠ُٙٞ ی ٕ٘ز ٍإز ٝ ثبالی ًبؿٌ ِٛبٟ ًَىٕ ٝ ثبُ ... ىٖٓ ٍكز !

 ٗظْ ١٘ی٠ٚ ، ٗٞهغ ِٛبٟ ًَىٙ ث٠ ؿٚ٘بٙ ٛبكٌٗ ثبال ٍكز . ، سذ٘ هٔجٖ ثبُ

 ؿ٢َٟ اٗ ػيی ٝ ىٍ ػیٚ كبّ ٢َٗثبٙ ثٞى .

 ٍ ثب ١ٖ ثبٙي !اِٛبٍ ٠ً ٥ٞكبٙ ٝ ث٢ب

 ٗظْ ١ًٞی دَ ؿٍَٝ ٝ ٝؼت آؼجٍٞ ٠ً ثٖشَ ىَٓكٖ ػِٜٔی ٕجِ ٙٞى .

 ثب ٍٝٞسی ٠ً ٛظیَٗ ٍا ١یؾ ػب ٛيیيٟ ثٞىٕ .

ِبٟ اّٝ ؿٜبٙ ىٍ ١ًٜز كي ٗی ٙٞٛي ٠ً سب ػَ٘ ىاٍی كَاٗٞٙٚبٙ ٛ٘ی اُ آٙ ؿ٢َٟ ١بیی ٠ً ىٍ ١٘بٙ ٛ

 ًٜی .

 ٌُاٙش٠ ثبٙي ، یي ه٢ٟٞ ای ٛبة ! ث٣ٞٔىٍٝٙ ؿٚ٘بٛ٘ اِٛبٍ ِٜٓی اُ ؿٞة 

 اُ ػٜٔ ١٘بٙ ه٢ٟٞ ١بی اْٝ كَاٖٛٞی ٠ً ال ث٠ الی ٛٞٙش٠ ١بی٘ ٗی سٞاٖٛشی ثل٢٘ی ػبٙوٚبٙ إز .
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  ١َ ٍُٝ اهش٠ ثٞى ، ١٘بٙ ٓجوٜيی ٠ً ثی٘ اُ یي ٕبّ ٗی ٙي ٠ً َٗاٝ آٙ ٓجوٜي ًغ ٠ُ ٠ُٛٞ اٗ ٍا ؿبّ اٛي

 ٗلٞ س٘بٙبی هٞىٗ ٗی ًَى .

ٝ ١ٞٗبی دَ ٝ ٗٞاع ٝ ٌٗٚی ٍِٛ٘ ٠ً ىٍ ١٘بٙ ػٌٔ ًٞؿي ١ٖ ٗؼٕٔٞ ثٞى ١٘ی٠ٚ ثَای َٗست ِٛبٟ 

 ىاٙشٜ٘ ثب هٞىٗ ىٕز ث٠ یو٠ ٕز .

 كٌَٗ ىٖٓ ٍا ٗی َُٓاٛي .

 ٝػٞىٕ ثَهبٕز ٝ ثَ ٓجٖ ػب هٞٗ ًَى . ؿٖٚ ثٖشٖ ٝ ٓجوٜيی ػ٘ین اُ اػ٘بم

ٟ ای ٠ً اُ ١ًٚ ُیجبی٘ ثیَٝٙ ٍیوش٠ ثٞى ّٟ ٝاّثبٍ ىیَِ ث٠ دٖز ػيیيٗ ؿٖٚ ىٝهشٖ ، ػبِٙ ؿٖٚ٘ ث٠ ٝا

 ، دیٞٛي هٍٞى .

 ٠ً٘ٔ ی ُِٜی ٛٞٙش٠ ثٞى . آٙ ثبال ، ىٍ هٖ٘ز ١ٞٗٞع

 "ثی ٍَٛ  "

 ػبٙن ایٚ َُٟ اٛياُی ٝ ٙج٠٢ اكٌٜی ىٍ ٛٞٙش٠ ١بی٘ ثٞىٕ .

 ِٛب١ٖ ثَ ٗشٚ ایٚ ١ٞٗٞعِ ثی ٍَٛ هلْ ٙي .

 ١َ كْٞ اُ ُٛيُی آى٢ٗب ٍٝ ٗی ٠ٙ ث٠ یي ٍَٛ هبٛ ٥جو٠ ثٜيی ًَى ! "

 ٠ً ىٓٚٞٛٞ ث٠ هيا ِٛىیي ٗی ًٜٚ ٝ ُٛيُیٚٞٙ ٙبى ٝ هٞٗ ثوش٠ ... ٕلیي ! اكَاىی

١ٍُٝبی هِٜٚٚٞٙ آى٢ٗبی ٠ً ١يف ُٛيُیٚٞٛٞ سبُٟ دیيا ًَىٙ ٝ ثب اٙشیبم ٗی هٞاٙ ٝاٍى ٍاٟ ٍٕیيٙ ث٠ آ

 ثٚٚ ... آثی !

 ػبٙوب ... َٕم !

 ٙبیي ... هبًٖشَی ٠ً ٌٖٙز هٍٞىٙ ٝ اُ ٠ُٛٞٗ ىِٓیَٙ ًٖبٛی

 ا٢ٛٝبیی ٠ً ث٠ آهَ ه٤ ٍٕیيٙ ٝ ُٗیٚ ٝ ُٗبٙ ثب اٝٛب َِٕ ػَٜ ىاٍٟ ... ٕیبٟ

 ٝ آىٗبیی ٗظْ ٗٚ ... ثی ٍَٛ !
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 ٕوز سَیٜ٘ ... ثی ٍِٛی٠ !

 اٍی ٝ ٠ٛ ٗی ىٝٛی ًؼب ٗی هٞای ثَی !٠ٛ ٗی ىٝٛی ًؼبی ایٚ ىٛیب هَاٍ ى

 ٛ٘ی ىٝٛی هٞٙلبٓی یب ٛبٍاكز !

 س٢ٜب ١ٖشی اٗب ٛ٘ی ىٝٛی ایٚ س٢ٜبیی آٍٝٗز ٗی ٠ًٜ یب ػٌاثز ٗی ىٟ .

 ! "ُّ ٗی ُٛی  "سٞی ثبٌٓٚ ٗی ایٖشی ث٠ ثَكب ُّ ٗی ُٛی ... ٠ٛ ٗی هٜيی ٠ٛ اٙي ٗی ٍیِی ... َٝكب كو٤ 

 سٔوی ه٢ٟٞ ... آُاٍر ٛ٘ی ىٟ !

 ای٠ٌٜ ٥ٔٞع آكشبثٞ س٢ٜبیی س٘بٙب ًٜی كٔ هبٝی ٛياٍی !اُ 

 هال٠ٝ ... هٜظبی هٜظی !

 ٗٚ ث٠ ایٚ كبّ ٗی ُٖ ثی ٍِٛی  ...

 آهَیٚ ٥جو٠ ی ایٚ ٗؼ٘ٞػ٠ ی ٍَٛ ثٜيی ...

 ٝ ثی ٍكٖ سَیٜ٘ !

 

 "ٍ. ًبٗیبة 

 

 إشيالّ ػبٓجی ثٞى .

 ای٠ٌٜ اكٞآز ٍٝ ٍَٛ ثٜيی ًٜی !

 كٌَی ًَىٕ .

 ثٞى ؟كبّ ٗٚ ؿ٠ ٍِٛی 

 ٗٚ كو٤ ىاٙشٖ ُٛيُی ٗی ًَىٕ ... ٠ٛ ىاٙشٖ ٗی ىٝیيٕ سب ُٛيُی ًٜٖ !
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ىهشَ ١یؼيٟ ٕب٠ٓ ایی ٠ً ػبٙ ٗی ًٜي سب ً٘ی سؼبىّ ُٛيُیِ یي هبٛٞاىٟ ی سوَیجب اُ ١ٖ دٔٚیيٟ ٍا كلظ 

٠ِٛ  ًٜي ... ًبٍ ًٜي ... ىٍٓ ثوٞاٛي ... هٞا١َٗ ٍا اُ ٙی٦ٜز ١بی ٛٞػٞاٛی ثیَٝٙ ثٌٚي ٝ ٗبىٍٗ ٍا ُٛيٟ

 ىاٍى ... ُٛيُی اٗ ؿ٠ ٍِٛی ثٞى؟

 ِػِیِٕ ثٞى . "ٍ . ًبٗیبة   "اِٛبٍ كبّ ٗٚ ١ٖ ٙجی٠ِ ایٚ  

 ! "ثی ٍَٛ  "

 ٓجوٜي سٔوی ٢ٗ٘بٙ ٓجبٖٛ ٙي .

 ىٕشی ٍٝی إ٘٘ ًٚیيٕ .

 ! "ٍ. ًبٗیبة  "

 ٗولق ؿ٠ إ٘ی إز ؟ "ٍ  "كب١َ ثٞىٕ ٛی٘ی اُ ػَٕ٘ ٍا ثي١ٖ سب ثياٖٛ ایٚ 

 ٗی ٗوشٔق ٍا ٍَٗٝ ًَىٕ ٝ ػٌٖ٘ ٍا ٝيا ُىٕ ثجیٜٖ ث٠ آٙ ؿ٢َٟ ٗی آیي یب ٠ٛ اٗب ... ٠ٛ !ثب١ٍب ىٍ ١ًٚ إب

 ١یـٌيإ اُآٙ إٖ ١ب ٙجی٠ ٍٝٞر اٝ ٛجٞى .

 

*** 

 

 ٗوٜؼ٠ ثَ َٕ َٗست ًَىٕ ٝ ًیلٖ ٍا ثَىاٙشٖ ، ١ُٜٞ ١ٞا ًبٗال ٍٝٙٚ ٛٚيٟ ثٞى .

 ثٞى . ١ُٜٞ هٖش٠ ثٞىٕ اٗب ىیَِ هٖشِی ثَایٖ ػبىی ٙيٟ

 ٗٚ سوَیجب ١٘ی٠ٚ هٖش٠ ثٞىٕ .

 َٕی ىاهْ یوـبّ ًٚیيٕ ٝ ؿٞٙ اُ ٠٘١ ؿیِ ث٠ ٗوياٍ هیٔی ًٖ ىٍٝٛ٘ ىیيٕ ، ثی هیبّ ٝجلب٠ٛ ٙيٕ .

 ث٠ اسبم هٞاة ٍكشٖ ٝ ٛـ٠٘ ٍا ث٠ ٍُٝ ثیياٍ ًَىٕ سب ٗي٠ٍٕ اٗ ىیَ ٛٚٞى .
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 ثٌٚي ٠ً ؿٌا ُٖٛٞى .ث٠ اٝ ٕذَىٕ ُٗبٙ ثبُُٚز اُ ٗي٠ٍٕ ٝ ؿٌا َُٕ ًَىٙ ٙؼ٠ٔ ٍا دبییٚ 

ثب ای٠ٌٜ ٗی ىاٖٛشٖ آٛويٍ هٞاثبٓٞى إز ٠ً ٛی٘ی اُ كَك٢بیٖ ٍا ٛل٢٘یيٟ ، ثی هیبٓ٘ ٙيٕ ٝ ؿبىٍٕ ٍا َٕ 

 ًَىٕ ٝ اُ هب٠ٛ ثیَٝٙ ُىٕ .

 اَُ ثی٘ اُ ایٚ ٗؼ٦ْ ٗی ًَىٕ اسٞثٞٓ اّٝ ٍا ٝ ىٍ ٛشیؼ٠ ًالٓ َٕ ٝجق ٍا اُ ىٕز ٗی ىاىٕ .

 آٖٛٞی ٢َٙ ثٞى .هب٠ٛ ی ٗب ایٚ ٕٞ ٝ ىاِٛٚبٟ 

ثبیي ؿٜي ثبٍ اسٞثٞٓ ػٟٞ ٗی ًَىٕ ٝ ٗير ُیبىی ٍا ىٍ ٍاٟ ٗی ٌٍُاٛيٕ سب ثَٕٖ ، ث٠ ١٘یٚ هب٥َ ١ٖ 

 هب٠ٛ ٍا سَى ٗی ًَىٕ .هجْ اُ ٥ٔٞع هٍٞٙیي ثبیي 

ىٝاٙ ىٝاٙ هٞىٕ ٍا ث٠ اسٞثِٞٓ ىٍ كبّ كًَز ٍٕبٛيٕ ٝ ثب ٛلٖی كجٔ ٙيٟ ٝ ىٍىی ٠ً ىٍ هل٠ٖ ی ٕی٠ٜ 

 بٍ ًٚیيِٙ ثی٘ اُ كي اُ هٔت ٛبسٞاٖٛ ، ٗی دیـیي ، ٕٞاٍ ٙيٕ .إ ٛبٙی اُ ً

 س٘بٕ ٜٝيٓی ١بی هٖٖ ُٛب٠ٛ هبٓی ثٞى ٝ كو٤ ىٝ دیَ َٗى ٝ یي َٕثبُ آٙ ػٔٞ ٖٛٚش٠ ثٞىٛي .

هٞى ٍا ٍٝی یٌی اُ ٜٝيٓی ١بی ِٛىیي ث٠ ىٍ اٛياهشٖ سب ُٗبٛی ٠ً اسٞثٞٓ ٙٔٞؽ ٗی ٙٞى ثَای دیبىٟ ٙيٙ 

 ٕٛٚٞ .الی س٠ٜ ی ىیَِاٙ ٠ٓ 

اسٞثٞٓ ٠ً ٖٗیَٗ ٍا ىاهْ هیبثبٙ اٝٔی اٛياهز ، ثب هیبّ ٍاكز ٍٝی ٜٝيٓی ٖٓ ىاىٕ ٝ اُ ىاهْ ًیق 

 ىكشَ ٠ٍٕٗٞ ایی ٍَٛ ىٕٝز ىاٙشٜی إ ٍا ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ػٔيٗ ٍا ٛٞاُٗ ًَىٕ .

 ایٚ ىكشَ ٝ٘ی٘ی سَیٚ ىٕٝشٖ ثٞى .

 ٠٘١ ی كبّ َٗا ٗی ىاٖٛز .

ی٘بٍ ديٍ ػبٛ٘ ٍا ثِیَى ، ثَای سٞٓي ؿ٢بٍىٟ ٕبِٓی إ یي ىكشَ ٝ هٖٔ ث٢بٍ ٕبّ دی٘ هجْ اُ آ٠ٌٛ هٔت ؿ

 هَیي ٝ ثَ َٕٓٞك٠ ی ىكشَ ٛٞٙز 2

 ! ثٜٞیٖي هٞىٗ ثَای ثبیي آىٗی ١َ "

 ... سذیي ىٓز ثبٍ ١َ
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 ... َُٓیي هٔجز

 ... ؿٌیي اٌٙی

 ! ثٜٞیٔ

 "ٗؼؼِٟ ٍم هٞا١ي ىاى .

 ٙبیي ٗؼؼِٟ ٝاهؼب اسلبم ثیٞكشي . ديٍ ٛٞلیز ث٠ ٛٞٙشٚ ًَى ٝ ٗٚ هٖٔ ث٠ ىٕز َُكشٖ سب

 َُؿ٠ ُٗبٙ ٢ٗٔش٘ ٛياى سب اٝٓیٚ ىٕز ٛٞیٔ ىهشَ ٗلجٞث٘ ٍا ثوٞاٛي ... اٗب ٛٞیلش٘ ث٠ یبىُبٍ ٗبٛي .

 اُ اٝ ىٝ ؿیِ ث٠ ٗٚ اٍص ٍٕیي ٝ ثبهی ٗبٛي .

 ٍٛؼٍٞٗ !ٛب آٍإ ٝ  ٔتؿَهبٛي ... ٝ ه ، ؿیِی ٗیُبٟ ث٠ ٙؼَی ، ٗشٜی ، ه٠ٞ ایی ٠ً  هٔ٘ی 

١٘یٚ هٞإش٠ ی ديٍ ٛجٞى ، اَُ ١ًٚ ٛٞیٖٜيٟ إ ١َ ًؼب ىٍ دی یبكشٚ ٛٞٙش٠ ١بی اُ س٠ ىّ ثَ آٗيٟ اَُ 

 ػِیِ ٍا ١َُِ ٛ٘ی ٜٙبهشٖ . "ٍ.ًبٗیبة  "َٕى ٛ٘ی ًٚیي ، آٙ 

هٞة ث٠ یبى ىاٙشٖ ، یي ٕبّ دی٘ ٍُٝی ِٛىیي ث٠ ٕبَِٓى ٍَٗ ديٍٕ ، ىٍ یي ًبكی ٛز ٖٛٚش٠ ثٞىٕ ٝ 

 یبىثٞى ديٍ ٗی ُٚشٖ ٠ً ٝثالُ٘ ٍا ىیيٕ . ىٍ دی ٗشٜی ُیجب ثَای

 اٝ ١ٖ ؿٖ ديٍ ؿٚیيٟ ثٞى ... اٝ ١ٖ ٗظْ ٗٚ ىٍ یي ٍُٝ ثبٍاٛی ٝ َٕى ، ديٍٗ ٍا ىٍ ىّ هبى ٌُاٙش٠ ثٞى .

اٝیی ٠ً ٠ٛ ٗی ىاٖٛشٖ ًیٖز ٝ ٠ٛ ٗی ىاٖٛشٖ ًؼبٕز ... اٗب ػِیِ سَیٚ اٖٛبِٙ ُٛيُی إ ٙيٟ ثٞى ؿٞٙ ... 

 ثٞی ديٍ ٍا ٗی ىاى !

 َ ثبُ ًَىٙ ٝ ٍٝهی ٕلیي یبكشٖ ٝ هٞىًبٍ ؿَهٞاٛيٕ .ىكش

 "ديٍ ...  "

 ىٍ اىا٠ٗ ی ایٚ ٠ً٘ٔ ی ثٍٍِ ثٜٞیٖٖ . ٝ ١َ ؿ٠ ث٠ ٗـِٕ كٚبٍ آٍٝىٕ ىیَِ ١یؾ ؿیِ ٛشٞاٖٛشٖ

 ؿٖٚ ىٝهشٖ ٝ ثؼي ؿٜي ه٤ دبییٚ سَ ٛٞٙشٖ . "ديٍ  "ٓلظ٠ ای ث٠ ٠ٕ ٛو٠٦ ی ثؼي اُ ٝاّٟ ی 
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 ! ىاى ػب ٍا " ٛو٠٦ ٠ٕ " ُثبٙ ىٕشٍٞ ىٍ آ٠ٌٛ ثي١ي هیَ هيا"

 ! ٙٞى ٗی هيكی ، ٌُاٍی ٗی ١ٖ ًٜبٍ ٠ً ٍا َُى ٕیبٟ ٠ٕ ایٚ ال١ٌٗت

 ... ى١ي ٗی ػب هٞى ىٍ ٍا ٛبُلش٠ كَف اهیبٕٛٞی ٝ

 ... ١ب ُلش٠ ٛب ایٚ اُ اٗبٙ ٝ

 ... ثٍٔٞ ػٜٔ اُ كَك٢بیی

 ! ٌٜٙي ٗی...  ثَیِى ثیَٝٙ هٖٔ اُ اَُ ٠ً

 ... ثیبُٗٞی ٍا ١ب ٛو٠٦ ُثبٙ ثبیي ُبٟ

  ٕذبٍٕ ٗی " ٛو٠٦ ٠ٕ " آؿٞٗ ث٠ ٠ً ٍا آٛـ٠ س٘بٕ ثل٢٘ی سب

 ... ثیبُٗٞی ٍا ١ب ٛبُلش٠ ٗیبٙ ىٍ ٜٙب ثبیي

 " ! ٍٝاع ُثبٙ ثی ١بی ٛو٠٦ ایٚ اُ إز دَ ٗٚ اكٖبٓ

 ٛلٖی ػ٘ین اُ ٕی٠ٜ ثیَٝٙ ىاىٕ ٝ ىكشَ اٍ ثٖشٖ .

 ٝهز دیبىٟ ٙيٙ ثٞى .

 ٙيٕ اٗب ىیَِ ػبی ٖٛٚشٚ ٛجٞى .اسٞ ثٞٓ ثؼيی ٍا ثالكب٠ٔٝ ٕٞاٍ 

 َٗىٕ ػجٞٓ ٝ هٖش٠ ٝ هٞاثبٓٞى ىٍ ١ٖ ٗی ٓٞٓیيٛي ٝ ٠ُ ُبٟ كلٚی ث٠ ١ٖ ٗی ىاىٛي .

 سب ٍٕیيٙ ث٠ ىاِٛٚبٟ ٗیبٙ ىٕز ٝ سٚ آ٢ٛب ٠ٓ ٙيٕ .

 ٝهشی ىٍ اسٞثٞٓ ٍٝ ث٠ ىٍ ىاِٛٚبٟ ثبُ ٙي ،  هٞى ٍا ثیَٝٙ اٛياهشٖ سب ٙبیي ثشٞاٖٛ ً٘ی ٛلٔ ثٌٖٚ .

 كٖبة ًَىٕ ٝ ًیلٖ ٍا ثٖشٖ ٝ َٕ ٝ ١ؼٖ ٍا َٗست ًَىٕ ٝ ٕ٘ز ىاِٛٚبٟ ث٠ ٍاٟ اكشبىٕ .ًَای٠ ٍا 

 هبٕٛٞ ٕشٞىٟ !_

 َٕ ؿَهبٛيٕ ٝ ىٍ دی ٜٗجغ ٝيایی ٠ً َٗا ٗی هٞاٛي ُٚشٖ ٝ ؿٖٚ٘ ث٠ اٝ اكشبى .
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 آم ثبُ ١ٖ اٝ ثٞى !

 

 . ٍٕبٛي ٗٚ ث٠ ٍا هٞى ىٝاٙ ىٝاٙ ٝ ًَى سٜي هيٕ ًٜٖ ٗی ِٛب١٘ ٝ إ ایٖشبىٟ ىیي ٝهشی

 . ًَى هٖ اكشَإ ث٠ َٕ ُٛبٙ ٛلٔ

 . ٕشٞىٟ هبٕٛٞ ٕالٕ_

 . ىاىٕ سلٞیٔ٘ ػبٛی ثی ٕالٕ

 ؟ ثلَٗبییي_

 ! ٙٞى ًٖ ا٦١َاث٘ ٙبیي ، ىاٖٛ ٛ٘ی...  سب ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ

 ؟ ًَىیٚ ٝلجز هٞٛٞاىٟ ثب_

 . ًَىٕ كٌَی

 " ؟ ٙيٟ ١لش٠ یي َِٗ "

 اٗ هٞإش٠ ی ثبٍٟ ؿٜي ًَىٙ ٦َٗف اُ ١لش٠ یي ىهین ٝ إز ؿ٢بٍٜٙج٠ ٠ً آٍٝىٕ یبى ث٠ اٗیيا٠ٛ ٛب ٝ

 . ٌُٙش٠

 ! ىاٙز ُٜبٟ َٗىٕ ػٞاٙ ، ىاىٕ ٗی ػٞاثی ثبالهَٟ ثبیي

 . ٛیٖشٚ ٍا١ی ٕ هٞٛٞاىٟ ٗشبٕلب٠ٛ اٗب ، ُلشٖ ، كالكی آهبی ث٠ٔ_

 . دَیي آٛی ث٠ ، ٍه٘ اُ ٍَٛ

 ... یؼٜی..  ؟ ؿَا...  آه٠_

 ٗی دبییِی ثبى ٕبُ ثب اٝ دبی ػٔٞی ىٍٕز ُٗیٚ ٍٝی ٠ً ثٞى هٌٚی ثٍَ ٍٝی ِٛب١ٖ ، ىاىٕ سٌبٙ َٕ

 . ٍهٞیي
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 . ًَىٕ ١ٖ َٕ ثَای٘ ىٍٝؿی

 ػٜٞاٙ ث٠ ٍٝ ًٖی س٠ٛٞ ٛ٘ی كؼال ٝ ٠ً٘ اُىٝاع ثَای ٕٜٖ ٠ُ ٗی ٗبىٍٕ...  ىی٠ِ ٛیٖشٚ ٗٞاكن...  هت_

 . ثذٌیَٟ هٞإشِبٍٕ

 ! هِٜٚی ىٍٝؽ ؿ٠

 . ثـیٜي سٌٔیق ٗٚ ثَای ثوٞا١ي ٠ً ٛجٞى هٞىٗ كبّ ىٍ ٠ً إ ثیـبٍٟ ٗبىٍ آم...  ٗبىٍٕ

 . ىاٖٛز ٛ٘ی ٍا ایٚ اٝ ٌَٙ ٍا هيا اٗب ، َُٓیي ٗی ىٕشٖ ُلشٚ ىٍٝؽ ١ِٜبٕ

 . َُكز ثبُی ث٠ ٍا ػویو٘ اِٛٚشَ ٝ ًَى َُٟ ١ٖ ىٍ ىٕز

 ٗبىٍسٞٙ ٠ً ُٗبٛی سب ىٕ ٗی هّٞ ٗٚ...  ٙ٘بٕز ٕٚ ٌْٗٚ كو٤ ا٠ُ...  اٗب...  ٗشی٠ٜ ًبٗال ٗبىٍسٞٙ كَٗبی٘_

 ٗی هٞا١٘ ٙ٘ب اُ ٗٚ...  ًَىٙ ٛٚٞٙ ثَای هيٗششٞٙ ثیبیٖ ثيٙ اػبُٟ كو٤...  ِٖٛٛ ُٛيُی كَف ٛيٙ اػبُٟ

 ! ٦ٓلب...  ًٜٖ

 ؟ ثٞى آٍٝىٟ ًؼب اُ ٍا ٕ٘بػز ٠٘١ ایٚ ىاٖٛ ٛ٘ی

 سَٕ آؿبُ اُ ٗبٟ ىٝ ٠ً ١ٖ كبّ ٝ ثیبیي هٞإشِبٍیٖ ث٠ ثٞى ایٖشبىٟ دب یي ىاِٛٚبٟ ث٠ ٍٝٝىٕ اُ ثؼي ١لش٠ یي

 . ُى ٗی ٍا هٞىٗ كَف ١ُٜٞ ثٞى ٜٙیيٟ ٍى ػٞا ثبٍ ؿ٢بٍ ٝ ٌُٙز ٗی

 ؟ ُلشٖ ٗی اٝ ث٠ ثبیي ؿ٠

 ٗبىٍ ؟ ثي١ي ٕبٗبٙ ٝ ًٜي ثٍٍِ هٞا١ي ٗی ًٖی ؿ٠ ٍا إ ٕب٠ٓ ٙبِٛىٟ هٞا١َ ، ًٜٖ اُىٝاع ٗٚ اَُ ٠ً

  ؟ ٙٞى ٗی ؿ٠ هب٠ٛ هَع ؟ ٗیٌٜي هٚي ٝ سَ ًی ٍا ثی٘بٍٕ

 ! ثویَ ٍُٝسٞٙ...  ٌٜٛیي اَٝاٍ ٦ٓلب ، كالكی آهبی_

 . ُلز ٠ً ثٞىٕ َٛكش٠ هيٗی ، َُكشٖ اٝ اُ ٠ً ٍٝ

 ؟ ىاٍیي ىٕٝز ٍٝ ایی ىی٠ِ ًٔ_

 . ُى ؿَٜ ٍا إ ٕی٠ٜ ی هل٠ٖ ٝ ىٝیي هٔجٖ ٍٝی ىٕشٖ ، ًٞسبٟ ایی ٓلظ٠ ثَای
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 . اٛياهشٖ دبییٚ َٕ ٝ َُكشٖ ىٛياٙ ث٠ ٓت

 . اكشبى ٗی ١َثبٙ ث٠ َٕٕ ىٍ إٖ یي س٢ٜب ، آٗي ٗی ٠ً ىاٙشٚ ىٕٝز إٖ

 ! " ًبٗیبة.  ٍ "

 ... اٗب

 ! ٛجٞىٕ اك٘ن

 َٕٛٞٙز ١یؾ ، ٛياٍى هجَ ػ٢بٙ ایٚ ىٍ ٗٚ ٝػٞى اُ كشی ٠ً ٛبٜٙبٓ ٛٞیٔ ٝثالٍ یي ىاٖٛشٖ ٗی

 . ىاٙز ٛوٞا١ي ٗٚ ثب ٗٚشًَی

 . ىاىٕ دبٕن ٖٗٞ٘ ٝ ٙيٕ هیَٟ ٙج٘ ٍَٛ ث٠ ؿٚ٘بٙ ث٠ ٖٗشویٖ ثبٍ اٝٓیٚ ثَای ٝ ؿَهیيٕ ٕٞی٘ ث٠

 . ٛيإٍ اُىٝاػٞ َٙای٤ كو٤ ، ٛيإٍ ىٕٝز ٍٝ ًٖی ٗٚ ، كالكی آهبی ٠ٛ_

 . ٛبٓیي ٛباٗیيا٠ٛ ٝ ىاى ثبال اثَٝ

 ... ٠ً ٙ٘ب...  آه٠_

 . ًَىٕ ىػٞر ٌٕٞر ث٠ ٍا اٝ ٝ ثَىٕ ثبال ىٕز

 ٛيیي . اىا٠ٗ ىی٠ِ ًٜٖ ٗی هٞا١٘ ٗٚ_

 ؿٖٚ ًٞسب١ی ُلز .ث٠ اكشَإ كَكٖ َٕ دبییٚ اٛياهز ٝ ُیَ ٓت 

 آ١ی ًٚیيٕ ٝ ٍا١ٖ ٍا ٕٞی ىاٌٛٚيٟ ًغ ًَىٕ .

 . ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕیياٖٛبٙ َٙیق ٝ ٗلشَٗی 

 اُ ىاٛٚؼٞیبٙ اٍٙي ٍیب١ی ثٞى ٝ اُ َٕ ٝ ١ؼ٘ ای٠ِٜٛٞ ثَ ٗی آٗي ٠ً اُ هبٛٞاىٟ ایی ١ٌٗجی ثبٙي .

 ٠ً ٗیبٙ ایٚ ٠٘١ آىٕ ، اُ ٗٚ هٞٗ آٗيٟ .ىٖٓ ثَای٘ ٗی ٕٞهز 

 ی ىٍى ٗشلَى ثٞىٕ ! ٗٚ یي ٗؼ٘ٞػ٠
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 اُىٝاع !؟

 كشی ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ث٠ آٙ كٌَ ًٜٖ .

 ثب اُىٝاع ٗٚ ، ١٘یٚ یي دبی٠ ی َِٜٓ هبٛٞاىٟ ١ٖ ، كَٝ ٗی ٍیوز .

 

*** 

 ى١بٙ ًغ ًَى ٝ ای٘ ًٚياٍی سلٞیٖٔ ىاى .

 ث٠ د٢ٔٞی٘ ٕیوٌٞٛی ُىٕ .

 ١َُ ٗبٍ !_

 ؿخ ؿخ ِٛب١ٖ ًَى .

 ؟هَٟ  ، هٞة آه٠ ؿَا ُلشی ٠ٛ_

 ١ٖ ًٚیيٕ .اهٖ ىٍ 

 ؿی ٗی ُلشٖ ث٠ ٛظَر ؟ سٞ یٌی ٠ً ١ٝؼیزِ ُٛيُی ٗٚ ٍٝ ٗی ىٝٛی !_

 ىٕز ثَ ٕی٠ٜ َُٟ ًَى ٝ اُ ٙی٠ٚ ی اسٞثٞٓ ث٠ ثیَٝٙ هیَٟ ٙي .

 ىی٠ٛٝٞ ایی ث٠ هيا ! ٗی ًاٙشی ثیبى ٙبیي اٝال ٠٘١ ی َٙای٦ز ٍٝ هجّٞ ًَى ._

 . ٞكی ًٚیيٕد

ثبیي هَع ٗبىٍ هٞا١َٖٗ ثيٟ ؟ یب ای٠ٌٜ ثبیي سب آهَ ػَ٘ ثب  ثؼي اُىٝاعًيٕٝ َٙای٦ٞ هجّٞ ٠ًٜ آه٠ ؟ ٠ً _

 ی٠ آىٕ َٗی٠ ُٛيُی ٠ًٜ ؟

 ٗٚز ًٞؿٌی ث٠ ثبُٝیٖ ُى .

 سٞإ ١ی ػیت ثٌاٍ ٍٝ هٞىر !_
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 ثؾ ًَىٟ ٝ ىٍ كبی ٠ً ىاهْ ًیلٖ ىٍ دی دّٞ ًَای٠ ٗی ُٚشٖ ُلشٖ .

 ٠ِٗ ىٍٝؿ٠ ؟ هٞىٗٞ ٠ً ىی٠ِ ٛ٘ی سٖٞٛ ُّٞ ثِٖٛ ._

 اى .ىٗبؿ٘ ٍا ؿیٚ ى

 آٍٟ اٝال ؿٚ٘ز ١ٖ ؿذ٠ ، سبُٟ ًـٖٔ ١ٖشی ، ىٗبؿشٖ ٙجی٠ َُاُٟ !_

 ثب هٜيٟ ث٠ اػشَاٟ ؿَیيٕ .

 ٗب١ِْ !_

 ؿٖٚ ثَایٖ َُى ًَى .

 ىٍى ٝ ٗب١ِْ ! اهَٗ ٗی سَٙی ٗی ٗٞٛی ٍٝ ىٕشٖ ، ثؼي ثبیي ثِٖ ػٔی ثیبى سٞ ٍٝ ١ٖ ثِیَٟ !_

 شٖ .ث٠ ٍُٝ هٜيٟ إ ٍا ًٜشَّ ًَىٕ ٝ ث٠ اٝ ؿٖٚ ؿَٟ ای ٍك

ثٞى ، َٗى ٍیِ ٙيٟ  ٗب١ِْاُ ١٘بٙ ىٍٝاٙ ىثیَٕشبٙ هب٥َ هٞاٟ  اٝیی ٠ً اٗ ٍا ٗی ُلز ،دَٖ ػ٠٘  !ػٔی 

 ٛو٘ ٝ ٢َٗثبٙ ٠ً ٗظْ ثَاىٍ ٛياٙش٠ إ ، ىٕٝش٘ ىاٙشٖ .

١َ ثبٍ ٠ً ٗی ُلشٖ دی٢ٜٚبى آهبی كالكی ٍا ٍى ًَىٟ إ ٗب١ِْ ١٘یٚ ٍا ٗی ُلز ٝ ٗٚ ٍا ث٠ ٍی٘ ػٔیِ 

 ثٖز.ثیـبٍٟ ٗی 

 اسٞثٞٓ ثبالهَٟ سٞهق ًَى .

 ثَهبٕشٖ ٝ ثب ٗب١ِْ هياكبكظی ًَىٕ .

يٙ هیبٓ٘ ؿٚ٘ی ُلشٖ ٝ ثبٍ ىیَِ ُلز ٠ً ثیٚشَ كٌَ ًٜٖ ٝ آیٜيٟ ی هٞى ٍا هَاة ٌٜٖٛ ، ثَای ٍاكز ٙ

 دیبىٟ ٙيٕ .

 ِٛب١ی ث٠ إٓ٘بٙ اٛياهشٖ ، ١ٞا ىاٙز سبٍیي ٗی ٙي .

 ثٍٍِ ثَٕٝ ٠َُٛٝ ٗؼٕٔٞ ٛجٞى ؿ٠ ٕبػشی ثَ هٞا١ٖ ُٚز .هيا ٍا ٌَٙ ٠ً الُٕ ٛجٞى ث٠ هب٠ٛ ی هبٖٛ 
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 ایٚ اٝٓیٚ ثبٍی ثٞى ٠ً ىٍ ایٚ ؿٜي ٝهز ، هجْ اُ ؿَٝة ًبْٗ آكشبة ث٠ هب٠ٛ ثَ ٗی ُٚشٖ .

اُ آؿبُ ًٞؿ٠ سب ٍٕیيٙ ث٠ هب٠ٛ ، ١٘ی٠ٚ ٕوز سَیٚ ٖٗیَی ثٞى ٠ً ١َ ٍُٝ ٗی دی٘ٞىٕ ، ؿٞٙ س٘بٕ ا١بٓی 

٢ب ث٠ ٗٚ ، ث٠ٌٔ ث٠ س٘بٕ ١ٌٍٍِاٛی ٠ً اُ ثوز ثي ٍا١ٚبٙ ث٠ آٛؼب ٗی اكشبى ، ِٛبٟ ه٢بٝر َُ هٞى ٍا ، ٠ٛ سٜ

 ٝ ٛظَی ٗی ىاىٛي . ٗی ىٝهشٜي

 ُٝى ٗی آٗيی ٥ؼ٠ٜ ثٞى ٝ ىیَ ١ٖ ٥ؼ٠ٜ !

 ثَای آ٢ٛب ؿ٠ كَهی ىاٙز ٠ً كَك٢بیٚبٙ ؿ٠ ث٠ ٍُُٝبٍِ ىّ آىٗیِاى ٗی آٍٝى ؟

 ُ ١ٖ ثٜٔي سَ آٛی ثٞى ٠ً هٞىٙبٙ اٛشظبٍ ىاٙشٜي .ٕٞدَ ٗبًٍز ایٖشبىٟ ثٞىٛي ، ثب دؾ دؾ ُٛبٛی ٠ً ىٍِ

 "ٝٓ٘ ًَىٟ ! هيا ٗی ى٠ٛٝ ؿَا ُٝى ثَُٚش٠ ، كش٘ی ٥َك٘ "

 اٗبٙ اُ ه٢بٝر ١ب !

 ػؼت ىٍىی ىاٙز كَك٢بی ثی ٍك٘ٚبٙ .

 ًٔیي ث٠ ىٍ اٛياهشٖ ٝ ٝاٍى هب٠ٛ ٙيٕ .

 هب٠ٛ ایی ٠ً س٢ٜب یبىُبٍ ٝ س٢ٜب َٕٗبی٠ ی ديٍی ثٞى .

ًَىٕ ، آٗيٕ ىٕشِیَٟ ی ىٍ ١بّ ٍا ثـَهبٖٛ ٠ً ٝيای ١ن ١ن هلیلی ، َُٓ ث٠ هبٖٛ كیب٣ ًٞؿي ٍا ٥ی 

 اٛياهز .

 َٕإی٠٘ ىٍ ثبُ ًَىٕ ٝ هٞى ٍا ىاهْ هب٠ٛ اٛياهشٖ .

ِٛبٟ ١َإیيٟ إ ث٠ ٛـ٠٘ اكشبى ٠ً ٗبٛشٞ ٗوٜؼ٠ ی ٗي٠ٍٕ ٠ُٙٞ ایی ُاٛٞ ثـْ ًَىٟ ٝ ١ن ٗی ُٛي ٝ كٌَٕ ... 

 ثی٘بٍٕ ٍكز . كٌَ ثیـبٍٟ إ ىٍ دی ٗبىٍِ

 ثی آ٠ٌٛ اُ ٛـ٠٘ ثذَٕٖ ؿ٠ ٙيٟ ؟ ٕٞی اسبم ىٝیيٕ ٝ ٗبىٍ ٍا ىٍی سوز ىیيٕ .

 ٕ٘ش٘ ٍكشٖ ٝ َُٓ َُٓاٙ ُٞٗ ث٠ ٛلٔ ١بی٘ َٙ٘ىٕ .

 كو٤ هٞاة ثٞى !



 رمان نجوای ناجی

 

 31  ناجی جواین

 

 دٔ ؿ٠ ؟

 ٛـ٠٘ ؿَا َُی٠ ٗی ًَى ؟

 سَٕٖ ثیٚشَ ٙي .

 ٍا إیَ ىٕشبٖٛ ًَىٕ .ٍٝٞس٘ ٗبىٍ ٍا ١ٍب ًَىٕ ٝ ٕ٘ز ٛـ٠٘ ٍكشٖ . ٍٝ ث٠ ٍٝٗ ُاٛٞ ُىٕ ٝ 

 ٛـ٠٘ ؟ هَثٞٛز ثَٕ ؿی ٙيٟ ؟_

 ؿٜي طبٛی٠ ِٛب١ٖ ًَى ٝ ثؼي ثب ٝيای ثٜٔي سَی ث٠ ١ن ١ن اكشبى .

 ىٖٓ ٍیوز .

 ثـٔ٘ ًَىٕ .

 ٛجیٜٖ اٌٙبسٞ هٞا١َی ... ٠ِٗ ٗٚ َٗىٕ ای٦ٍٜٞی َُی٠ ٗی ًٜی ؟_

 یو٠ إ ؿَٜ ُى .

 ٛؼٞا ..._

 ای ؿ٠ ث٠ ٍُٝ هٔت ٛب آٍاٖٗ آٍٝى .ٝ هيا ٗی ىاٛي آٙ ٛؼٞای َُٓاٙ ٝ ٌٖٙش٠ 

 ػبٖٛ ؟ ٛؼٞا ث٘یَٟ ٛجی٠ٜ ای٦ٍٜٞی ؿ٠ٞ ىاٍی ... ؿی٠ ؟ ثِٞ ؿی٠ ػٖٞٛ ث٠ كيار ؟_

 َٕ اُ ٕی٠ٜ إ ثیَٝٙ ًٚیي .

 آثؼی ػٖٞٛ ... دٞٛٞي سٞٗٚ دّٞ ىاٍی ؟_

 ِٛب١ٖ ىٍ ِٛب١٘ ٗبر ٗبٛي .

 دٞٛٞي سٞٗٚ ؟_

 َُٓاٙ ٝ ىٍىٛبى ٛبٓیي .

 دٞٛٞي ١ِاٍ سٞٗٚ !_
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 م اُ َٕٕ دَیي .ثَ

 ٗشؼؼت ٝ ٍَٛ دَیيٟ ثبُٝی٘ ٍا َُكشٖ .

 ای ٠٘١ دّٞ ٍٝ ٝا٠ٕ ؿی ٗی هٞای ؟_

 كیٚ كیٜی ًَى ٝ هٞى ٍا ػوت ًٚیي ٝ ث٠ ىیٞاٍ سٌی٠ ىاى .

 ِٗٚ ِٗٚ ًٜبٙ دبٕن ىاى .

 ثـ ... ثَای ٗي٠ٍٕ !_

 اثَٝیٖ ث٠ ٍٕشِٜبٟ ٗٞ ؿٖجیي ٝ ؿٖٚ٘ اُ كيه٠ ثیَٝٙ ُى .

ٗي٠ٍٕ ؿ٤ٔ ًَىٟ ... ٍكشی ٗي٠ٍٕ ی ىٝٓشی ٠ً ای٦ٍٜٞی دٞٓ٘ٞٛٞ ٛٚوٞاٍ ٌٜٛٚ ... ث٠ ؿ٠ ثَای ٗي٠ٍٕ ...  _

ىٍىٙٞٙ ٗی هٍٟٞ دٞٛٞي سٞٗٚ ؟ ٠ِٗ ؿ٠ ُٔی ث٠ َٕسٞٙ ٗی ُٛٚ ٠ً ایٚ ٠٘١ دّٞ ٗی هٞاٙ ؟ ١ُٜٞ دِّٞ 

ٞ ٌٖٙ ػ٠ٖٔ ی ثؼيی ٙی٘ی ىٍٗبٛی٠ ٗبٗبٛٞ ػٍٞ ٌَٛىٕ اٝٛٞهز ایٚ ٠٘١ دّٞ اُ ًيٕٝ ٍُٞی ثیبٍٕ ثَیِٕ س

 ٗي٠ٍٕ سٞٙ ؟

 . ٓت ُِیي ٝ َٗىٗي ؿٚ٘بٛ٘ ث٠ َُٓٗ اكشبى

 هت ... ُلشٚ ىی٠ِ !_

 ٠ٛ ... ٗٚ ىهشَ ٍا ٗظْ ًق ىٕشٖ ٗی ٜٙبهشٖ .

 ىٍٝؽ ُلشٜ٘ ٍا اُ ثَ ثٞىٕ .

 ًيإ ٗي٠ٍٕ ایی ، آ٢ٖٛ ىٍ ٗل٠ٔ ی ٗب یٌجبٍٟ ىٍهٞإز ؿٜیٚ دّٞ ًالٛی ٗی ًَى ؟

ُٖٛ ، إَُ هیٔی ٝاػت ثٞى ٗی ُٖ ثَاٗٞٙ ه٤ٖ ثٜيی٘ ٠ًٜ ، الُٕ ٌَٛىٟ ، كَىا ٗیبٕ هٞىٕ كَف ٗی _

 ٛبظ٘شٞٙ ٗی ى٠ٛٝ ١ٝؼ٘ٞٛٞ .

 ٍِٛ٘ دَیي ، دٔ ىٍٝؽ ٗی ُلز !

 ٠ٛ ... ٠ٛ ... هٞىٕ كَف ٗی ُٖٛ ... سٞ ًبٍ ىاٍی ... هـ ... هٞىٕ ٗی ُٖ ._
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 ِٛبٟ ىهیوی ث٠ َٕسب دبی٘ اٛياهشٖ ٝ ثؼي ثی ٗوي٠ٗ ١َ ىٝثبُٝی٘ ٍا َُكشٖ .

 ٗلٌٖ ٠ً ١یٜی ًٚیي .آٛويٍ 

 ٝيا ثبال ثَىٕ .

 ٛـ٠٘ ... ث٠ ٗٚ ىٍٝؽ ِٛٞ ... هَ ك١َٖ ًَىی ؟ ایٚ ٠٘١ دٞٓٞ ٗی هٞای ؿیٌبٍ ؟_

 ثبُ اٙي ىٍ ؿٚ٘بٛ٘ ػ٘غ ٙي .

 آثؼی ... !_

 ث٠ اٝ دَیيٕ .

 آثؼی َٗى ... ٍإز ثِٞ ثجیٜٖ ..._

 ١ن ُى .

 ١یـی ... ث٠ هـ ..._

 ثٞى ٠ً ىاى ُىٕ . اُ ى١ٜ٘ ثیَٝٙ ٛیبٗيٟ "هيا  "١ُٜٞ 

 ٝٙ ثیبى هل٠ ر ٗی ًٜٖ ... كَف ثِٙ ثجیٜٖ !هٖٖ ىٍٝؽ اُ ى١ٜز ثیَ_

 ثب ٍَٛ دَیيٟ ٝ سٚ َُٓاٙ ى١بٙ ثبُ ًَى .

 ! ٢٘ٞٛی ... ٓجبٓ هٞة ...  ٗی هٞإشٖٗی ... ٗی هٞإشٖ ... ثب ىٕٝشبٕ ... ثَٕ ٗ_

 ٕیٔیِ ٗلٌ٘ی ٛظبٍ ٍٝٞر ُیجبی٘ ًَىٕ .ؿٜي ٓلظ٠ ثب ث٢ز ٝ كیَر ِٛب١٘ ًَىٕ ٝ ثب اهياٗی ثی اهشیبٍ 

 ىٕز ثَ ٍٝٞس٘ ٌُاٙز ٝ َٕ دبییٚ اٛياهز .

 ىاى ُىٕ .

٘یَٕ ! ؿٚبسٞ ٝا ًٚ ... ٗٚ ثَا ی٠ ٓو٠٘ ٛٞٙ ىإٍ ػٞٙ ٗبٗبٙ ىاٍٟ ٗی٘یَٟ ٛـ٠٘ ! ... ِٗٚ هبى ثَ َٕ ىإٍ ٗی_

 ٗی ًٜٖ ... اٝٛٞهز سٞ ... سٞ ...



 رمان نجوای ناجی

 

 33  ناجی جواین

 

 ٗلٌٖ ثـٖٔ ًَى ٝ ٛبٓیي .

 ی ... ؿ٤ٔ ًَىٕ ...ؿ٤ٔ ًَىٕ آثؼ_

 ٝ ِٗٚ اك٘ن ٛل٢٘یيٕ هٞا١َٕ ، ثبُ ١ٖ ىاٍى ىٍٝؽ ٗی ُٞیي !

 

*** 

هٖش٠ ٝ ثی ك٠ٔٝٞ ٍهز هٞاثٖ ٍا ػ٘غ ًَىٕ ، دٜؼٜٚج٠ ثٞى ٝ ً٘ی ثیٚشَ اُ ١٘ی٠ٚ هٞاثیيٟ ثٞىٕ ، اٗب  

 ثبیي ث٠ هب٠ٛ ی هبٖٛ ثٍٍِ ٗی ٍكشٖ سب ؿیجز ىیَُٕٝ ٍا ػجَاٙ ًٜٖ .

 ٖٛٚش٠ ، آٛؼب اٛشظبٍٕ ٍا ٗی ًٚیي .اكش٘بال ١ًٞی ظَف 

 َٕی ث٠ یوـبّ ًٚیيٕ سب ٦ٗ٘ئٚ ٕٙٞ ٛـ٠٘ ٝ ٗبٗبٙ ثَای ٛب١بٍ دیِی ثَای هٍٞىٙ ىاٍٛي .

 ٓن ٓن ًٜبٙ ٕ٘ز اسبم ٛـ٠٘ ٍكشٖ ٝ ىٍ ٍا ١ّٞ ىاىٕ .

 ٍٝ ث٠ ىیٞاٍ هٞاثیيٟ ٝ َٕ ىٍ ثبٓٚز كَٝ ثَىٟ ثٞى .

 ٍٝی ُٗیٚ ثَ ٗی ىاٙشٖ ٝيای٘ ُىٕ .ىٍ كبٓی ٠ً ٗبٛشٞ ٝ ٙٔٞاٍ ٗـب٠ٓ ٙيٟ اٗ ٍا اُ 

 ٛـ٠٘ ... ٛـ٠٘ دبٙٞ ... دبٙٞ ٗٚ ىإٍ ٗی ٍٕ ._

 هٞاث٘ ِٕٜیٚ سَ اُ ایٚ كَك٢ب ثٞى .

 ىٕشی ث٠ ٙب٠ٛ اٗ ُىٕ .

 ٛـ٠٘ ثب سٞإ !_

 ١یؾ ػٌٔ آؼ٘ٔی ٛٚبٙ ٛياى .

 ثَایٖ ػؼیت ثٞى ٠ً اُ آٙ ُیَ ٛ٘ی ؿَى ٠ً ٍاكش٘ ثٌِإٍ .

 ٠ٛ اٗ ٍا َُكشٖ ٝ اٝ ٍا ؿَهبٛيٕ .ثب اهٖ ًٜبٍٗ ایٖشبىٕ ٝ ٙب
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 ٠ِٗ ٛ٘ی ُٖ دب..._

 ٛب٠ٓ ی سٔن ٝ هل٠ ایی ًَى .

 كَف ىٍ ى١بٖٛ ٗبٕیي .

 ؿٖٚ٘ ٓلظ٠ ایی ثَ اٝ طبثز ٝ ٗج٢ٞر ٗبٛي .

 . وز هٞاة ٝ ى١بٙ ٝ ٓجبٕ٘ ؿَم هٞٙ ٝ ًق ثٞىسس٘بٕ 

 هٔجٖ ... هٔجٖ ایٖشبى .

 ٛلٖٖ ٍكز ٝ ىٍ اػ٘بم ٍی٠ إ ٌٖٙز .

 اكشبى .َُٓ ث٠ ػبٖٛ 

 ١َة ٙيیيی ث٠ ىیٞاٍ دٚز َٕٕ هٍٞىٕ . ٠ًٞٙ٠ ٝ ١َإبٙ اُ ػب دَیيٕ ٝ ثب ١ییٚ ثٜٔيی ث

 یب ... یب ... یب هيا ... ٛــ ... ٛـ٠٘ !_

 ًٜشَّ ثيٖٛ ٍا اُ ىٕز ىاىٕ ، كٔ اُ دب١بیٖ ٍكز ٝ ٕو٣ٞ ًَىٕ .

 َُی٠ ٠ً ٠ٛ ... اٗب ىاٙشٖ ػبٙ ٗی ًٜيٕ ٠ً ٛلٔ ثٌٖٚ .

ٕ سٜٖ ٍا ثیيٝاٍ ٗی َُٓاٛي ًیلٖ ٍا ثیَٝٙ ٍیوشٖ ٝ ُٞٙی ىٍة ٝ ىاؿبٖٛ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ثب ٍػ٠ٚ ای ٠ً س٘ب

 ٙ٘بٍٟ ی اٍّٝاٛٔ ٍا َُكشٖ .

 "هيایب ًؼبیی ؟!  "

 

*** 

 

 هٔجٖ ىاٙز ٍٝ ث٠ ٍَٗ ٗی ٍكز ، ٛلٖٖ ثَای ثیَٝٙ آٗيٙ ، ث٠ كٔوٖ ؿَٜ ٗی اٛياهز .
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 ىٍ سٜٖ ٛ٘بٛي .آٛويٍ ١ٞاٍ ًٚیيٕ ٝ ث٠ َٕ ٝ ٍٝٞسٖ ًٞثیيٕ ٠ً ٍٗوی 

 ٠ُٙٞ ایی ثَ ُٗیٚ اكشبىٕ .

 َُی٠ ًٜٖ . كشی ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ

 اٝال ٛلٖٖ ًلبفِ َُی٠ ًَىٙ ٍا ٛ٘ی ىاى .

 ًٜبٍٕ ٖٛٚش٠ ثٞى ٝ ثب َُی٠ آش٘بٕٖ ٗی ًَى آٍإ ثبٖٙ ... الث٠ ٗی ًَى ٠ً ُٛيٟ ث٘بٖٛ . ٗب١ِْ

 اٗب كبیيٟ ایی ٛياٙز .

 اٌٗبٙ ٛياٙز ػجَاٙ ٙٞى . ىیَِ ١یؾ ؿیِ

 ٛـ٠٘ ی ٛبُٛیٜٖ ث٠ ً٘ب ٍكش٠ ثٞى ... ٗظْ ُیجبی هلش٠ ایی ٠ً ىٕٝش٘ ىاٙز .

ٝ ٗٚ كشی ثٞى  ًَىٟ هٞىًٚی هٞی ثٖیبٍ ً٘ آكز هَٛ یي اهٞا١َ اُ ػبٙ ػِیِ سَ اُ ػبٖٛ ، هَٛ 

 ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿَا ؟!

 

*** 

 

 ٗب١ِْ ٝ ديٍٗ ٗظْ دَٝا٠ٛ ىٍٕٝ ٗی ؿَهیيٛي سب كياهْ ٌٕش٠ ٌٜٖٛ .

 "هيایب ث٘بٛي ... هيایب ٍكٖ ًٚ !  هيایب ٛ٘یَى ! "

 ثی كبیيٟ ثٞى سب ىًشَ ٛ٘ی آٗي ٝ ٛ٘ی ُلز ٠ً ٛـ٠٘ إ ٕبٖٓ إز ٗٚ ُٛيٟ ٛ٘ی ٙيٕ .

 "هيایب اُ سٞ ٗی هٞا١٘٘ ... كو٤ اُ سٞ !  "

 ػبٖٛ سب كٔن ثبال آٗيٟ ثٞى ، ٍٝكٖ ػٌاة ٗی ًٚیي .

 "هيا ػبٖٛ ... ٌِٛاٍ ث٘یَى ... ٌِٛاٍ "
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 ئ٠ٔ هٔجٖ ٍا ٗی هَاٙیي .ٛبُٛیٜ٘ ٕیٔی ُىٕ ! ایٚ ٖٗٙت هجْ ث٠ ٍٝٞر 

 "ای هيا ! اَُ هٞة ٙٞى ١َ ؿ٠ ثوٞا١ي ، ٙيٟ اُ ػبٙ هٞىٕ ثٌٜٖ ، ثَای٘ كَا١ٖ هٞا١ٖ ًَى "

 ٚجٖ ثب اٝ اكشبىٕ .یبى ثلض ىی

 "هّٞ ٗی ى١ٖ ثیٚشَ ًبٍ ًٜٖ هيا ػبٖٛ  "

 ٝاهؼب آٙ دبٛٞي ١ِاٍ سٞٗبٙ ٍا ثَای ؿ٠ ؿیِی ٗی هٞإز ؟

 "هيایب ٌِٛاٍ ث٘یَى ! "

 ث٠ هب٥َ دّٞ ٛياٙشٚ ایٚ ُِْ ٍا ث٠ َٕٗبٙ َُكش٠ ثٞى ؟

 هيایب ٌٜٛي ث٠ هب٥َ ٕیٔی ٗٚ ثبٙي ؟

 اُ ا١ٝبع ُٛيُی هٖش٠ ٙيٟ ؟

 ؿَا ؟

 ؿَا ؟!

 "هيیب ... ً٘ي !  "

 اػبُٟ ی كٌَ ثیٚشَی ث٠ ٗٚ ٛياى .ٝيای ىٍ 

ٗب١ِْ ٍا ٠ً ىاٙز ٙب٠ٛ إ ٍا ٗی٘بٓیي دٔ ُىٕ ٝ ىًشَ ٍا ىیيٕ ٠ً ثب ٍٝٞر َٕى ٝ ثی كبّ ثیَٝٙ آٗي ، 

 ٕ٘ز ىًشَ ١ؼٕٞ ثَىٕ .

 آ ... آهبی ... ىًشَ ... ؿی ٙي ؟ هٞث٠ ؟ هٞا١َٕ ؿی ٙي ؟_

 َٕ دبییٚ اٛياهز ٝ آ١ی ًٚیي .

! ٠ٛ 

 ؿَا ىاٙز ایٚ ػٌٔ آؼْ٘ ١ب ٍا ٛٚبٙ ٗی ىاى ؟
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 "ه٦َ ٍكغ ٙيٟ !  "ثبیي ٓجوٜي ٗی ُى ٝ ٗی ُلز 

 ؟ دٔ ؿَا ٛ٘ی ُلز

 آٗي ٝ ًٜبٍٕ ایٖشبى . - ديٍ ٗب١ِْ -آهبی آٞٛيی 

 آهبی ىًشَ ، كبّ ىهشَٗٞٙ هٞث٠ ؟_

 َٕ ثٜٔي ًَى ث٠ آهبی آٞٛيی هیَٟ ٙي .ىًشَ 

 ٙ٘ب ديٍٙٞٙ ١ٖشیي ؟_

 هٞى ٍا ٤ٕٝ كَك٘ اٛياهشٖ ث٠ ػبی ِ ديٍ ٗب١ِْ دبٕن ىاىٕ .

 ٟ ؟ديٍٗ كٞر ٙيٟ ... ٗٚ هٞا١َٖٙ ... سٞ ٍٝ هيا ثِیٚ كبٓ٘ ؿ٦ٍٞ_

 آ١ی ىیَِ ًٚیي ، َٕى ٝ ًٚياٍ .

ٗٚ ٗشبٕلٖ ، ٛ٘ی ىٖٝٛ ؿَا ایٚ هَٛ آكز ً٘ ٍٝ ث٠ ایٚ ٍاكشی ث٠ ثـ٠ ١بی َٗىٕ ٗی كَٝٙٚ ، سٞی _

 ایٚ ١لش٠ ، هٞا١َسٞٙ دٜؼ٘یٚ ٛٞػٞاٛی٠ ٠ً ث٠ هب٥َ َٗٞف ایٚ هَٛ اُ ىٛیب ٗیَٟ ٝ ...

 .ثوی٠ ی كَك٢بی٘ ٍا ٜٛٚیيٕ ، یؼٜی ٢ٖٗ ٛجٞى ٠ً ثٜٕٚٞ 

 ىٍٝؽ ٗی ُلز ، َِٗ ٗی ٙي ؟

 یؼٜی هيا ث٠ ١٘یٚ ٕبىُی اُ ًٜبٍ ىػب١بی ٗٚ ٗی ٌُٙز؟

 ٗی ًَىٕ . "هيا ! هيا !  "ٕبػش٢ب ثٞى ٠ً كو٤ 

 َِٗ ٗی ٙي ىٓ٘ ث٠ ٍكٖ ٛیبیي ؟

 آَاك٘یٚ ثٞى ؟ َِٗ ٠ٛ ای٠ٌٜ اٍكٖ

 اٝال َِٗ ٗی ٙي ٛـ٠٘ ٍا اُ ٗٚ ثِیَى ؟

! ٠ٛ 
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 ىًشَ ىٍٝؽ ٗی ُلز .

 َٗىِ ىیٞا٠ٛ !ىٍٝؽ ٗی ُلز 

 ٛـ٠٘ كو٤ ٖٕٗ٘ٞ ٙيٟ ثٞى .

 ٗؼيٟ اٗ ٍا ٖٙشٚٞ ٗی ىاىٛي ... هٞة ٗی ٙي .

 كش٘ب هٞة ٗی ٙي .

 ثَ َٕٗ ١ٞاٍ ُىٕ .

 ىٍٝؽ ٗی ُی ... ىٍٝؽ ٗی ُی ! ٛـ٠٘ ُٛيٟ ثٞى ٗٚ آٍٝىٗ٘ ... ُٛيٓ ... ىٍٝؽ ٗی ُی !_

ىٝیيٕ ٝ ىٍ ٍا ١ّٞ  يٕ ٝ ٕ٘ز اسبمثبُٝیٖ ٍا اُ ىٕز ٗب١ِْ ٠ً ىإز آش٘بٕٖ ٗی ًَى آٍإ ثبٖٙ ، ًٚی

 ىاىٕ .

 ٛـ٠٘ !_

ىٍ اٝٓیٚ ِٛبٟ ، ثب ؿ٢َٟ ی ٗج٢ٞر ؿٜي ىًشَ ٝ دَٕشبٍ ٗٞاػ٠ ٙيٕ ٝ ثؼي ؿٖٚ٘ ثَ ٍٝٞر اُ كَٕ اكشبىٟ ٝ 

 ى١بٙ هٞٛیٚ ٛـ٠٘ اكشبى . ُػَ ٝ ىٍىی ٗلٖٞٓ ىٍ ٍٝٞر ین ُىٟ اٗ ث٠ ٛظَ ٗی آٗي .

 ـیيٟ ثٞى .اِٛبٍ سب آهَیٚ ٛلٔ ػبٙ ًٜيٟ ٝ ث٠ هٞى دی

 َٗىٗي ١بی هٚي ٝ ثی ٍٝك٘ ٗظْ دشٌی ثَ َٕ اٗیيٕ كَٝى آٗي .

 ١َؿ٠ ىٍ ١ًٚ ىٍثبٍٟ ی ُٛيٟ ٗبٛيٗ ثبكش٠ ثٞىٕ دٜج٠ ٙي .

 ٍَٗ اٝ ث٠ ٗٚ َٕایز ًَى ٝ ػبٙ اُ دب١بیٖ ٍكز .

 اكشبىٕ ٝ َٕ ثَ َٕٜ َٕى ُٗیٚ ٌُاٙشٖ .

 ... َٗىٟ دٔ ى١ي .ُٗیٚ اسبهی ٠ً ٛـ٠٘ ٍا ُٛيٟ سلٞیْ َُكش٠ ثٞى ٝ ٗی هٞإز 

 ديٍ هيا ٍا ٌَٙ ٠ً ٛ٘بٛيی ثجیٜی ...
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 ٗبىٍ هٞٗ ثلبٓز ٠ً ثی٘بٍی ُٗیٚ ُیَر ًَىٟ ..

 بٍ ایٚ ٠٘١ ؿ٠ٞ ٍا ثب هٞى ثٌٖٚ ؟ٗٚ َِٗ ؿٜي ٛلَ ثٞىٕ ٠ً ث

 هيا ٍكٖ ٌَٛى ..

 ٛوٞإز ...

 ٛٚي ...

! ٠ٛ 

 هيا سوٞیَی ٛياٙز .

ثبال آٍٝىٟ ٝ ى١بٛ٘ ًغ ٙيٟ ثٞى  ٝ ثی ٍك٘ب٠ٛ ثب ؿٚ٘بٙ ایٚ ىهشَ ٍَٛ دَیيٟ ٠ً آٙ ٍٝث٠ ٍٝ ًق ٝ هٞٙ 

 َٗىٟ اٗ ث٠ ٗٚ ِٛبٟ ٗی ًَى ، ٛوٞإز .

 اٝ سلْ٘ ٌَٛى .

 اٝ ثال ث٠ ُٛيُی هٞىٗ ٝ ِٗٚ ثیـبٍٟ اٛياهز .

 اٝ ث٠ ٗٚ ... ث٠ ٗبىٍٗ ث٠ ثالیی ٠ً ٍَٗ الَٗٝر اٝ ث٠ َٕ ٗب ٗی آٍٝى ، كٌَ ٌَٛى .

 "... هٞىهٞاٟ ُیجبی ىٕٝز ىاٙشٜی إ  "

 ىٕز ٗب١ِْ ثبُٝیٖ ٍا َُكز .

 ث٠ ٍُٝ سٜٖ ٍا اُ ُٗیٚ ًٜي ٝ ثب هَثبٙ ٝيه٠ ؿیِی ىٍ ُٖٞٙ ُلز .

 ًَ ٙيٟ ثٞىٕ .

 ِٛبٟ هٚي ٛـ٠٘ ىاٙز كَیبى ٗی ًٚیي .

 ٢ُٙٞبیٖ كو٤ ؿ٢٘ٚبی اٝ ٍا ٗی ٜٙیي .

 ٗب١ِْ ًٚبٙ ًٚبٙ َٗا ثب هٞى ثَى .
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 ١ُٜٞ ١ٖ ٛـ٠٘ ، ٗبر ِٛب١ٖ ٗی ًَى .

 . ىاى ٗی ًٚیي١ُٜٞ ِٛب١٘ 

 

*** 

 

 ىٍ هٞى ػ٘غ ٙيٟ ثٞىٕ .

 ٗی َُیٖز .ّٕٔٞ ث٠ ّٕٔٞ ثيٖٛ ىٍ اٛؼ٘بىی ىٍىٛبى 

دب ثَ ثَك٢بی ُْ آٓٞى ًٞؿ٠ ٗی ًٞثیيٕ ٝ ٗیبٙ سبٍیي ٝ ٍِٝٙٚ ؿَٝةِ ُٝىٍٓ ُٖٗشبٛی ٕ٘ز هب٠ٛ ٗی 

 ٍكشٖ .

 اُ ٠٘١ ؿیِ ٝ ٠٘١ ًٔ ىِٓیَ ثٞىٕ .

 ٝیَاٙ ًَى . اُ ديٍی ٠ً ٍكز ٝ ثب ٍكشٜ٘ ٕوق ُٛيُی ٍا

 اُ ٗبىٍ ث٠ ٙير ثی٘بٍٕ ... ٝ آٙ ٥َٕبٙ ٓؼٜشی !

 اُ ٜٗی ٠ً ًبٍ ٝ ػبٙ ًٜيٙ س٘بٕ سٞػ٢ٖ ٍا ث٠ هٞى ٗٚـّٞ ًَىٟ ثٞى .اُ هٞىٕ ... 

 اُ ٛـ٠٘ ای ٠ً آٙ س٠ ٗبٛيٟ ی هٞٙجوشی ١بی٘بٙ ٍا ١ٖ ثَثبى ىاى .

 . "ثَٝى ُٖ ٙٞى  "١ٞاٍ ُىٕ ثيثوز ٠ً آهَیٚ ثبٍ ١٘یٚ یي ١لش٠ دی٘ ثَ َٕٗ  كشی اُ آٙ كالكیِ

 ؿب٠ٛ إ َُٓیي .

 ٍٝٞر ىٍ ٙبّ َُىٖٛ كَٝ ثَىٕ .

 ؿ٢ْ ٍُٝ ٗی ٙي ٠ً ٛـ٠٘ ٍا ٛياٙشٖ .

 ؿ٢ْ ٍُِٝ ٕیبٟ ٝ ثی ٍكٖ اُ ٍَٗ ٕوز ٝ ُػَآٍٝٗ ٗی ٌُٙز .
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 ٝ ١َ ؿ٠ ػٔٞسَ ٗی ٍكشٖ ، ىاؿ٘ سبُٟ سَ ٗی ٙي .

 ...ٕوز ثٞى ٠ً ١ٖ ىٓشَ هٞا١َٕ ثبٖٙ ... ١ٖ ػٞجبٛی اُ اٝ 

 ١ُٜٞ ١ٖ ىٍ ًٞؿ٠ ٠ً ٍاٟ ٗی ٍكشٖ ، ه٢بٝر ١بی سٜي ٝ سیِ آى٢ٗبٍ ا دؾ دؾ ٝاٍ ٗی ٜٙیيٕ .

 ایٜجبٍ كو٤ ٗٚ ٛجٞىٕ ٠ً ه٢بٝر ٗی ٙيٕ .

اُ ٍُٝی ٠ً ٛـ٠٘ ٍا ىٍ كبّ ػبٙ ًٜيٙ اُ هب٠ٛ ث٠ ثی٘بٍٕشبٙ ثَىٕ ، سب ١٘یٚ كبال ٝ ٌٙی ٛياٙشٖ ٠ً سب یٌی 

 ١ٖ٘بی٠ ، ىٓیْ هٞىًٚی هٞا١َٕ ثٞى .ىٝ ٕبّ ثؼي ، ٛوْ ٝلجز ٝ ؿیجز ىٍ 

ىٍىٛبى سَیٚ هٖ٘ز ٗبػَا ایٚ ثٞى ٠ً ثَ هالف ١٘ی٠ٚ، ایٜجبٍ ... اًظَ ه٢بٝر ١بیٚبٙ ًبٗال ىٍٕز ثٞى ٝ 

ٗٚ كو٤ ثبیي َٕ دبییٚ ٗی اٛياهشٖ ٝ ٍى ٗی ٙيٕ ٝ هٞىٕ ٍا ٛلَیٚ ٗی ًَىٕ ٠ً ؿَا ثیٚشَ كٞإٖ ث٠ ٛـ٠٘ 

 .ٛجٞىٟ ٠ً ایٚ كبػؼ٠ ث٠ ثبٍ ٛیبیي 

ؿ٢ْ ٍُٝ دی٘ ، ٢ٗشبة ٗٚ ٍا اُ اسبهی ٠ً هٞا١َٕ ىٍ آٙ ػبٙ ىاىٟ ثٞى ثیَٝٙ ًٚیي ؿٞٙ ىًشَ ٗی هٞإز 

 ثب ٗٚ ٝلجز ًٜي ، ؿٞٙ ٗی هٞإز ثِٞیي ٛـ٠٘ ؿ٠ ُٔی ث٠ َٕٗبٙ َُكش٠ .

 . كبال ٗی ىاٖٛشٖ دبٛٞي ١ِاٍ سٞٗبٙ ٍا ثَای ؿ٠ ؿیِ ٗی هٞإش٠

 ٔ !١َؿ٠ ١ٖ٘بی٠ ١ب ٗی ُلشٜي كویوز ثٞى ٝ ث

 هٞا١َٕ ...

 ىهشَى ٙبِٛىٟ ٕب٠ٓ ی ُیجبیٖ ...

 آثَٝی هٞىٗ ٍا ٍیوش٠ ثٞى !

 دبٛٞي ١ِاٍ سٞٗبٙ ٗی هٞإز سب كبْٝ ثی آثَٝیی٘ ٍا اُ ثیٚ ثجَى .

 ٗی هٞإز ثب دبٛٞي ١ِاٍ سٞٗبٙ ... ىٝثبٍٟ دبى ٙٞى !

 ٗی ٙي ؟

 ٗی ٙي ثب دّٞ آثَٝ هَیي ؟
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 ّ ١َ ًبٍی ًَى .آٍی ٗی ٙي ... ٗیبٙ ایٚ َٗىٕ ٗی ٙي ثب دٞ

 ٗی ٙي ثـ٠ ایی ٛب كالّ ٍا ًٚز !

 ٗی ٙي ثب١ٍب ٝ ثب١ٍب ... ثٌَ ٙي !

 ٗی ٙي ... ٗؼؼِٟ ًَى !

 دّٞ ٠ً ثٞى ، ٠٘١ ؿیِ ثٞى .

 ًٔیي ث٠ ىٍ اٛياهشٖ .

 هبٖٛ ٕشٞىٟ ؟_

 ٗشؼؼت ثَ دب٠ٜٙ ؿَهیيٕ ٝ ِٛب١ٖ ىٍ ِٛبٟ ُٙ ٝ َٗىی ٗیبٙ ٕبّ هلْ ٙي .

 ث٠ٔ ثلَٗبییي ؟_

 ٢َٗثبٙ دبٕن ىاى . ُٙ ثب ٓلٜی

 ىهشَٕ اُ ظَف ثِٜبٟ َٕ هیبثٞٙ اٝٗيیٖ ، ٙ٘ب ه٠ٛٞ سٞٛٞ ثَای كَٝٗ ٌُاٙشیٚ ىی٠ِ ىٍٕش٠ ؟ _

 آ١ی ًٚیيٕ ، دٔ ثبالهَٟ اك٘ي آهبی ثِٜبٟ ىاٍ یي ٗٚشَی ثَای ایٜؼب دیيا ًَى!

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .

 ث٠ٔ ...ث٠ٔ ... ثلَٗبییي !_

 ي دی٘ ثَىٕ ٝ آ٢ٛب ٍا ث٠ ىاهْ ىػٞر ًَىٕ .ىٍ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ىٕز ث٠ ٛٚبٙ ثلَٗبیی

ىٝ ١لش٠ دی٘ ، ىًشَ ٗبىٍٕ ٗی ُلز اَُ ٗبٗبٙ ٍا ثَای ىٝ ػْ٘ َٕ ٛٞٙز ٕبُٗ ث٠ ثی٘بٍٕشبٙ هٞٞٝی ٝ 

 سلز ٛظَ یي دَكٍٖٞ ثب ٕبثو٠ ثجَٕ ، اٌٗبٙ ث٢جٞىی اٗ ؿٜي ثَاثَ هٞا١ي ٙي .

 .ٗی ُلز ثی٘بٍٕشبٙ ١بی ىٝٓشی ٝ آُٗٞٙی اٌٗبٛ٘ ٍا ٛياٍٛي 

 آىٕ ٕبٖٓ ١ٖ ٗی ٍٝى آٛؼب ، اكوی ثَٗی َُىى ؿ٠ ثَٕي ث٠ ٗبىٍٕ .
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 ٗٚ ١ٖ اٗیيٝاٍ ٙيٕ ...

 اَُ هَاٍ ثٞى آٙ دَكٍٖٞ ٍا ىٍ ٕیبٍٟ ی ىیَِی ١ٖ دیيا ًٜٖ  ث٠ ىٛجبٓ٘ ٗی ٍكشٖ .

 ٗبىٍٕ ، ٠٘١ ی ىاٍ ٝ ٛيإٍ ثٞى ، سلْ٘ اُ ىٕز ىاىٙ اٝ ٍا ىیَِ ٛياٙشٖ .

 ٞى .اٗب ٠٘١ ؿیِ ث٠ ایٚ ٍاكشی ٛج

 ث٠ ىیيٙ دَٝكٍٖٞ ، ىٍ آٙ ثی٘بٍٕشبٙ هٞٞٝی ٠ً ٍكشٖ ، س٘بٕ اٗیيٕ ثَ َٕٕ آٝاٍ ٙي .

 ثیٖز ٝ دٜغ ٗیٔیٞٙ !

 ایٚ ثیٖز ٝ دٜغ ٗیٔٞٙ ٗظْ ١ًٞی ثَ ٙب٠ٛ إ ًٞثیيٟ ٙي ٝ ًَٕ٘ ٍا ٌٖٙز .

 ١َ ؿويٍ ١ٖ ؿٍَٕٝ ٍا ٌٖٙشٖ ٝ الث٠ ث٠ ٛياٍی ًَىٕ س٢ٜب یي ٗیٔیٞٙ سولیق َُكشٖ !

 لشٜي اَُ ایٜويٍ ثيثوز ١ٖشیي ثی٘بٍسبٙ ٍا ثجَیي ث٢ياٍی !آهَٗ ١ٖ ُ

 ٢ٖٗ ٛجٞى ٙوٞیز ٝ َٙای٦ٖ ث٠ ٕوَٟ َُكش٠ ٙي .

 ؿٞٓ٘ ػٍٞ ٗی ٙي كب١َ ثٞىٕ ُیَ دب١بیٚبٙ ٠ٓ ٕٙٞ اٗب ٗبىٍ ثَایٖ ث٘بٛي .

 اَُ اُ كبال سب آهَ ػَ٘ ١َ ٍُٝ ىٍ ٝي هب٠ٛ ١ٖ ًبٍ ٗی ًَىٕ ، ایٚ ٠٘١ دّٞ ٛ٘ی ٙي .اٗب 

 هَاة ٗبىٍ ٝ سَٓ اُ س٢ٜب ٙيٙ ، كٌَٕ ٍا ث٠ ػبِٙ س٢ٜب یبىُبٍ ديٍ اٛياهز . اٗب كبّ

 هب٠ٛ !

 س٢ٜب ىاٍایی ثب اٍٍُٗ ُٛيُیِ ٗب ٠ً هَاٍ ثٞى هَع ثب اٍُٗ سَیٚ اٖٛبٙ ُٛيُی ٙٞى .

 َٗى ٝ ُٙ ٗیبٖٛبّ ؿَهی ىٍ هب٠ٛ ُىٛي .

 هٞٙٚبٙ آٗيٟ ثٞى ... ُٞیب .

 هب٠ٛ ی ُیجبیی ثٞى .

 ىٕٝز ىاٙشٜی . ثب ٝلب ٝ ًٞؿي ٝ
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 ثبیي ١ٖ هٞٙٚبٙ ٗی آٗي .

 ُلشٜي ثَای ٛٞٙشٚ هَاٍ ىاى س٘بٓ هٞا١ٜي َُكز .

 .ٍٛٞ اٗیيی ىٝثبٍٟ ىٍ ىٖٓ ٍٝٙٚ ٙي 

 

*** 

 

 ٙ٘ب هٞىر س٢ٜبیی؟_

 ِٛب١٘ ث٠ ؿٚ٘بٖٛ ٛجٞى .

 ٠٘١ ػب ٍا ِٛبٟ ٗی ًَى ػِ ٍٝٞسٖ .

 اُ ایٚ َٙای٤ ث٠ ٙير ػٌاة ٗی ًٚیيٕ .

ثبال ٝ دبییٚ ٍكشٚ ىٍ ٢َٙ ث٠ ىٛجبّ هب٠ٛ ، ١٘یٚ یٌی ٍا كو٤ دیيا ًَىٟ ثٞىٕ ٠ً آٙ ثؼي اُ ایٚ ٠٘١ ُٚشٚ ٝ 

 . ١ٖ ، ١ٝؼیز ٝبكت هب٠ٛ اٗ ایٚ ٠ُٛٞ ثٞى

 َٗىی ىٍٙز ١یٌْ ٝ َٕم ٝ ٕلیي ثب ؿ٢٘ٚبیی ٠ً ث٠ ٙير ١َُ ٗی ىٝیي .

 اهٖ ىٍ ١ٖ ثَىٕ .

 ٠ٛ ثب ٗبىٍٕ ١ٖشٖ ._

 ٓجوٜي ػٌاة آٍٝی ُى .

 ثٜٞیٖیٖ هَاٍىاىٝ ؟هٞث٠ ... دٔ _

 ؿٖٚ اُ اٝ َُكشٖ ٝ ِٛب١ی ث٠ ٍٝٞر ٜٗشظَ ثِٜبٟ ىاٍ اٛياهشٖ .

 ٠ٛ ... دٚی٘ٞٙ ٙيٕ ... ثبیي ثیٚشَ ثَِىٕ ._
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 ٝ هجْ اُ آ٠ٌٛ ثشٞاٜٛي كَكی ثِٜٛي اُ ثِٜبٟ هبٍع ٙيٕ .

 اٗب ثی كبیيٟ ثٞى .

 دٚز َٕٕ ٍاٟ اكشبى .

 هبٕٛٞ ... هبٕٛٞ !_

 ىاىٕ . ایٖشبىٕ ٝ ثب اهٖ  سٜي دبٕن

 ثلَٗبییي ؟_

 ٓج٘ ً٘ آٗي .

هبٕٛٞ سٞ ثب ایٚ َٙای٤ دٞٓی ١یؾ ه٠ٛٞ ایی ٗظْ ه٠ٛٞ ی ٗٚ ٝا٠ٕ اػبٍٟ دیيا ٛ٘ی ًٜی ؛ ثیب هَاٍىاى ثٜٞیٔ _

 ، ثَای اػبٍٟ إ ثب١بر ًٜبٍ ٗیبٕ .

 ٝ ىٕشی ث٠ ٕیجیٔ٘ ًٚیي .

 ٛ٘ی ًإٍ ثي ثٌٍِٟ !_

 كیَر ُىٟ طبٛی٠ ایی ٗبر ِٛب١٘ ًَىٕ .

 ثبٙ ثَای یي سبًٖی ىٕز سٌبٙ ىاىٕ ٝ هجْ اُ ٕٞاٍ ٙيٙ ، ٍٝ ث٠ اٝ دَ اُ ٛلَر ؿَیيٕ .ٝ ٕ٘ز هیب

 ًٜبٍ هیبثٞٙ ثوٞاثٖ ث٢شَٟ !_

 ى١بٙ ثبُ ًَى كَكی ثِٛي ٠ً ىٍ ٗبٙیٚ ٍا ثٖشٖ .

 آهب ٦ٓلب كًَز ًٜیي ._

 ٍاٜٛيٟ ؿٚ٘ی ُلز ٝ ىٍ اىا٠ٗ دَٕیي .

 ٖٗیَسٞٙ ًؼبٕز ؟_

 ثِٜبٟ دبییٚ َُكش٠ ثٞىٕ اُ ًیق ىٍ آٍٝىٕ ٝ ث٠ اٝ ىاى .آهَیٚ آىٍٓ هب٠ٛ ایی ٍا ٠ً اُ 
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 اٗیي ىیَِی ٛياٙشٖ .

 اُ ٢ٗٔز سوی٠ٔ ی یي ٗب٠١ ی هب٠ٛ ی ديٍی س٢ٜب ؿ٢بٍ ٍُٝ ٗبٛيٟ ثٞى .

ثب دٞٓی ٠ً اُ كَٝٗ هب٠ٛ ث٠ ٍٝٞر دی٘ دَىاهز َُكش٠ ثٞىٕ ، ٗبٗبٙ ٍا ث٠ ثی٘بٍٕشبٙ ثَىٕ ٝ ثٖشَی ًَىٕ 

. 

اٗیيٝاٍ ثبٖٙ ًٖی َٗاهج٘ ١ٖز ٝ هٞى ثب هیبّ ٍاكز سَی ٗی سٞاٖٛشٖ ىٍ دی هب٠ٛ كياهْ ٗی سٞاٖٛشٖ 

 ی ػيیي ثَای اػبٍٟ ، ثَِىٕ .

دّٞ ثٖشَی ٝ ىٝا ىٍٗبٛ٘ ، ثی٘ اُ ٛی٘ی اُ دّٞ ٍا هَع ٗی ًَى ، ٗوياٍی ١ٖ ثَای ٗجبىا ٌُاٙشٖ ٠ً ٌٜٛي 

 ثی٘ اُ آٛـ٠ سو٘یٚ ُىٟ إ هَع ثی٘بٍٕشبٙ ٙٞى .

اُ دّٞ ٛ٘بٛي ، ً٘شَ ًٖی كب١َ ٗی ٙي ثَای هب٠ٛ اٗ ١ٖ اػبٍٟ ًٖ ثِیَى ١ٖ دّٞ  آهَٗ ؿیِ ُیبىی

 دی٘ .

 .ثبالهَٟ سبًٖی سٞهق ًَى 

 دّٞ ًَای٠ ٍا كٖبة ًَىٕ ٝ دیبىٟ ٙيٕ .

 ًٞؿ٠ ی ثبٍیي ٝ ًٞؿٌی دی٘ ٍٝیٖ ثٞى .

 یي ثبكز هيی٘ی ٝ ىِٓیَ ثب هب٠ٛ ١بی ًٞؿي ٝ آػَی .

 . ٛٚٞى ، ًٞؿ٠ سب كٔن ىٍ ثَف كَٝ ٍكش٠ ثٞى ؿبىٍٕ ٍا ً٘ی ثبال َُكشٖ سب ُٔی

 ٍٕیيٕ . 71اٝا٤ٕ ًٞؿ٠ ث٠ دالى 

 دیيای٘ ًَىٕ .

 ایٖشبىٕ ٝ َُٛ ٍا كَٚىٕ ٝ ٜٗشظَ ٗبٛيٕ .ٗوبثْ ىٍ هبًٖشَیِ ٍَٛ ٝ ٍٝ ٍكش٠ 

 ً٘ی ٌُٙز ٝ ثی ػٞاة ٗبٛيٕ .

 "هيایب ؿ٠ ًٜٖ؟  "



 رمان نجوای ناجی

 

 47  ناجی جواین

 

 "اٝٗيٕ ... اٝٗيٕ  "َ ؿَ ًٜبٙ ٗی ُلز ثبٍ ىیَِ َُٛ ُىٕ ایٜجبٍ ٝيای هلیق دیَُٛی ٍا ٜٙیيٕ ٠ً ؿ

 ثبُ ػبی ٌَٙٗ ثبهی ثٞى ٠ً ًٖی ثٞى دبٕن ثي١ي .

 ُٗبٙ ُیبىی ٥ّٞ ًٚیي ىٍ ٍا ثبًُٜي .

 ث٠ ٍٝٞر ٢َٗثبِٙ دیَُٙ هٖ ُىٟ ی دٚز ىٍ هیَٟ ٙيٕ .

 ٕالٕ ٗبىٍ ػبٙ ، ثَای اػبٍٟ ی ُیَ ُٗیٚ ِٗاه٘شٞٙ ٙيٕ ._

 ٓجوٜيی ُى .

 .ثیب سٞ ىهشَٕ ... ثلَٗب _

 

*** 

 إ٘٘ ُیَُٗیٚ ثٞى اٗب ، ٍاكز سَیٚ ٝ ىٜٓٚیٚ سَیٚ ُیَ ُٗیٚ ىٛیب ثٞى .

دیَُٙ  -َُؿ٠ ىاٙشٜ٘ ث٠ ایٚ هی٘ز س٘بٕ ٙي ٠ً ػالٟٝ ثَ ١ٍٚ ٝ اػبٍٟ ، ًب١ٍبی هب٠ٛ ی دَی هبٖٛ 

 ٍا ١ٖ اٛؼبٕ ى١ٖ ، اٗب ١َ ؿ٠ ثٞى ٗی اٍُیي . -ٝبكجوب٠ٛ 

 ال اهْ ثی َٕ دٜبٟ ٛ٘ی ٗبٛيیٖ .

 ٛـ٠٘ ٍا ٠ً ًٜبٍ ػٌ٘ ديٍ ثَ ٥بهـ٠ ٌُاٙشٖ ، سوَیجب ایٚ إجبة ًٚی ػبٌٛبٟ ، س٘بٕ ٙي .هبة ػٌٔ 

 ...س٢ٜب  یٗبٗبٙ ١ُٜٞ ثی٘بٍٕشبٙ ثٞى ٝ ٗٚ س٢ٜب

٠ُٙٞ ی اسبم ث٠ ىیٞاٍ سٌی٠ ىاىٕ ٝ اُ دٜؼَٟ ایی ٠ً ِٛىیي ٕوق هَاٍ ىاٙز ث٠ إٓ٘بٙ ثَكیِ ٛی٠٘ ٙت 

 هیَٟ ٙيٕ .

 ىٕشٖ ثَىاٙشٖ هٞىًبٍ ث٠ ىٕز َُكشٖ ٝ ٛٞٙشٖ .ىكشَٕ ٍا اُ ٗیِ ًٞؿي ًٜبٍ 

 "س٢ٜبٕ ... ث٠ اٛياُٟ ی س٢ٜبیی س٘بٕ آى٢ٗبی ىٛیب س٢ٜبٕ ... !  "
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 ثب اهٖ ِٛب١ی ث٠ ٛٞٙش٠ ی ًٞسب١ٖ اٛياهشٖ .

 ىٖٓ ؿیِی ػِ ٛٞٙش٠ ١بی هٞىٕ ٍا ٗی هٞإز .

 ىٖٓ اٝ ٍا ٗی هٞإز .

 اٝیِ ؿَیج٠ ٍا !

 ًَىٕ ٝ ثَ ٝلل٠ ی ثؼي هٖٔ ُىٕ .دبییٚ ٝلل٠ ٍا ثب ىٓی دَ ه٤ ه٦ی 

 ػبٓی ػٜبة هٞاة ١بیٖ ! "

 ... ثَهٞبٖٛ هٖٔ ١َؿ٠

 ... ًٜٖ ٕیبٟ ًبؿٌ

 ... ثَِیبٖٛ ؿٖٚ

 ... كبیيٕز ثی

 ... ١یـٌٔ

 ... ١یـٞهز

 " ! ك٢٘ي ٛ٘ی َٗا س٢ٜبیی ی كبػؼ٠ ػ٘ن

 

 

 ىكشَٕ ٍا ثٖشٖ ٝ ىٍ آؿٞٙ٘ ًٚیيٕ .

 ٌُاٙشٖ ٝ هٞاثیيٕ . ١٘بٙ ٠ُٙٞ ی ىیٞاٍ َٕ ثَ ُٗیٚ

 ٛ٘ی ٌُاٙشٜي ٙج٢ب دی٘ ٗبٗبٙ ث٘بٖٛ .

 ىٖٓ ثب اٝ ثٞى ٝ هٞىٕ ىٍ هب٠ٛ ، ٗیبٙ ؿ٢بٍىیٞاٍیِ س٢ٜبیی .
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 ٠ٛ هٞاثٖ ٗی آٗي ، ٠ٛ ىٖٓ ٗی هٞإز ثیياٍ ثبٖٙ .

 ثٞى . "ثی ٍَٛ  "ٝاهؼب ١ٝؼیشٖ 

 . ثی ٍَٛ ٗی هٞاثیيٕ ، ثی ٍَٛ ثَ ٗی هبٕشٖ ٝ ثی ٍَٛ ُٛيُی ٗی ًَىٕ

 ث٠ ثـْ ث٠ آؿٞٗ هٞاة ٍكشٖ .ىكشَ 

 هٞاثی ٠ً ث٠ ٛظَ س٢ٜب ػالع ىٍى س٢ٜبیی ثٞى .

 ٕبػز ٥ّٞ ًٚیي . 4هٞاثی ٠ً س٢ٜب 

 ؿ٢بٍ ٕبػشغ آٙلش٠ ٝ دَیٚبٙ ٝ ٛب آٍإ .

 ٠ً سب ٝجق ٛ٘ی هٞاثیيٕ . ثٞى ١٘بٙ ث٢شَ

ىٍ كبّ ٙیٞٙ ثَ ػٜبُٟ اَُ هٞاة ث٠ ؿٖٚ٘ ٛ٘ی آٗي ٛـ٠٘ ٍا ، هٞٙ آٓٞى ثب ًٞىًی ؿًَٝیيٟ ىٍ آؿٞٙ٘ ، 

 ی ديٍ ٛ٘ی ىیيٕ !

 ًالك٠ اُ ػب ثَهبٕشٖ .

 ١ٞا ٍَُ ٝ ٗی٘ ٝجق ثٞى .

ثَای یي ًالٓ ثبیي سب آٖٛٞی ٢َٙ ٗی ٍكشٖ ، هٞثی اٗ ایٚ ثٞى ٠ً ىاِٛٚبٟ ىٍ ِٛىیٌی ثی٘بٍٕشبٙ هَاٍ 

 ىاٙز ٝ ٗی سٞاٖٛشٖ ثؼي اُ ًالٓ هٞى ٍا ث٠ ٗبىٍٕ ثَٕبٖٛ .

 ٝ هٞاثبٓٞى ٝ هٖش٠ ی هٞى هیَٟ ٙيٕ . ِٛب١ی ث٠ ٍٝٞر دق ًَىٟىٍ ىٍ آی٠ٜ ی ًٞؿيِ ًٜبٍ 

 اِٛبٍ اُ ػَٜ ثَُٚش٠ ثٞىٕ .

 ىٖٓ هٞاة ٠ٛ ... ً٘ب ٗی هٞإز .

 ً٘بی ثی ٍٝیب ٝ ثی ًبثٞٓ .

 ثی ك٠ٔٝٞ سَ ٝ ه٘ٞىٟ سَ اُ ١٘ی٠ٚ  ًبدٚٚ دٞٙیيٕ ٝ ؿبىٍ َٕ اٛياهشٖ ٝ اُ ُیَ ُٗیٚ ثیَٝٙ آٗيٕ .
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 ديٍی اُ ىاِٛٚبٟ ىٍٝسَ ثٞى . هب٠ٛ یایٚ هب٠ٛ ىٍ ٗوبی٠ٚ ثب 

 ثبیي ُٗبٙ هٖش٠ ًٜٜيٟ ی ثیٚشَی ٍا ىٍ ٍاٟ ٗیٌٍِاٛيٕ .

 ثبیي ثَای سلْ٘ ؿ٢َٟ ١بی ػجٞٓ ٝ ثي٢ٛبی ىٕ ًَىٟ ی ٖٗبكَاٙ ، ٝجَی ؿٜي ثَاثَ هجْ ، هَع ٗی ًَىٕ .

*** 

 

 سَِٗ ًَى . ١ُٜٞ ًبْٗ اُ اسٞثٞٓ دیبىٟ ٛٚيٟ ثٞىٕ ٠ً ثب ٗبٙیٚ ٙیي ٝ سَ س٘یِٗ دی٘ دبیٖ

 ٙيٙ ٍا ٛ٘ی ك٢٘یي . "ثی هیبّ  "اِٛبٍ ایٚ آىٕ ٗؼٜبی 

 ثی سٞػ٠ ث٠ اٝ ٕ٘ز ىاِٛٚبٟ ٍاٟ اكشبىٕ .

 ٗبٙیٜ٘ ٍا هلْ ًَى ٝ دٚز َٕٕ ىٝیي .

 هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ... هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ...! ... هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ٦ٓلب !_

 اُ هٞىٕ هؼبٓز ًٚیيٕ .

 اٗب ١ُٜٞ ٗلشَٗب٠ٛ هٞا١٘ ٗی ًَى .ثٜيٟ ی هيا كشی س١ٞیٚ ١ٖ ٜٙیيٟ ثٞى اُ ٗٚ 

 ایٖشبىٕ ٝ ٝجَ ًَىٕ ث٠ ٗٚ ثَٕي .

 ؿٜي هيٗی إ ایٖشبى .

 هجْ اُ آ٠ٌٛ ى١بٙ ثبُ ًٜي ٛبٓیيٕ  .

 ؟ آهبی كالكی ٗٚ ث٠ ؿ٠ ُثٞٛی ث٠ ٙ٘ب ثِٖ ىٕز اُ َٕٕ ثَىاٍیي_

 ٛلٖی سبُٟ ًَى .

 هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ... ٗٚ سبُٟ ك٢٘یيٕ ٠ً هٞا١َسٞٙ ..._

 ٝ ث٠ ػبی٘ ٠ُِٗٗ ًَى . كَك٘ ٍا هٍٞى
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 سٖٔیز ػَٟ ٗی ًٜٖ هيٗششٞٙ ، هيا ٝجَ ثيٟ ث٠ ٙ٘ب ._

 ٔٞیٖ اٛياهز ٍا ث٠ ٍُٝ هٍٞر ىاىٕ .ث٠ ُ " هٞا١َ "ثـ٢ی ٠ً ٠ً٘ٔ ی 

 ثیـبٍٟ كالكی ٠ً ١٘ی٠ٚ ثب سٞح دَِ ٗٚ ٗٞاػ٠ ٗی ٙي .

 ٜٖٗ٘ٞٛ ... ٦ٓق ىاٍیي ٙ٘ب ._

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

 ٚ ٗٚ ًٜبٙ ُلز .ً٘ی ث٠ هٞى دیـیي ٝ ثؼي ٗ

هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ... ٗی ىٖٝٛ االٙ سٞی َٙای٤ ٍٝكی هٞثی ٛیٖشیٚ اٗب ... ٗی هٞإ ثبُٕ هٞا١٘ ًٜٖ اػبُٟ _

ثيیي ثب هٞٛٞاىٟ ثَٕیٖ هيٗششٞٙ  ... ث٠ كَآٙ هٖٖ ا٠ُ ٝآيٟ ی ٗلشَٗشٞٙ هجّٞ ًٜٚ ٝ ٙ٘ب ثذٌیَیي هّٞ ٗی 

 ىٕ سب ١َ ُٗبٛی ٠ً ىٕشٍٞ ثلَٗبییي ٝجَ ًٜٖ .

 ٚیيٕ .آ١ی ً

 ىٕز ثَىاٍ ٛجٞى .

 ىٍهٞإش٘ س٘بٗی ٛياٙز .

 آهَ ٗٚ ٝ ُٛيُی ٝیَاٖٛ ؿ٠ ث٠ اٝ ٠ً ٗی ىیيٕ ىٍ ٛبُ ٝ ٛؼ٘ز ١ٍُٝبی٘ ٍا ٗی ٌٍُاٛي ؟

 ىٍ یي طبٛی٠ سٞ٘یٖ َُكشٖ ػٞاثی ث٠ ػِ ػٞاة ١٘یِٚی ثي١ٖ .

 هٞإشٖ یي ثبٍ ثَای ١٘ی٠ٚ اُ ای٠ٌٜ َٗا دٖٜيیيٟ َٜٗٞف ٙٞى .

 ٞىٗ ١ٝغ إلجبٍ ُٛيُی إ ٍا ٗیيیي ، ٗی ٍكز ٝ دٚز َٕٗ ٍا ١ٖ ِٛبٟ ٛ٘ی ًَى .ٙبیي اَُ ثب ؿٖٚ ه

 ثب٠ٙ آهبی ٕشٞىٟ ، ١٘یٚ آهَ ١لش٠ سَٚیق ثیبٍیي ، آىٍٓ ٍٝ ١ٖ ٗی ٛٞیٖٖ ٗی ىٕ هيٗششٞٙ ._

 ثیـبٍٟ ٓلظ٠ ایی ٠ًٞٙ ٙي ، ى١بٛ٘ ٛی٠٘ ثبُ ٗبٛي .

 ٝ ... ٝاهؼب ؟_
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 ٖز .َٕی سٌبٙ ىاىٕ ٝ ثَ ٓجٖ ٓجوٜيی سٔن ٛٚ

 ٝاهؼب !_

 ؿٜي ثبٍ دٔي ُى ، ٙبیي كٌَ ٗی ًَى س١ٖٞ ُىٟ .

 یؼٜی اػبُٟ ٗیيیٚ ثیبیٖ ثَای هٞإشِبٍی؟_

 ىٕش٢بیٖ ٍا ىٍ ١ٖ هلْ ًَىٕ .

 ث٠ٔ سَٚیق ثیبٍیي ._

 ىٕشذبؿ٠ ً٘ی ث٠ هٞىٗ دیـیي ٝ دبٓشٞاٗ ٍا ُٚز ٝ یي هٞىًبٍ ٝ ًبؿٌ ثیَٝٙ ًٚیي .

 ٗی ٠ٙ ٦ٓلب آىٍٕشٞٙ ٍٝ ثٜٞیٖیي ._

ىٍ ىٕ دٚی٘بٙ ٗی ٙيٛي ٝ ىیَِ س٢ٜب ؿبٍٟ إ ١٘یٚ ثٞى ، اٝال ٙبیي آىٍٓ ٍا ث٠ ديٍ ٗبىٍٗ ٛٚبٙ ٗی ىاى 

 ًبٍ ث٠ هٞإشِبٍی ٛ٘ی ًٚیي .

 ًبؿٌ هٖٔ ٍا َُكشٖ ٝ آىٍٓ ٍا ثَای٘ ٛٞٙشٖ ٝ ث٠ اٝ ىاىٕ .

 ِٛب١ی ث٠ ٛٞٙش٠ إ اٛياهز ٝ َٕ ًغ ًَى .

 یي ؟اٌٗبٛ٘ ١ٖز ٙ٘بٍٟ سٔلٚ ِّٜٗ ٍٝ ١ٖ ثٜٞیٖ_

 هیٔی ُٝى سَ اُ آٛـ٠ اٛشظبٍ ىاٙشٖ ثبیي ایٚ ٛياٍیِ ٓؼٜشی ٍا ث٠ ٍه٘ ٗی ًٚیيٕ .

 ه٠ٛٞ ه٤ سٔلٚ ٛياٍٟ ٗشبٕلب٠ٛ ._

 َٕ دبییٚ اٛياهز ٝ ٍٝٞس٘ َٕم ٙي .

 ٗٞثبیْ ٗبىٍ ٗلشَٗشٞٙ ؿی ؟_

 ٗبىٍ ٗلشَٖٗ ىاٙز ثب ٍَٗ ىٕز ٝ دٜؼ٠ َٕٛ ٗی ًَى.

 ایٖٚٞٛ ٗٞثبیْ ٛياٍٙ ._
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 ًل٢ٚبی٘ ِٛبٟ ٗی ًَى ِٗٚ ِٗٚ ًٜبٙ ُلز .١٘ب٦ٍٛٞ ٠ً ث٠ 

 دٔ ... ٙ٘بٍٟ ی ... هٞىسٞٙ ٍٝ ... ٗی ٠ٙ ىاٙش٠ ثبٖٙ ؟_

 ٝهجْ اُ آ٠ٌٛ ى١بٙ ثبُ ًٜٖ اىا٠ٗ ىاى .

 ٙ٘ب ٗٞثبیْ ىاٍیي ، ىیيٕ ىٕششٞٙ !_

 ؿخ ؿخ ِٛب١٘ ًَىٕ .

 ثب ایٚ َٕ ث٠ ُیَی اٗ ػؼت ىٍٝثیٚ ػبٕٕٞی٠ هٞی ای ىاٙز !

 ث٠ٔ ىإٍ ... _

 ٍ ىیَِ ًبؿٌ ٍا اُ اٝ َُكشٖ ٝ ٙ٘بٍٟ إ ٍا ُیَ آىٍٓ یبىىاٙز ًَىٕ .ٝ ثب

 ثب هٞٙلبٓی ًبؿٌ ٍا َُكز ٝ ىٍ ػیت ٌُاٙز .

 ٝاهؼب ٜٖٗ٘ٞٛ ، هیٔی ٦ٓق ًَىیي هبٖٛ ٕشٞىٟ ._

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .

 هٞا١٘ ٗی ًٜٖ ، كبال ثب اػبُسٞٙ ٗٚ ثَٕ ، ًالٕٖ ىیَ ٙي ._

 ١ّٞ ُىٟ سبییي ًَى .

 كش٘ب ... ثلَٗبییي . ث٠ٔ ... ث٠ٔ ،_

 ثب اٝ هياكبكظی ًَىٕ ٝ ٕ٘ز ىاٌٛٚيٟ ٍكشٖ .

 ١ُٜٞ دیؾ ٖٗیَ ٍا ٛذیـیيٟ ثٞىٕ ٠ً ٢ٗشبة ٝيایٖ ُى .

 ٛؼٞا ... ٛؼٞا ٝایٖب ._

 ایٖشبىٕ ٝ اٝ ىٝاٙ ىٝاٙ هٞىٗ ٍا ث٠ ٗٚ ٍٕبٛي .
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ًَى دَٗ ث٠ دَر ٛؼٞا ثبُ ٠ً كالكی ُیَ ىاى ث٠ سٞ ... اُ آهَیٚ ثبٍی ٠ً دَیيی ث٢٘ ١٘٘ ٕؼی ٗی _

 ِٛیَٟ ... ثبُ ؿی ٗی ُلز ؟

 ٛب اٗیي ِٛب١٘ ًَىٕ .

 ٕالٕ ٝجق سٞإ ثویَ ، ٜٗ٘ٞٙ هٞثٖ !_

 ىٕشی ىٍ ١ٞا سٌبٙ ىاى .

 هت ثبثب سٞإ ٗجبىی آىاة ! ٕالٕ ؛ٝجق ػبٓی ٗشؼبٓی، كبّ ٝ اكٞاّ ؟ هت كبال ثِٞ ؿی ُلز !_

 دٞكی ًٚیيٕ .

 ثلض ١٘یِٚی ... ثَای هٞإشِبٍی ؟_

 ػ٠٘ ٙي . ٍٝٞس٘

 ثبُٕ ُىی سٞ ًٝمِ ثـ٠ ی َٗىٕ ؟_

 ثی ك٠ٔٝٞ دبٕن ىاىٕ .

 ٠ٛ اسلبهب آىٍٓ ىاىٕ ٠ً آهَ ١لش٠ ثیبى هٞإشِبٍی ._

 هيٗ٘ هٚي ٙي ٝ ثب ؿٚ٘بٛی اُ كيه٠ ثیَٝٙ ُىٟ ثٜٔي دَٕیي .

 ؿی ؟!_

 ؿٜي ٛلَی ٠ً اُ ًٜبٍ ٗب ٗی ٌُٙشٜي ٗشؼؼت ثَُٚشٜي ٝ ِٛب١ی اٛياهشٜي .

 ٕ .دؾ دؾ ًٜبٙ ٛبٓیي

 هل٠ ٛٚی ٢ٗشبة ، آثَٝٗٞٛٞ ثَىی !_

 سٌبٙ ىاى ٝ اىا٠ٗ كَك٘ ٍا َُكز . "ثیویبّ ثبثب !  "ىٕشی ث٠ ٛٚبٙ 

 یؼٜی هجّٞ ًَىی ثیبى هٞإشِبٍی ؟_
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 ثی هیبّ سبییي ًَىٕ .

 آٍٟ !_

 ثب ُٝیٖ ٍا َُكز ٝ ٗؼجٍٕٞ ًَى ثبیٖشٖ .

 ػيی ٝ َِٛاٙ ث٠ ٗٚ ؿٖٚ ىٝهز .

 . ؟ ... الاهْ ٗی ًاٙشی ٗبٗبٛز اُ ثی٘بٍٕشبٙ َٗهٜ ٠ٙآه٠ ٛؼٞا ... سٞی ایٚ َٙای٤ _

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .

 اسلبهب االٙ ث٢شَیٚ َٙای٠٦ ._

 ؿٚ٘٘ َُى ٙي .

 ؿی ىاٍی ٗی ُی ٛؼٞا ._

 ٝ ثالكب٠ٔٝ اثَٝی٘ ث٠ ٍٕشِٜبٟ ٗٞ دٖجیي ٝ هٞىٗ ػٞاة هٞى ٍا ىاى .

 ٗی هٞای ی٠ ًبٍ ی ٠ًٜ ٠ً سٞی ًٝه٘ ثوٍٟٞ ؟_

 ثب َٕ سبییي ًَىٕ . ٓت ث٠ ىٛياٙ َُكشٖ ٝ

 ث٠ سبٕق آ١ی ًٚیي .

 هیٔی هَی ٛؼٞا._

 ٓجٖ ث٠ ٓجوٜيی سٔن ً٘ آٗي .

 هٞىٖٗ ٗی ىٖٝٛ !_

 دٞكی ًٚیي .

ثبُٕ هٞث٠ هٞىر ٗی ىٝٛی ... ث٠ هيا كیل٠ ایٚ دَٖٟ ٍٝ اُ ىٕز ثيی ، ٥َف ىاٛٚؼٞ اٍٙي ، ١ٝؼ٘ _

 ثي ٛیٖز ، ٍیوز ٝ هیبكٖٚ هٞث٠  ، َٕ ث٠ ُیَٕ ١ٖز .
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 ىاىٕ ، ٝي ثبٍ ث٠ اٝ ُلش٠ ثٞىٕ ٌْٗٚ اُ كالكیِ ثیـبٍٟ ٛیٖز ، اٗب ث٠ هٍٞى ٗـِٗ ٛ٘ی ٍكز . َٕی سٌبٙ

 ٕبًز ٙيٕ ٝ ث٠ ٍا١ٖ اىا٠ٗ ىاىٕ .

 . إز ؿ٠ِٛٞ ىهیوب ٗٚ ٍُٝ ٝ كبّ ثل٢٘ي ٢ٗشبة ٛياٙز اٌٗبٙ

 ث٠ ، ًَى ٗی ُٛيُی ٗٚ ػبی ث٠ ثبیي ، َٙای٦ٖ ك٢٘یيٙ ثَای اٗب ، ٜٙبهز ٗی َٗا ٠ً ثٞى ٕبّ ٕب٢ٓبی اٝ

 ٗی ُٛيُی ػَٜ ث٠ ٝ اٛياهشٖ ٗی ىٝٗ ث٠ ٝ ًَىٕ ٗی ػ٘غ ٍا س٢ٜبیی اُ ثبٍی ٠ًٓٞ ٍُٝ ١َ ٠ً ٜٗی ػبی

 ! ٍكشٖ

 

*** 

 

 ًالٓ ٠ً س٘بٕ ٙي ٕٝبیٖٔ ٍا ػ٘غ ًَىٕ ٝ ثی آ٠ٌٛ ٜٗشظَ ٢ٗشبة ث٘بٖٛ اُ ىاٌٛٚيٟ ثیَٝٙ ُىٕ .

 هب٠ٛ ی هبٖٛ ثٍٍِ ٗی كشٖ . ٗی هٞإشٖ اّٝ ث٠ ثی٘بٍٕشبٙ ثَٕٝ ٝ ثؼي اُ آٙ ١ٖ ثبیي ث٠

ٗل٠٥ٞ ی ىاِٛٚبٟ ٍا سَى ًَىٕ اٗب هجْ اُ ایٚ ٠ً دب١بیٖ َٗا ث٠ ایٖشِبٟ اسٞثٞٓ ثٌٚي ، ِٛب١ٖ ثَ ًبكی ٛزِ 

 ٗوبثْ ىاِٛٚبٟ طبثز ٗبٛي ٝ ثبُ ١ٖ ىٖٓ ١ٞای اٍٝا ًَى .

 ٓت ُِیيٕ ٝ ٍاٟ ٕ٘ز ًبكی ٛز ًغ ًَىٕ .

 ًبكی ٛز ٙيٕ .ىٍ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ٝاٍى ٗلی٤ اسٞثٕٞی ٌْٙ 

 ٕالٕ ._

 َٗى ٗیبٖٛبّ ٖٗئّٞ آٛؼب ىیَِ سوَیجب ٗٚ ٍا ٗی ٜٙبهز .ثب ىیيٙ ٗٚ َٕ اُ ٗبٛیشٍٞ ٗوبثٔ٘ ثیَٝٙ آٍٝى .

 ٕالٕ ىهشَٕ ، هٞٗ اٝٗيیٚ ، ثلَٗبییي ._

 ث٠َُ ی ًٞؿي آىٍٓ ٝثالٍ ٍا ٠ً ١٘ی٠ٚ الی ىكشَ ٗلجٞثٖ ٗی ٌُاٙشٖ ىٍ آٍٝىٕ ٝ ٍٝی ٗیِٗ ٌُاٙشٖ .
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 ٍِٛی اُ ٝلل٠ ی اّٝ ایٚ ٝثالٍ ٦ٓلب !ی٠ دَیٜز _

 ِٛب١ی ث٠ آىٍٓ اٛياهز ٝ ٓجوٜيی ُى .

 اِٛبٍ اٝ اُ هجْ ٗی ىاٖٛز ىهیوب ثَای ١٘یٚ ًبٍ آٗيٟ إ .

 ث٠ ىهیو٠ ٌٛٚیيٟ ث٠َُ ی دَیٜز ٙيٟ ٍا ث٠ ىٕشٖ ىاى .

 دٞٓ٘ ٍا كٖبة ًَىٕ ٝ ٕ٘ز ایٖشِبٟ اسٞثٞٓ ٍكشٖ .

هجَی اُ ٗبٙیٚ ٛجٞى ثَای ١٘یٚ ١ٖ ًیلٖ ٍا ىٍ آؿٞٗ َُكشٖ ، ؿبىٍٕ ٍا ػ٘غ ًَىٕ ، ٖٛٚشٖ ، ًبؿٌ ٍا ثبُ 

 .ًَىٕ ٝ ث٠ آٙ هیَٟ ٙيٕ 

 ىٍ اٝٓیٚ ِٛبٟ ثب١٘بٙ ٓجوٜي ًغ ػبٛب٠ٛ ی ١٘یِٚی ٍٝ ث٠ ٍٝ ٙيٕ .

 ٝ ِٛب١ی ٠ً دٚز یي ػٌٔ ًٞؿي ًٖ ًیلیز ١ٖ ٗی هٜيیي .

 يیيٗ ىٝیي ، ٛٞٙش٠ ایی ثب ایٚ ٢ٗ٘ٞٙ 2ِٛبٟ س٠ٜٚ إ ثَ ٛٞٙش٠ ی ػ

 "هيٕ ٗی ُٖٛ  "

 ٓجوٜيی ثَ ٓجٖ ٖٛٚز ٝ ث٠ اىا٠ٗ ی ٛٞٙش٠ هیَٟ ٙيٕ .

 ! ثیٜي ٗی هيا ، س٢ٜب ، ٍا آهَٗ ٠ً ٍٝیی دیبىٟ ِٕٜلَٗ ثَ ُٖٛ ٗی هيٕ "

 ! ٗلبّ ١بی كٌَ...  ًٜٖ ٗی كٌَ ٝ ُٖٛ ٗی هيٕ

 ! ػْٖ دیب٠ٓ یي ٗظْ...  ٙیَیٚ ٙير ث٠ هٞاثی...  ٗیجیٜٖ هٞاة ٝ ُٖٛ ٗی هيٕ

 ! ً٘بٙ ٍِٛیٚ ٗظْ ٛبة...  ٛبة كٔ یي اُ ٍٝیبیی...  ٕٙٞ ٗی ؿَم ٍٝیب ىٍ ٝ ُٖٛ ٗی هيٕ

 ! ثَك٢بی ین ُىٟ ی ٍٝی ُٗیٚ ٝ ١بیٖ ًل٘ ٗٚشَى ٕ٘لٞٛی ث٠ ٕذبٍٕ ٗی ُٞٗ ٝ ُٖٛ ٗی هيٕ

 ...ٗوبثٖٔ ٗی ایٖشيیي ػلز ًل٘ ظَیق  ، ُٗیٚ ثَ ُٖشَىٟٕذیيِ  كَٗ ثَ ٠ً ٗیجیٜٖ ٍٝیب

 ! إز ٙیَیٚ ٕوز ایٚ ٍٝیبی ال ًَىاٍ،
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 ... ٕذبٍٕ ٗی ، ٙت إٓ٘بٙ اُ دَ...  ؿٖٚ ػلز یي ث٠ ٝ ىُىٕ ٗی ُٗیٚ ٛوبٙی اُ ِٛبٟ

 ... ٗج٢ٞر...  ٗبر...  ٕٙٞ ٗی هیَٟ

 ...ؿٍَٝ ٓؼٜشی اٗب ، ١ٖٞٓ ٗی ى١ي 

 ... ٙب٠ٛ اُ ٙب٠ٛ...  ٌٍُٕ ٗی اٝ اُ ، ُٖٛ ٗی هيٕ

 ...  ًٚي ٗی ه٤ ٗٚبٖٗ ثَ ٙیَیٚ ثٞیی ٍى

 ٗظْ ٌٙٞك٠ ی یبِٓ اٝٓیٚ ٍُٝ ث٢بٍ !

 ! ى١ي ٗی ٍم ٗؼؼِٟ

 !، ٗی ُیَى  ٕیبٟ ِٛبٟ آ٥ٖٖٙٔ ...  دب ىیَِ دبی ٍكشٚ ٛیٖز

 ! ٛبثبٍٝ...  ایٖشٖ ٗی

 . ؿَهي ٗی َٕٕ...  ًَىٟ ٍا هٞى ًبٍ ٕیبٟ ػبىٝی

 ی٘ ٍا ث٠ ٗٚ ىٝهش٠ .ؿ٢٘ٚب سیِ سیؾ...  ثیٜٖ ٗی ٍٝیب

 ! ًٜي ٗی ِٛب١ٖ ٗبر...  ىٍٝسَ هيٕ ؿٜي...  ثَُٚش٠ ١ٖ اٝ

 ...  ٌٜٙي ٗی هٞى ىٍ ٍا ١ًٜٖ ٍٝیب

 ! َُٓى ٗی كيه٠ ىٍ ٠ً ، ٕیبٟ َٕٜ ی سی٠ٔ ىٝ ٍٝیبی ، ٗیجیٜٖ ٍٝیب

 ! ٍا ِٛبٟ ىٝ سالهی ی ٗؼؼِٟ ٗیجیٜٖ ،

 اٝ ١ُٜٞ ایٖشبىٟ . ٗیجیٜٖ...  ٗیجیٜٖ...  ُٖٛ ٗی هيٕ

 ! ىاؽ ػٚن اُ دَ!  ُٖٛ ٗی هيٕ

 اٗب ......  ُٖٛ ٗی هيٕ

 ... ٙٞى ٗی ٕیبٟ...  ٕذیَ ُٖٗشبٛی ٛبُبٟ
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 ! ٛٚیٜي ٗی ٍٝٞسٖ ثَ كویوز ِٕٜیٚ ٗٚز

 ! إ ٙيٟ ثیياٍ...  ًٖٚ ٗی آٟ... ُٖٛ ٗی هيٕ

 ... ُٛيُی ًيٍ ىٍ ؿَم...  ٜٖٗ...  ایٜؼب...  ُٖٛ ٗی هيٕ

 ... ػَٗ ثَ...  كَاُ ثَ... سٞیی آٛؼب

 ! ُٖٛ ٗی هيٕ ، َٕٜ ث٠ َٕٜ ٍا ١ب كب٠ٔٝ ٗؼٜی

 ! ك٢ٖ٘ ٗی ٍا كََٕٜ ٗؼٜی...  ٛبػٞاَٛ٘ىا٠ٛ

 ! ثبٙي هٍٞىٟ دیٞٛي ًظَر ٍكٖ ثی ی " ١ب " ث٠ ٠ً ٕز كَِٕٜی...  كب٠ٔٝ

 ! سٞ ثَیٚ ث٢ٚز سب...  ٝػٞىٕ ٕیبٟ َٗىاة اُ

 ! هلْ ٓج٢بی ثب...  ًٖٚ ٗی كَیبى هبٗٞٗ ی كٜؼَٟ ثب ٍا ثـ٠ كؼٖ...  ًٜٖ ٗی ثـ٠...  ُٖٛ ٗی هيٕ

 ...! اٝ ثی...  ُٖٛ ٗی هيٕ

  ! ثیٜي ٛ٘ی ٍا آهَٗ ، ١ٖ هيا كشی...  ٠ً ٍٝیی دیبىٟ ِٕٜلَٗ ثَ...  ُٖٛ ٗی هيٕ

______ 

 ٌُٙشٖ ... سٞ ٛجٞىی ... ٢ٗشبة ٛجٞى ... ًٞؿ٠ ١ٖ آٝاٍ ٙي !  ًٞؿ٠ آٙ اُ ثبُ ٙجی ٢ٗشبة ، سٞ ثیدی ٛٞٙز 2 

 "ٍ. ًبٗیبة

 

 اكشبى . دَیٜز ٙيٟ ی ىٍ ىٕشٖ ؿٌیي ٝاِٛٚشبٖٛ ث٠ ٍػ٠ٚه٦َٟ اٌٙی ىٍٙز ثَ ًبؿٌ 

 سي سي ٝاّٟ ١بی ایٚ ٛٞٙش٠ ىاٙشٜي اُ ىٍى ث٠ هٞى ٗی دیـیيٛي .

 ١ًٜی ٠ً ایٚ ًٔ٘بر ٍا ٛٞٙش٠ ثٞى ث٠ ٙير آٙلش٠ ٝ ث٠ ٙير ... ػبٙن ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕیي .

 ٛ٘ی هٞإشٖ ... ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ث٠ هٔت ُثبٙ ٛل٢ٖ٘ ثل٢٘بٖٛ ٠ً 2
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ػبٙ ! ٛجبیي اُ ػبٙن ٙيٙ َٗىی ٠ً ػِ یي ػٌٔ ٝ ىٍیبیی هٖٔ دَىاُی ، ١یؾ ؿیِ ىیَِی ىٍ ىیٞا٠ٛ  "

 "ثبٍٟ اٗ ٛ٘ی ىاٛی ، ىِٓیَ ٙٞی ! 

 ایٚ ٖٗئ٠ٔ ث٠ ُٞٗ هٔجٖ ٛ٘ی ٍكز .

 ٛجٞى ! "ٗـِ "ػؤٖ هٞة ٗی ىاٖٛز ٠ً ایٚ ػاله٠ اك٘وب٠ٛ إز اٗب ؿ٠ كبیيٟ ... ىٍ سٚ ٗٚ كٌَ٘اٛی ثب 

 سَِٗ ًَى .اسٞثٞٓ دی٘ دبیٖ 

ػِیِٕ ٍا ىٍُٝٙ ًیق ٗی ٌُاٙشٖ ،  "ٍ. ًبٗیبةِ  "ا٢ٌٙبیٖ ٍا دبى ًَىٕ ٝ ىٍ كبٓی ٠ً ػٚن ٛٞٙش٠ ١بی 

 ٕٞاٍ ٙيٕ .

 َٕ ث٠ ٙی٠ٚ ای ین ُٟ سٌی٠ ىاىٕ ٝ ث٠ إٓ٘بٙ هیَٟ ٙيٕ.

 كبّ ٝ ٍُٝٗ ٙجی٠ ىّ ٗٚ ثٞى .إٓ٘بٙ ػجٞٓ ٝ ىِٓیَ ُٖٗشبٙ ٠ً 

 . ین ُىٟ ٝ هبٗٞٗ . اثَی ، اٗب ثيٝٙ ه٦َٟ ایی ثبٍاٙ ..

 اسٞثٞٓ كًَز ًَى ٝ ثبُ اٙي ١بیٖ َٕاُیَ ٙي .

 ١َ ؿ٠ ًَىٕ ٛشٞاٖٛشٖ ٝيای ١ن ١وٖ ٍا هل٠ ًٜٖ .

 ِٛبٟ ١٘بٙ ؿٜي ٛلَٖٗبكَ ٠ً اُ َٕٗب ىٍ هٞى كَٝ ٍكش٠ ثٞىٛي ، ٗشؼؼت ٝ دََِٕٚ ثَ ٗٚ ٖٛٚز .

 ٢ٖٗ ٛجٞى ؿ٠ كٌَ ٗی ًٜٜي .

 ثٌِاٍ آ٢ٛب ١ٖ ه٢بٝر ًٜٜي .

 ٚبٙ ٍا اُ ثَ ثٞىٕ .ه٢بٝر ١بی

 ١َ ًٖی ثب ١ًٚ هٞىٗ ٝ سلٌَار هٞىٗ َُی٠ ی  یي ىهشَ ػٞاٙ ٍا ٗؼٜب ٗی ًٜي .

 اًظَ َٗىٕ ثب هٞى ٗی اٛيیٜٚي ٠ً آٍی كش٘ب ٌٖٙز ػٚوی هٍٞىٟ ...

 كش٘ب دَٖی ُٞٓ٘ ُىٟ .
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 هٞا١ي ثٌٜي .ٝ ؿٜي كل٘ ١ٖ ٛظبٍ هبٛٞاىٟ إ ٗی ًٜٜي ٠ً ىهشَٙبٙ ٍا ّٝ ًَىٟ اٛي ٠ً ١َ ؿ٦ٔی ىٓ٘ ٗی 

ثؼ٢ی ١ٖ ُ٘بٙ ٗی ًٜٜي ثب ديٍ ٗبىٍٕ ىػٞایٖ ٙيٟ ٝ ىٍ َٗك٠ٔ ی ثيسَ ایٚ ٠ً اُ هب٠ٛ ث٠ ه٢َ ثیَٝٙ ُىٟ إ 

 ٝ هٞىٕ ٝ اكٌبٍ ٛٞػٞاٛی إ ٝ ُبٟ ا١ٝبع ٌٗ٘ٔز ٍا ث٠ ٛبِٕا ٗی ثٜيٛي .

 ثؼ٢ی ١ٖ كٌَ ٗی ًٜٜي ثَای ػٔت سٞػ٠ إز ٝ ثیٜی ؿیٚ ٗی ى١ٜي ٝ ٍٝ ثَ ٗی َُىاٜٛي .

كشی ٌٗ٘ٚ إز ثب هٞى كٌَ ًٜٜي ٠ً ثبالهَٟ ىٕز اُ َُٟ ٗی ًٖٚ ٝ ثَ ٗی هیِٕ ٝ ىٕز ُيایی 

 ٕ٘شٚبٙ ىٍاُ ٗی ًٜٖ .

 ثٌِاٍ ١َ ؿ٠ ٗی هٞا١ٜي ثِٞیٜي .

 ا١٘یز ٛياٙز .

 ٢ٖٗ هٔت ٛب آٍاٖٗ ثٞى ٠ً ىاٙز ُیَ ثبٍ ایٚ ٠٘١ ؿ٠ٞ ، سي ٝ س٢ٜب ٠ٓ ٗی ٙي .

 ي .ىٝ ایٖشِبٟ دبییٚ سَ اُ َٕٙ هالٛ ٙيٛ

 ِٛبٟ ١بی ىُٖٓٞا٠ٛ ٝ كشی دَ اُ ٛلَسٚبٙ اُ اسٞثٞٓ دیبىٟ ٙيٕ ٝ ٕ٘ز ثی٘بٍٕشبٙ ٍكشٖ .ٗوبثْ 

إز ٝ اكَاىی ٗظْ ٗب  "هيا الین ىیيٟ  "اُ ىٍ ٠ً ىاهْ ٗی ٍكشی ٗی ك٢٘یيی ایٚ ثی٘بٍٕشبٙ ثَای آى٢ٗبی 

 . ثبیي ثَای ثٖشَی ًَىٙ ثی٘بٍٙبٙ ىٍ ایٜؼب الاهْ ، هب٠ٛ ٙبٙ ٍا ٗی كَٝهشٜي

 ىٍ ثی٘بٍٕشبٙ ١بی ىٝٓشی ، آىٕ ثٞى ٠ً سٞی َٕ آىٕ ٗی ُى .

 ٍٝی ىٍ ٝ ىیٞاٍ كشی یبىُبٍی ىٟ ٕبّ هجْ یي ١َ٘اٟ ثیٌبٍ َٗی٠ ٍا ١ٖ ٗی سٞاٖٛشی ثجیٜی .

 ٠ُ ُبٟ ىػٞا ٗی ٙي .

 دَْٕٜ ث٠ ٍُٝ ػٞاة ثوی٠ ٍا ٗی ىاىٛي .

 ؿٌای ثی٘بٍ ٍا ١ٖ ث٠ ٍُٝ ٗی ىاىٛي ، ىیَِ ٍُٞ ديٍ ١َ٘ا١٘ .

َای سٍِین یي َٕٕ ثبیي ١لز ػي ٝ آثبئز ىٍ ٗی آٗي ٝ ٜٗز ٝي ٛلَ ٍا ٗی ًٚیيی آهَٗ ١ٖ یي ث

 ىاٛٚؼٞی سبُٟ ًبٍ ٗی آٗي ٝ آْٛیًٞز ٍا ػبی ٍٍ ، ُیَ دٕٞز َٗی٢ز ّٝ ٗی ًَى ٝ ٗی ٍكز .
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 اٗب ایٜؼب كَم ىاٙز .

سب ٍئیٔ ثی٘بٍٕشبٙ  ایٜؼب دّٞ هٞٙ ديٍر ٍا ٗی َُكشٜي اٗب ىٍ ػٟٞ ، دٌیَٗ ٠ً ٗی ٙيی اُ ٖٗشويٕ

 ٗوبثٔز سؼظیٖ ٗی ًَىٛي .

 ؿٌای٘ اُ ٍٕشٍٞاٙ ١بی ثب ًالٓ ثیَٝٙ ١ٖ آثَٜٝٗيا٠ٛ سَ ثٞى .

 ثَ َٕاٗیي ١ب ی ًق ، ٗی سٞاٖٛشی سٞٞیَ هٞىر ٍا ثجیٜی .

 ثَای ١ٍبیشز اُ ػبٙ ٗبی٠ ٗی ٌُاٙشٜي .

 ٙت ٝ ٍُٝ ثی٘بٍر ٍا سَ ٝ هٚي ٗی ًَىٛي .

 ثٞى ٝ ثٔ ! "ای دٞٓياٍ ١بٕز ُٛيُی ثَ "هال٠ٝ ٗظبّ ثبٍُ 

 دٌیَٗ ٍا دٚز َٕ ٌُاٙشٖ ٝ اُ د٠ٔ ١ب ثبال ٍكشٖ ٝ ٍاٟ اسبم ٗبٗبٙ ٍا دی٘ َُكشٖ .

 ىٍ ٍا ٠ً ثبُ ًَىٕ ، دَٕشبٍی ىاٙز َٕٗ٘ ٍا ػٟٞ ٗی ًَى .

 ثب ىیيٙ ٗٚ ٓجوٜيی ُى ٝ

 هٞٗ اٝٗيیي هبٕٛٞ ._

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .

_. ٜٙٞ٘ٗ 

 یی ُلز ٝ ٍكز .ا "اػبُٟ ثب  "ًبٍٗ ٍا اٛؼبٕ ىاى ٝ 

 ث٠ اٝ ٓجوٜيی سلٞیْ ىاىٕ ٝ ًٜبٍ ٗبٗبٙ ٖٛٚشٖ ٝ ىٕش٘ ٍا َُكشٖ .

 ٍٝٞس٘ ٍا ث٠ ًٜيی ث٠ ٥َكٖ ؿَهبٛي .

 ٍِٛ٘ ثب ُؾ ىیٞاٍ ثَاثَی ٗی ًَى .

 ٗبٗبٙ ػٞٙ ؟_
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 ؿیِی ٙجی٠ ٓجوٜي ثَ ٓج٘ ٖٛٚز .

 ٛؼٞا ... اٝٗيی ؟_

 ٓت ثَ ١ٖ كَٚىٕ سب ثـ٢ٖ ٌٜٛٚي .

 ؟ ث٢شَی ٗبٗبٙ_

 ٛلٖی ثَیيٟ ثَیيٟ ٝ ىٍىٛبى ًٚیي .

 آ ... ٍٟ ._

 ٝ آٍإ اىا٠ٗ ىاى .

 ٛـ٠٘ ٍٝ ... ثب هٞىر ٛیبٍٝىی ؟_

 هيایب ً٘ي ًٚ اٌٖٙ ، اكٖبٍ دبٍٟ ٌٜٛي .

 ىٕز ٗبٗبٙ ٍا ثٕٞیيٕ ٝ ثَ ىٕش٘ ٓت ُىٕ .

 ٠ٛ ... ٗي٠ٍٕ ىاٙز ._

 آ١ی ًٚیي .

 ٌٛاٍ ثیبى اٝال ... ؿ٠ٞ ٗی هٍٟٞ ._

  هيایب ... هيایب

 ؿٖٚ ٗبٗبٙ ._

 اٍإ ٠ُِٗٗ ًَى .

 َٗاهج٘ ثبٗ ٛؼٞا ._

 ًبٗ ث٘یَٕ ... ًبٗ.

 ١ٖشٖ !_
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 ٓجوٜيٗ ػ٘ن َُكز ٝ دٔي ثَ ١ٖ ٌُاٙز .

 دیٚبٛی اٗ ٍا ثٕٞیيٕ .

 ١٘بٙ ث٢شَ ٠ً ثب ٢ٌٜٖٗبی هٞی اٗ ثوٞاثي ... ىٍى ٛـ٠٘ ىٍىی ٛجٞى ٠ً اٝ ثشٞاٛي ٢١٘٘ ًٜي .

 

*** 

ًٞؿٌی ؿیيٕ ، دٖٞٓ َٕٛیي ٙیَیٜی  ٖٙش٠ ثٞىٕ هٚي ًَىٕ ٝ ىاهْ ىیٔهیبٍ ٝ ٕیخ ٝ دَسوبّ ١ب ٍا ٠ً 

ٍا هَٟ َُكشٖ ٝ ًٜبٍ ٗیٟٞ ١ب  -ٝبكجوب٠ٛ إ  -ٞؿ٠ ١بی یِىی دَی هبٖٛ ً٘ی اُ ًٔثوَٕ ثَای ١٘یٚ ١ٖ 

 ٌُاٙشٖ .

 ِٛب١ی ث٠ ُیَ ُٗیٚ ًٞؿي ٝ َٗسجٖ اٛياهشٖ .

 ٗلوَ ثٞى اٗب ... اُ آٙ هؼبٓز ٛ٘ی ًٚیيٕ .

 ٛياٍٗبٙ ١٘یٚ ثٞى ٝ ث٠ آٙ اكشوبٍ ٗی ًَىٕ .س٘بٕ ىاٍ ٝ 

ثَ هالف اٛشظبٍٕ آٙ كالكیِ ٕ٘غ هَاٍ ٝ ٗياٍ هٞإشِبٍی ٍا ثی هیبّ ٛٚيٟ ٝ هَاٍ ثٞى اَُٗٝ ثب هبٛٞاىٟ 

 .ٗٚ ٍا اُ هٞىٕ هٞإشِبٍی ًٜي اٗ ثیبیي 

 ث٠ اكشَاٗٚبٙ ٍٝی ٓجبٓ َٕ سب دب ٕیب١ٖ ، یي ؿبىٍ ٍٝٞسی ٍَٛ اٛياهشٖ .

 ٠ً ٗی هٞإشٖ ٍىٙبٙ ًٜٖ اٗب ث٠ ١َ كبّ ٢ٗ٘بٖٛ ثٞىٛي ٝ اكشَاٗٚبٙ ٝاػت .دَ ٝا١ق ثٞى 

 ىاٙشٖ ٗوبثْ آی٠ٜ ؿبىٍ َٗست ٗی ًَىٕ ٠ً َُٛ ُىٛي .

 آ١ی ًٚیيٕ .

 ١َثبٙ هٔجٖ ثبال ٍكز .

 ؿبٍٟ ایی ػِ ٍٝ ث٠ ٍٝ ٙيٙ ثب ایٚ َٙای٤ ٛياٙشٖ .
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 ُ َٕٗب ؿبىٍٕ ٍا ٗلٌٖ ىٍٝ هٞىٕ دیـیيٕ .ثب ىٕز ٝ دبیی َُٓاٙ اُ د٠ٔ ١ب ثبال ٍكشٖ ٝ ثَای كلظ هٞىٕ ا

 كیب٣ ٍا ٥ی ًَىٕ ٝ ث٠ ىٍ ٍٕیيٕ .

 هجْ اُ ای٠ٌٜ ثبُ ًٜٖ ٝيای دؾ دؾ ُٛی ٍا ٜٙیيٕ ٠ً ىاٙز ٗی ُلز .

 ٦ٗ٘ئٜی ایٜؼبٕز ٝبٓق ػبٙ ؟_

 ػٞاة كالكی ٕ٘غ ٠ً اِٛبٍ إ٘٘ ٝبٓق ثٞى ٍا ٜٙیيٕ .

 ث٠ٔ ٗبىٍ ػبٙ ١٘ی٠ٜ .._

 .ٝيای ُٙ ً٘ی ثبال سَ ٍكز 

 آه٠ ایٚ ؿ٠ ه٠ٛٞ ایی٠ !_

 ٝبٓق ٛبٓیي .

 ٗبىٍ ... هٞا١٘ ٗی ًٜٖ ... ٠ٌٜ٘ٗ ثٜٚٞٙ !_

 ىٖٓ هَاٙیي اٗب ٜٗشظَ ثيسَ اُ ای٢ٜب ثٞىٕ ، كن ىاٙشٜي .

 ىٕشٖ ث٠ هلْ ٖٛٚز ٝ ىٍ ٍا ثبُ ًَىٕ .

ىاهْ سؼياى ٛلَار دٚز ىٍ ثبػض ٙي ث٠ ٕوشی ػب ثوٍٕٞ ؛ ث٠ ػِ هٞإشِبٍ ٕ٘ؼٖ ، ؿ٢بٍ َٗى ٝ ٠ٕ ُٙ 

 ًٞؿ٠ ایٖشبىٟ ثٞىٛي .

دٚز َٕٗ َٗىی ٗیبٖٛبّ ثب ٍی٘ ثٜٔي ػٞ ُٜيٗی ٝ  ، دیََٗى كَسٞر ٝ هٖ ُىٟ ایی ٠ً اُ ٠٘١ ػٔٞ سَ ثٞى

١ٞٗبیی ٛیٖ ٍیوش٠ ٝ هي ثٜٔي ىٍ ًٜبٍ ُٛی ؿبم ٝ ىٍ ؿبىٍ د٢ٜبٙ ٙيٟ ، ىٍ ًٜبٍ آ٢ٛب ىٝ ُٙ ػٞاٙ ؿبىٍی 

 ٙ كالكی ثٞى .ىیَِ ٝ ىٍ آهَ ١ٖ ٠ٕ َٗى ػٞاٙ ٠ً آهَیٜ٘ ١٘ب

 ٕـ ... ٕالٕ ._

 "هيایب ایٚ ٠٘١ آىٕ ٍا ًؼبی ُیَ ُٗیٚ ػب ثي١ٖ ؟! "
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 دیَ َٗى اثَٝ ثبال ىاى .

 ٕالٕ ىهشَ ػبٙ ، ِّٜٗ ٕشٞىٕز ؟_

 ثِام ػ٘غ ٙيٟ ىٍ ى١بٖٛ ٍا ث٠ ٕوشی هٍٞر ىاىٕ .

 ثــ  ... ث٠ٔ ... ثلَٗبییي ... هٞا١٘ ٗی ًٜٖ ._

 َٕ هبٛٞاىٟ اٗ ٠ُِٗٗ ًَى .ٝيای هلیق كالكی ٍا ٜٙیيٕ ٠ً دٚز 

 ٕالٕ هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ._

 دَٕیي .اُ كالكی ُٛبٙ هبٛٞاىٟ ث٠ ٕ٘ش٘ ؿَهیيٛي ٝ ُٙ ؿبم دؾ دؾ ٝاٍ 

 هٞى٠ٙ ؟_

كالكی ٠ً ُیَ ؿٚ٘ی ٗٚ ٍا ِٛبٟ ٗی ًَى ٗشٞػ٠ ٙي ٗٚ ٝيای ُٙ ٍا ٜٙیيٟ إ ٝ كو٤ ٍٝ ث٠ اٝ دٌٔی ث٠ 

 ٛٚبٙ سبییي ثَ ١ٖ ٢ٛبى .

 بم ایٖشبىٟ ثٞى ٗشؼؼت ٠ُِٗٗ ًَى .ُٙ ػٞاٛی ٠ً ًٜبٍ ُٙ ؿ

 هٞىٗ اٝٗيٟ ىٍٝ ثبُ ٠ًٜ ؟_

 ٍا ُیَ ٓت ٛظبٍٕ ًَى ٝ كالكی سب ثٜب ُٞٗ هَِٗ ٙي . "ثی كیب  "ٝ ُٙ ؿبم ؿیِی ٙجی٠ 

 سٜٖ ین ُى .

 ثی كیب ٛجٞىٕ كو٤ ... ثی ًٔ ٝ ًبٍ ثٞىٕ .

 ثبُ سؼبٍف ُىٕ .

 ثلَٗبییي ٦ٓلب ._

 س٘بٕ هبٛٞاىٟ .َٗ َٗى اّٝ ٠٘١ ٝاٍى ٙي ٝ دٚز ٕدیَ

 هی٘ز ٓجبٓ ١بی سٜٚبٙ ثب هب٠ٛ إ ثَاثَی ٗی ًَى .
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 ٛ٘ی ىاٖٛ كالكی ثب ؿ٠ ػؤی َٗا دٖٜيیيٟ ثٞى ؟

 یي آٙ ث٠ هٞىٕ آٗيٕ ٝ ىیيٕ ٠ً ٖٗیَ هب٠ٛ ی دَی هبٖٛ ٍا دی٘ َُكشٜي .

 ىٕز ٝ دبیٖ ث٠ ١ٖ دیـیي .

 ٦ٓلب..._

 ثب آٙ ٦ٓلب ثٜٔي َٕ ٠٘١ ٙبٙ ث٠ ٕ٘شٖ ؿَهیي .

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ ث٠ د٠ٔ ١بی ُیَ ُٗیٚ اٙبٍٟ ًَىٕ . َٕٙ ُىٟ

 ٦ٓلب اُ ایٚ ٥َف ._

 ِٛبٟ كیَر ُىٟ ی َٗى ٝ ُٙ ٗیبٙ ٕبّ ٝ ىٝ ُٙ ػٞاٙ ث٠ ٍٝٝىی ُیَ ُٗیٚ هیَٟ ٙي .

 ی دؾ دؾ ٝاٍ ٜٙیيٕ ." هيا ث٠ ىٍٝ "

 . دیََٗى ٍاٟ اكشبى ٕ٘ز ُیَ ُٗیٚ ٝ یبهلل ُٞیبٙ ٝاٍى ٙي

 ىٍ ًٜبٍٙبٙ ایٖشبىٕ .

 ثلَٗبییي ثٜٚیٜیي ٦ٓلب ._

 ُٙ ؿبم دَٕیي .

 دٔ هٞٛٞاىر ًؼبٙ ىهشَ ػٞٙ ؟_

 ای هيا !

 ثلَٗبیي ثٚیٜیي ، س١ٞیق ٗی ىٕ هيٗششٞٙ ._

 ِٛب١ی ث٠ یي ىیَِ اٛياهشٜي .

 كالكیِ ثیـبٍٟ ؿٖٚ ث٠ ُْ هبٓی ىٝهش٠ ثٞى .

 دیََٗى ؿَیي .
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 ثٚیٜیي ._

 اِٛبٍ ٗـِ ٠٘١ ىٍ ىٕشبٙ اٝ ثٞى .

 ي ٝ ث٠ ٍُٝ هٞىٙبٙ ٍا ىٍ هب٠ٛ ی ًٞؿٌٖ ، ػب ىاىٛي .ا٥بػز اَٗ ًَىٛ

 ٗوبثٔٚبٙ ىٝ ُاٛٞ ٖٛٚشٖ .

 دیََٗى ىٕشی ث٠ ٍٝٞس٘ ًٚیي .

 هت ؟_

 ٕؼی ًَىٕ ٛلٔ ثٌٖٚ ، ُیَ ١ٚز ػلز ؿٖٚ هیَٟ ث٢ٖ ، ك٢ب ُیبىی ِٕٜیٚ ٙيٟ ثٞى .

 آٍإ ٝ ٌٖٙش٠ ُلشٖ . ِٛب١ٖ ٍا ث٠ ِٛبٟ دیََٗى ٠ً اُ ٠٘١ ی ك٢بٍ ٜٗؼ٦ق سَ ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕیي ، ىٝهشٖ ٝ

ٍإش٘ آهبی كالكی ؿٜي ٗب٠١ ٠ً اَٝاٍ ىاَٙٙ سَٚیق ثیبٍٙ هٞإشِبٍی ٝ ٗٚ ث٠ ایٚٞٙ ١ِاٍ ثبٍ ُلشٖ _

َٙای٦ٚٞ ٛيإٍ ، ایٜجبٍ ُلشٖ ثَای ای٠ٌٜ ٗشٞػ٠ ثٚٚ ٠ً ٝاهؼب َٙای٦ٚٞ ٛيإٍ ، هٞىٙٞٙ ١ٝغ ثٜيٟ ٍٝ 

 ثجیٜٜي.

 ٢ب ىاٙز ٌٕش٠ إ ٗی ىاى .آ١ی ًٚیيٕ ، ٌٕٞر ٝكٚشٜبى ٝ ِٛبٟ ١بی َٕى آٛ

 ث٠ ٍُٝ اىا٠ٗ ىاىٕ .

ثٜيٟ آهبی كَُإ ٕشٞىٟ ثٞىٙ ، یٌی اُ ٛٞیٖٜيٟ ١ب ٝ ىإشبٙ دَىا١ُبیی ٠ً ُٗبٙ ُٛيُیٚٞٙ اُ ثٍُِبٙ  ديٍ_

 ا١ْ هٖٔ ث٠ كٖبة ٗیٞٗيٙ ، اٗب هت ث٠ هب٥َ ٛبٍاكشی هٔجی كيٝى دٜغ ٕبّ دی٘ كٞر ٙيٙ .

 ٙ دیَ َٗى ٜٙیيٕ ٝ ثبُ ٌٕٞر كبًٖ ٙي ، اىا٠ٗ ىاىٕ .اُ ُثب "هيا ثیبَُٗى  "ؿیِی ٙجی٠  

ٗشبٕلب٠ٛ ثؼي اُ كٞر ایٚٞٙ ، ١َؿی ىٛجبّ كن ٝ كوٞم ایٚٞٙ ىٝیيیٖ ثی كبیيٟ ثٞى ٝ ٗٚ ٝ هٞا١َٕ ٝ _

 ٗبىٍٗٞٙ ثيٝٙ ١یؾ ىٍآٗيی ثبهی ٗٞٛيیٖ .

 دیََٗى ٗیبٙ كَكٖ آٗي .

 ٕز ؟ٗبىٍر ًؼب ٗبااُ ٟٛٞ إ ٜٙیيٕ هٞا١َر سبُٟ كٞر ًَىٟ ؛ _
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 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

ٗبىٍٕ ىٝ ٕب٠ٓ ٠ً ٗشبٕلب٠ٛ ث٠ ٙير ثی٘بٍٟ ، ٗؼجٍٞ ٙيٕ ثَای ثٖشَی ًَىٙ ایٚٞٙ ه٠ٛٞ ی ديٍی٘ٞ _

 ثلَٖٝٙ ٝ ایٜؼب ٍٝ اػبٍٟ ًٜٖ ، ىٍ كبّ كب١َ ٗبىٍٕ ثی٘بٍٕشب٠ٛ ٝ ٗؼٕٔٞ ٛیٖز ؿ٠ ُٗبٛی َٗهٜ ٗی ٠ٙ .

 ٗی َُٓیي ٝ ث٠ ٛظَ ثـ٠ ًَىٟ ثٞى .یي ٓلظ٠ كالكیِ ثیـبٍٟ ٍا ىیيٕ ٠ً ؿ٢٘ٚبی٘ ىٍ كيه٠ 

 دٔ ایٚ َٗى ٖٗٚ ، ديٍثٍُِ٘ ثٞى .

 دیََٗى دَٕیي .

 ثؼي اُ كٞر ديٍر ؿ٦ٍٞی هَع ُٛيُیشٞٛٞ ىٍآٍٝىیٚ ؟_

 ؿیِی ث٠ اٛياُٟ ی یي ًٟٞ ثٍٍِ ، ٍاٟ ُٔٞیٖ ٍا ثٖش٠ ثٞى .

 ىاٙشٖ ػبٙ ٗی ًٜيٕ ٠ً اٙي ١بیٖ ٍا ىٍٝٙ كٞبٍ ؿٖٚ ِٛبٟ ىإٍ .

ٗبىٍٕ ١ُٜٞ َٗی٠ ٛٚيٟ ثٞى ًبٍ هیب٥ی ٝ ثبكشٜی اٛؼبٕ ٗی ىاى اٗب ثؼيٗ ىی٠ِ ٛشٖٞٛز  یي ٕبّ اّٝ ٠ً_

 ًبٍ ٠ًٜ ... ٗٚ ٗؼجٍٞ ٙيٕ ىٍ ًٜبٍ ىٍٓ هٞٛيٙ ، ًبٍ ًٜٖ .

 ِٛبٟ ٠٘١ ٍَٛ سَىیي َُكز .

 .دیَ َٗى دَٕیي 

 ؿ٠ ًبٍی ؟_

 هيایب ً٘ي ًٚ هل٠ ٕٛٚٞ .

 ٕ .َٕٕ ثیٚشَ ىٍ َُیجبٙ كَٝ ٍكز ٝ ٠ُِٗٗ ٝاٍ ٛبٓیي

 ٛظبكزِ ه٠ٛٞ ١بیِ ؿٜي ٛلَ اُ هٞٛٞاى١بییِ ٠ً ٖٗؼي ٗلْ ث٢ٖ ٗؼَكی ًَى . _

ىٝ ُٙ ػٞاٙ ١یٚ هل٠ ٝ ًٞسب١ی ًٚیيٛي ، ُٙ ؿبم ثب دٞف ًالك٠ ایی إشـلَاهلل ی ُلز ٝ ىٕز ثَ ُاٛٞ 

 ُى سب ثَهیِى .
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 ؿَٟ ی ِٕٜیٜی ث٠ ٠٘١ ی آ٢ٛب ٍكز .َٗى ؿٖٚ دیَ

 ثٚیٜیي !_

 .ٛبٓیي  ث٠ اػشَاَٟٗى ٗیبٙ ٕبٓی ٠ً ًٜبٍ ُٙ ؿبم ٖٛٚش٠ ثٞى آٍإ 

 آهب ػٞٙ !_

 اهٖ دیََٗى ى١ٍٖ ٍكز .

 اه٘٘ ثَای ٕبًز ٙيٙ ٠٘١ ًبكی ثٞى .

 ث٠ ٗٚ ىٝهز . ِٛبٟ هِٚ٘یٜ٘ ٍا اُ ك٢بٍ َُكز ٝ ثب َٛٗ٘ ثیٚشَ ی

 ثوی٠ ی هٞٛٞاىر ًؼبٙ ؟ ػ٘ٞ ، ىایی ، ١َ ًٖی !!_

 آ١ی ًٚیيٕ .

.. كشی اَُ ىایی ار ثبٙي ٝ ىٕٝز ٛياٙز ىٍى١َٕبی ىیَِاٙ ٍا ثَ ىٝٗ ُٛيُی هٞى ثیبٛياُى .١یؾ ًٔ 

 ىٍ ٗوبثٔز ٖٗئّٞ !

ی٠ ػ٠٘ ىإٍ ٠ً ث٠ هب٥َ آِٓایَ٘ سٞی إٓبیِٚب٠١ ٝ ػٜٞة ًٍٚٞ ُٛيُی ٗی ٠ًٜ ٝ هَػٚٞ ىهشَٗ ٗی _

٠ٌٜ٘ٗ هَع ٗب َُىٛ٘ ثیٞكش٠ ثی  ىٟ ٠ً ٕٞئي ًبٍ ٗی ٠ًٜ ٝ ی٠ ىایی ىإٍ ٠ً اُ ٝهشی ك٢٘یي ٗبىٍٕ َٗی٠٢ ٝ

 هجَ ٍكز ٝ ىی٠ِ هجَی اُٗٞٙ َِٛكز .

 ِٛبٟ دیََٗى َٕٛ سَ ٙي .

 . ی ُلز "ال ا٠ٓ اال اهلل  " ؿٔیظ ثب آ١ی

 ثبیي آهَیٚ كویوز ٍا ١ٖ ٗی ٜٙیيٛي سب ثَٝٛي ٝ ىیَِ دٚز َٕٙبٙ ٍا ١ٖ ِٛبٟ ٌٜٜٛي .

 ٛلٖی سبُٟ ًَىٕ .

 ی٠ ؿیِ ىی٠ِ ١ٖ ١ٖز ._
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 ٠٘١ ػِ دیََٗى ٝ هٞى كالكیِ ٕ٘غ ، هٞ٘ب٠ٛ ثٞى .ؿیٚ ىاى ٝ ٍٝ اُ ٗٚ َُكز ، ِٛبٟ  ُٙ ؿبم ثیٜی

 دیََٗى دَٕیي .

 ؿی ؟_

 ثی اهشیبٍ ىٕشٖ ث٠ ٕ٘ز هل٠ٖ ی ٕی٠ٜ إ ىٝیي ٝ هٔت ٛب آٍاٖٗ ٍا ث٠ ؿَٜ ًٚیي .

 ٛبٍاكشی هٔجیِ ديٍٕ ث٠ ٍٝٞر هلیق سَی ف ث٠ ٜٖٗ اٍص ٍٕیيٟ ._

ًالك٠ ایی  "یباهلل   "ث٠ دیََٗى ٝ ِٛب١٘ ٠ً ٢َٗثبٙ سَ ٙيٟ ثٞى ، سٞػ٠ ًٜي ، ثب َٗى ٗیبٖٛبّ ثی آ٠ٌٛ ىیَِ 

 اُ ػب ثَهبٕز ٝ ثب ٓلٜی ىٕشٍٞی ث٠ ثوی٠ سٞدیي .

 ثَیٖ !_

 ٠٘١ هٞي ٍكشٚ ًَىٛي .

 ىٖٓ ُیَ ٝ ٍٝ ٙي .

 هيایب ... ٗیجیٜی ؟

 كالكی ث٠ آش٘بٓ ٍٝ ث٠ َٗى ٗیبٙ ٕبّ ٛبٓیي .

 ثبثب هٞا١٘ ٗی ًٜٖ !_

 ثب اهٖ دبٕن ىاى .َٗى ٗیبٙ ٕبّ ٠ً ك٢٘یيٕ ديٍ كالكیٖز 

 دبٙٞ ٝبٓق ! ثب ٗٚ ثلض ٌٛٚ ._

 ؿَیي .ٍٝ ث٠ ديٍِ ٝبٓق دیََٗى 

 ثٚیٚ إ٘بػیْ !_

 ُٙ ؿبم ث٠ ػبی إ٘بػیْ دبٕن ىاى .
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ث٘ٞٛیٖ ؿیٌبٍ آهب ػٞٙ ؟ ٝهشی ث٠ كَف ٝبٓق ُٞٗ ٗی ىیٖ ٝ ٛيیيٟ ٝ ٜٛٚبهش٠ ٗؼجٍٞٗٞٙ ٗی ٠ًٜ ثیبیٖ _

 ٕشِبٍی ، ث٢شَ اُ ایٜٖ ٛ٘ی ٠ٙ .هٞا

 ٝبٓق ٠ُٙٞ ی ؿبىٍ ُر ٍا آٍإ ًٚیي .

 ٗبٗبٙ !_

 ُٙ ٕ٘ز اٝ ؿَهیي ٝ ث٠ اٝ سٞدیي .

 هؼبٓز ٌٛٚیيی ٗبٍٝ ثَىاٙشی آٍٝىی سٞی ایٚ ... ایٚ ..._

 ٗی هٞإز ثِٞیي آٙـبٓياٛی ؟

 ٠ٛ ... ٠ٛ ! هب٠ٛ إ ًٞؿي ثٞى ... اٗب س٘ییِ ٝ دبًیِٟ .

 ي اِٛبٍ ٗٚ ٛیٖشٖ ... اِٛبٍ ٝػٞى ٛيإٍ .ػٍٞی كَف ٗی ُىٛ

 دیَ َٗى ثَهبٕز ٝ ث٠ ُٙ ؿٖٚ ؿَٟ ٍكز .

 اُ هيا ثشَٓ إٓی٠ !_

 ُٙ ؿبىٍٗ ٍا ث٠ ىٛياٙ َُكز ٝ ٍٝ اُ اٝ ث٠ ه٢َ ، ؿَهبٛي .

 إ٘بػیْ ثی سٞػ٠ ث٠ ؿَٗ دیََٗى ٠ً اكش٘بال ديٍٗ ثٞى ، ٍٝ ث٠ ١َٖ٘ٗ ُلز .

 ثَیٖ !_

 دیََٗى ثبُ ٝيا ثبال ثَى .

 إ٘بػیْ !_

 اٝ اٗب ثی هیبّ ٕ٘ز ىٍ ٍكز ٝ ثی هياكبكظی ثب ٗٚ ث٠ دیَ َٗى ُلز .

 سٞی ٗبٙیٚ ٜٗش٦َسٖٞٛ آهب ػٞٙ ._

 ٝبٓق ٛبٓیي .
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 ثبثب ... ٦ٓلب !_

 إ٘بػیْ ٝيا ثبال ثَى .

 ٍاٟ ثیٞكز ٝبٓق !_

 ٝ هٞىٗ ٝ ُٛ٘ ثی آ٠ٌٛ ٝجَ ًٜٜي اُ ىٍ ثیَٝٙ ٍكشٜي .

 . ىٝ ُٙ ػٞاٙ ١ٖ ث٠ سجؼیز اُ آ٢ٛب

 كشی ث٠ ٗٚ ٝ هَى ٝ ٠ٓ ٙيٖٛ ١ٖ ، ِٛبٟ ٌَٛىٛي .

 َٗى ٗبٛي ٝ ٠ٕ دَٖ ػٞاٙ ٝ ... ٜٗی ٠ً ىاٙشٖ ثَای ٛلٔ ًٚیيٙ ػبٙ ٗی ًٜيٕ .دیَ

 ٝبٓق ٓلظ٠ ایی ث٠ كبٖٓ هیَٟ ٙي ٝ ثؼي َٜٙٗيٟ َٕ دبییٚ اٛياهز .

 ديٍثٍُِ٘ ثب آ١ی یي هيٕ ث٠ ٕ٘شٖ آٗي .

 ی هٞإ .ػَٕٖٝ ػٌٍ ٗىهشَ ػبٙ ، اُ ٥َف دَٖ ٝ _

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

 هٞا١٘ ٗی ًٜٖ آهب ، كن ىاٙشٚ ._

 دیََٗى ثبُ آ١ی ًٚیي .

 كن ٍٝ هيا سؼییٚ ٗی ٠ًٜ ._

 ٝ ٍٝ ث٠ ٠ٕ دَٖ ػٞاٙ ىٕشٍٞ ىاى .

 ثَیٖ ._

 ٝ ثَای ٗٚ َٕی سٌبٙ ىاى ٝ ٍاٟ اكشبى .

 ٝبٓق آهَیٚ ٛلَ ثٞى ٠ً دبی٘ ػِٕ ٍكشٚ ًَى .

 ٓلظ٠ ای ٗوبثٖٔ ایٖشبى .
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 . هبٖٛ ٕشٞىٟ ؟هـ .._

 ٠ٛ ىیَِ ٠ٛ !

 هيا٢ِٛياٍسٞٙ آهبی كالكی !_

 َٕ دبییٚ اٛياهز ٝ هؼبٓز ُىٟ اُ هب٠ٛ ثیَٝٙ ٍكز .

 

*** 

 

 ث٠ ٗبٗبٙ ً٘ي ًَىٕ ٠ً َٕ ٍٝی ثبٓٚز ثٌِاٍى .

 ٓلبف ٍا ثَ سٚ ٍٛؼٍٞٗ اٛياهشٖ .

 ثَهبٕشٖ ٝ ًی٠ٖ ی ىا١ٍٝبی٘ ٍا ثَ ٥بهـ٠ ٌُاٙشٖ .

 ٛـ٠٘  ٛٚيٟ ثٞى ٝ ٠َُٛ ىیَِ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿ٠ ث٢ب٠ٛ ایی َٕ ١ٖ ًٜٖ . هيا ٍا ٌَٙ ١ُٜٞ ٗشٞػ٠ ٛجٞى

 دّٞ ثی٘بٍٕشبٙ هیٔی ثیٚشَ اُ ؿیِی ٙي ٠ً ىٍ آؿبُ سو٘یٜ٘ ُىٟ ثٞىٛي .

 ثَای ١٘یٚ ١ٖ ٗؼجٍٞ ٙيیٖ ىٍٗبٙ ٍا ٛی٠٘ ًبٍٟ ١ٍب ًٜیٖ .

 كَٝٗ هب٠ٛ ... آٝاٍُی ١بی٘بٙ ... ٠٘١ اٗ ثی كبیيٟ ٗبٛي .

ىٍ ، اُ ثی٘بٍٕشبٙ سب هب٠ٛ ثب آّاٛٔ ، ٗؼجٍٞ ٙيٕ اُ هیَ هَیي ىٝ سب اُ ىا١ٍٝبی هٞىٕ كشی ثَای آٍٝىٙ ٗب

 ثٌٍِٕ .

 ٕی٠ٜ ِٕٜیٜی ٗی ًَى . ىٍهٔجٖ 

 ىٖٓ ىاٙز ٗی سًَیي .

 آٛويٍ ایٚ ثبٍ ٓؼٜشی ُٛيُی ثَ ٙب٠ٛ إ ِٕٜیٜی ٗی ًَى ٠ً ٛب ٛياٙشٖ ًَ٘ ٝبف ًٜٖ .
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 سَٕ ىٕٝ ٍا َٗهٞی َُكشٖ .

 ىٍٓ ثوٞاٖٛ ١ٖ ًبٍ ًٜٖ ٝ ١ٖ َٗاهت ٗبىٍٕ ثبٖٙ .ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ١ٖ 

 ایٚ َٗهٞی ، یي ِٗیز ىیَِ ١ٖ ىاٙز .

 كياهٔ٘ ایٚ ثٞى ٠ً ىیَِ ؿٖٚ٘ ىٍ ؿٖٚ كالكی ٛ٘ی اكشبى .

یي ٗبٟ اُ آٙ هٞإشِبٍی ًٌایی ٗی ٌُٙز ٝ ثَ هالف اٛشظبٍٕ ؛ اٝ ٠ٛ س٢ٜب ثی هیبّ ٛٚي ث٠ٌٔ ثیٚشَ ٝ 

 ثیٚشَ ث٠ ٕ٘شٖ آٗي .

 ك٢٘یي ! اِٛبٍ ٛ٘ی

اٗیيٝاٍ ثٞىٕ آٙ ٠٘١ ٛلَر ی ٠ً ىٍ ؿٚ٘بٙ ديٍ ٝ ٗبىٍٗ ٖٛجز ث٠ هٞىٕ ىیيٕ ، ؿبٍٟ ٕبُ ٙٞى ٝ اٝ ٍا 

 ثَای ١٘ی٠ٚ َٜٗٞف ًٜي ، اٗب ... ١یؾ !

 اُ هیبّ ٕ٘بػز اػٞبة هَى ًٜ٘ ، ًالك٠ دٞكی ًٚیيٕ ٝ ؿبىٍٕ ٍا ثَىاٙشٖ .

 هب٠ٛ ٍا ثَای ٢ٗ٘بٛی كَىا ٛب١بٍٗ َٗست ًٜٖ . ث٠ هب٠ٛ ی هبٖٛ ثٍٍِ ٗی ٍٕیيٕ سب 4ثبیي هجْ اُ ٕبػز 

 ىٖٓ ثَای س٢ٜب ٗبٛيٙ ٗبٗبٙ آٙٞة ثٞى ، ىٍ ثی٘بٍٕشبٙ ٗی ىاٖٛشٖ ًٖی ١ٖز ٠ً َٗاهج٘ ثبٙي اٗب ... ایٜؼب !

 س٢ٜب ؿیِی ٠ً ث٠ كٌَٕ ٍٕیي ایٚ ثٞى ٠ً اُ دَی هبٖٛ هٞا١٘ ًٜٖ ٕبػشی یي ثبٍ ث٠ اٝ َٕ ثِٛي .

 ٛ٘ی ٙي .َُؿ٠ ثبُ ١ٖ هیبٖٓ ٍاكز 

 ِٛبٟ ىیَِی ث٠ ٗبىٍٕ اٛياهشٖ .

 ؿبٍٟ ؿ٠ ثٞى ؟

 ًبٍ ١ٖ ٛ٘ی ًَىٕ ىیَِ اُ ثی٘بٍی ٠ٛ ، اُ َُِٕٜی ٗی َٗىیٖ .

 ًیلٖ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ىٍ ٍا آٍإ ثٖشٖ ٠ً ِٗاكٖ هٞاة ٗبٗبٙ ٕٛٚٞ .

 كیب٣ ٍا ه٘ٞىٟ ٝ ثی كٔ ٝ كبّ ٥ی ًَىٕ ٝ ٝاٍى ًٞؿ٠ ٙيٕ .
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 يای آٜٙبیی ٗشٞهق ٙيٕ .١ُٜٞ ؿٜي هيٕ َٛكش٠ ثٞىٕ ٠ً ثب ٝ

 هبٖٛ ٕشٞىٟ !_

 ٗشؼؼت ؿٖٚ اُ ثَك٢بی ُٗیٚ َُكشٖ . 

 ػؼت ؿ٦ٔی ًَىٕ ٠ً اىٍٓ هب٠ٛ ٍا ث٠ اٝ ىاىٕ .، ىاِٛٚبٟ ًٖ ثٞى ثبیي ایٜؼب ١ٖ ٗی ىیيٗ٘ .

 آهبی كالكی ؟ ایٜؼب ؿیٌبٍ ٗی ًٜیي ٙ٘ب ؟_

 اُ دٚز َٕٗ ؿٖٚ٘ ث٠ ديٍثٍُِ٘ اكشبى .

 ٕالٕ كبع آهب ._

 ٍٝیٖ ُى . ٓجوٜيی ث٠

 ٕالٕ ىهشَ ػبٙ ._

 َٕ ث٠ اكشَإ هٖ ًَىٕ .

 ٝبٓق ػٔٞ آٗي .

 هبٖٛ ٕشٞىٟ ... ٍإش٘ ..._

 دیََٗى ثبُٝی ٟٛٞ اٗ ٍا َُكز ٝ اٝ ٍا ىػٞر ث٠ ٌٕٞر ًَى ٝ هٞىٗ اىا٠ٗ ىاى .

 ىهشَٕ ٗٚ ٝ ٟٛٞ إ اٝٗيیٖ اُ ٙ٘ب هٞا١٘ ًٜیٖ اػبُٟ ثيی ىٝثبٍٟ ثیبیٖ ثَای هٞإشِبٍی ._

 ٕ هلْ ٙي ٝ ٛل٢٘یيٕ ؿ٠ ٗی ُٞیي .ٗـِیي ٓلظ٠ 

 ػٌٍ ٗی هٞإ ... ؿی ُلشیٚ ؟_

 دیََٗى ٗشٞػ٠ ٙي ٠ًٞٙ ٙيٕ .



 رمان نجوای ناجی

 

 77  ناجی جواین

 

ثجیٚ ىهشَ ػبٙ ٗی ىٖٝٛ اُ ػ٠ٖٔ ی هجٔی هٞإشِبٍی هب٥َٟ ی هٞٙی ٛياٍی ، اٗب ٗٚ ٝ ٝبٓق ثب _

... ا٠ُ ٍا١ی ث٠ هٞاٛٞاىٟ ٝلجز ًَىیٖ ... ٙ٘ب ىهشَ ثب ً٘بالسی ١ٖشی ٝ ٝبٓق ١ٖ اُ اٛشوبة ٙ٘ب ٦ٗ٘ئ٠ٜ 

 ایٚ ٝٝٔز ثبٙی ، ٗب ١ٖ ٍا١ی ١ٖشیٖ .

 ىٕز ٝ دبیٖ ین ثٖز .

_... ٚٗ ... ٚٗ 

 كبّ آٙلش٠ إ ٍا ىٍى ًَى .

 ٞاة ثيٟ .كٌَ ًٚ ىهشَ ػبٙ ، ثؼي ػ ١لش٠الُٕ ٛیٖز االٙ ػٞاة ثيی ، یي _

 كَٝز هٞثی ثٞى ثَای ث٢ب٠ٛ آٍٝىٙ . ١لش٠ً٘ی آٍإ ٙيٕ ، یي 

 ؿٖٚ ._

 ٍٝ ث٠ ٟٛٞ اٗ ُلز .ٓجوٜيی ُى ٝ 

 ثَیٖ ٝبٓق ػبٙ ._

 ٝبٓق َٕ دبییٚ اٛياهز .

 ٙ٘ب سَٚیق ثجَیي آهب ػٞٙ ، ٜٖٗ االٙ ٗیبٕ هيٗششٞٙ ._

 دیََٗى ِٛب١ی ث٠ ٗٚ اٛياهز ٝ هياكبكظی ًَى ٝ ػٞب ُٛبٙ ٕ٘ز اٛش٢بی ًٞؿ٠ ٍاٟ اكشبى .

 ٛي ٝ ِٛبٟ دبییٚ اٛياهز .ٝبٓق ؿٜي ٓلظ٠ ای ىٍ ٌٕٞر ٍكشٚ اٝ ٍا س٘بٙب ًَى ٝ ثؼي ٍٝ ٕ٘ز ٗٚ ؿَهب

 ئ٠ٔ ی ٢ٗ٘ی ٍٝ ػَٟ ًٜٖ هيٗششٞٙ .هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ... ٗی هٞإشٖ ی٠ ٖٗ_

 ثی ك٠ٔٝٞ ُلشٖ .

 ثلَٗبییي ؟_

 ً٘ی سبْٗ ًَى ٝ ثؼي اىا٠ٗ ىاى .
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ا٠ُ ىٓیْ ٍى ًَىٙ ٗيإِٝ هٞإشِبٍی  ٗٚ ای٠ٜ ٠ً اٝال اُ ٗٚ هٞٙشٞٙ ٛ٘یبى ... ٗٚ هّٞ ٗی ىٕ ىی٠ِ ١یؾ _

ٙ ٖٛٚ ، اٗب ا٠ُ ثوب٥َ َٙای٦ی ٠ً ٍُٝ هٞإشِبٍی كَٗٞىیٚ ، ىٍهٞإش٘ٞ ٍى ٗی ًٜیي ، ٗٚ ٝهز ِٗاك٘شٞ

سب آهَ ػَٕ٘ ث٠ ایٚ اَٝاٍ اىا٠ٗ ٗی ىٕ ، اَُ هجّٞ ًٜیي ١َٖٕ٘ ثبٙیي هّٞ ٗی ىٕ ٠ً ٗبىٍسٞٙ ٍٝ ١ٖ ثیبٍیٖ 

ظْ ٗبىٍ هٞىٕ َٗاهجز ثب هٞىٗٞٙ ُٛيُی ًٜٚ ٝ سب ُٗبٛی ٠ً ٕالٗشی ًبٗٔٚٞٛٞ ث٠ ىٕز ٛیبٍٝىٙ اُ ایٚٞٙ ٗ

 ٗی ًٜٖ . ثبهی ٌٗٚالسی ١ٖ ٠ً كَٗٞىیٚ ثَای ٗٚ ٢ٖٗ ٛیٖز .

 ٗبر ٝ ث٢ٞر ث٠ اٝ هیَٟ ٙيٕ .

 ایٚ آىٕ یب ُیبىی ىیٞا٠ٛ ثٞى یب ... ُیبىی ػبٙن !

 ثی آ٠ٌٛ ٜٗشظَ دبٕوٖ ٙٞى اىا٠ٗ ىاى .

 ث٠ كَك٢بی ٗٚ كٌَ ًٜیي ... یي ١لش٠ ی ىی٠ِ ٗیبٕ هيٗششٞٙ ثَای ػٞاة ._

 ؼَٟ إ ًبٍ ٛ٘ی ًَى .كٜ

 كو٤ َٕی سٌبٙ ىاىٕ ٝ ٙب١ي ٍكشٜ٘ ٙيٕ .

 

*** 

 ثب ى١بٙ ثبُ ث٠ ػَٝٓ ػٞاٙ ٝ ١لز هٖٔ آٍای٘ ًَىٟ ی هبٖٛ ثٍٍِ ِٛبٟ ًَىٕ ٝ ثـ٠ كَٝ ىاىٕ . 

 ٕؼی ًَىٕ ثی سٞػ٠ ثی ػیؾ ػیؾ ًَىٙ ١بی اٝ ثب هبٖٛ ثٍٍِ ٝلجز ًٜٖ .

ٙ٘ب ٍٝ ث٠ هَآٙ هٖٖ سب كبال اُ ٗٚ ٕجي َٕی ىیيیٚ؟ آه٠ ٙ٘ب ... ٙ٘ب ٠ً ٜٗٞ ٗیٜٚبٕیي هبٕٛٞ ػٞٙ ... _

 ٗٚ ثيثوز ؿیٌبٍ ًَىٕ ؟

 ُٙ ػٞاٙ ثب ىاى ثٜٔيی ثَ َٕ ًالٖٗ ًٞثیي .

ثی هٞى ثَای ٗٚ ٠ٜٛ ٗٚ ؿَیجٖ ثبُی ىٍ ٛیبٍ ىهشَٟ ی ؿٖٚ ٕلیي ، ثیَٝٙ ؿبىٍ َٕ ٗی ًٜی، ٗیبی ایٜؼب _

 اٛياُی .ثَای ١َِٞٙ ىهشَ ٛيیيٟ ی ٗٚ َٜٓ ٝ دبؿ٠ ثیَٝٙ ٗی 
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 ُثبٖٛ الّ ٙي ثِٞیٖ ٗبٛشٞی ثٜٔي ٍٝی ٙٔٞاٍ ًؼبی٘ َٜٓ ٝ دبؿ٠ ثیَٝٙ اٛياهشٚ إز ؟!

 كو٤ ٛبٓیيٕ .

 ث٠ هيا ثب ؿبىٍ ٛ٘ی سٖٞٛ ظَف ثٍٕٚٞ ٝ ًبٍ ًٜٖ ... ١٘یٚ ی٠ ؿبىٍٝ ىإٍ هَاة ث٠ٚ ىٕشٖ ثٖش٠ ٗی ٠ٙ ._

 ُٙ ػٞاٙ ىٕز ًَ٘ ُى ٝ ٍٝ ث٠ هبٖٛ ثٍٍِ ؿَیي .

٠ ، سب كبال ٠ً ٗٚ ٛجٞىٕ اٌٙبّ ٛياٙز اٗب االٙ ٠ً ٗٚ ُٙ ٗل٘ي ١ٍبٕ ىی٠ِ كن ٛياٍٟ ٗٚ ٛ٘ی ىٖٝٛ هبٓ_

 سٞی ایٚ ه٠ٛٞ ًبٍ ٠ًٜ ، هَثٞٛشٞٙ ثَٕ هٞىٕ ی٠ ًبٍَُ ثب سؼَث٠ ىٍٕز كٖبثی ثَاسٞٙ ٗی ُیَٕ .

 هبٖٛ ثٍٍِ ىٓؼٞیب٠ٛ ىٕز ػَٕٝ٘ ٍا َُكز .

 ٕ .ٕشبٍٟ ػبٙ ... ىهشَٕ ، ُلشٖ ٠ً ٗٚ ث٠ ٛؼٞا اػش٘بى ىاٍ_

 ٕشبٍٟ ؿَیي .

هبّ ث٠ ایٚ ْٖٛ ػٞٝٙ ١یؾ اػش٘بىی ٛیٖز ، ایٜٞ ٛجیٜیي ایٜؼٍٞی ٗٞٗ َٗىٟ ثبُی ىٍ ٗیبٍٟ ، ث٠ ٝهش٘ ىٟ _

 .. ٛ٘ی ىٖٝٛ ... یب ػبی ٠ٜٗ یب ایٚ ىهشَٟ ی ٛیٖ ٝػجی !ٛلَ آىٗٞ ىٍٕش٠ هٍٞر ٗی ىٟ .

 هبٖٛ ثٍٍِ دٔي ثَ ١ٖ ٌُاٙز .

 ْ ػَٕٝ٘ سب ایٚ كي ثی ُثبٙ ٗی ٙٞى ؟ٛ٘ی ك٢٘یيٕ ایٚ ُٙ ٗوشيٍ ؿَا ىٍ ٗوبث

 هبٖٛ ثٍٍِ ؿٖٚ ث٠ ٗٚ ىٝهز .

 ٠ٛ ! ایٚ هٞة ٛجٞى !

 ٖٗٔ٘بً هب٠ٛ اٗ ػبی ػَٕٝ٘ إز ، ٠ٛ ٗٚ !ایٚ یؼٜی 

 ٛؼٞا ػبٙ ..._

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

 ؿٖٚ هبٕٛٞ ػٞٙ ، ٗٚ ٗی ٍٕ ._
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 ِٛبٟ هبٖٛ ثٍٍِ َٜٙٗيٟ ٙي .

 ًٜٖ ، َِٛاٙ ًبٍ ٛجبٗ .ػِیِٕ ث٠ ؿٜيسب اُ ىٕٝشبٖٛ ٗؼَكیز ٗی _

 ؿٍَٕٝ ... آٟ ١٘بٙ س٠ ٗبٛيٟ ی ؿٍَٕٝ ١ٖ ٌٖٙز .

 ٜٖٗ٘ٞٛ هبٕٛٞ ػٞٙ ، ٗی َُىٕ ی٠ ًبٍ سٞی ٗلْ هٞىٗٞٙ دیيا ٗی ًٜٖ ._

 ًیلٖ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ َٕ هٍٞىٟ ٝ ه٘یيٟ ٕ٘ز ىٍ ٍكشٖ .

 ٛؼٞا ػبٙ ..._

٥ٔجٌبٍ ػَٕٝ٘ اٛياهشٖ ٝ ُیَ  ؿٜي ٓلظ٠ ث٠ ؿٚ٘بٙ هؼْ هبٖٛ ثٍٍِ ِٛبٟ ًَىٕ ٝ ثؼي ِٛب١ی ث٠ ٍٝٞر

 ٓت ُلشٖ .

 هيا٢ِٛياٍ ._

 ثبُ ٝيایٖ ُى .

 ٛ٘بٛيٕ سب ثیٚشَ ثٜٕٚٞ .

 ٛ٘بٛيٕ سب ثی٘ اُ آٙ هَى ٕٙٞ .

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ هب٠ٛ ٍا سَى ًَىٕ .

 ١ِاٍ كٌَ ٝ هیبّ ثَ َٕٕ آٝاٍ ٙيٟ ثٞى .

 ًؼب ٗی ٍكشٖ ىٍ دی ًبٍ ؟

 ؿ٠ ًٖی ٍا ىاٙشٖ ً٘ي ًٜي ؟

 ی ٗبٗبٙ ٍا ؿ٠ ٗی ًَىٕ ؟دّٞ ىا١ٍٝب

 اػبٍٟ هب٠ٛ ٍا اُ ًؼب ٗی آٍٝىٕ ؟

 ٕٞاٍ اسٞثٞٓ ٙيٕ .
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 ١٘ب٦ٍٛٞ ُیغ ٝ ؿَم ىٍ كٌَ َٕ ثَ ٜٝيٓی ػٔٞیی ٌُاٙشٖ .

 یٌی یٞسب آٍایِٚبٟ ىٍ ٗل٠ٔ ٝػٞى ىاٙز .

 آٛؼب ٗی سٞاٖٛشٖ ًبٍ ًٜٖ ؟

 َِٗ ؿیِی ثٔي ثٞىٕ ؟

 ی ىاى !آٙ ا٥َاف ١ٖ ٠ً ًٖی دّٞ هيٗشٌبٍ ثَای هب٠ٛ اٗ ٛ٘

 ثی كبّ ىكشَٕ ٍا اُ ًیق ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ دَیٚبٛی إ ٍا ثَ َٕٗ آٝاٍ ًَىٕ .

 ٍا ثیٚشَ ٗی ك٢ٖ٘ . "١یؾ  "١َ ؿ٠ ٍُُٝبٍ دی٘ سَ ٗی ٍٝى ... ٗؼٜبی  "

 ٗٚ ٠ًٓٞ ثبٍ ی اُ ١یؾ ثَ ىٝٗ ٗی ًٖٚ ٝ ایٚ ٠ٕ كَكیِ ٛلٔ ، ػؼیت ِٕٜیٚ إز !

 ١َ هيٕ ٠ً دی٘ ٗی ٍٕٝ ...

 هٞىٕ ٗی ٜٕٙٞ ... ثب ١٘یٚ ٢ُٙٞبی

 ٝيای هَى ٙيٙ إشوٞا٢ٛبیٖ ٍا ُیَ ایٚ ثبٍ ػظیٖ ...

 "! ؿٖ اِٛیِ سَیٚ ٝاّٟ ی ػ٢بٙ إز !  "١یؾ  "

 اسٞثٞٓ ایٖشبى ٝ ٗٚ دیبىٟ ٙيٕ .

 ىیَِ اٌٙی ثَای ٍیوشٚ ٛياٙشٖ .

 ١َ ٍا١ی ٗی ٍكشٖ ثٚ ثٖز ثٞى .

 ١َ ىٍ ٗی ًٞثیيٕ ١ِاٍ هلْ ثيٝٙ ًٔیي ىاٙز .

 ٦ٜٗوی سَیٚ ٍاٟ ، ١٘بٙ ًبٍی ثٞى ٠ً ٛـ٠٘ ًَى .اٝال ٙبیي 

 ؿ٠ ٗی ٙي اَُ ٗوياٍی ٕٖ ٗی هَیيٕ ٝ ىٍ ؿٌای هٞىٕ ٝ ٗبٗبٙ ٗیَیوشٖ ٝ ػلش٘بٙ ٍا ٍاكز ٗی ًَىٕ ؟

 ث٠ هيا ٍَٗ َٙف ىاٙز ث٠ ایٚ ػبٙ ًٜيٙ .
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 اَُ َُٓ هٖٚ هيا ث٠ سٜٖ ٛ٘ی اكشبى سب آٙ ٓلظ٠ ١لز ًلٚ دٕٞبٛيٟ ثٞىٕ .

 ثبٓٚشی ٍاكز ثٌِإٍ ٝ ىیَِ ١َ ُِ ثیياٍ ٕٛٚٞ .ثَ ىٖٓ ٗی هٞإز َٕ 

 ث٠ هب٠ٛ ٠ً ٍٕیيٕ ٝيای ػیؾ ٝ َُی٠ ٗی آٗي .

 هٔجٖ ٍیوز .

 َٕإی٠٘ ًٔیي ث٠ ىٍ اٛياهشٖ ٝ ثب َٕ ث٠ ىاهْ ىٝیيٕ .

ؿٖٚ ١َإیيٟ إ ثَ ٗبٗبٗبٙ ٠ً  ثب هبة ػٌٖی ىٍ آؿٞٗ ثيٝٙ ٓجبٓ َُٕ ٍٝی د٠ٔ ١ب ثَف َُكش٠ ی ُیَ 

 ٞى ٝ ٙیٞٙ ٗی ًَى طبثز ٗبٛي .ُٗیٚ ٖٛٚش٠ ث

 یب اثٞآل٢ْ !_

 ث٠ ٕ٘ش٘ ١ؼٕٞ ثَىٕ ٝ ٙب٠ٛ اٗ ٍا َُكشٖ .

 ٗبٗبٙ ... ٗبٗبٙ ؿی٠ ؟ ... ٗبٗبٗٚ اٝٗيی ثیَٝٙ ؿیٌبٍ؟_

 ؿَهیي ٝ ِٛب١ٖ ًَى ، س٘بٕ ٍٝٞس٘ ٍا هَاٙیيٟ ثٞى .

 ٛـ٠٘ َٗىٟ ؟_

 ٗٚش٘ ٍا ٗوبثْ ؿٚ٘بٙ كیَر ُىٟ إ ثبُ ًَى .

 ی ثب٥ْ ٙيٟ ی هٞا١َٕ ىٝىٝ ُى . ِٛب١ٖ ثَ ٜٙبٕٜب٠ٗ

 ایٚ ٍا اُ ًؼب دیيا ًَىٟ ثٞى ؟!

 ٗبٗبٙ ..._

 ٝيای َُی٠ اٗ سب إٓ٘بٙ ٍكز .

 ٝای ٛـ٠٘ ... ٛـ٠٘ ٗبىٍر ث٘یَٟ ... ٝای ٛـ٠٘ ._

 ىٕز ىٍ ًَ٘ٗ اٛياهشٖ .
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 ٗبٗبٙ ثَیٖ سٞ ، َٕٗب ٗی هٍٞی ._

 ىٝ ىٕشی ثَ َٕٗ ًٞثیي .

 ٛجیٜٖ ىهشَٗٞ هٞاثٞٛيٙ سٞ هبى ... ٝای هيا ... هيا ... هيا .ث٠ ىٍى ... ث٘یَٕ ٗٚ ... ث٘یَٕ _

س٘بٕ ُٝٛ٘ ٍا ٍٝی هٞىٕ اٛياهشٖ ٝ اٝ ٍا ٠ً هٞىٗ ٝ َٗا ٗی ُى ٝ ىاى ٗی ًٚیي ٝ اٙي ٗیَیوز ث٠ 

 ىاهْ ُیَ ُٗیٚ ًٚیيٕ . 

 ١٘بٙ ػٔٞی ىٍ اكشبى ٝ ىٝثبٍٟ ٝ ىٝثبٍٟ ٝ ىٝثبٍٟ ثَ َٕٗ ًٞثیي .

 آٛـ٠ ٗی ُٛي ث٠ ٗٚ ثوٍٞى .َٕٗ ٍا ىٍ آؿٞٗ ًٚیيٕ سب 

 اٙي ١بیٖ هٚي ٙيٟ ثٞىٛي ، كو٤ ٛلٖٖ سَٜ ٝ سَٜ سَ ٗی ٙي .

 ىٍ َٕٕ اِٛبٍ ثبٍی٠ٌ ایی اُ آة ػٞٗ ، س٘بٕ ٗٞی٢َُبیٖ ٍا ٗی ُٕٞاٛي .

 ٗبىٍ ١ؼ٠ ٗی ُى ٝ ٗٚ ... ٗی َٗىٕ .

 اٝ اٙي ٗی ٍیوز ٝ ٗٚ ... ثبُ ٗی َٗىٕ .

 ایب ... ٗیجیٜی ؟يه

 ٙي . یٌجبٍٟ ٝيای٘ هبٗٞٗ

 ُیَ ىٕشٖ ثی كبّ ٝ ٕٖز اكشبى .

 یب هيا ... هياا ... هيایب ..._

 ِٛب١٘ ًَىٕ ، ٍٝٞس٘ ین ثٖش٠ ثٞى ٝ ث٠ ٕلیيی ُؾ ى١ٚ ًؼی ٗی ًَى .

 َٕإی٠٘ ٗٞثبیْ اُ ًیق ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ثب اٍّٝاٛٔ س٘بٓ َُكشٖ .

 هيایب !
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*** 

 

 اٙشٖ ٝ ث٠ اٝ ِٛبٟ ٗی ًَىٕ .ًٜبٍ سوز ٗبىٍٕ ، دب ثَ ٜٝيٓی ػ٘غ ًَىٟ ٝ ُاٛٞ ىٍ ثـْ ى

 اٗبٙ اُ اػجبٍ !

ثب آٙ كبّ هَاث٘ ، ٗؼجٍٞ ٙيٟ ثٞىٕ ث٠ یٌی اُ ثی٘بٍٕشبٙ ١بی ثی ىٍ ٝ دیٌَ ىٝٓشی ثیبٍٝٗ٘ ... ؿٞٙ دّٞ 

 ٛياٙشٖ !

ىاٙز ٍٝی سوز ػبٙ ٗی ًٜي ، ایٚ ثبٍ ١ٖ كبّ ٍٝك٘ ثي ثٞى ١ٖ ػٖ٘٘ ٝ ٗٚ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿ٠ هبًی 

 ثَ َٕٕ ًٜٖ .

 ١٘یٚ !

 كو٤ ثبیي ٗی ٖٛٚشٖ ٝ آة ٙيٛ٘ ٍا س٘بٙب ٗی ًَىٕ .

 اٗبٙ اُ اػجبٍ !

ٝيای ٝیجَٟ ی ُٞٙی إ ىٍ ٌٕٞر ٦ٗٔن اسبم ثبػض ٙي ِٛبٟ ٙ٘بسز ثبٍِ ١َ٘ا١بٙ ثی٘بٍاٙ ىیَِ ٍٝی ٗٚ 

 ثـَهي .

 ی ػ٘ؼی سلٞیٔٚبٙ ىاىٕ ٝ آٍإٍ ثَهبٕشٖ ٝ اُ اسبم ثیَٝٙ آٗيٕ . "ثجوٚیي "

 ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ث٠ ٙ٘بٍٟ ی ٛب ٜٙبٓ هیَٟ ٙيٕ .ُٞٙی ٍا اُ ػیت ٗبٛشٞ إ 

 َٗىى ى٠ً٘ ْٝٝ س٘بٓ ٍا ُىٕ ٝ ٗٞثبیْ ٍا ث٠ ُٞٗ ؿٖجبٛيٕ .

 ث٠ٔ ؟_

 ٝيای َٗى ٖٜٗی ىٍ ُٞٙی دیـیي .

 ٕالٕ ىهشَٕ ._
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 ٍٝٞسٖ ىٍ ١ٖ ٍكز ٝ ٕؼی ًَىٕ ث٠ هب٥َ ثیبٍٕٝ ایٚ ٝيای آٜٙب ٍا ًؼب ٜٙیيٟ إ .

 ٕالٕ ، ثلَٗبییي ؟!_

 ٜٛٚبهش٠ إ .اِٛبٍ ك٢٘یي 

 ٗٚ كالكی ١ٖشٖ ، ديٍثٍٍِ ٝبٓق ._

 كالكی ثٍٍِ ! ىٍ ایٚ ث٢ج٠١ٞ كو٤ ١٘یٚ ٍا ًٖ ىاٙشٖ .

 ث٠ٔ ... ٕالٕ كبع آهب ... ثلَٗبییي ؟ اَٗی ىاٙشیي ؟_

 ٛلٔ ػ٘یوی ًٚیي .

ی ثب ٟٛٞ إ اٝٗيیٖ ىٍ ِٜٗٓشٞٙ ثَای ػٞاة اٗب اِٛبٍ ه٠ٛٞ ٛیٖشی ، ٠ِٗ هَاٍ ٛجٞى َٕ یي ١لش٠ هجَ ثي_

 ىهشَ ػبٙ ؟

 ؿٚ٘بٙ هٖش٠ إ ٍا ٗبٓیيٕ .

َٜٙٗيٟ سٖٞٛ كبع آهب ىیٚت ٗبىٍٕ كبٓ٘ ثي ٙي ٗؼجٍٞ ٙيٕ ىٝثبٍٟ ثیبٍٗ٘ ثی٘بٍٕشبٙ ، اٝال یبىٕ ٛجٞى _

 ٠ً اَُٗٝ سَٚیق ٗیبٍیي .

 ٌٗظی ًَى ، اِٛبٍ ىاٙز كَك٢بیٖ ٍا ثَای ٛلَ ٕٞٗی ٠ً كيٓ ٗی ُىٕ ٝبٓق ثبٙي ٗی ُلز .

 اػبُٟ ٗی ىی ثَای هٞإشِبٍی ثیبیٖ ؟ ٗٞٓلوی ثب ایٚ ٝٝٔز ؟هت ... ىهشَ ػبٙ ، _

 آ١ی ًٚیيٕ .

ِٛب١ٖ ٍٝی ُٙ ٖٜٗی ٠ً دٚز َٕ یٌی اُ دَٕشبٍاٙ ػٞاٙ ٍاٟ اكشبىٟ ثٞى ٝ آش٘بٓ ٗی ًَى ثَای سؼٞی٠ 

 َٕٕ ثی٘بٍٗ ثیبیي ، هیَٟ ٗبٛي .

 ٗبٗبٙ ایٜؼب ُٛيٟ ٗی ٗبٛي ؟

 ثؼيٗ ؿ٠ ؟
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 آىٕ ٍا ٗی ٌٖٙز ؿ٠ ؟ػٖٔبر ٙی٘ی ىٍٗبٛی اٗ ٠ً ًَ٘ 

 ىهشَ ػبٙ ؟_

ثب ٝيای دیََٗى ، ؿٖٚ اُ آش٘بٓ ١بی ُٙ ٖٗٚ ، ٠ً ىاٙز سجيیْ ث٠ كل٘ ٝ ثي ثیَاٟ ٗی ٙي َُكشٖ ٝ َٕ 

 دبییٚ اٛياهشٖ .

 ثـ ... ث٠ٔ كبع آهب ... ٍا١یٖ ._

 ىٍ َٕٕ اًٞ ٙي .ٝيای٘ ث٠ ١ٍبیز ٝ ٙبىی 

 ٗجبٍى ثب٠ٙ اٛٚبءاهلل ._

 ٗجبٍى ثٞى ؟

 !ٛ٘ی ىاٖٛ 

 اٗب ١َ ؿ٠ ثٞى ، اُ ایٚ كبّ هَاة ث٢شَ ثٞى .

 ٜٖٗ٘ٞٛ كبع آهب ._

ُلشٚ ًٝم ُىٟ ی ٝبٓق ٍا ىٍ دٔ ٝيای ديٍ ثٍُِ٘ ٠ً ىاٙز ٍُٝ هٞإشِبٍی ٍا  "ٝاهؼبً ؟!  "ٝيای 

 "١َ ُٗبٙ ٙ٘ب ثلَٗبییي !  "سؼییٚ ٗی ًَى ٜٙیيٕ ٝ ىٍ ػٞاة دیَ َٗى دبٕن ىاىٕ 

 ًَى .هَاٍ ٗياٍ ٍا ٌُاٙز ٝ هياكبكظی 

 ثب آ١ی ػ٘ین ُٞٙی ىٍ ػیت ١ّٞ ىاىٕ .

ؿٜي ُبٗی ٕ٘ز اسبم ٗبىٍ ٍكشٖ ٝ ٝهشی ٦ٗ٘ئٚ ٙيٕ هٞاثیيٟ ث٠ ١َ٘اٟ سوز ثـٔی ٕذَىٕ ٠ً ٗی ٍٕٝ ٝ ٛیٖ 

 ٕبػز ىیَِ ثبُٗی َُىٕ .

 ؿبىٍٝ ًبدٜٖٚ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ اُ ثو٘ ُٛبٙ ثیَٝٙ ُىٕ .

 ىٖٓ ىٍ ١ٖ ٗی دیـیي .
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 ٠ یي ػَ٘ ثبیي ١٘بٙ ٍا ٗی ٍكشٖ ٝ ثٔ !ىاٙشٖ دب ىٍ ٍا١ی ٗی ٌُاٙشٖ ً

 ٜٗ٘ٞع ! "آٛـ٠ هٔجز ٗی هٞا١ي  "ایٚ یؼٜی كشی ىٍ هیبّ ١ٖ ... 

 كالكیِ ثٍٍِ هَاٍ هٞإشِبٍی ٍا ثَای ىٝ ٍُٝ ثؼي ٌُاٙز .

 آجش٠ هٞإشِبٍی ٠ً ٠ٛ ... سؼییٚ َٙای٤ !

 ؿٞٙ ػٞاة ٗظجز ٍا اُ ٗٚ َُكش٠ ثٞى .

 ثبیي ثب هٞىٕ ًٜبٍ ٗی آٗيٕ .

 ُٛيُی ٗٚ ػبیی ثَای آ١ٍُٝبی ثٍٍِ ٝ ٗلبّ ٝػٞى ٛياٙز .ىٍ 

 ٗٚ ثٞىٕ ٝ یي اٛشوبة ٗليٝى !

 ٍا١ی ثٞىٕ .

 ٝبٓق دَٖ ثيی ٛجٞى .

 هّٞ ىاىٟ ثٞى ث٠ ٗبىٍٕ ً٘ي ًٜي .

 هٞىٕ ١ٖ دٜب١ی ٗی یبكشٖ .

 ٌْٗٚ كو٤ آٙ اػ٘بم هٔت ٛبهٞٗ اكٞآٖ ثٞى ٠ً كؼٖ ػظیٖ اكٖبٕبر ديٍ ٍا ث٠ اٍص ثَىٟ !

 ٠ٚ ٗی ُلز .ديٍ ١٘ی

 "ی٠ ٛٞیٖٜيٟ ١٘ی٠ٚ ػبٙو٠ ... ا٠ُ ػبٙن ٛجب٠ٙ ٗی٘یَٟ  "

 اّٝ س٘بٕ ٛٞٙش٠ ١بی٘ ػ٠ٔ٘ ایی ثٞى ٠ً كبال ىاٙز ٗـِٕ ٍا ٗی هَاٙیي .

 "هٔت ٗب ث٠ ىٛیب آٗي سب ... ىٕٝز ثياٍى "

 ٍإز ٗی ُلز .

 هٖٔ ث٠ ىٕز ٗی ُیَی ، ػبٙن ٗی ٙٞی !



 رمان نجوای ناجی

 

 88  ناجی جواین

 

 ثٞىٕ .ٝ ٗٚ ثیـبٍٟ ی هیبّ دَىاُ ... ػبٙن 

 ػبٙن َٗىی ٠ً ٠ٛ َٗا ٗی ٜٙبهز ٝ ٠ٛ كشی ٗی ىاٖٛز ٠ً ٝػٞى ىإٍ .

 ایٚ ػٚن یي ٥َك٠ ی  ٛبث٢ٜؼبٍ ثبیي س٘بٕ ٗی ٙي .

 ٠َُٛٝ ثب سٚ ىاىٙ ث٠ اُىٝاع ، ٗی َٗىٕ .

 ثبیي ایٚ ٍٝیب دَىاُی ٍا س٘بٗ٘ ٗی ًَىٕ .

 ٝػٞى ىاٍى . اُ ثی٘بٍٕشبٙ هبٍع ٙيٕ ، ٗی ىاٖٛشٖ ً٘ی دبییٚ سَ یي ًبكی ٛز ًٞؿي

 هيٕ سٜي ًَىٕ ٝ ٕ٘ز ًبكی ٛز ٍكشٖ .

 ثَای آهَیٚ ثبٍ .

 ثَای ٝىاع !

 ىٍ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ٝاٍ ٙيٕ ٝ یي ٕیٖشٖ َُكشٖ .

 ٍََُٗٝ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ آىٍٓ ٝثالُ٘ ٍا سبیخ ًَىٕ .

 ىٍ اٛشظبٍ ثبٌُُاٍی ٝثالُ٘ ٓت ث٠ ىٛياٙ َُكشٖ .

 هَاٍا إز َٕ یي هَا ػبٙوب٠ٛ ثَٝى .كٔ ٝ كبّ ػبٙوی ٍا ىاٙشٖ ٠ً ثَای آهَیٚ ثبٍ 

 ٝلل٠ ٠ً ثبُ ٙي ِٛب١ٖ ٗبر ٗبٛي .

 ػٌٔ ٠ُٙٞ ی ٝثالُ٘ ٍا ػٟٞ ًَىٟ ثٞى .

 ىٍ ٗلی٦ی ًبٗال دٞٙیيٟ اُ ثَف ، ثب ًالٟ ٝ ًبدٚٚ ٝ یي ٓجوٜي ىٛياٛ٘ب .

 سٞٞیَ ُیجبیی ٠ً ثَای ٝىاع ٗی سٞاٖٛز ػَ٘ی ىٍ ٗـِر كٌبًی ٙٞى .

 ٖ ٝ ث٠ دٖز ػيیيٗ، ثب ایٚ ػٜٞاٙ ، ىٝهشٖ .ؿٖٚ اُ ٍٝٞر ثی ٛوٞ٘ َُكش

 "ٗؼؼِٟ ی اثَ ىٍهٚبٙ  "
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 ثب آٟ ًٞسب١ی اىا٠ٗ ٦ٗٔت ٍا ٦ٗبٓؼ٠ ًَىٕ .

؛ ... ٗوٞٞٝب سٞی ٍُٝای ثبٍٝٛی ٛٞػٞٝٙ ٠ً ثٞىٕ ٝهشی اُ ؿیِی ٛبٍاكز ٗی ٙيٕ ٝ ؿ٠ٞ ٗی هٍٞىٕ  "

 اٙبٍٟ ٗی ًَى ٝ ٗی ُلز .ديٍٕ ىٕش٘ٞ ٗی َُكز ٝ ثب هٞىٗ اُ ه٠ٛٞ ثیَٝٙ ٗی ثَى ٝ ث٠ إٓ٘ٞٙ 

 «هيای إٓ٘ٞٙ ثب آىٗب ، ث٠ ُثٞٙ اث١َب كَف ٗی ٠ُٛ » 

 ٝهشی ٗی دَٕیيٕ ایٚ یؼٜی ؿی ؟ ثب ٓجوٜي ٢َٗثٞٛ٘ ػٞاة ٗی ىاى .

ٝهشی ١ٞا ثبٍٝٛی٠ اثَا ٕیبٟ ٗی ٙٚ ٝ ؿٖ ؿ٠ٞ ١بٙٞٛٞ ُاٍ ٗی ُٛٚ ٝ یو٠ ی ١٘يی٠ِ ٍٝ ٗی ُیَٙ ... آىٕ »

اُ دٚز اثَا َٕى ٗی ٠ًٚ ٝ اثَا ٍٝ ٗب ثبٍٝٙ ٠ً سٕ٘ٞ ٗی٠ٚ ، هٍٞٙیي كٌَ ٗی ٠ًٜ آهَ ُٗٞٙ ٙيٟ ، ا

 «ٍٛٞاٛی ٗی ٠ًٜ ... هٍٞٙیي ١یـٞهز ٛ٘ی ًاٍٟ اثَا سب اثي ٕیبٟ ث٘ٞٛٚ 

 ٝ ث٠ ی٠ اثَ ٠ً هٍٞٙیي ٍٝ ثـْ ًَىٟ ثٞى ٝ ٍٛٞاٛی ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕیي اٙبٍٟ ٗی ًَى ٝ اىا٠ٗ ٗی ىاى .

... ٝهشی اثَ ٗی ىٍه٠ٚ ٗی هٞاى ث٢ز ٛٚٞٙ ثيٟ ... ١ُٜٞ ١ٖ  اثَای ىٍهٚبٙ ٍٝ ىٕز ًٖ ِٛیَ دَٖٕ» 

 «ٗؼؼِٟ اسلبم ٗیٞكش٠ ... 

 اَُٗٝ ١ٖ ٗٚ یي اثَ ىٍهٚبٙ ىٍ ایٚ ١ٞای ین ُىٟ ای ثَكی ىیيٕ ...

 آٍی ٗؼؼِٟ اسلبم ٗی اكشي !

 "ٍ. ًبٗیبة 

 ىٕشی ث٠ ٍٝٞرِ هیٔ اُ اٌٖٙ ًٚیيٕ .

 اٛش٢بی ًبكی ٛز ؿَهیي .ِٛب١ٖ اُ ٝلل٠ ی ٛ٘بیَِٚ ثَ دٜؼَٟ ی ًٞؿيِ 

 ١یؾ اثَی ٛ٘ی ىٍهٚیي !

 ثبُ ١ٖ ث٠ ٗبٛیشٍٞ هیَٟ ٙيٕ .

 ٗٞٓ ٍا ؿَهبٛيٕ ٝ ُِی٠ٜ ی ٛظَارِ دٖز ٍا ثبُ ًَىٕ .

 ایٚ اٝٓیٚ ثبٍی ثٞى ٠ً ٗی هٞإشٖ ثَای٘ ٛظَی ثٜٞیٖٖ ... ٝ آهَیٚ ثبٍ !
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 یي ٍإز ث٠ َٕاؽ سبیخ ٛظَ ٍكشٖ .ثی آ٠ٌٛ ثبهی ٛظَار ٍا ثوٞاٖٛ 

 هٖ٘ز ٛبٕ یي ثبٍ ٛٞٙشٖ ٛؼٞا ، ثؼي دبى ًَىٕ ٝ كو٤ ٠ٕ ٛو٠٦ ٌُاٙشٖ .ىٍ 

 یي آىٍٓ ای٘یْ ٍا ١٘ب٦ٍٛٞی سبیخ ًَىٕ سب ثَای طجز ٛظَ ایَاى ِٛیَى ٝ ىٍ هٖ٘ز ٛظَ ٛٞٙشٖ .

ػبٓیؼٜبة هٞاث٢بیٖ ... ! ىٍ َُٕٗیٚ ٗٚ ػَ٘یٖز ٠ً اث١َب ، هبًٖشَی اٛي ... ٝ سب اثي ١٘یٚ إز ٠ً  "

 "١ٖز ! 

 ىٕز َُٓاٙ ُِی٠ٜ ی كَٕشبىٙ ٛظَ ٍا ُىٕ .ثب 

 ؿٜي ٓلظ٠ ٌٗض ًَىٕ ٝ ثؼي ٝلل٠ ٍا ثٖشٖ ٝ ث٠ هٔت ٛب آٍاٖٗ ؿَٜ ُىٕ .

 "هياِٛياٍر ػبِٙ ػبٙ !  "

 

*** 
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 «هبًٖشَی » كْٞ ىٕٝ 2 

  َٕ دبییٚ اٛياهش٠ ثٞىٕ ٝ ث٠ ًل٢ٚبیٖ ِٛبٟ ٗی ًَىٕ .

 ٕلیي ثٞى ثب یي ُْ ثٍٍِِ هبًٖشَی .

 اُ هبًٖشَی ٗشٜلَ ثٞىٕ .

 ایٚ ٍَٛ ٓؼٜشی ثبػض ٗی ٙي َُٕیؼ٠ ثِیَٕ .

 ١َ ؿ٠ كٔ ثي ثٞى ث٠ ىٖٓ ٗی ٍیوز .

 ٓؼٜز ث٠ هبًٖشَی !

 دب١بیٖ ٍا ػوت سَ ثَىٕ سب ٢ُٔبی ًلٖٚ ُیَ ىاٗٚ د٢ٜبٙ ٙٞٛي .

" َٟ٢٦ٗ "  ! 

 إٖ هِٜٚی ثٞى اٗب ... ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ٢١٘٘ ًٜٖ .

 الاهْ ٠ٛ ثَای هٞىٕ !

 ه٦بة ٙيٟ ثٞىٕ . "ٛؼٞا  "٠ ػَ٘ی ٗٚ ً

ٗی ىاٖٛشٖ ٌْٗٚ ایٚ ُٙ ٖٗشجي ثب إٖ٘ ٛیٖز ، اٝ كو٤ سالٗ ٗی ًَى ٠٘١ ؿیِٕ ٍا هَى ًٜي ٝ اُ اّٝ 

 ثٖبُى .
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 ٗٚ ٍا ثٌٚي ٝ آٛـ٠ ٍا هٞى ىٕٝز ىاٍى هٔن ًٜي .

 ٚ !ٗبىٍٕ ىٍ ث٢شَیٚ ثی٘بٍٕشبٙ ٢َٙ ثٖشَی ٙيٟ ثٞى ٝ سبٝاٛ٘ ... ٗٚ ثٞىٕ ... س٘بٕ ٝػٞى ٗ

 ُاىٟ ٙي . "٢٦َٟٗ  "َٗى ٝ  "ٛؼٞا  "ٍُٝ هٞإشِبٍی 

 . ٗبىٍ ٝبٓق ثب ٣َٙ ٝ ٥َٝٙی ٍا١ی ٙيٟ ثٞى ث٠ هٞإشِبٍی إ ثیبیي

 ٣َٙ ١بیی ٠ً ٗؼجٍٞ ث٠ دٌیَٙٚبٙ ٙيٟ ثٞىٕ .

 ث٠ هب٥َ ٗبىٍٕ ... ث٠ هب٥َ هٞىٕ ...

ٍا  ٝ ثی ػ٢بُیٖ  ىٍٗبٙ ٗبىٍاٝ ُلز ثی٘ اُ دٜغ ٠ٌٕ ٢َٕٗ ٛ٘ی ًٜي ، ىٍ ػٞاة اػشَاٟ دَٖٗ ١ٖ ٜٗز 

 َٕٕ ٌُاٙز .

 هٞىٙبٙ ُٛيُی ًٜیٖ ٝ ١یـِبٟ اُ آ٢ٛب ػيا ٛٚٞیٖ . یي ثباٝ ٣َٙ ًَى ٠ً ثب

 ُلز ٠ً ١َُِ كن ًبٍ ًَىٙ ٛوٞا١ٖ ىاٙز .

 ُلز آثَٝی هبٛٞاىٟ ٙبٙ اػبُٟ ٛ٘ی ى١ي ٗیبٙ ػوي ٝ ػَٕٝی كب٠ٔٝ ثیٞكشي ٝ ثبیي اّٝ ث٢بٍ اُىٝاع ًٜیٖ . 

ٕبّ هٞا١َٕ ٝجَ ٌٜٛیٖ ث٠ ىٝ ث٢ب٠ٛ، اّٝ آ٠ٌٛ ث٠ ػَ٘ ٗبىٍٕ اٗیيی ٛجٞى ٝ ىٕٝ ٠ً اَُ ٗؼ٦ْ  اَٝاٍ ىاٙز سب

  ًٜیٖ ٌٗ٘ٚ إز ثوی٠ ی هبٛياٛٚبٙ ثل٢ٜ٘ي ػَٝٓ كالكی ًؼب ُٛيُی ٗی ًٜي ٝ آثَٝیٚبٙ ثَٝى .

 ٣َٙ ًَى ىٍ َٗإٖ ػوي ٝ ػَٕٝی الّ ٕٙٞ ٝ ث٠ ًٖی ِٛٞیٖ ثی ًٔ ٝ ًبٍ ١ٖشٖ .

َى ٛبٖٗ ٍا َٕ ػوي ػٟٞ ًٜٖ ؿٞٙ ٛ٘ی سٞاٖٛز سلْ٘ ًٜي ٛبٕ ػَٕٝ٘ ٛبٗی ٕجي ثبٙي ٝ ىٕشٍٞ ٝبىٍ ً

! 

 ٝ س٘بٕ اكَاى هبٛٞاىٟ اٗ ىٍ ٗوبثْ هٞإش٠ ١بی٘ ى١بٙ ثٖشٜي ، كشی كالكیِ ثٍٍِ .

 ٝ ثَای ٗٚ ٍا١ی ػِ هجّٞ هٞإش٠ ١بی٘ ثبهی ٛ٘بٛي .
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ػويِ ٛب ٢ُبٛی ىٍ ایٚ بیٖ َٕ ٕلَٟ ی ایٚ ٙي ٠ً كبال ثب ؿبىٍی ٕلیي ثَ َٕ ٝ ِٛب١ی ىٝهش٠ ثَ ًل٢ٚ

٠ً كشی ٛ٘ی ىاٖٛشٖ هب٠ٛ ی ًیٖز ، ٖٛٚش٠ ثٞىٕ ، آٙ ١ٖ ىٍ ًٜبٍ یي ایی ثٍٍِ ٝ ىٍٛيٙز  ٝیالیی

 هبٛٞاىٟ ی ثب ًالٓ ػؼٔی ٠ً ديٍ ٝبٓق ثَای كلظ آثَٝی هٞىٗ ثَای ٗٚ ػٍٞ ًَىٟ ثٞى .

ٓجبٓ یي ٗبىٍ ٝلیق ٝ ٕالٕ ىٝ هٞا١َ ثٍٍِ سَ اُ هٞىٕ ٝ یي ثَاىٍ ًٞؿي ٝ ؿٜي سب هب٠ٓ ٝ ػ٠٘ ٠ً 

 ١بی سٜٚبٙ ٗی اٍُیي ث٠ س٘بٕ ُٛيُی ٗٚ .

 ُٔٞیٖ ٍا َُكش٠ ثٞى . ِٕٜیٚ ثـ٢ی

 ًبٗ ایٜويٍ ٍٝیب دَىاُ ٛجٞىٕ .

 ٕ .ًبٗ ایٜويٍ هٞاث٢بی هٞٗ ٛ٘ی ىیي

 اٗب ... ؿَم ىٍ ػٚن ثٞى ٝ آٍاٗ٘ .، ٍُم ٝ ثَم ٛياٙز ، ٟ ٛجٞى ىٍ هٞاث٢بی ٗٚ ... ػَٕٝی إ ثب ٌٙٞ

 ىٍ ًٜبٍ َٗىی ٠ً ... ثَای٘ ػبٙ ٗی ىاىٕ .

 . یٖ ٗی آٗي ٝ ٛبػیِ ١ٍُٝبی ثی ًٖی إ ٗی ٙي١بَٗىی ٠ً ىٍ ٍٝیب

 ىٍ هیبّ ٗٚ ... ١٘ی٠ٚ اٝیی ثٞى ٠ً هٔجٖ ثب ىیيٙ ػٌٖ٘ ث٠ ١َثبٙ ٗی اكشبى .

 بٝر ىاٙز .اٗب كویوز ٛبػٞاَٛ٘ىا٠ٛ سل

 ٝ ٗٚ ثب ١ٍبیشی ٛبٍا١ی ، ىاٙشٖ ث٠ إشوجبّ كویوز ٗی ٍكشٖ .

 ؿٖٚ اُ ًل٢ٚبیٖ ًٜيٕ ٝ ث٠ آی٠ٜ ی ػظیٖ آؼظ٠ ی ٕلَٟ ی ػوي هیَٟ ٙيٕ .

 ؿبىٍ ٕلیي ٝ ٍَٕٝی ٝ ٓجبٓ ٕلیيٕ ؛ ٍَٛ ٍٝٞسٖ ٍا ثی٘ اُ آٛـ٠ ثٞى دَاٛيٟ ثٞى .

 ثی كبٓی إ دی ثَى .آٍای٘ ُیبىی ٛياٙشٖ ثَای ١٘یٚ ١ٖ ٗی ٙي ٍاكز ث٠ 

ِٛب١ٖ ً٘ی ىٍ آی٠ٜ ؿَهیي ٝ ٛب ٗلٖٞٓ ثَ ٝبٓق ٖٛٚز ٠ً ثب كب٠ٔٝ ایی ٛیٖ ٗشَی ًٜبٍٕ ٖٛٚش٠ ثٞى ٝ 

 ًز ٙٔٞاٍ ًَٕ ٍِٛی ثَ سٚ ىاٙز ١َ٘اٟ دیَا١ٜی ثب یو٠ ی ىیذٔ٘بر .

 ١ٞٗبی ٝبف ًٖ دٚش٘ ٍا ث٠ یي ٕٞ ٙب٠ٛ ًَىٟ ثٞى ٝ ػیٌٜ٘ ٍا ث٠ ؿٖٚ ٛياٙز .
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ٚ ٍا ٗی دَٕیيٗی ُلشٖ ٗيّ ١٘یِٚی ١ٞٗبی٘ ٠ً ً٘ی ٙٔوش٠ ثٞى ثیٚشَ ث٠ ٍٝٞر ًٚیيٟ اَُ ًٖی ٛظَ ٗ

 اٗ ٗی آیي .

 "اٗب ٛظَٕ ٢ٖٗ ٛجٞى ، ١٘ب٦ٍٛٞ ٠ً كٔو٠ إ ٍا ٗبىٍ ٝبٓق ١َ٘اٟ هٞا١َٗ ٠ً ث٠ ٛظَٕ إ٘٘ ؿیِی ٙجی٠ 

 سٜٖ ًَى .ىٝهز ٝ  "٢٥ٍٞا  "ثٞى ، هَیيٛي ٝ ٓجبٓ ػوي ٝ ػَٕٝی ٍا ١ٖ ػَٝٓ ثٍُِٚبٙ  "ٕ٘ی٠ 

 ٗوبثٖٔ هَاٍ َُكز . -ٗبىٍ ٝبٓق  -ٕیوٌٞٛی ىٍىٛبى ث٠ د٢ٔٞیٖ ٖٛٚز ٝ ثؼي ٍٝٞر إٓی٠ هبٖٛ 

 ٙبٛٔ آٍٝىٕ ػیؾ ٌٛٚیيٕ .

 ایٜويٍ ثی كیب ٛجبٗ ىهشَ ... َٕسٞ ثٜياُ ٝ ػٞاةِ ػبهيٟ ثيٟ آثَٝٗٞٛٞ ثَىی ._

 ٝ َٕ ثٜٔي ًَى ٝ ثب ٝيایی ٍٕب هٜيٟ ًٜبٙ ث٠ ػ٘غ ٜٗشظَ ُلز .

 ُیَ ٓلظی ٗی هٞاى . ػَٕٖٝ_

ٕ٘ی٠ ٠ً ًٜبٍ ٗبىٍٗ ایٖشبىٟ ثٞى ثب ٌٗظی ًٞسبٟ آٗي ، ىٕشٖ ٍا َُكز ٝ اِٛٚشَ كیَُٟٝ ی ظَیلی ٍا ثَ 

 اِٛٚشٖ ٛٚبٛي ٝ ُیَ ٓت ٠ُِٗٗ ًَى .

 ثؼٜت ىی٠ِ !_

 آٍی ثؼٜت ٛؼٞا ... ٠ٛ ٛؼٞا ٠ٛ ... ٢٦َٟٗ !

٘ ًٚ ىیَِ ... ىٕز اُ آ١ٍُٝبی ىٕز ٛیبكشٜی ثؼٜت ىهشَ ... ؿٖٚ ثَ ٍٝیب١بی ىٕز ٛیبكشٜی ثجٜي ... س٘بٗ

 ار ثٌ٘ ... 

 ثؼٜت !

 ِٛب١ی ث٠ ٗبىٍ هالثی ٝ ؿَم ىٍ ػٞا١َاسٖ اٛياهشٖ .

 ثبیي ٗی ُلشٖ ثب اػبُٟ ی ٗبىٍٕ ؟

 آٙ ثیـبٍٟ ٠ً ثی هجَ اُ ٠٘١ ػب ىاٙز ٠ُٙٞ ی ثی٘بٍٕشبٙ ػبٙ ٗی ًٜي ... 

 ديٍ ١ٖ ٠ً ٕی٠ٜ ی هجَٕشبٙ ثٞى .
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 ثٍُِشَ ؟

 ٖ ٠ً اُ سَٓ هَع ٝ ٗوبٍع ٗب هٞىٗ ٍا َٕ ث٠ ٛیٖز ًَى ، ثٍُِشَ ٗلٖٞة ٗی ٙي ؟ىایی ػبٛ

 "اػبُٟ اُ ًی ثِیَٕ ؟  "

 "هيایب ... كو٤ سٍٞا ىإٍ ... اػبُٟ ؟!  "

 ث٠ٔ !_

 ك٢ب ا٠ٔ٢ٔ١ُ ٝ ٝٔٞار ٠ً ىٍ ١ٖ ٗی آٗیوز ، ٜٗلؼَ ٙي .

 ث٠ٔ ... یؼٜی س٘بٕ ٙي !

 ٝ ػَٝٓ ایٚ هبٛياٙ ٙيٕ . یؼٜی ٗٚ ٢٦َٟٗ ٕشٞىٟ ، ١َٖ٘ ٝبٓق كالكی

 یؼٜی ... هيا ٢ِٛياٍ هٖٔ ٢َٗثبٖٛ .

 یؼٜی ىیَِ ٛوٞا١ٖ ىیي ... ٛوٞا١ٖ ٛٞٙز .. ٛوٞا١ٖ هٞاٛي .

 

 

*** 

 

 ُاٛٞ ىٍ ٌٖٙ ػ٘غ ًَىٕ ٝ ث٠ إٓ٘بٙ دَ اُ ٕشبٍٟ ٠ً آٖٛٞی دٜؼَٟ ٗی ىٍهٚیي هیَٟ ٙيٕ .

 سوز ثٍٍِ ٝ َٕٛ َُٕ ، سٚ ث٠ سِٚ دٜؼَٟ هَاٍ ىاٙز .

 ٠ ی دَٝیٚ ٗی ُٚشٖ ىٍ إٓ٘بٙ .دی هٞٙ

 ١َ ثبٍ ىٖٓ ٗی َُكز ، ٕشبٍٟ ١ب ٓجوٜي ث٠ ٓجٖ ٗی آٍٝىٛي .
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ديٍٕ ١٘ی٠ٚ ٙج٢ب ُیَ اٛياُٟ ىٍ كیب٣ هب٠ٛ ٗی اٛياهز ٝ َٗا ًٜبٍ هٞى ٗی ٛٚبٛي ٝ ٍٝٞر ١بی كٌٔی ٍا 

 ٛٚبٖٛ ٗی ىاى .

 اُ ١٘بٙ ًٞىًی ػبٙن ه٠ٙٞ ی دَٝیٚ ثٞىٕ .

 آٙ ... هٔت آىٕ ٍا آٍإ ٗی ًٜي .ديٍٕ ٗی ُلز ِٛبٟ ًَىٙ ث٠ 

 َُؿ٠ ٍث٦ی ٛياٙز ، اٗب ١٘بٙ ثبٍٝی ٠ً ىٍ ١ًٚ ًٞىًب٠ٛ إ كَٝ ٍكش٠ ثٞى ، ٝاهؼب ٗی سٞاٖٛز آٍاٖٗ ًٜي .

 آ١ی ًٚیيٕ ، اُ ایٚ ُاٝی٠ ٛ٘ی ٙي ه٠ٙٞ ی دَٝیٚ ٍا ىیي .

 َى .اٗب ٗوْ٘ ٕیبِٟ آ٘بٓ ىُٝی ٙيٟ ی إٓ٘بٙ ٗظْ یي اطَ ١َٜی ، ؿٖٚ ٍا ٛٞاُٗ ٗی ً

 اِٛبٍ كشی ٕوق ُٗیٚ ١ٖ ىٍ ثبالی ٢َٙ ُیجب سَ ثٞى .

 اٝال ٠٘١ ؿیِ ُیجب ثٞى ... ُیجب ٝ ٍاكز .

اُ ٝاكيِ ًٞؿي ٥جو٠ ثبالیی ٠ً كشی اُ هب٠ٛ ی ديٍی ٗٚ ١ٖ ثٍٍِ سَ ثٞى ، َُكش٠ سب اسبم هٞاة آثی ٝ 

 ٠َٕٗ ایی ٍَٛ ٝ ىٗذبیی ١بی هَُٞٙی !

 بُٟ ؿیيٟ ٙيٟ ٗی ىاى .س٘بٕ هب٠ٛ ثٞیی ٙجی٠ ثٞی ٙت ث١ٞبی س

 ىیٞاٍ ١ب دَ ثٞى اُ ػٌٔ ١بیی ١َٜ ٜٗيا٠ٛ اُ ٥جیؼز .

 ٗظْ س٠ٌ ایی اُ ث٢ٚز .

 ایٜؼب هٔجٖ ىٍ آٍاٗ٘ ٗی ُى .

 كبّ ٝ ١ٞای هِٜٚی ىاٙز ایٚ هب٠ٛ  .

ثؼي اُ َٗإٖ ٛلِٖیَ ػَٕٝی ٗب ٍا ٍا١ی ٥جو٠ ی ىِٕٝ آٙ ٝیالی ثٍٍِ ًَىٛي ، اٗب ٝبٓق َٗا ىاهْ كَٕشبى 

 ز هٞىٗ ؿٜي ىهیو٠ ی ىیَِ ثَ ٗی َُىى .ٝ ُل

 ای٦ٍٜٞی ث٢شَ ثٞى .
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ای٦ٍٜٞی ثب هیبّ ٍاكز سَی ٓجبٓ ػٟٞ ٗی ًَىٕ ٝ ثب ٗلی٤ هب٠ٛ ایی ٠ً هَاٍ ثٞى ػَ٘ی ًبٙب٠ٛ إ ثبٙي 

 ، آٜٙب ٗی ٙيٕ .

 ٝيای سن ثبُ ٙيٙ ىٍ ِٛب١ٖ ٍا دٜؼَٟ َُكز .

 آٍٝىٟ ثٞى .١ُٜٞ ٓجبٓ ٍٕ٘ی اٗ ٍا ث٠ سٚ ىاٙز ٝ كو٤ ًش٘ ٍا ىٍ 

 اػبُٟ ١ٖز ؟_

 ٓجوٜي سٔوی ُىٕ ، ثَای ٍٝٝى ث٠ اسبم هٞاة هٞىٗ ىاٙز اُ ٗٚ اػبُٟ ٗی َُكز .

 ثلَٗبییي ._

 َٕ دبییٚ اٛياهز ٝ ػٔٞ آٗي ٝ ٠ُٙٞ ی سوز ٖٛٚز ٝ دب١بی٘ ٍا ػ٘غ ًَى .

 ٌٕٞس٘ ثبػض ٙي ث٠ اٝ ِٛبٟ ًٜٖ ، ثب ؿٚ٘بٛی ث٠ ٙير َِٙٗیٚ ث٠ ٗٚ هیَٟ ٙيٟ ثٞى .

 ِٛب١٘بٙ ، ث٠ كَك٘ آٍٝى . سالهی

 ٛؼٞا ..._

 ! "٢٦َٟٗ  "ٝ ٕبًز ٙي ... كش٘ب یبىٗ اكشبى ٠ً ىیَِ ٛؼٞا ٛیٖشٖ ... ثبیي ثِٞیي 

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

 اٗب ٠ُِٗٗ ی هلیل٘ ٠ًٞٙ إ ًَى .

 ١٘ی٠ٚ كَٖر ىاٙشٖ ثشٖٞٛ ػبی هبٕٛٞ ٕشٞىٟ ثِٖ ... ٛؼٞا !_

 ىٝثبٍٟ ِٛب١٘ ًَىٕ ، ٗشؼؼت !

 جش٘ ٍا ثب ٝيای ٍٕب سَی ث٠ ُٖٞٙ ٍٕبٛي .اىا٠ٗ ی ٝل

 ٗی سٖٞٛ ثِٖ ٛؼٞا ؟!_

 ثب آ١ی ِٕٜیٚ ٛبٓیيٕ .
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_! َٟ٢٦ٗ 

 اِٛبٍ ٓلظ٠ ایی ٛل٢٘یي ؿ٠ ٗی ُٞیٖ .

 ؿٚ٘بٛ٘ َُى ٙي ٝ ٗبر دَٕیي .

 ؿی ؟_

 ثبُىٕ َُكش٠ إ ٍا ثیَٝٙ كَٕشبىٕ .

 هٞٛٞاىر ُلشٚ اُ ایٚ ث٠ ثؼي إٖ٘ ثبیي ٢٦َٟٗ ثب٠ٙ !_

ٛی٠ ثيٝٙ دٔي ُىٙ ث٠ ٗٚ ِٛبٟ ًَى ٝ ثؼي ثَهبٕز ٝ ىٝ هيٕ سوز ٍا ىٍٝ ُى ٝ ثب كب٠ٔٝ ی ثَای ؿٜي طب

 ً٘ی ، ٍٝ ث٠ ٍٝیٖ ٖٛٚز .

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

 آٍإ ٠ُِٗٗ ًَى .

 ٗی٠ٚ ِٛب١ٖ ًٜی ؟_

 هٞا١٘ دَ اُ ٗلجز ًالٗ٘ اػبُٟ ٛياى ٓغ ًٜٖ ، ِٛبٟ ثبال آٍٝىٕ ٝ ث٠ ؿٚ٘بٙ ٕیبٟ ٍِٛ٘ ىٝهشٖ .

 ىٍ ٌٕٞر هیَٟ ث٠ ؿٚ٘بٖٛ ٙي ٝ ثؼي اىا٠ٗ ىاى .ؿٜي ٓلظ٠ 

ٗٚ ٛ٘ی سٖٞٛشٖ ٗوبٓلشی ثب كَك٢بی ٗبىٍٕ ثٌٜٖ ؿٞٙ اَُ كَكی ٗی ُىٕ ٌٗ٘ٚ ثٞى سٞ ٍٝ اُ ىٕز ثيٕ ... _

اٗب ٗی هٞإ ثيٝٛی اُ ایٚ ٓلظ٠ ث٠ ثؼي ٠ً ىی٠ِ ٦ٗ٘ئٚ ٙيٕ ًٖی ٛ٘ی س٠ٛٞ ٗب ٍٝ اُ ١ٖ ػيا ٠ًٜ ، ١َ 

 ٜٖ ... سٞ ثَای ٗٚ ٛؼٞایی ... ىهشَی ٠ً ػبٙوٖٚ !ًبٍی ثَای هٞٙلبٓی سٞ ٗی ً

 ثب ؿٚ٘بٙ َُى ث٠ اٝ ِٛبٟ ًَىٕ ، ایٚ كَك٢ب اُ اٝ ثؼیي ثٞى .

 ثبُ ١ٖ ث٠ سؼؼجٖ ىاٗٚ ُى .

 ١َٝ ًبٍی ٗی ًٜٖ ٠ً سٞ ١ٖ ػبٙوٖ ثٚی ... ١َ ًبٍی !_
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 اكٖبٓ ٗی ًَىٕ آٙ ٝبٓق هجٔی ٍا ثَىٟ اٛي ٝ یٌی ىیَِ ٍا ث٠ ػبی٘ ٌُاٙشٜي .

 ٍ كٌَٕ ٍا هٞاٛي .اِٛب

سٞ كبال ١َٖ٘ٗی ... هجْ اُ ایٚ ١یؾ اهشیبٍی ىٍ ٍٗٞىر ٛياٙشٖ ٝ ١َ ؿی ١ٖ ٗی ُلشٖ ػِ ای٠ٌٜ اٌٗبٙ _

ىاٙز هٞٛٞاىٟ ٕ ٓغ ًٜٚ ، كبیيٟ ایی ٛياٙز ... اٗب كبال ١یؾ ًٔ ٛ٘ی س٠ٛٞ ثبػض آُاٍ سٞ ث٠ٚ ... هیبٓز 

 ٍاكز !

 َٗىى ٝ ٠ًٞٙ دبٕوی ثَیيٟ ىاىٕ .

 ٜ٘ٞٙ !ٗــ  ... ٗ_

 اُ ٍٝی سوز ثَهبٕز .

ِٛبٟ َِٛاٖٛ كًَبس٘ ٍا ىٛجبّ ٗی ًَى ، ٗی سَٕیيٕ ... ٗی ىاٖٛشٖ آهَ ایٚ ثلض ٝ كَك٢ب ث٠ ؿیِی هشٖ ٗی 

 ٙٞى ٠ً ...

 ٠ٛ ! ١ُٜٞ ثَای٘ آٗبىٟ ٛجٞىٕ !

 ٍاكز ثوٞاة ٛؼٞا ػبٙ ... ٗی ىٖٝٛ هٖش٠ ایی ..._

 ثٕٞیي .ػٔٞ آٗي ٝ ثب ٌٗظی دیٚبٛی إ ٍا ثب َُٓ ٗلٖٕٞی 

 َٙٗی ٛلِٖیَ َٕٕ ٍا دبییٚ اٛياهز .

 ٛ٘ی هٞإز ایٜؼب ثوٞاثي ؟

 َِٗ ٙت ػَٕٝی اٗ ٛجٞى ؟

 َِٗ ٗی ٙي اُ ؿَیِٟ اٗ ثٌٍِى ؟

 كٌَٕ ٍا هٞاٛي ؟ ... ػؼت اكش٢بكی !

ٛؼٞا ٗٚ ػبٙوشٖ ... ١یـی ػِ ٍاكشی سٞ ثَإ ٢ٖٗ ٛیٖز ... ١َ ٝهز سٞإ ایٚ اكٖبٓ ٍٝ ث٠ ٗٚ ىاٙشی ، _

 ٠ً ٍإز ٍإشی ٗلَٖٗ ٗی ٙی . اٝٙ ٝهش٠



 رمان نجوای ناجی

 

 111  ناجی جواین

 

 ٝ ثب ٓجوٜي ػ٘یوی ٙت ثویَ ُلز ٝ اُ اسبم ثیَٝٙ ٍكز .

 ٍكز ٝ ىٖٓ ٍا آٙٞة ًَى !

 ایٚ َٗى ٕبىٟ ی ثی ىٕز ٝ دب ... ٍٝی ىیَِی ١ٖ ىاٙز ... یي ٍٝی ُیبىی ػبٙن !

 

 

*** 

 

 ىٍ هبث٠٘ٔ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ثٞ ًٚیيٕ .

 ثٞىٕ اٗب هجال ١یؾ ٝهز ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ سب ایٚ كي سٜٞع ىٍ دوز ٝ دِ ث٠ هَع ثي١ٖ .١٘ی٠ٚ ػبٙن آٙذِی 

 ١یؾ ٝهز ٠ٛ دٞٓ٘ ثٞى ، ٠ٛ اٌٗبٛ٘ ، ٠ٛ ًٖی ٠ً ثوٍٞى !

 ىٖٓ ١ؼق ٗی ٍكز اُ ىیيٙ ىٝ ٠ٕ ٗيّ ؿٌا ٠ً ١ِ٘ٗبٙ ىٍ كبّ دوز ثٞىٛي .

١ٍب ایٚ ؿٌا ٍا ىٍٕز ًَىٟ ٍَٛ ٝ ثٞی هٍٞٙز ػبٓی ٙيٟ ثٞى ، ٗی ىاٖٛشٖ ِٟٗ اٗ ١ٖ هٞة إز ، ثب

 ثٞىٕ .

 ٙؼ٠ٔ ی ُیَ ثَٛغ ٍا ١ٖ ًٖ ًَىٕ .

 َٕی ١ٖ ث٠ َٗؽ ١بی ىٍ كبّ َٕم ٙيٙ ، ُىٕ .

 كبّ هٞٙی ىاٙز آٙذِی ًَىٙ ىٍ ایٚ هب٠ٛ .

 ُیَ ؿٚ٘ی ِٛب١ی ث٠ ٝبٓق اٛياهشٖ ٠ً آٖٛٞی آٙذِهب٠ٛ ثب ٠ّٓ ١ب ىٕز ث٠ َُیجبٙ ثٞى .

شبٍٟ إز ٝ اُ ١َ اِٛٚش٘ یي ٕهٞىٗ سَسیت ىَٕ ٍا ٗی ى١ي ٝ آٙذِ دٜغ  ١٘یٚ ىٟ ىهیو٠ ی دی٘ ُلز

 ىَٕ ٗی ٍیِى ٝ اُ ایٚ كَك٢ب .
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 ىٍ ثیبٍٝى . ٛ٘ی سٞاٖٛز١ٖ  ٍا اٗب كبّ اِٛبٍ ، ١٘بٙ یي ٠ّٓ

 ٓجوٜيی ػ٘ین ثَ ٓجٖ ٖٛٚز .

 .دبٍٝؿیٚ دبٍٝؿیٚ ػٔٞ ٍكشٖ ٝ آٍإ ىٕز ىٍٝ ٌٙ٘٘ كٔو٠ ًَىٕ ٝ َٕ ٗیبٙ ًشل٘ كَٝ ثَىٕ 

 ٘ ٍا ث٠ ٍی٠ كَٕشبىٕ .یػ٦َ هٞٗ ٙبٗذٞی ُْ ث٢بٍ

 ثٞی آٍاٗ٘ ٗی ىاى ایٚ َٗى .

 ىٍ ؿ٠ كبٓی آٙذِثبٙی ؟_

 هٜيیي ٝ ٠ّٓ ٍا ٍٝی ٗیِ ٌُاٙز ٝ ث٠ ٥َكٖ ؿَهیي ، س٘بٕ ٓجبٓ ٝ ىٕز ٝ ٍٝٞس٘ ٠ّٓ ٝ هب٠ٗ ثٞى .

 ٓز سٞی ایٚ ًبٍا !ٗٚ سٖٔیٖ٘ ... ایٚ ٠ّٓ ٝ ىَٕ ىٕز هٞىسٞ ٗی ث٠ٕٞ ... اٝال َٗى ٝ ؿ٠ ث٠ ىهب_

 د٢ٜبٙ ًٜٖ .ٍا ىٕز ثَ ى١بٙ ٌُاٙشٖ سب هٜيٟ ی د٢ٜی ٠ً ثَ ٓجٖ ٖٛٚش٠ ثٞى 

 ایٚ ؿ٠ هیبك٠ ای٠ ٝا٠ٕ هٞىر ىٍٕز ًَىی ؟_

 هٜيیي .

 ٌَٛىٟ ًبٍ ٍٝ ٛجَ ث٠ ًبٍ هبٕٛٞ !_

 ٙب٠ٛ ثبال اٛياهشٖ .

 ىَٕٝ ىٍٕز ٗی ًٜی .هٞىر ُلشی _

 .ٍٝٞس٘ ٍا ٗظٕٔٞ ًَى ٠ُٛٞ إ ٍا ثٕٞیي ٝ 

 ٛ٘ی ٠ٙ ػبٍٝ ًٜٖ ؟_

 اثَٝ ثبال اٛياهشٖ ٝ ىٕز ثَ ًَ٘ ُىٕ .

 ٛٞؽ  !_

 !، هٜيیيٕ هٜيیي 
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 ىٕز ثَ ًَٕ٘ كٔو٠ ًَى ٝ َٕ ىٍ َُىٖٛ كَٝ ثَى .

 ػٞٙ ٠ٜٗ ایٚ هٜيٟ ١بر هبٕٛٞ ._

 ٝيای هٜيٟ إ ثبال سَ ٍكز .

 ٗی ىاٖٛز ث٠ ٙير َُىٖٛ هٔؤٌی ٕز .

 ٝای ٌٛٚ ٝبٓق !_

 ٝيای َُٛ ىٍ آٗي .١ِ٘ٗبٙ ثب ٍی٠ٖ ٍكشٜٖ 

 ٝای هبى ث٠ َٕٕ ... اٝٗيٙ !_

 ُٖٞٙ ٍا ثٕٞیي .

 هت كبال ٠ِٗ ك٠ٔ٘ ًَىٙ ث٢٘ٞٙ ٠ً ایٜويٍ سَٕیيی ؟!_

 آٍی ... سَٕیيٟ ثٞىٕ .

ث٠ ٛي ٝ آٍاِٗ٘ ىٍ هٔٞر ، ایٚ اٝٓیٚ ثبٍی ثٞى ٠ً هبٛٞاىٟ ی ٝٔق هجّٞ ًَى ٗلجز ثؼي اُ ایٚ ىٝ ٗبِٟ دَ اُ 

 هب٠ٛ ی ٗب ثیبیٜي .

اٜٗیز ٝ آٍاِٗ٘ ك٢ٍٞ ٝبٓق ، ٗؼؼِٟ ثٞى اٗب سَٓ اُ سي سي اكَاىِ َٕى ٝ ٛب٢َٗثبٙ هبٛٞاىٟ اٗ ، ٓلظ٠ 

 ایی ١ٍبیٖ ٛ٘ی ًَى .

 ىٍ ایٚ ىٝٗبٟ كو٤ ىٝ ٠ٕ ثبٍ هٞا١َٗ ٝ ؿٜي ثبٍ ديٍثٍُِ٘ ث٠ ىیيٙ ٗب آٗيٟ ثٞىٛي .

ٗب ١یؾ ًٔ ىٓ٘ ثَای ٗٚ سَٜ ٛ٘ی آجش٠ ٝبٓق ٍا ١َ ٍُٝ ٠ً اُ َٕ ًبٍ یب ىاِٛٚبٟ ثَ ٗی ُٚز ٗی ىیيٛي ا

 ٙي .

 كبّ ١ٖ ث٠ اَٝاٍ هیٔی ُیبى ١َ ىٝی ٗب ٍا١ی ٙيٟ ثٞىٛي ثیبیٜي .

 ، ٝبٓق َٗى ًٖ ٦ٛیَی ثٞى . ٗی هٞإشٖ ایٚ ٍاث٠٦ ی ین ُىٟ ثب هبٛٞاىٟ اٗ ٍا َُٕ ًٜٖ
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 ٢َٗثبٙ ، ٕبىٟ ، ثی آالی٘ !

ث٠ ػبٖٛ ٍیوش٠ ثٞى ٠ً اُ اػ٘بم ٝػٞى ػبٙو٘ ٛجٞىٕ اٗب ١٘یٚ ىٝٗبٟ ُٛيُی ىٍ ًٜبٍٗ آٛويٍ آٍاٗ٘ 

 ىٕٝش٘ ىاٙشٖ .

 ١ّٞ ُىٟ ؿبىٍ ُْ ىاٍ آثی ٍِٖٛ ٍا اُ ٍٝی ىٕش٠ ی ٗجِْ ِٛىیي ث٠ آٙذِهب٠ٛ ثَىاٙشٖ ٝ ثَ َٕ اٛياهشٖ .

 ٝبٓق ثيٝ االٙ ٛبٍاكز ٗی ٙٚ ._

 ثبُ ًَى . ، ٕ٘ز ىٍ ٍكز ٝ ىٍ ٍا ٝبٓق اٗب ثب هَٖٞٛىی ىٍ كبٓی ٠ً ث٠ ٍكشبٍ ىٕشذبؿ٠ ی ٗٚ ٗی هٜيیي

ثؼي اُ ٌُٙز ایٚ ىٝٗبٟ ، ث٠ هب٥َ سؼَیق ١بی ٝبٓق ٝ ُیَ ٝ ٍٝ ًَىٙ آٓجٕٞ ١بی هبٛٞاىُی ٙبٙ ، ىیَِ 

 سوَیجب ٠٘١ ٍا ث٠ إٖ ٗی ٜٙبهشٖ ٝ اُ اكٞاٙبٙ ثب هجَ ثٞىٕ .

ب ٌُٙش٠ اُ آهب إ٘بػیْ ٝ إٓی٠ هبٖٛ ٠ً ديٍ ٝ ٗبىٍ ٝبٓق ثٞىٛي ٝ كبع ٦ٞٗلی ، ثٍٍِ هبٛٞاىٟ ٠ٗ ديٍ آه

 إ٘بػیْ ثٞى ، كبّ ٗی ىاٖٛشٖ ٠ً ٝبٓق ىٝ ثَاىٍ ٝ یي هٞا١َ ىاٍى .

اُ ٠٘١ ثٍِ سَ ثٞى ٝ ِٛىیي ث٠ ؿ٢ْ ٕبّ ٕٚ ىاٙز ، ىٍ ٕٚ دبییٚ اُىٝاع ًَىٟ ثٞى  -ٕ٘ی٠  -هٞا١َٗ 

 اٗب ؿٞٙ ثـ٠ ىاٍ ٛ٘ی ٙي ١َٖ٘ٗ اٍٝا ٥الم ىاىٟ ثٞى .

٠ً اٝ ٍا اُ ٍی٘ اٛجٟٞ ٝ دَدٚز ٝ هي ٝ هٞاٍٟ ی ثٞى ، ثَاىٍ ثٍٍِ سَ ٝبٓق ،  "ٕؼیي  "ثؼي اُ ٕ٘ی٠ ، 

؛ ػَٝٓ ٍٗٞى ػاله٠ ی هٞاٛٞاىٟ ی كالكی ٠ً اُ هٞاٛٞاىٟ ی ٢٥ٍٞا ثٞى اٝ ىٍٙش٘ ٗی ٜٙبهشٖ ، ١َٖ٘ 

 یٌی اُ سؼبٍ ٗؼَٝف ؿبیی ثٞى .

 هؼی آ٢ٛب ٗلٖٞة ٛ٘ی ٙي ، اٝ كَُٛي هٞا١َِ هياثیبِٗ إٓی٠اػَكبٙ ؛ ٠ً دَٖ ٝٝ ثَاىٍ ًٞؿي سَ ٝبٓق، 

 هبٖٛ ثٞى ٠ً اُ ًٞىًی ثب آ٢ٛب ُٛيُی ٗی َٗى .

 ٝ ٗٚ ٗی هٞإشٖ ىّ ایٚ هٞاٛٞاىٟ ی دَ ػ٘ؼیز ٛب٢َٗثبٙ ٍا ثب هٞىٕ یٌی ًٜٖ .

 ػٔٞ ٍكشٖ ٝ ًٜبٍ ٝبٓق ایٖشبىٕ ٝ َٕ اكشَاٗی ثَای كبع ٦ٞٗلی هٖ ًَىٕ .

 هیٔی هٞٗ اٝٗيیٚ آهب ػٞٙ ._
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 ٓجوٜيی ث٠ ٍٝیٖ ُى .

 .ٕالٕ ىهشَٕ ، ُك٘ز ًٚیيی _

 ىَِٕٓ ٙيٕ .

 ؿ٠ ٗی ٙي اَُ ٠٘١ ای اػ٢بی ایٚ هبٛٞاىٟ ٙجی٠ ٝبٓق ٝ آهب ٦ٞٗلی ثبٜٙي ؟

 ٛجٞىٛي ... ٠ٛ ٛجٞىٛي !

ٍٝی ٕالٕ ٝ اكٞاّ دَٕی ثوی٠ ی آ٢ٛب ثب ٗٚ ٛجٞى ، اٝال اِٛبٍ ٗٚ ًٜبٍ ٝبٓق ٛبیٖشبىٟ ثٞىٕ ، ؿیِی ٙجی٠ 

 ٙجق !

 ِٕٜیٚ .سؼبٍف ًَىیٖ ثٜٚیٜٜي ، ٖٛٚشٜي ... ىٍ ٌٕٞسی سٔن ٝ 

 ١٘بٙ ٓلظ٠ اُ ای٠ٌٜ هٞي ىاٙشٖ ٗلجز آ٢ٛب ٍا ػٔت ًٜٖ دٚی٘بٙ ٙيٕ .

 ِٛبٟ ١بیی ٠ً ٗٚ ٗی ىیيٕ سب ٝي ٕبّ ىیَِ َٕٛ ٛ٘ی ٙي .

 كبع ٦ٞٗلی ٕؼی ًَى ٌٕٞر ٍا ثٌٜٚي .

 كبّ ٗبىٍر ؿ٦ٍٟٞ ىهشَٕ ؟_

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ َِٙٗیٚ دبٕن ىاىٕ .

 ٚ ، ىًشَٙٞٙ ُلشٚ ثبیي ی٠ ثبٍ ىی٠ِ ػَاكی ثٚٚ .ث٠ ٦ٓق ٙ٘ب ث٢شَٙ اٗب ١ُٜٞ ثٖشَی ١ٖش_

 كبع ٦ٞٗلی َٕی سٌبٙ ىاى .

 اٛٚبهلل ٠ً كبٓٚٞٙ هٞة ٗی ٠ٙ ._

 ٓجوٜيی ُىٕ .

 ٜٗ٘ٞٙ آهب ػٞٙ ._

 ثبُ ١ٖ ٌٕٞر كبًٖ ٙي ، ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ثب ایٚ ػٞ ِٕٜیٚ ؿ٠ ًٜٖ .
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 ُیَ ٓت ث٠ ٝبٓق ُلشٖ .

 ٗیَٕ ٗیِٝ ثـیٜٖ ._

 آٍإ ُِٟٗ ًَى .

 ًٌ٘ز . ٜٖٗ ٗیبٕ_

 دؾ دؾ ًٜبٙ دبٕن ىاىٕ .

 ٠ٛ سٞ ثٚیٚ ُٙش٠ !_

ثَهبٕشٖ ٝ ٕ٘ز آٙذِهب٠ٛ ٍكشٖ ، ١ُٜٞ دیؾ ٍٝٝىی آٙذِهب٠ٛ ٍا ٛذیـیيٟ ثٞىٕ ٠ً ٠ُِٗٗ ی إٓی٠ هبٖٛ ٍا 

 ه٦بة ث٠ ٝبٓق ٜٙیيٕ .

 ؿی دؾ دؾ ًَى ُیَ ُٞٙز ؟ _

 هيایب !

 ٜٛٚیيٕ ٝبٓق ؿ٠ ُلز اٗب ثبُ ٝيای ٗبىٍٗ ٍا ٜٙیيٕ .

 بٍسٞ ىاىی ىٕش٘ !كٖهٞة ا_

 ٝيای ثٜٔي كبع ٦ٞٗلی ثبال ٍكز .

 ًبكی٠ !_

 ٓت ُِیيٕ ٝ َٕ دبییٚ اٛياهشٖ . 

 ىٍ هبث٠٘ٔ ی هٍٞٙز ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ١ٖ ُىٕ .

 ثـ٠ ًٖ ٍِٖٛ ٍا هٍٞر ىاىٕ ٝ ٗاله٠ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ هٍٞٙز ٍا ىٍ ظَف ٍیوشٖ .

 ٍى ٙي .آٗيٕ ثَٛغ ٍا اُ ُٝی ُبُ ثَىإٍ ٠ً ىٕشبٙ ثٍُِ٘ اُ ُیَ ىٕشٖ 

 ایٚ ِٕٜی٠ٜ ، اًیز ٗی ٙی ._
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 كٔ ٝ كبّ هٞٙی ىٍ ىٖٓ ػٞٙیي .

 ١٘ب٦ٍٛٞ ٠ً دٚز َٕٕ ثٞى دَهیيٕ ٝ آٍإ ؿب٠ٛ اٗ ٍا ثٕٞیيٕ .

_. ٜٙٞ٘ٗ 

 ُیَ ُٖٞٙ ٠ُِٗٗ ًَى .

 ث٠ ىّ ِٛیَ ػِیِٕ ._

 ٠ٛ ! َِٗ ٗی ٙي اٝ ثبٙي ٝ ؿیِی ث٠ ىّ ثِیَٕ ؟!

 ٓجوٜيی ث٠ ٍٝٞر ٢َٗثبٛ٘ دبٙیيٕ .

 هیبٓز ٍاكز !٠ٛ ... _

 ظَف هٍٞٙز ٍا ثَىاٙشٖ ٝ اُ آٙذِهب٠ٛ ثیَٝٙ ُىٕ سب َٕ ٗیِ ؿٌا ثٌِإٍ ٠ً ٕؼیي ٗوبثٖٔ ٕجِ ٙي .

 ١ّٞ ًَىٕ .

 ثـ ...ثلَٗبییي ؟_

 اه٘بٓٞى ؿَیي .

 ؿبیی سٞ ه٠ٛٞ ر دیيا ٛ٘ی ٠ٙ ؟_

 كَك٘ ث٠ ٛظَٕ ُیبىی ثی ٍث٤ ثٞى .

 ٌُاٙشٖ ىٕ ث٠ٌٚ ... االٙ كب١َ ٗی ٠ٙ ._

 ٕی٠ٜ َُٟ ًَى .ىٕز ثَ 

 ٗٚ هجْ ٝ ثؼي ؿٌإ ثبیي ؿبیی ثوٍٕٞ ... ٝبٓق ثبیي ث٢ز ٗی ُلز ... ىٕز ثؼٜجٞٙ !_

 ٝ ثَ دب٠ٜٙ ؿَهیي ٝ ٕ٘ز ٕبٓٚ دٌیَایی ٍكز .
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ایٚ اٝٓیٚ ثبٍی ثٞى ٠ً ثب ٗٚ ١ٖ ًالٕ ٗی ٙي ٝ ٓلٚ سٜي ٝ ١ٞٗٞع ثی ٍث٤ كَك٘ َٗا ث٠ ٙير ٠ًٞٙ ًَى 

 اُ ؿبكِٔیَی ١ٖشٜي ، ثَای ١٘یٚ ١ٖ ىاٙشٖ ٕؼی ٗی ًَىٕ ػبىر ًٜٖ . ٗی ىاٖٛشٖ ایٚ هبٛٞاىٟ دَ، اٗب 

*** 

 

 ُاٛٞ ٗیبٙ ىٝ هجَ ُٗیٚ ًٞكشٖ .

 یي ٕٞ ٛـ٠٘ ػبٖٛ آٍٗیيٟ ثٞى ٝ یي ٕٞ ، ىٍ ایٚ هبى سبُٟ ... ٗبىٍ ٢َٗثبٖٛ !

 آٙ ٠٘١ ىٝا ٝ ىٍٗبٙ ...

 آٙ ٠٘١ ػبٙ ًٜيٙ ...

 بیيٟ ثٞى .آ٠٘٢ٛ ثيثوشی ًٚیيٙ ، ثی ك

 آهَٗ ١ٖ ٗبىٍ ىٝإ ٛیبٍٝى .

 ١٘یٚ ١لز ٍُٝ دی٘ ٛلٖ٘ ٍكز ٝ ىیَِ ثبُ ِٛٚز .

ٍكز سب َٗا ىٍ ث٢شی ِٕٜیٚ ٝ ٕوز كَٝ ثجَى ... ٍكز سب ثبُ ُٛيُی ٍٝی هبًٖشَی اٗ ٍا ثَ َٕٕ ثٌٞثي 

 ... ٍكز !

 ٌُاٙشٖ .َٕٜ ٕوز ٝ َٕى هجَ ٛـ٠٘  ٍا ىٍ آؿِٞٗ ثی ػبٖٛ ِٛبٟ ىاٙشٖ ٝ َٕ ٛبٕ ُیجبٗ 

ٛـ٠٘ ... ىی٠ِ س٢ٜب ٛیٖشی هٞا١َی ... ٗبٗبٙ اٝٗي دیٚز ... ثبثب ١ٖ دیٚش٠ ... ١٘شٞٙ ٍكشیٚ ... كو٤ ِٗٚ _

ثيثوز ٍٝ ػب ٌُاٙشٖ ... ٝای ٛـ٠٘ ... آم ٛـ٠٘ ... ؿَا ىّ ١یؾ ًيٝٗشٞٙ ثَای ٗٚ ٖٛٞهز ... ؿیٌبٍ ًٜٖ 

 ثیـبٍٟ ٙيٕ ...ثيٝٙ ٙ٘ب ... ىّ هِٞٗ ٗبٗبٙ ثٞىٕ ... ٝای ٛـ٠٘ ... ٝای 

 ٝيایی دٚز َٕٕ ؿَیي .

 دبٙٞ ىی٠ِ !_

 هٔجٖ ثبُ سیَ ًٚیي .
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 ثٌاٍ ثٖ٘ٞٛ ٝبٓق ... ثٌاٍ دی٘ ٛـ٠٘ ٝ ٗبٗبٙ ثٖ٘ٞٛ ... سٞ ٍٝ هيا !_

 ثب كًَشی ٛب٢ُبٛی ثبُٝیٖ ٍا ىٍ ؿَٜ َُكز ٝ َٗا اُ ػب ًٜي ٝ ث٠ ىٛجبّ هٞىٗ ٕ٘ز ٗبٙیٚ ًٚیي .

 ٝبٓق !_

 ٗبٙیٚ ًٚیي ٝ ٗؼجٍٕٞ ًَى ثٜٚیٜٖ ٝ ىٍ ٍا ث٠ ٍٝیٖ ثٖز .ثی ١یؾ كَكی كو٤ َٗا سب 

 ٗبر ٝ ىٍىآٓٞى ث٠ ٍٝٞر اهٖ آٓٞىٗ ٠ً ىاٙز ٗبٙیٚ ٍا ىٍٝ ٗی ُى سب دٚز كَٗبٙ ثٜٚیٜي هیَٟ ٙيٕ .

ایٚ كبّ َٕى ٝ ػٞجی ٝ هٜٚ٘ ٍا ىٍى ٛ٘ی ًَىٕ ؛ ٍٝكی٠ ی ٗٚ اكش٢بف ثٞى ٝ اٝ ث٠ ػبی آٍإ ًَىٖٛ ، 

 یَِ ٙيٟ ثٞى .ایٚ ؿٜي ٍُٝ ، یي آىٕ ى

 ىًٍ٘ ٛ٘ی ًَىٕ ، ُیبىی سٞی هٞىٗ ثٞى ، ث٢ب٠ٛ ٗی َُكز ، ثي هٔوی ٗی ًَى .

 ىٍ ایٚ ١ٝغ آٙلش٠ ی ٍٝكی ، ٍكشبٍ ٝبٓق ٗظْ ١ًٞی ِٕٜیٚ ثَ ٙب٠ٛ إ ُٝٙ اٛياهش٠ ثٞى .

 دٚز كَٗبٙ ٖٛٚز ٝ ًالك٠ ىٍ ٍا ث٠ ١ٖ ًٞثیي .

 ١َثبٙ هٔجٖ ثبال ٍكز .

 یيٕ .اُ ایٚ ٝبٓقِ ٛبآٍإ ٗی سَٕ

 دب ٍٝی ُبُ ٌُاٙز ، ث٠ كيی سٜي ٝ ٠ًٞٙ ًٜٜيٟ ٠ً ث٠ ىاٙجَى ؿِٜی ُىٕ ٝ ثب ثـ٠ ١یٜی ًٚیيٕ .

ِ  ١َإبٙ ثٖش٠ ٛٚيٟ ثٞى ٠ً دٚز ىٕش٘ ث٠ ١َة ٙيیيی ثَ "١یٚ"١ُٜٞ ى١بٙ ٝكٚز ُىٟ إ اُ آٙ 

 ى١بٖٛ ًٞثیيٟ ٙي ٝ ٛلٖٖ ٍا ثَیي .

 اٗ ، ٗبٙیٚ ٍا َُٓاٛي . "هل٠ ٙٞ  "ٛؼَٟ ی 

 ثی اهشیبٍ ثَ ٓت دبٍٟ ٙيٟ إ ىٝیي ، اٙي ىٍ ؿٖٚ٘ هٚي ٙيٟ ثٞى . ىٕشٖ

 ٛبٍاكز ٕٙٞ ٝ یب ١َ كٔ ىیَِی ، كیَر ُىٟ ثٞىٕ ! ثی٘ اُ آ٠ٌٛ ىٍى ٍا اكٖبٓ ًٜٖ یب

 آٙ ٝبٓق ٢َٗثبٙ ٝ آٍإ ٝ ػبٙن ٝ ىٕٝز ىاٙشٜی ًؼب ثٞى !؟
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 ىٍٝ ُى ٝ ٕ٘ز هب٠ٛ ٍاٟ اكشبى .ثی سٞػ٠ ث٠ ى١بٙ دَ اُ هٞٙ ٗٚ ، ثب َٕػز َٕٕبٕ آٍٝی هیبثبٙ ٍا 

 آٛويٍ ٠ًٞٙ ٙيٟ ثٞىٕ ٠ً كو٤ ثب ىٕش٢بی َُٓاٙ ثَ ى١بٖٛ ، ث٠ ٛیٖ ٍه٘ ین ُىٟ اٗ هیَٟ ِٛبٟ ٗی ًَىٕ .

ٕؼی ىاٙشٖ ثبٍٝ ًٜٖ ... ثبٍٝ ًٜٖ ٠ً ایٚ َٗى ١٘بٙ ًٖی إز ٠ً ٠ٕ ٗبٟ اهیَ اُ ُٛيُی إ ثب ٢َٗثبٛی اٗ 

 إز . ٗظْ ث٢ٚز ًَىٟ

 ؟! اٝ ثٞى ؟ .. ٠ٛ

 ٗبٙیٚ ٍا ػٔٞی ىٍ هب٠ٛ دبٍى ًَى ٝ دیبىٟ ٙي .

 ثیب دبییٚ ._

 ىٍٝؽ ؿَا ؟ ػَار ٌَٛىٕ ٗوبٓلز ًٜٖ .

كبال ٠ً ػٞجبٛی ثٞى ٗی سٞاٖٛشٖ كٔ ًٜٖ ػظ٠ ی ًٞؿي ٝ ٛلیلٖ ، سب ؿ٠ كي ٗی سٞاٛي ثَای ٗٚ ه٦َٛبى 

 ثبٙي .

 اَُ اٍاىٟ ٗی ًَى ٗی سٞاٖٛز ٗـب٠ٓ إ ًٜي .

 .َُٓ َُٓاٙ دیبىٟ ٙيٕ 

 ٝ ثبُ ١ٖ ث٠ ىٛجبٓ٘ ًٚیيٟ ٙيٕ . ١ُٜٞ ١َ ىٝ دبیٖ ثَ ُٗیٚ هَاٍ َِٛكش٠ ثٞى ٠ً ثبُ ثبُٝیٖ إیَ ىٕشبٛ٘ ٙي

د٠ٔ ١ب ٍا ىٝسب یٌی ثبال ٍكز ٝ ىٍ هب٠ٛ ٍا ثبُ ًَى ٝ ٗٚ ٍا ث٠ ىاهْ ١ّٞ ىاى ، ٌٕٜيٍی هٍٞىٕ ٝ ٍٝی ٗجْ 

 ثٍٍِ ٍٝ ث٠ ٍٝی ىٍ اكشبىٕ .

 ىیَِ ى١بٖٛ آٍإ َِٛكز .

 . ٝبٓق ؿَا ایٜؼٍٞی ٗی ًٜی ؟ى .._

 ثب ىٝ هيٕ هٞىٗ ٍا ث٠ ٗٚ ٍٕبٛي .

 یی ىٍ هٞى ػ٘غ ٙيٕ ٝ ىٕشبٖٛ ٍا ثَ ٍٝٞسٖ ٕذَ ًَىٕ . "یب هيا  "١َإبٙ ٝ ثی اهشیبٍ ثب 
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 ىٕشبٛ٘ ٍا ثَ ىٕش٠ ی ٗجْ ٌُاٙز ٝ ثَ ٗٚ هی٠٘ ُى .

 سٞ ٗی هٞای ثَی ! ... سٞ ؿ٤ٔ ٗی ًٜی ثوٞای ثَی !_

 ٜيٗ دَىٟ ی ُٖٞٙ ٍا سب َُٗ دبٍُی ًٚبٛي اٗب كَك٘ ٍا ٛل٢٘یيٕ !ثب ایٚ ٠ً ٝيای ثٔ

 ٕ ؟ٝٗٚ ٗی هٞإشٖ ثَ

 ًؼب ؟

 ًی ؟!

 ىٍ ث٢ز ٝ ٛب ثبٍٝی آٍإ ٛبٓیيٕ .

 ٗٚ ًی هٞإشٖ ػبیی ثَٕ ؟!_

ثی ٗوي٠ٗ ٗٚش٘ ثبال ٍٛلز ٝ آٛويٍ ٗلٌٖ ثَ ىٕش٠ ی ٗجْ ٖٛٚز ٠ً كـبٙ اُ ؿٞث٢بی ىاهٔی اٗ ثَ 

 هبٕز .

ایٚ كٌَ اُ كٜؼَٟ ثیَٝٙ ٍیوز ٠ً اَُ ٗوٞي آٙ ٗٚز ، ػ٘ؼ٠٘ ی ثیـبٍٟ ی ٗٚ ثٞى ؿ٠  ػیؾ هل٠ إ ثب

 ٗی ٙي ؟!

 ىاى ًٚیي .

ىٍٝؽ ِٛٞ ... ىٍٝؽ ِٛٞ ًظبكز ! ی٠ ١لشٔ ىاٍی ٗی ُی ... اَُٗٝ ثبُٕ ُلشی ... هٞىٕ ٜٙیيٕ ... ث٠ ٗبٗبٛز _

 ُلشی ... ُلشی ٗی هٞای ثَی دیٚ٘ !

 َٗا ىٍ ث٢ز ٝ كیَر كَٝ ٗی ثَى ٝ ٗی سَٕبٛي .ثب ١َ ٠ً٘ٔ ٠ً ٗی ُلز ثیٚشَ 

 هٞىٕ ٍا اُ ُیَ ىٕش٘ ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ىٍ ٗوبثٔ٘ ایٖشبىٕ .

 هٔجٖ آٛويٍ سٜي ٗی ُى ٠ً اٛشظبٍ ىاٙشٖ ١َ ٓلظ٠ ٜٗلؼَ ٙٞى .

 ٝبٓق ... ؿی ٗی ُی؟! ... ٗٚ ... ٗٚ كو٤ ... كو٤ ػِاىإٍ !_
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 دبٍُی ٠ُٙٞ ی ٓجٖ ىٝ ىٝ ٗی ُى !َٗىٗي ؿٚ٘بٛ٘ ث٠ ؿٚ٘بٖٛ ٛجٞى ، ِٛب١٘ ىاٙز ثَ 

 كؼٖ ٝيای٘ ث٠ ٥َُ ِٙلز آٍٝی اكز ًَى ٝ ثب َُٓٗ ٝ َِٛاٛی ، ٠ُِٗٗ ًٜبٙ دَٕیي .

 ٓت ؿی ٙيٟ ؟!_

 َٗا ٖٗوَٟ ًَىٟ ثٞى ؟

 .هٞٙ ىٍ س٘بٕ ٍٍ ٍی٠ٚ ی ثيٖٛ ث٠ ػٞٗ آٗي  كٔ ًَىٕ

 اَُ كَكی ٛ٘ی ُىٕ ثی ٙي ٌٕش٠ ٗی ًَىٕ .

بػز دیٔ ثی هٞى ٝ ثی ىٓیْ ُىی سٞ ى١ٜٖ ... كبال ؿ٠ ػٍٞی ٍٝ ٗی ىی٠ٛٝٞ ٙيی ٝبٓق ؟ ١٘یٚ ٛیٖ ٕ_

 ًٜی ثذَٕی ٓجز ؿی ٙيٟ ؟

 ٓلظ٠ ایی ٗبر ٗبٛي ٝ ٠ُِٗٗ ًَى .

 ٗٚ ُىٕ ؟!_

 ىاٙز اُ هٞىٗ ٗی دَٕیي سب ٗٚ ! ثیٚشَ

 ٝ ٛب٢ُبٙ ث٠ یبى آٍٝى .

 اِٛبٍ ٗٚشی ث٠ ٍٝٞس٘ هٍٞىٟ ثبٙي ُبٗی ػوت ٍكز ٝ ىٕز ىٍ ١ٞٗبی٘ ؿَٜ ًَى .

 ٠ٛ ... ٠ٛ ... سٞ ٍٝ هيا ٠ٛ !_

 ىٕز ٍإش٘ ٍا دبییٚ آٍٝى ٝ ٗوبثْ ؿٚ٘٘ َُكز .

 ثب ایٚ ىٕز ُىٕ ؟_

 ٍكشبٍٗ َٗا سب َٕ كي ٍَٗ ٗی سَٕبٛي .

 ٛبٓیيٕ .

 ٝبٓق !_
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 ٝيای٘ ث٠ آٛی ثبال ًٚیي .

 ٗی ُٖ ثب ایٚ ُىٕ ؟!_

 َُٓ ث٠ ػبٖٛ اكشبىٟ ثٞى .

 هيایب ؿَا !

 ثبُ ١ٞاٍ ًٚیي .

 ؟!ثب ایٚ ُىٕ _

 ٓؼٜز ث٠ ایٚ ٍػ٠ٚ ی ثی اٗبٙ !

 آٍإ َٕ ث٠ سبییي سٌبٙ ىاىٕ .

 ثی ٗوي٠ٗ ىٕز ٍإش٘ ٗٚز ٙي ٝ ثب س٘بٕ هيٍر ث٠ ىیٞاٍ دٚز َٕٕ ثَهٍٞى ًَى .

 ٝيای ػیؾ ٗٚ ٝ سَى هٍٞىٙ ٗلبْٝ ىٕز اٝ ث٠ ١ٖ آٗیوز ٝ ١ٞا ٍكز .

 اٙش٠ ثبٖٙ ثبُ ٍٝی ٗجْ اكشبىٕ .اِٛبٍ ث٠ ثَم ٠ٕ كبُ ْٝٝ ٙيٟ ثبٖٙ اُ ػب دَیيٕ ٝ ثی آ٠ٌٛ سؼبىٓی ى

 یب هيا ... هيا ... هيایب !_

 ٗوبثٖٔ ث٠ ُاٛٞ اكشبى .

 ٍٝٞس٘ اُ ىٍى ٗی َُٓیي اٗب ثَ ٓج٘ هٜيٟ ای ١یٖشیَیي ٖٛٚش٠ ثٞى .

 ىٕز هٞٙ آٓٞىٗ ٍا ٗوبثٖٔ َُكز .

 ثیب ... سٜجی٢٘ ًَىٕ !_

 ٝ ثی ٗوي٠ٗ َٕ ثَ ُاٛٞیٖ ٌُاٙز .

 هٌٖٚ ُى .

 .ثَ دب١بیٖ ٓت ُى 
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 یشز ٠ًٜ هٞىٕ ٗی ًٚ٘٘ ... كشی ا٠ُ هٞىٕ ثبٖٙ .١ًًَی ا_

 ثبالهَٟ ثـ٢ٖ ٌٖٙز ، َُؿ٠ ثی ٝيا ... اٗب ٌٖٙز .

 ث٠ كبّ هٞىٕ ... ث٠ كبّ ُٛيُی إ ... ث٠ كبّ اٝ ٠ً كشی ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿ٠ َُٗ٘ إز !

  

 *** 

 دَیيٕ . ثب ٝيای ثٜٔي هَى ٙيٙ ؿیِی ؿٖٚ ثبُ ًَىٕ ٝ ١َإبٙ اُ ػب

 ث٠ طبٛی٠ ٌٛٚیيٟ ٠٘١ ؿیِ ث٠ ٗـِٕ ١ؼٕٞ آٍٝى .

 ٍكشبٍ ىیٞا٠ٛ ٝاٍ ٝبٓق ، كبّ هَاثٖ ... ا٢ٌٙبیٖ ... 

 ٍٝی ١٘بٙ ٗجْ هٞاثٖ ثَىٟ ثٞى .

 اٝال ٛل٢٘یيٕ ًی دٔي ١بیٖ ثٖش٠ ٙي .

ٙي آٙ ٝيای ثٜٔي ٗظْ دشٌی ثَ َٕٕ ًٞثیيٟ ٙي ٝ ثیيإٍ ًَى ٝ دٚز ثٜيٗ ٝيای ىاى ثٜٔي ٝبٓق ثبػض 

 ٕ٘ز آٙذِهب٠ٛ ١ؼٕٞ ثجَٕ .

 ٛؼٞا !_

 ٕبٓٚ دٌیَایی ٍا ىٝیيٕ ٝ هٞىٕ ٍا ىاهْ آٙذِهب٠ٛ اٛياهشٖ .

 ؿی ٙيٟ ؟_

 ِٛب١ٖ ث٠ ؿٚ٘بٙ َٕم ٝ ٍٝٞر ًجٞى اُ هٚ٘٘ هلْ ٙي .

 ٗیبٕ ٗٚز َُٓاٛ٘ ٙی٠ٚ ی ٌَٙ ثٞى ٝ ٍٝی ُٗیٚ ٙی٠ٚ ایی ػبی ٛ٘ي ١ِاٍ س٠ٌ ٙيٟ ثٞى .

 ٠ اٗ آس٘ َُكش٠ ثبٙي .٥ٍٞی ٛلٔ ٗی ًٚیي ٠ً اِٛبٍ ٍی

 ٝبٓق ؿیٌبٍ ٗی ًٜی ؟_



 رمان نجوای ناجی

 

 114  ناجی جواین

 

 ِٛب١٘ دَ ٙئ اُ ٛلَسی َُٜ .

 ٙی٠ٚ ی ٌَٙ ٍا ١ٖ ٗلٌٖ ث٠ ُٗیٚ ًٞثیي .

 ثب ای٠ٌٜ ث٠ ؿٖٚ هٞىٕ ٌٖٙشٜ٘ ٍا ىیيٕ اٗب ثبُ ١ٖ ثٜٔيی ٝيای٘ ػب هٍٞىٕ .

 یي ُبٕ ثٜٔي ثَىاٙز ٝ هٞىٗ ٍا ث٠ ٗٚ ٍٕبٛي ٝ ١ٞٗبیٖ ٍا اُ دٚز ، ٗلٌٖ َُكز .

ٍیِی سٞ ؿيا ٗی هٞای ٜٗٞ ثٌٚی ٍاكز ٙی ؟  كز ایٜب ؿی٠ ؟ ... ١ب ؟ ؿی٠ ؟ ٠ٕ٘ ؟ ٠ٕ٘ ٠ٛ ؟ ٕٖ ٗیًظب_

 آٍٟ ؟ ٗی هٞای ١َىٝٗٞٛٞ ثٌٚی ٠ٛ ؟

 اُ ىٍىی ٠ً ث٠ هب٥َ ًٚیيٟ ٙيٙ ١ٞٗب ىٍ ػ٘ؼ٠٘ إ دیـیيٟ ثٞى ث٠ ٌٜٓز اكشبىٕ .

 ٝب ... ٝبٓق ... ٛـ ... ٛ٘ـ ... ٠ٌ٘ٛ ... هٞىر .. هَیيی !_

 هِٚ٘یٜ٘ ٍا ثَ ٍٝٞسٖ كٞر ًَى . ٛلٔ

 ٝيای ىٍ آٗي ، ًٖی ثب ٗٚز ث٠ ػبٙ ىٍ ٍٝٝىی اكشبىٟ ثٞى .

 هيا ٍا ٌَٙ !

 ٝيای ىٍ ثبػض ٙي ١ٞٗبی ىٍ إٓشب٠ٛ ی ًٜيٟ ٙيٖٛ ٍا ١ٍب ًٜي ٝ ًٜبٍٕ ثِٛي ٝ ٕ٘ز ىٍ ثَٝى .ؿٞٙ ١٘یٚ 

 ثٞى .هجْ اُ آ٠ٌٛ هٞى ٍا ػ٘غ ًٜٖ ٝ اُ آٙذِهب٠ٛ هبٍع ٕٙٞ ىٍ ٍا ثبُ ًَىٟ 

 ٝيای ٕ٘ی٠ ، ىٍ ك٢بی هب٠ٛ دیـیي .

 ىاىاٗ ؟ ؿی ٙيٟ ؟ ٝيای ٌٖٙشٚ ی٠ ؿیِی اٝٗي !_

 ٝبٓق ١ٞاٍ ًٚیي .

 اٝٙ ًظبكز سٞ ؿٌاٗٞٙ ٕٖ ٗی ٍیِٟ ... ٗی هٞاى ػلش٘ٞٛٞ ث٠ٌٚ كبال ٠ً ٗبىٍٗ َٗىٟ ..._

 آم كبال ؿ٦ٍٞ ٕ٘ی٠ ٍا ٍا١ی ًٜٖ ٠ً ٝاهلل ٛ٘ي إز .. ٛ٘ي !

 ثیَٝٙ ثَٕٝ اٗب كَكی ٠ً ٕ٘ی٠ ثب ٝيایی َِٛاٙ ٝ آٍإ ُى كٔ اُ دب١بیٖ ثَى .آٗيٕ اُ آٙذِهب٠ٛ 
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 ؿٜي ٍُٟٝ هَٝبسٞ ٛوٍٞىی ىاىاٗ ؟_

 هَٛ ؟

 ؿ٠ هَٝی ؟

 اٝ ؿ٠ ىٍىی ىاٙز ٠ً ٗٚ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؟

 ٛؼَٟ ی ٝبٓق ث٠ ١ٞا ٍكز .

 هل٠ ٙٞ ٕ٘ی٠ ... الّ ٙٞ !_

 ٍكز ٝ ثؼي ١٘بٙ ٥ٍٞ ػیؾ ُٛبٙ ً٘ي ٥ٔجیي .ٕ٘ی٠ ث٠ ١ٞا  "یب ثٞآل٢ْ  "ٛ٘ی ىاٖٛ ؿ٠ ًَى ٠ً ػیؾ 

 ٕؼیي ... ػَكبٙ ... ٕؼیي !_

 ٝيای ًٞثیيٟ ٙيٙ ٗٚز ٝبٓق ث٠ ىٍ ػبٖٛ ٍا َُٓاٛي .

 ٕؼیيٝ ىٍى ! ١َُ ٗبٍ ... ٠ِٗ ٛ٘ی ُٖ ٝياسٞ ثجَ !_

 ٝيای ؿَٗ ٕؼیي ثالكب٠ٔٝ ث٠ ُٖٞٙ ٍٕیي .

 ثبُ ؿ٠ َُٗش٠ ٝبٓق ؟_

 ٕ٘ی٠ ٛبٓیي .

 هَٝبٙٞ ٛوٍٞىٟ !_

 ١ٞاٍ ُى . ٝبٓق

 هل٠ !_

 ٕؼیي ٝيا ثبال سَ ثَى .

 ثجَ ٝياسٞ ٝبٓق ! ... ثیب ثجیٜٖ !_

 ٝبٓق ثبُ ىاى ًٚیي .
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_! ًٚ ٖٓٝ 

 ٝ ثی ٗوي٠ٗ ٝيای َُی٠ اٗ ث٠ ١ٞا ٍكز ٝ ث٠ آش٘بٓ اكشبى .

 ّٝ ًٚ .. ىاىاٗ ... ّٝ ًٚ !_

 !ٝيای ًٞثیيٟ ٙيٙ ىٍ آٗي ٝ ٛؼَٟ ١ب ًََ٘ٛ ٝ ًََ٘ٛ سَ ٙي ٝ ثؼي ... ٌٕٞر 

 ٌٕٞسی ٦ٗٔن ٝ هبًٖشَی ٝ ىٍىٛبى .

 ١٘بٙ ػب ٗیبٙ ىٍ آٙذِهب٠ٛ ثَ ُٗیٚ ٝا ٍكشٖ .

 ىٖٓ آٙٞة ثٞى اٗب كٖی ىٍ سٜٖ ثَای ػِٜیيٙ ثی٘ اُ ایٚ ٝػٞى ٛياٙز .

 ػبٖٛ ىاٙز ثبال ٗی آٗي .

 ٗظْ ١َُی ١ًٜٖ ٍا ًٝة ٗی ًَى .هب٥َٟ ی ٙیَیٚ ایٚ ٠ٕ ٗبِٟ ٌٓر ثو٘ 

 ٍا ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ای٦ٍٜٞی ثجیٜٖ . ٝبٓق ٢َٗثبٙ ٝ ىٕٝشياٙشٜی إ

س٘بٕ سَٓ ٝ ىٍى ٝ ُػَی ٠ً ثب ٍكشبٍ ىیٞا٠ٛ ٝاٍٗ ىٍ ایٚ ٗير ًٞسبٟ ث٠ ػبٖٛ ٍیوز ٛشٞاٖٛز ٝبٓقِ 

 ػبٙن ٍا اُ ١ًٜٖ ثیَٝٙ ًٜي .

 كش٘ب یي ىٍىی ىاٙز ... ىٍى ثبالهَٟ ىٍٗبٙ ٗی ٙي ... كو٤ ثياٖٛ ؿ٠ ... ثياٖٛ كو٤ !

 ٌَٕ ٍا ػ٘غ ٝ ػٍٞ ًٜٖ اٗب ١٘یٚ یي ١يف ؛ ٗؼجٍٕٞ ًَى ثَهیِٕ .ٛ٘ی ىاٖٛ ؿويٍ ٥ّٞ ًٚیي سب ك

ٕ ٝ ثَای اٝٓیٚ ثبٍ ... ث٠ هب٠ٛ ی ىٝیيؿبىٍ اُ اسبم هٞاة ثَىاٙشٖ ٝ اُ هب٠ٛ ثیَٝٙ ُىٕ ٝ د٠ٔ ١ب ٍا دبییٚ 

 ٗبىٍ ١َٕٞٙ ٍكشٖ .

 ؿَهیي . ٚٗ ىٍ ٍا ٠ً ثبُ ًَىٕ ، ِٛبٟ ٠٘١ ث٠ ٕٞی

ب كبع ٦ٞٗلی ٝ یي َٗى ٖٗٚ ٙیي دٞٗ ىٍ ٕبٓٚ اٝٔی هب٠ٛ ث ،، آهب إ٘بػیْ ، إٓی٠ هبٖٛ ٕؼیي ، ٕ٘ی٠ 

 ؿ٢َٟ ١بی َِٛاٙ ایٖشبىٟ ثٞىٛي ٝ كَف ٗی ُىٛي .
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 ىیيٙ ٗٚ ىٍ ؿ٢بٍؿٞة ىٍ ؿَیي . آهب إ٘بػیْ ثب

 ثی اػبُٟ اٝٗيی ایٜؼب ؿیٌبٍ؟!_

 كبع ٦ٞٗلی ث٠ دَٖٗ سٞدیي .

 ٕٞٞ ؿی٠ ؟إ٘بػیْ ! ... سوٞیَ ایٚ ٥لْ ٗؼ_

 ٝ ثؼي ٍٝ ث٠ َٗى ِٖٗٚ ٛب ٜٙبٓ ُلز .

 ىًشَ ، ایٚ ىهشَ ١َٖ٘ ٝبٓل٠ !_

 ه٦بة ٙيٟ ثٞى اثَٝ ثبال ىاى ٝ ِٛب١ی ث٠ ٗٚ اٛياهز . "ىًشَ  "َٗى ٠ً 

 ٕالٕ ىهشَٕ ._

 َٕی ث٠ ٛٚبٙ ٕالٕ سٌبٙ ىاىٕ ، كٌٖ ٛ٘ی ػٜجیي ٠ً ُثبٙ ث٠ ًبٍ ثیبٛيإُ ٝ ػٞاة ثي١ٖ .

 ثب اهٖ ِٛب١ٖ ًَى .

 ىهشَٕ ؿَا كٞإز ٛجٞىٟ ٠ً ٝبٓق هَٝبٙٞ ث٠ ٗٞهغ ثوٍٟٞ ؟_

، ىٕز اُ ؿ٢بٍؿٞة ىٍ ًٜيٕ ٝ هيٗی ٕٞی آ٢ٛب  ِٛب١ی ث٠ ٍٝٞر ٗشٜٚغ س٘بٕ ك٢بٍ اٛياهش١ٖبع ٝ ٝاع 

 ٍكشٖ ٝ ٍٝ ث٠ ىًشَ ٛبٓیيٕ .

 ؿ٠ هَٝی ؟_

 كبع ٦ٞٗلی ثب ٝيایی آٍإ ٝ َٜٙٗيٟ ث٠ ىًشَ ُلز.

 اٝٙ ٛ٘ی ى٠ٛٝ !_

 ىیيٛی ثٞى . ػٌٔ آؼْ٘ ىًشَ
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ٍكش٠ ٍكش٠ ٓجوٜي  ثؼي ٝ ٍَٛ اُ ٍٝٞس٘ دَیي ٓجوٚ ٗبٕیيٟ ای سلٞیٖٔ ىاى ٝ ِٛب١ٖ ًَىٓلظ٠ ایی ٗبر 

ث٠ ٙير ىٍ ١ٖ ٍكز ٝ ٕ٘ز آهب  ٝ ؿ٢َٟ اٗ ػبی٘ ٍا ث٠ اهٖ ىاى ٝ ىٍ ًَٖی اُ طبٛی٠ ٍٝٞس٘ ًجٞى ٙي

 إ٘بػیْ ٝ إٓی٠ هبٖٛ ؿَهیي .

 ... ث٠ ایٚ ىهشَ ثیـبٍٟ ِٛلشیٚ ؟ ث٠ ُٛ٘ ِٛلشیٚ ؟!_

 إٓی٠ هبٖٛ ىٕز ثَ ٕی٠ٜ َُٟ ًَى .

ياٖٙ ثب٠ٙ ، ثبیي اُ ه ی٠ دبٍؿ٠ آهبٓ ..ىهشَٟ ىٓیٔی ٛياٙز ، دَٖٕ ١ِاٍ ٗبٙبهلل ٝهشی هَٝبٙٞ ٗی هٍٟٞ_

ا٠ُ دَٖٕ ١٘یٚ ی٠ ٌْٗٚ ًٞؿیي ١ٖ ٛياٙز ٠ً ىی٠ٛٝٞ ٛٚيٟ ثٞىیٖ ایٜٞ ثَاٗ  هٞىٗ دَٟ ىٍى ٝ ٠١َٗ !

 ٖ .ثِیَی

 ٝ ثب ىٕز ؿٜبٙ َٕ سب دبیٖ ٍا ٛٚبٙ ىاى ٠ً اِٛبٍ ث٠ یي ٠ٌٓ ی ٗشلَى ٛؼبٕز اٙبٍٟ ٗی ًٜي .

 اِٛبٍ آة ػٞٗ ثَ َٕٕ ٍیوشٜي ، ثي١ٌبٍ ١ٖ ٙيٕ ؟!

 آٗيٕ ى١بٙ ثبُ ًٜٖ ٠ً ىًشَ ث٠ ػبی ٗٚ ٜٗلؼَ ٙي .

٦ٗٔغ ٛجب٠ٙ ُٛ٘ ا٠ُ  ٗی ىٝٛیي١یؾ دَٖ ٙ٘ب دَٖ دیـ٘جَٕ ثب٠ٙ ثی٘بٍٟ ... ثی٘بٍ !ؿی ٗی ُیٚ هبٕٛٞ ؟ _

 ٛیي ىی٠ِ ؿَا ؟!ُػٞٛ٘ ىٍ ه٦َٟ ؟ ٙ٘ب ٠ً ىٕ اُ ىیٚ ٝ ای٘بٙ ٗی 

 ٕؼیي ٝيا ىٍ َٕ اٛياهز .

 ىًشَ اكشَإ هٞىسٞ ٠ِٛ ىاٍ !_

 ىًشَ ٓلظ٠ ایی ى١بٙ ثبُ ًَى ػٞاثی ث٠ ٕؼیي ثي١ي اٗب اِٛبٍ دٚی٘بٙ ٙي ٝ ٍٝ ث٠ ٗٚ ُلز .

 س١ٞیق ٗی ىٕ !ىهشَٕ سَٚیق ثجَ سٞی كیب٣ ٗیبٕ هيٗشز _

 ٕؼیي ایٚ ثبٍ هِٚ٘یٚ هيٗی ٕ٘ش٘ ٍكز .

 ...!؟ ٗی هٞای ث٠ ؿ٠ كوی_

 ٝيای ١ٚياٍ كبع ٦ٞٗلی ٕؼیي ٍا هل٠ ًَى .
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 ًبكی٠ ىی٠ِ ... ثبیي ثي٠ٛٝ !_

 إٓی٠ هبٖٛ ٍٝ ث٠ ديٍ ١َٞٙٗ ٛبٓیي .

 آه٠ ... ا٠ُ ..._

 كبع ٦ٞٗلی َٕ دبییٚ اٛياهز .

 ث٠ ١َ كبّ ! ... كو٠ٚ !_

 سٌَٚ آٗیِی ث٠ كبع ٦ٞٗلی اٛياهز ٝ َٗا ٗوب٥ت هَاٍ ىاى .ىًشَ ِٛبٟ 

 ثلَٗب ىهشَٕ ._

 ِٛبٟ ىِٓیَی ث٠ ؿ٢َٟ ی ٥ٔجٌبٍ إٓی٠ هبٖٛ اٛياهشٖ ٝ ٕ٘ز كیب٣ ػوت ٛٚیٜی ًَىٕ .

 .ٕ٘ز آالؿین ثٍٍِ كیب٣ ٍا١ٜ٘بیی ًَى ٚ ٍاىًشَ ١ٖ دٚز َٕٕ آٗي ٝ ىٍ ٍا ثٖز ٝ ثب كًَز ىٕز ٗ

 ١َ٘اٟ ثٞى . "یب هيا ً٘ي ًٚ ! "ث٠ هيا هٖٖ ١َ هيٖٗ ثب یي 

 ىٖٓ ٛ٘ی هٞإز ٝبٓق ٍا ثب س٘بٕ ٢َٗثبٛی اٗ اُ ىٕز ثي١ٖ .

 اُ ٕٞیی ایٚ اُ هٚٞٛش٘ اُ كي سلٖ٘ٔ هبٍع ثٞى .

 ًبٗ ایٚ ىًشَ ؿبٍٟ ایی ىٍ إٓشیٚ ىاٙز !

 ث٠ سؼبٍف اٝ ٖٛٚشٖ .

 ٖٛٚز ٝ ٛلٔ ػ٘یوی ًٚیي .

كالكی ػٌٍهٞا١ی ٗی ًٜٖ ... ؿٜي ٗبٟ ؿی٘ ٠ً ٝبٓق  هت ىهشَٕ ... اّٝ ای٠ٌٜ ٗٚ اُ ٥َف هٞٛٞاىٟ ی_

اٝٗي ٦ٗت ٝ ُلز ٗی هٞاى اُىٝاع ٠ًٜ ث٢٘ ُلشٖ هجْ اُىٝاع ی٠ ػ٠ٖٔ ثب ٛبِٗىر ثیب ایٜؼب ثَاٗ س١ٞیق 

ثيٕ اٗب ثؼيا ٗبىٍٗ َُٛ ُى ٝ ُلز ٠ً هٞىٙٞٙ ُلشٚ ، ٗٚ ٛ٘ی ىٖٝٛشٖ د٢ٜبٙ ًَىٙ اُ سٞ ٠َُٛٝ كش٘ب 

 هٞىٕ ٗی ُلشٖ .
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 ٗوي٠ٗ ٗی ؿیي ؟ ؿَا ایٜويٍ

 ثی٘بٍی٘ ؿی٠ ؟_

 آ١ی ًٚیي .

 "ٙوٞیز ىٝ ه٦جی  "یب  "ػٜٞٙ اىٝاٍی  "ث٢٘ ٗی ُٚ ثی٘بٍی _

 . ؿَهیي ٝ ؿَهیي ٝ ٗلٌٖ ثَ َٕٕ هٍٞى "ػٜٞٙ  "َُؿ٠ ٛب ٗل٢ٕٞ ثٞى اٗب ٠ً٘ٔ ی 

 ػٜـ ...ػٜٞٙ ؟!_

 اٝالف ًَى .

 ػٜٞٙ اىٝاٍی !_

 ىٕز ٝ ىٖٓ ٗی َُٓیي .

 ٗبِٟ ىاؽ یي ثبٍٟ آٛويٍ َٕى ٙي ؟ؿَا ١ٞا ىٍ آٙ هَىاى 

 یؼٜی ؿی ىهیوب ؟_

 ٛلٖی سبُٟ ًَى .

ث٠ ُثٞٙ ٕبىٟ سٞی ایٚ ثی٘بٍی ا٠ُ ثی٘بٍ ىٍٗبٙ ىٍیبكز ٠ٌٜٛ ی٠ ٍُٝ هٞث٠ ٝ ٠ٌٜ٘ٗ ٍُٝ ثؼي اٝال ی٠ آىٕ _

، اكش٘بّ ىاٍٟ ؿٜي ٍُٝ  ىی٠ِ ث٠ٚ ، دَهبٗ ٠ًٜ ،  س١ٖٞ ث٠ِٛ ، س٢َٕبی ؿیَ ٗؼ٘ٞٓی اُ هٞٗ ٛٚٞٙ ثيٟ

 ٝ كشی ٠ٌٜ٘ٗ ٛش٠ٛٞ كشی سٞ٘ی٘برِ ٕبىٟ ٍٝ ىٍٕز ثِیَٟ . ٞاث٠ ،ٛو

 ثب ؿٚ٘بٛی سب ٢ٛبیز ُٚبى ٙيٟ ث٠ اٝ هیَٟ ٙيٕ .

 َٕی سٌبٙ ىاى ٝ ىٍ اىا٠ٗ ُلز .

ثی٘بٍی ٠ً سلز ىٍٗبٙ ثب٠ٙ  ایٚ ثی٘بٍی هبثْ ًٜش٠َٓ اٗب ثبیي كش٘ب ىاٍٝ ١ب ٝ ىٍٗبٙ ث٠ ٗٞهغ ث٠ ثی٘بٍ ث٠َٕ ._

ی٠ آىٕ ٗؼ٘ٞٓی ُٛيُی ٠ًٜ ... اٗب ىٍ ی٠ َٕی َٙای٤ ٍٝكی ٕوز ، ثی٘بٍ ٠ٌٜ٘ٗ ٗی س٠ٛٞ ی٠ ػَ٘ ٗظْ 

 سٞ٘یٖ ث٠ ه٦غ ىاٍٝ ١بٗ ثِیَٟ ثٜبثَایٚ ثبیي ١٘ی٠ٚ َٗاهجٚٞٙ ثٞى .
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 اٗیي ... ایٚ آٙ ػَه٠ ی اٗیيی ثٞى ٠ً ٗی هٞإشٖ .

 كَك٘ ٍا ثؼي اُ ٌٕٞسی ًٞسبٟ اُ َٕ َُكز .

ٗی سٞٛی ثب  ا٠ُ ٍا١ی ث٠ ُٛيُی ثب ی٠ ثی٘بٍ ٛجبٙی ، ٌٛبك٠ ! ... یؼٜیػٜٞٙ اىٝاٍی یٌی اُ َٙای٤ كٖن _

سبییي ىًشَ ث٠ ٍاكشی ٥الم ثِیَی ... َُؿ٠ ٗؼجٍٞ ًَىٙ ایٚ هبٛٞاىٟ ث٠ ًبٍی ٠ً ٛ٘ی هٞاٙ ، ًبٍ ١َ ًٖی 

 ٛیٖز اٗب ث٢شَٟ ثيٝٛی ٠ً ایٚ ُِی٠ٜ ٍٝ ١ٖ ىاٍی .

ٌْٚ ثٍٍِ ث٠ ٗٚ ِٛلش٠ اٛي اٗب ٙوٞیز ٢َٗثبٙ ٝ َُؿ٠ ىِٓیَ ثٞىٕ ٠ً ؿَا هجْ اُ ػوي ؿیِی اُ ایٚ ٗ

دبًی ٝبٓق ٝ ًٜبٍ آٗيٛ٘ ثب هٔت ثی٘بٍ ٗٚ ٝ ١ًٞی اُ ٌٗٚالر ٍیِ ٝ ىٍٙز ىیَِٕ ، ایٚ اػبُٟ ٍا ث٠ ٗٚ 

ٛ٘ی ىاى ٠ً كشی ٓلظ٠ ای ١ٖ ث٠ ٥الم كٌَ ًٜٖ ، اُ آٙ ٌُٙش٠ ، ٥الم ٗی َُكشٖ ٠ً ًؼب ثَٕٝ ؟ س٘بٕ ًٔ 

 . ٝ ًبٍٕ ، ١٘یٚ ٝبٓق ثٞى

 ٛبٓیيٕ .

 ٗٚ ... ٗٚ ٛ٘ی هٞإ ٥الم ثِیَٕ ... ٝبٓق ثَإ ػِیِٟ ... كو٤ ث٠ ٗٚ ثِیٚ ثبیي ؿیٌبٍ ًٜٖ ؟_

 ِٛبٟ ػ٘یوی ث٠ ٍٝٞسٖ اٛياهز .

 سَكٖ !

 آٍی ِٛب١٘ دَ اُ سَكٖ ثٞى .

 سَك٘ی ٠ً ٗظْ ٛیٚشَ ث٠ ٍٝكٖ ُى .

 ى١بٙ ثبُ ًَى ٝ ُلز ٝ ُلز ٝ ُلز .

 ٝ ٗٚ ث٠ سَكٖ كٌَ ًَىٕ .

 ْ سَك٘ی ثٞىٕ ؟ ... ثٞىٕ ! ... اٗب ؿَا سلْ٘ ایٚ سَكٖ ٓؼٜشی ٍا ٛياٙشٖ ؟آىٕ هبث

 اكشیبػی ٛجٞى ثَایٖ ىّ ثُٖٞاٜٛي .

 س٘بٕ هبٛٞاىٟ إ ُیَ هبى ثٞىٛي ؟
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 هت ... ثبٜٙي ... ایٚ ٠٘١ آىٕ ثی ًٔ ٝ ًبٍ !

 ثی دٜبٟ ثٞىٕ ؟ 

 ٛ٘ی ٌُاٍى .٠٘١ ٠ً دٜبٟ ٛياٍٛي ... دٜبٟ اٝٔی هيإز ٠ً كَهی ثیٚ ٗٚ ٝ ىیَِی 

 ١َٖٕ٘ ٛی٠٘ ىیٞا٠ٛ ثٞى ؟

 ایٚ ػؼیت ٝ ؿَیت ٛیٖز ... آى٢ٗبی ىیٞا٠ٛ ی ُیبىی اُىٝاع ًَىٟ اٛي !

! ٠ٛ 

 ٝاهؼب ػبیی ثَای سَكٖ ٛیٖز ... 

 سَ ! "ًيٍ  "ٍُُٝبٍ ٗٚ ١ٖ ٗظْ ثیٚشَ آى٢ٗب هبًٖشَی ثٞى ... كو٤ یي ٗوياٍ 

 ُلز ٝ ٜٙیيٕ ٝ ىٍ آهَ دَٕیي .

 ًٜبٍٗ ُٛيُی ًٜی ؟ ١َ ؿ٠ ثیٚشَ ث٠ سٞ ٝاثٖش٠ ٠ٙ ػيایی ٕوز سَ ٗی ٠ٙ ١ب !٦ٗ٘ئٜی ٠ً ٗی سٞٛی _

 آ١ی ًٚیيٕ .

 هٞي ػيایی ٛيإٍ ... ٗی سٖٞٛ ... ٗی ٖٗٞٛ !_

 َٕی سٌبٙ ىاى .

 هيا ًٌ٘ز ٠ًٜ  ىهشَٕ !_

 

 

*** 

 

 «٠ٕ ٕبّ ثؼي » 
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 هٜيیي ٝ ٗٚ كَٛ ٗی هٍٞىٕ .ىٕز ث٠ ٕی٠ٜ ػٔٞی ىٍ ىاٌٛٚيٟ ایٖشبىٟ ثٞى ٝ ث٠ ٗب ٗی 

ایٚ ٕال٠ٛ ٕال٠ٛ ٍاٟ ٍكشٚ ًالك٠ إ ٗی ًَى ، یي ػَ٘ ػبىر ىاٙشٖ ٍٝی ىٍٝ سٜي هيٕ ثَىإٍ اٗب كبال اَُ 

 هٞىٕ ١ٖ ٗی هٞإشٖ ، ٝبٓق ٛ٘ی ٌُاٙز .

 اِٛبٍ كبٖٓ ٍا ك٢٘یي ، َٕ ث٠ ُٖٞٙ ِٛىیي ًَى .

 كَٛ ٛوٍٞ هَثٞٛز ثَٕ ... االٙ ٗی ٍٕیٖ ىی٠ِ !_

 ًٞىًب٠ٛ ٛبٓیيٕ . ثب ٓؼی

 آه٠ ِٛبٟ ًٚ ٢ٗشبة ؿ٦ٍٞی ىاٍٟ ث٠ ٍاٟ ٍكشٜٖ ٗی هٜيٟ !_

 ٝ ٓجوٜيی ُى . ِٛب١ی ث٠ ٛی٘ ثبُ ٢ٗشبة اٛياهز

 ٗٚز ثی ػبٛی ث٠ ثبُٝی٘ ُىٕ .

 ىیيی هٞىسٖ ٗی هٜيی !_

 ٓجوٜي ػ٘ین سَی ُى .

 هت ٙجی٠ َُىٝیی ٙيی ٠ً ٍٝی ُٗیٚ هٔ٘ ٗی ىٙ ._

 ٝ اُ اٝ ث٠ ه٢َ ؿَهبٛيٕ .اه٘ی ٕبهشِی سلٞیٔ٘ ىاىٕ ٝ ٍ

 هٜيیي .

 ثب ٗٚ ه٢َ ٌٜٛب ! اٝػٍٞی دٚز ؿٖٚ ثَإ ٛبُى ٗی ًٜی ٤ٕٝ ىاِٛٚبٟ آثٍَٝیِی ٍاٟ ٗی ٛيإُ !_

 ٍٝی ىٕشٖ ُىٕ ٝ ١یٚ ًٞسب١ی ًٚیيٕ .

 هبى ث٠ َٕٕ !_

 هٜيٟ اٗ ػ٘ن ثیٚشَی َُكز ، ٝ اهٖ ٗٚ ١ٖ !
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 ثبالهَٟ ث٠ ٢ٗشبة ٍٕیيیٖ .

 ؟!ؿی ٗی ُیٚ ٙ٘ب ىٝ ٛلَی _

 اثَٝ ثبال ىاىٕ .

 هٞٞٝی٠ !_

 ِ ًٚياٍی ًٚیي ٝ ىٍ اىا٠ٗ ٛبٓیي ."ای٘  "ٍٝٞر ػ٘غ ًَى ٝ ث٠ ٙٞهی 

ٓٞٓ ثبُی ث٠ٖ سٍٞٝ هيا ... ىیَٟ ... ىی٠ِ ٛ٘ی ًاٍٙ ثَیٖ َٕ ػ٠ٖٔ ی اٗشلبٙ ... ثجیٚ سَٕ آهَی ثبػض _

 ٗیٚیٚ ثیٞكشٖ ! ... ثَیٖ ىی٠ِ سٞح هٔؤی !

 ٖ ٍا ىٍ ١ٖ ثَى .هٜيٟ ی اٝ ٝ ٝبٓق ثبُ ١ٖ اه٘

 ٖٗوَٟ ١ب !_

 ٝ ثبُ ؿخ ؿخ ث٠ ٝبٓق ِٛبٟ ًَىٕ ٠ً ؿٖٚ ٝ اثَٝی ثَایٖ آٗي ٠ً یؼٜی ٝجَ ًٚ ثََُىی !

 هٜيیيٕ ٝ هٜيیي .

 دٚز َٕ ٢ٗشبة ٍاٟ اكشبىٕ سب آهَیٚ اٗشلبٙ اُ آهَیٚ سَٕ سلٞیٔی إ ٍا ثي١ٖ ٝ ٍاكز ٕٙٞ .

 ىاِٛٚبٟ ٍكشٚ اُ ١َ ًبٍ ىیَِی ٕوز سَ ثٞى .ثب ا١ٝبع ٝ اكٞآی ٠ً ىاٙشٖ ، ىٍٓ هٞاٛيٙ ٝ 

٢ٗشبة ٝ ٝبٓق ٍإز ٗی ُلشٜي ، سًَیت هي ٝ هٞاٍٟ إ ثب ٌٖٙ ثٍٍِ ٝ ؿبىٍٕ ، اُٗٚ یي سٞح ٗشلَى 

 ٕبهش٠ ثٞى .

اُ ٕٞیی َِٛاٛیِ ٕالٗشیِ ًٞىى ٛب هٞإش٠ إ ث٠ ػبٖٛ ؿَٜ ٗی ًٚیي ٝ اُ ٕٞیی س٘بٕ ٕوشی ١بی ثبٍىاٍی 

 شٚ ٍٝكی٠ یِ ٝبٓق ، كشی ػَار ثیبٛٚبٙ ٍا ١ٖ ٛياٙشٖ .٠ً اُ سَٓ ث٠ ١ٖ ٍیو

 ١لز ٗبِٟ دَ اُ إشَٓ ٝ ىٍٟٓٚٞ ، اُ ٍُٝی ٠ً ىٍ اٝع ٛبثبٍٝی ٗشٞػ٠ ٙيٕ ثبٍىاٍ ١ٖشٖ ٗی ٌُٙز .

 ١ُٜٞ ١ٖ ٛل٢٘یيٕ ثبٝػٞى َٗٞف هَٛ ١يثبٍىاٍی ، ؿ٦ٍٞ ؿٜیٚ اسلبهی اكشبى ؟!
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ٍٕٝبُ إز ٜٙیيٟ ٠ً هَٛ ١بی ١ي ثبٍىاٍی ٠ً آٙ ١ٍُٝب ٢ٗشبة ٗی ُلز اُ دَٖػ٠٘ اٗ ٠ً ىًشَ ىا

سبطیَ ٗؼٌٞٓ ىاٍٛي ٝ یب سؤجی ٝ ثی اطَ ١ٖشٜي ىٍ ثبُاٍ ُیبى ٙيٟ ، اٗب ثبٍٝٗ ثَای ٗٚ ٕوز ثٞى ٠ً ؿٜیٚ 

 ؿیِی كویوز ىاٙش٠ ثبٙي .

ًٖی ٠ً هَٛ َٗٞف ٗی ًٜي ٝ س٘بٕ ٕوشی ١بی َٗٞف ایٚ هَٛ ١بی ثيهٔن ٍا ث٠ ػبٙ ٗی هَى كش٘ب 

ىاٍ ٙيٙ ٍا ٛياٍى ٠ً هٞىٗ ٍا ٗؼجٍٞ ث٠ َٗٞف ؿٜیٚ ىاٍٝیی ٗی ًٜي ... ٛبَٗىی ثٞى اَُ ثی  َٙای٤ ثـ٠

 اطَ ثبٜٙي !

 ٛ٘ی هٞإشٖ ١یـٞهز ثـ٠ ىاٍ ٕٙٞ ، ٝبٓق ١ٖ ١٘یٚ ٍا ٗی هٞإز.

 ٝبٓلی ٠ً ُٗبٙ َٗٞف ه٢َٝبی٘ ، ثی ٢ٛبیز ٦ٜٗوی ٝ آٍإ ثٞى .

اٛشوبّ ثی٘بٍی ٝبٓق ٝ اكش٘بّ ثیٚشَ اٛشوبّ ثی٘بٍی  ١َ ىٝ ٗی سَٕیيیٖ ٠ً آٙ ثیٖز ٝ دٜغ ىٍٝي اكش٘بّ

 ٗٚ ... كَُٛيٗبٙ ٍا ثیـبٍٟ ًٜي .

 ٝبٓق ػالٟٝ ثَ ای٢ٜب ٗبٕ َِٛاٛی ٕالٗشی ٗٚ ٍا ١ٖ ىاٙز .

 ٗی سَٕیي هٔت ٛبآٍاٖٗ ٛشٞاٛي سب آهَِ ایٚ ىٍٝاِٙ ٕوز ، ىٝإ ثیبٍٝى .

ث٠ ظب١َ آٍإ ٗب ١بك٠ ٙٞى ، ٗٚ ١ٖ ىیٞا٠ٛ ٍُٝی ٠ً ك٢٘یيیٖ ٛلَ ٕٞٗی هَاٍ إز ث٠ هبٛٞاىٟ ی ًٞؿي ٝ 

 ٙيٕ ؿ٠ ثَٕي ث٠ ٝبٓق !

 اَُ ىًشَ اٗیٜی ، ٍٝاٛذِٙي ٝبٓق ، ٛجٞى ؛ ١َىٝی ٗب سب َُٗ ٌٕش٠ ًَىٙ دی٘ ٗی ٍكشیٖ .

 كَف ١بی اٝ ٝ دِٙي كبًم هٔجی ٠ً ث٠ ٗب ٗؼَكی ًَى ، ثبػض ٙي ً٘ی ، كو٤ ً٘ی آٍإ ٙٞیٖ .

 ٗؼٕٔٞ ٗظْ هٍٟٞ ٗـِ ١َ ىٝی ٗبٍا ٗی هٍٞى .اٗب ثبُ ١ٖ سَٓ اُ كَىا١بی ٛب 

كشی ؿٜي ثبٍ سب َُٗ ٕو٤ ػٜیٚ ٍكشیٖ ، اٗب ٛٚي ... ٛشٞاٖٛشٖ ػبِٙ هٔت ًٞؿٌی ٠ً ىٍ ث٦ٜٖ ٗی سذیي ٍا ثِیَٕ 

. 

إٓی٠ هبٖٛ ١ٖ ٛو٘ ًَِ٘ٛی ٛياٙز ، ٝهشی ٜٙیي ٠ً هٞي ػبٙ ٟٛٞ اٗ ٍا ًَىیٖ آٛويٍ هٞىٗ ٍا ُى ٠ً 

 ًبٍٗ ث٠ ثی٘بٍٕشبٙ ٍٕیي .
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 ٗی ىاٖٛشٖ ٢٥ٍٞا ٛ٘ی سٞاٛي ثـ٠ ىاٍ ٙٞى ٝ ىاؽ ٟٛٞ ثَ ىّ إٓی٠ هبٖٛ ٝ آهب إ٘بػیْ ٗبٛيٟ .

اُ سَٓ ٢َٗی٠ ی ِٕٜیٚ ٝ ديٍ ثب ٛلًٞ ٢٥ٍٞا ٠ً ٍئیٔ ٕؼیي ١ٖ ثٞى ١یـٌٔ ػَار ٛياٙز كَكی اُ 

 ٥الم ٢٥ٍٞا ثِٛي ٠َُٛٝ ُٙ ثیـبٍٟ ٍا سب ث٠ كبّ ١لز ثبٍ ٥الم ىاىٟ ثٞىٛي .

ئْ ىٕز ث٠ ىٕز ١ٖ ىاى سب دًَٖٖ ، ٥ب١ب ، ُٛيٟ ث٘بٛي ٝ ىٍ ٝػٞىٕ ٍٙي ًٜي ٝ اُ ػبٖٛ ث٠ س٘بٕ ایٚ ٖٗب

 ػبٛ٘ ثَیِى .

 ١یؾ ؿیِ ثَای ٗٚ ٢ٖٗ ٛجٞى ػِ ای٠ٌٜ ٕبٖٓ ثبٙي .

 ٕوز ثٞى ٠ً اٛشوبة ًٜی ًيإ ىٍى ٍا ث٠ اٍص ثجَى !

 ثبیي ٗؼؼِٟ ٗی ٙي ٠ً اُ ؿٜیٚ ديٍ ٝ ٗبىٍی ، َٕ ٕالٗز ث٠ ىٍ ٗی ثَى .

 ١َث٠ ایی آٍإ ث٠ ٙب٠ٛ إ هٍٞى .

 ٛؼٞا ٗی ٜٙٞی ؟_

 ثی كٞآ ٕ٘ز ٢ٗشبة ؿَهیيٕ .

 ١بٙ ؟_

 َٕی ث٠ سبٕق سٌبٙ ىاى .

 دَٕیيٕ ٙ٘بٍٟ ٜٝيٓیز ؿٜي ثٞى ؟_

 ُیغ ٝ َٜٗ دبٕن ىاى.

_7081 ! ُٖٛٞ٘ 

 هٜيیي .

 اِٛبٍی ٗـِر كبٗٔٔ !_
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يٟ ٝ ىٍٟٓٚٞ ١بی ًٞؿي ٝ ثٍٍِ ثٞى آٍی ٍإز ٗی ُلز ، ٗـِٕ آثٖشِٚ كؼٖ ِٕٜیٜی اُ ك١ٌَبی آُاى١ٜ

. 

 ٗ٘ ُٛيُی ًٜٖ ... ًبٗ !ًبٗ ٗی سٞاٖٛشٖ ٗظْ س٘بٕ ٗبىٍاٛی ٠ً ٜٗشظَ ث٠ ىٛیب آٗيٙ ىٓجٜيٙبٙ ١ٖشٜي ثب آٍا

 ثٞىٕ ىاىٟ سلٞیْ َٗاهت ث٠ ٍا ث٠َُ ٠ً آٗيٕ هٞىٕ ث٠ ٝهشی اٗب ٌُٙز ؿ٦ٍٞ اٗشلبٙ ٝ ٛٞٙشٖ ؿ٠ ىاٖٛ ٛ٘ی

. 

 . ثَٕبٖٛ آُاى ١ٞای ث٠ ٍا هٞىٕ هٞإشٖ ٗی كو٤

 . ثٞى َُكش٠ ٛلٖٖ

 !؟ ًٚیي ٗی ٍا آهَٗ ١بی ٛلٔ هٔجٖ یب آٍٝى ٗی ىٍ دب اُ َٗا ىاٙز ٠ً ثٞى هیبّ ٝ كٌَ ىاٖٛ ٛ٘ی

 . ًَى ٗی كَم ایٜجبٍ...  ایٜجبٍ اٗب ، ثٞىٕ دیَٚكش٠ هلِی كي سب ثبٍ ١ِاٍ ٗبٟ ١لز ایٚ ىٍ

 . ًٚز ٗی ٍا ٗٚ آهَٗ إشَٓ ایٚ 

 . ث٘بٖٛ ثٖش٠ ك٢بی ىٍ سٞاٖٛشٖ ٛ٘ی ىیَِ

 . َِٛیٖز ٗی ٕٞا٢ٓب ث٠ اٗیيی ٛب ثب ٝ ثٞى ُىٟ هی٠٘ اٗشلبٛ٘ ی ث٠َُ ٍٝی ١ٖ ١ُٜٞ ٢ٗشبة

 . ُىٕ ثیَٝٙ اٗشلبٙ ٕبٓٚ اُ ٝ ٙيٕ اٝ هیبّ ثی

 . سذیيٙ ثَای ًٜي ٗی ػبٙ ىاٙز ثٞى ٌُاٙش٠ هٔوی ثي ثٜبی ثبُ هٔجٖ

 . ٙيٕ ىیٞاٍ ىاٗٚ ث٠ ىٕز سؼبىٖٓ كلظ ثَای

 . ٍكز ٗی ىٍ ىٕشٖ اُ هٔجٖ ًٜشَّ ٛجبیي ، ٙي ٗی ثي كبٖٓ ٛجبیي

 . ٛياٙز ٝػٞى ٝبٓق ٕالٗز ثَای س٢٘یٜی ١یؾ ، ٍیوشٖ ٗی كَٝ ٗٚ اَُ

 ُى ٛ٘ی...  ُى ٗی ثي...  ُى ٗی...  ُى ٛ٘ی ، ُى ٗی هٔجٖ ، ٙي ػ٘غ ىٍى اُ إ ٍی٠ اٗب ًٚیيٕ ػ٘ین ٛلٔ ؿٜي

! 
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 . ٙيٕ هبٍع ىاٌٛٚيٟ اُ

 . هٞاٛي ٗی ًشبة ٝ ثٞى ٖٛٚش٠ ١ب ؿ٘ٚ ثَ ىٍهشی ًٜبٍ ىاٌٛٚيٟ آٖٛٞی ٝبٓق

 . َُٓاٛي ٍا ىٖٓ ٢َٗثبٛ٘ ٍم ٛیٖ

 ؟ ًَى ٗی ًبٍ ؿ٠ اٝ َٗىٕ ٗی اَُ

 ؟ هٍٞى ٗی ٍا ١بی٘ هَٛ

 ؟ ث٘بٛي آٍإ سٞاٖٛز ٗی

 ؟ ُٚز ثَٗی ػبىی ٍٝاّ ث٠ اٗ ُٛيُی

 . ٗیَى ٗی ٗٚ ثيٝٙ ٠ً ًَى ٗی ٠ُِٗٗ ُٖٞٙ ًٜبٍ ١َٙت ٠ً اٝیی

 . ث٘بٖٛ سب ث٘بٙ ُلز ٗی

 . ثٌِإٍ س٢ٜب اٍٝا سٞاٖٛشٖ ٛ٘ی ، هٞإشٖ ٛ٘ی

 . ىاٙشٖ اكشیبع اٝ ث٠ ١ٖ ٗٚ ، ثٞى ٗلشبع ٗٚ ث٠ اٝ ٠ً ١٘بٛويٍ

 . ٍكشٖ ٕ٘ش٘ هيٗی ، ًٜيٕ ىیٞاٍ اُ ىٕز

 "! ث٘بٛي ثيٖٛ ىٍ ػبٙ اٝ ث٠ ٍٕیيٙ سب ًٚ ً٘ي هيایب"

 ! َُٓیي ُاٛٞاٖٛ...  ٛٚي...  ٠ٛ

 . ٛٚي ثٜي ػبیی ث٠ ىٕشٖ ، اٛياهشٖ ىٕز ُب١ی سٌی٠ اٗیي ث٠

 ...! ٕالٗش٘...  اٗ ُٛيُی! ...  ٥ب١بیٖ! ...  ٕ ثـ٠...  اكشبىٕ ٗی ٛجبیي

 . ىاٙشٖ ٠ِٛ دب َٕ ٍُٝ ث٠ ٍا ٍٛؼٍٞ سٚ

 . هٞإشٖ ٗی ٍا ىٕشبٛ٘...  هٞإشٖ ٗی دٜبٟ ، هٞإشٖ ٗی ٍا ٝبٓق

 ... ٝب_
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 . ٙٞى ٗشٞػ٢ٖ ٝبٓق سب ثٞى ًبكی ١ٖ ٛب٠ٓ ١٘بٙ اٗب ٌٖٙز ُٔٞیٖ ىٍ ٝيا

 ! ١٘یٚ ٝ...  ىٝیي ٕ٘شٖ ث٠ ٝ هبٕز ثَ ػب اُ َٕإی٠٘ ٠ً ىیيٕ

 . ٙي ٕیبٟ ٝ دیـیي ١ٖ ىٍ ٝ ؿَهیي ُٗیٚ ٝ إٓ٘بٙ

 

*** 

 . هٍٞىٕ ٗی سبة

 ! اكن ث٠ ٍٝ

 . ٍكز ٗی ؿَٝة ث٠ ٍٝ هٍٞٙیي

 ! هبًٖشَی...  إٓ٘بٙ ٝ ثٞى ثَف ُٗیٚ

 ! ٍَٗ ٝ ثٞى ٍَٗ ٝ ثٞى ٍَٗ ، هبًٖشَی

 ! ىٍى ٝ ثٞى ىٍى ٝ ثٞى ىٍى ، هبًٖشَی

 ! ٛیٖز...  ٠ً آؿٞٙی ث٠ اكشیبع یؼٜی هبًٖشَی

 . ٙيٟ ١ٍب ، ٕو٣ٞ كبّ ىٍ ٠ً ىٕشی یؼٜی

 . ٛيیيٙ ٝ ىیيٙ ، ٛجٞىٙ ٝ ثٞىٙ ٗیبٙ ػبیی یؼٜی هبًٖشَی

 . هٍٞى ٗی ١ٖ ث٠ هبًٖشَی اُ كبٖٓ

 . ثٞى ٛبس٘بٕ ٝ ىٍىٛبى ایی دیـ٠ ىّ هبًٖشَی

 !  ٠ٛ ، ٛجٞى ثَف...  هبًٖشَ اُ دَ اثَ ٝ ثٞى اثَ إٓ٘بٙ

 . ثبٍیي ٗی هبًٖشَ

 ! ٍا١ٖ ثَ ، ىٕشبٖٛ ثَ ، َٕٕ ثَ
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 . ثٞى َُكش٠ ثَ ىٍ ٍا سٜٖ ُٕٞی إشوٞاٙ َٕٗبی

 . ًَى ٗی ِٕٜیٜی إ ٕی٠ٜ ی هل٠ٖ ثَ ؿیِی

 . َُٓاٛي ٗی ٍا ُٖٞٙ ی دَىٟ ٠ً ثٜٔي آٛويٍ...  ًٚیي ٗی ىاى ىاٙز ٛلَ یي

 . هبًٖشَ ىٛیب یي دٔ اُ ٍٛٞی ، ثٞى ٙيیي ٍٛٞی د٢ٌٔبیٖ دٚز

 . ٍكشٜي ٗی ٍّٟ ثيٖٛ ثَ ١ب ٍٗٞؿ٠ اُ اٍسٚی اِٛبٍ

 . ُىٟ ین دب١بیٖ ٝ ثٞى ىاؽ ىٕشبٙ

 . َُٓیي ٗی هٔجٖ ٝ هٍٞى ٗی ُیغ َٕٕ

 ... ىاى ١ٖ ثبُ...  ىاى ١ٖ ثبُ

 ! ٓؼٜشی

 ... ِٛىیٌشَ ٝ...  سَ ِٛىیي ٝ ، آٗي سَ ِٛىیي ٝيا

 . ٙي ٗلٞ هبًٖشَی ؿَٝة

 ! ٝبٓق...  ٜٙبهشٖ ٍا ٝيا

 ! ٙيٕ ثیـبٍٟ!  ٝای

 . ثٞى ٙيٟ آٍإ ٛب ، آٍاٖٗ ٝبٓق

 ! ١بی٘ هَٛ...  ٝای

 ؿٖٚ٘ سب ٢ٛبیز ثبُ ٙي .

 ٠ٛ هجَی اُ إٓ٘بٙ هبًٖشَی ثٞى ٝ ٠ٛ ثَك٢بی ٍٝی ُٗیٚ .

 ٛياٙز .ٕوق ٕلیي ٝ دٜؼَٟ ٝ ىیٞاٍ ٝ سوز ٕلیي ؛ اٗب ثَكی ٝػٞى 

 طبٛی٠ ای ٥ّٞ ًٚیي سب هٞىٕ ٝ ٗٞهؼیشٖ ٍا دیيا ًٜٖ .
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 ٠٘١ ؿیِ ثب ١ٖ ث٠ ٗـِٕ ك٠ٔ٘ ٍٝ ٙي .

 هٜيٟ ١بی ٢ٗشبة ، اٗشلبٙ آهَ سَٕ ، آٙٞة ٝ سال٥ٖ هٔجٖ ... ىٝیيٙ ٝبٓق .

 ثؼي اُ آٙ ثی٢ٞٗ ٙيٕ .

 دٔ ایٚ اسبم ٕلیي ٝ َٕى ثی٘بٍٕشبٙ ثٞى .

ثب ىهز ، ٝيای َٗى ىیَِی ١ٖ ٠ً آٍإ سَ كَف ٗی ُى ٍا ٗی ٙي ىٍ ثب ٝيای ثٜٔي ٝبٓق ىٍ ك٢ب دیـیي ، 

 دٔ ُٗی٠ٜ ی ؿَٗ ١بی اٝ ٜٙیي .

 ٛؼٞا ... ثیياٍ ٙيی ؟_

 َٕ ؿَهبٛيٕ .

 ٢ٗشبة ًٜبٍ سوز ایٖشبىٟ ثٞى ، ؿٚ٘بٛ٘ ث٠ ٍَٛ هٞٙ ٗی ُى ٝ ٍٝٞس٘ ث٠ ُؾ !

 كي هٌٚیيٟ إ ٍا ث٠ ٍُٝ ػٜجبٛيٕ .

 ؿی ... ٙيٟ ؟_

 َٕٕ ًٚیي ٝ هٖ ٙي دیٚبٛی إ ٍا ثٕٞیي .٢ٗشبة ىٕشی ث٠ 

 هَثٞٛز ثَٕ ؿ٢بٍ ٍُٟٝ هٞاثیيی ، ٠٘١ ی ٗب ٍٝ ٛٞل٠ ػَ٘ ًَىی ._

 اٝٓیٚ ٙٞى سٜٖ ٍا َُٓاٛي .

 كٜؼَٟ إ ث٠ ػبٙ ًٜيٙ دَٕیي .

 ٥ب١بٕ !؟_

 ٓجوٜيی ُى .

 ٛشَٓ دَٖسٖ ٗظْ ٗبٗبٛ٘ َٕ ٕوش٠ ، كبٓ٘ هٞث٠ ._

 بٙ هلیق سٚ دًَٖٖ ٍا ٓ٘ٔ ًَى .ىٕشٖ آٍإ ثَ ٌٖٙ ثَػٖش٠ إ ٖٛٚز ٝ سٌ
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 "آٟ هيا ٍا ٌَٙ !  "

 ١ُٜٞ ٛلٔ ٍاكشٖ ، ًبْٗ اُ ٍی٠ ثیَٝٙ َٛیوش٠ ثٞى ٠ً ثبُ ٝيای ىاى ثٜٔي ٝبٓق ٠ً ٗی ُلز 

"  ًٚ ٖٓٝ" 

 اسبم ٍا َُٓاٛي .اُ دٚز ىٍ

 ِٛبٟ َُٓاٖٛ ٍا اُ ىٍ ٕ٘ز ٢ٗشبة ؿَهبٛيٕ .

 ٝبٓق ... ؿَا ىاى ٗی ٠ُٛ ؟_

 ٙي ، ؿیِی ٙجی٠ سَٓ ... ٙجی٠ ى٢َٟٓ . ٍَٛ ِٛبٟ ٢ٗشبة ػٟٞ

ایٚ ؿٜي ٍُٟٝ ٠ً ایٜؼبیی سب ١٘یٚ ىیٚت ٠ً ٗٚ ٝ ػٔی ٍكشیٖ ه٠ٛٞ ٠٘١ ؿی هٞة ثٞى ٝ ٝبٓق كو٤ ی٠ _

ٗوياٍ ثی هَاٍ ٝ َِٛاٙ ثٞى ، اَُٗٝ ٝجق اٗب ٛ٘ی ىٖٝٛ ؿی ٙيٟ ؟ اُ ٝجق ٠ً اٝٗيیٖ اّٝ یو٢ی ػٔی ٍٝ 

١َ ىهین َٕ ی٠ ؿیِ ثلض ٗی ٠ًٜ ،  ًْ ثی٘بٍٕشبٛٞ ث٠ ١ٖ ثَیَُِٟكز ثؼي ث٠ ٗٚ دَیي ، ثؼي ِٛىیي ثٞى 

 سٞ ٍٝ ثجَٟ ... ٗی٠ِ ایٜؼب ٗی هٞاٙ سٞ ٍٝ ثٌٚٚ ...  االٖٛ ُیَ ىاىٟ ثیبى ىاهْ ٝ

 ٛلٖی َُكز ٝ ثبٝيایی ٌٖٙش٠ دَٕیي .

 ٛؼٞا ١َٞٙر ؿ٠ ٌٗٚٔی ىاٍٟ ؟_

 كَف آهَ ٢ٗشبة ٍا ٜٛٚیيٕ .

، هيایب ٍكٖ  آٙ ١ٖ ىٍ َٙای٤ ثي ٍٝكی اٝ ه٢َٝبی٘ ٍا ٛوٍٞىٟ ؿ٢بٍ ٍُٝ ! یؼٜی ؿ٢بٍ ٍُٝ ٗی ٙي ٠ً 

! ًٚ 

ٗی ىاٖٛشٖ ١َؿويٍ ١ٖ َٕ ٝ ٝيا ًٜي ٝ ثی٘بٍٕشبٙ ٍا ث٠ ١ٖ ثَیِى ًٖی ػَار ٛ٘ی ًٜي كَكی ث٠ اٝ ثِٛي ، 

 ٛبٕ كبع ٦ٞٗلی ٍا یيى ٗی ًٚیي . دَٖ إ٘بػیْ كالكی ٝ ثَاىٍ ٕؼیي ثٞى ١َ ؿ٠ ٛجبٙي !

 ًؼب ثٞىٛي سب ىاٍٝ ث٠ كٔو٘ ثَیِٛي ٠ً كبٓ٘ ثي ٛٚٞى ؟هبٛٞاىٟ ی ٓؼٜشی اٗ 

 ديٍ ٝ ٗبىٍ ٝبٓق ، یب هٞا١َ ثَاىٍٗ ٛیٞٗيٙ ثی٘بٍٕشبٙ ؟_
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 ٢ٗشبة ٠ً اِٛبٍ ٜٗشظَ دبٕی هبٛغ ًٜٜيٟ اُ ٥َف ٗٚ ثٞى ثی هیبّ دبٕن ىاى .

ی اٗشلبٛبسز ىیَُٝ ث٠ ػٔی ُلز ٠ً ث٠ ديٍ ٗبىٍٗ ُلش٠ ىٝسبیی ٍكشیٚ ی٠ ٖٗبكَر ی٢ٞیی ثَای ٍكغ هٖشِ_

. 

 ای ٝای ثَ ٗٚ !

 دٔ ٠٘١ ثیوجَ ثٞىٛي .

ث٠ ىیٞاٍ اسبم ًٞثیيٟ ٙي ٝ  ٍا سٌَاٍ ًٜي ٠ً ىٍ ثب ٝيای ثٜٔيی ٢ٗشبة ى١بٙ ثبُ ًَى سب ٕٞاّ ثی ػٞاث٘ 

 ٝبٓق ثب ٍٝٞسی ًجٞى اُ هٖٚ ٝاٍى اسبم ٙي .

 ٍٝی ١یٞال ٝاٍٗ ٍا ِٛىیي ث٠ یي ٕبّ ٝ ٛیٖ ٗی ٙي ٠ً ٛيیيٟ ثٞىٕ .

ثبٍ ث٠ هب٥َ ٌٕش٠ ی كبع ٦ٞٗلی ٝ ُٗیِٜیَ ٙيٛ٘ آٛويٍ ث٠ ١ٖ ٍیوز ٠ً یي ١لش٠ ؿیج٘ ُى ٝ آهَیٚ 

 س٘بٕ هبٛٞاىٟ ٙجب٠ٛ ٍُٝ ث٠ ىٛجبٓ٘ ُٚشٜي سب آهَ ثب كبٓی هَاة ٝ ٝیَاٙ هٞىٗ ثبُُٚز .

 .آٙ ٗٞهغ اَُ ديٍٗ  ٝ ٕؼیي ٝ ػَكبٙ ًٜشَٓ٘ ٛ٘ی ًَىٛي ٠٘١ ٍا ٗی ًٚز 

 ز ؿ٢َٟ ی ایٚ َٗى ػٞجبٛی ؿ٠ ١یٞالی ىٍٛيٟ ایی هلش٠ !اٗب كبال ١یـٌٔ ٛ٘ی ىاٖٛز دٚ

ٝبٓق ٕ٘ز آٗي ٝ ػٔی ث٠ ىٛجبٓ٘ اٗب هجْ اُ آ٠ٌٛ ث٠ اٝ ثَٕي ، ٝبٓق ٢ٗشبة ٍا ًٜبٍ ُى ٝ ًٜبٍ سوز ایٖشبى 

 ٝ ث٠ ٗٚ ٠ً ٝكٚشِىٟ ىٍ هٞى ػ٘غ ٙيٟ ثٞىٕ هیَٟ ٙي .

 كٌَٕ كو٤ یي ١ٚياٍ ٍا ٗيإ سٌَاٍ ٗی ًَى .

 "إ ٍا ثٌٚي ... ٌٜٛي اٍٝا ٗوَٞ كبّ ثيٕ ثياٛي ... ٝای ٥ب١ب ! ٌٜٛي ثوٞا١ي ثـ٠ "

 ثب ایٚ كٌَ ُاٛٞ ىٍ ٌٖٙ ػ٘غ ًَىٟ ثٞىٕ اٗب كٌَٕ اٙشجبٟ ثٞى .

 ٗیبٙ ػیؾ ٢ٗشبة ٝ ىاىِ ػٔی ىٕشبٙ ٝبٓق ثی ٗوي٠ٗ ُٔٞیٖ ٍا ٛٚب٠ٛ ٍكز ٝ كٔوٖ ٍا ث٠ ؿَٜ ًٚي .

٠ ٗٞ ثٌٚی ٠ً اُ ٗٚ اٛشوبٕ ثِیَی ... ىاٙشی ٗی ًظبكز ! ٗی هٞإشی ث٘یَی ... ٗی هٞإشی هٞىسٞ ثـ٘_

 َٗىی ًَٟ هَ ! ىاٙشی ٗی َٗىی !
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 ١َ ٠ً٘ٔ اٗ ث٠ كٚبٍ ىٕشبٛ٘ ٗی اكِٝى ٝ ثیٚشَ ٍٛٞ اُ ؿٚ٘بٙ ٗٚ ٗی ثَى .

ُیَ ىٕشبٙ هٞی اٗ ث٠ ىٕز ٝ دب ُىٙ اكشبىٕ ، كٔ ٗی ًَىٕ ؿٚ٘بٖٛ ىاٍى اُ كيه٠ ثیَٝٙ ٗی ُٛي ف، 

 سوال اكشبىٟ ثٞى .ث٠ ٥ب١بی ِ ثیـبٍٟ إ ١ٖ 

 ػٔی ىٕز ىٍ ًشق ٝ ًَ٘ اٝ اٛياهش٠ ٝ ١ٞاٍ ٗی ُى ٠ً ٝٓ٘ ًٚ  !

 ٢ٗشبة ثب س٘بٕ سٞاٛ٘ ىاٙز ٍُٝ ٗی ُى ىٕز اٍٝا اُ ُٔٞیٖ ػيا ًٜي ٝ ػیؾ ٗی ُى ٝ ً٘ي ٗی هٞإز .

ٛ٘ی ىاٖٛ ؿ٠ ىإشبٛی ثٞى ٠ً ٝبٓق ٝهشی ث٠ َٕٗ ٗی ُى هيٍس٘ ؿٜي ثَاثَ ٗی ٙي ٝ ثَای ًٜشَٓ٘ ؿٜي 

 ٛلَ آىٕ اُ دب ىٍ ٗی آٗيٛي .

 ىاٙشٖ ٗی َٗىٕ ، ٗی ىاٖٛشٖ ؿٜي طبٛی٠ ی ىیَِ س٘بٕ ٗی ٙي .

ؿٜي دَٕشبٍ ٝ ىًشَ ١ٖ ىاهْ اسبم ٍیوشٜي ١َ ًٖی ث٠ ٛٞث٠ ی هٞى ىاٙز ٕؼی ٗی ًَى ٝبٓق ٍا ًٜشَّ ًٜي 

 ، سب ای٠ٌٜ ثبالهَٟ ػیؾ دَ اُ ثـ٠ ٢ٗشبة ، ؿبٍٟ ًَى .

 ًٚشی٘ !_

 ٗظْ یي ٙٞى ػ٘ین !

 ىٕشبٛ٘ ْٙ ٙي .

 ؿٚ٘بٖٛ ىیَِ ٛ٘ی ىیي .

 اُ دٔ یي دَىٟ ی سبٍ ىیيٕ ٠ً ىٕشبٛ٘ ٍا ٗوبثْ ؿٚ٘بٛ٘ َُكز ٝ ٛبٓیي .

 ًٚش٘٘ ؟ ... ٗٚ ... ًٚش٘٘ ؟_

 ٢ٗشبة ثبُ ػیؾ ًٚیي .

 ًٚشی٘ .٘ ... یآٍٟ ثی َٙف ... ًٚش_

 ! "ِٛٞ  "ٝای ًبٗ ٍاٟ ُٔٞیٖ ثبُ ثٞى سب َٕ ٢ٗشبة ىاى ٗی ُىٕ 
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 ى١بٙ ٢ٗشبة ٍا ٗی َُكز .ًبٗ یي ٛلَ 

 آم ٢ٗشبة ! ٝبٓق ٛ٘ی ىاٛي ٠ً ىاٍی ًٚشٚ ٍا ث٠ ًٜبی٠ ٗی ُٞیی ! اٝ االٙ ٛ٘ی ك٢٘ي ...

 ٝبٓق ٛؼَٟ ًٚیي ٝ ثَ َٕ هٞى ًٞثیي .

 ًٚش٘٘ ... ٠ٛ ... ًٚش٘٘ ... ًٚش٘٘ ... ًٚش٘٘ !_

 ُٞیبٙ ثیَٝٙ ىٝیي . "ًٚش٘٘ ... ًٚش٘٘   "٠٘١ ٍا ًٜبٍ ُى ٝ 

 ٝای ٝبٓق !

 ٛلَ ػٔٞی اٝ ٍا ثِیَى ! یي

 یي ٛلَ ًٜشَٓ٘ ًٜي !

 ٝای َٗى ٗٚ !

 ٌِٛاٍیي ثَٝى !

 ؿَا ث٠ ٗٚ ٗی ٍٕیي ؟

 ىًشَ ؟ دَٕشبٍ ؟ ػٔی ؟ ٢ٗشبة !

 ٗٚ هٞثٖ ! ُٛيٟ إ ... ١ُٜٞ ٛلٔ ىإٍ !

 اٝ ٍا ىٍیبثیي !

 ٝبٓلٖ ٍا ىٍیبثیي !

 یٌی اٍٝا ثیبٍٝى !

 آش٘بٓ ٗی ًٜٖ .

 َٝیي !ىٕشٖ ث٠ ىاٜٗشبٙ ... دی اٝ ث

 هيا ... هيا ؿَا ٛلٖٖ ثَ ٛ٘ی َُىى سب آش٘بٓ ً٘ي ًٜٖ ؟
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 هيا ً٘ي !

 آى٢ٗب ً٘ي !

 ٝيای ػیؾ ثٜٔي ٝ ٝكٚشِىٟ ای اُ ثیَٝٙ ٠٘١ ٍا ٙٞى ُىٟ اُ ًبٍ ثبُ ىاٙز .

 اسلبهی اكشبىٟ ثٞى !

 آٍی اسلبهی ...

 

*** 

 . ىٝیي ثیَٝٙ اسبم اُ ػٔی َٕ دٚز ٢ٗشبة

 . ٍثٞى ػبٖٛ اُ سبة ، ٢ٗشبة ی ٝكٚشِىٟ ػیؾ ٝ ػٔی "!  اثٞآل٢ْ یب "  كَیبى ٝيای

 . سذیي ٗی ٍُٝ ث٠ هٔجٖ ٠ً ىٍى ث٠

 . ًَىٕ ػيا ثبٓٚز اُ َٕ ًٜيٙ ػبٙ ث٠

 ٛ٘ی ىاٙشٜی ىٕٝز ١یٞالی آٙ ثَای ىٓ٘ ًٔ ١یؾ ، َُكشٖ ٗی ٍا ٝبٓق ػٔٞی ٝ ٍكشٖ ٗی هٞىٕ ثبیي

 . ٕٞهز

 . ًٜي آٍاٗ٘ ؿ٦ٍٞ ىاٖٛز ٛ٘ی ًٔ ١یؾ

 . ٍكشٖ ٗی هٞىٕ ثبیي

 . ٙيٕ ٗٞاػ٠ دَٕشبٍ َٕیغ ٝاًٜ٘ ثب

 ؟ ثَی هٞای ٗی ًؼب...  ؟ ًؼب_

 . آٗيٕ دبییٚ سوز اُ ٝ ُىٕ ًٜبٍ ٍا ىٕش٘

 . اكشبىٕ ٗی ُٗیٚ ثَ َٕ ثب َُكز ٛ٘ی َٗا اَُ



 رمان نجوای ناجی

 

 137  ناجی جواین

 

 ؟ ًؼب ، ًٜی إشَاكز ثبیي ، ٛیٖشٖ سٞ ثب ٠ِٗ_

 . َُٓاٛيٕ ٍا إ ٙيٟ هل٠ ی كٜؼَٟ ٝ  ُىٕ ؿَٜ اٗ ٙب٠ٛ ث٠

 ! ١َٕٞٙ...  ثیَٝٙ...  ًٚ...  ً٘ي...  هيا سٍٞٝ...  ر_

 . ٍٕیي اٝ ث٠ ٜٗظٍٕٞ اٗب ٌٖٙز ٝ ثَیي ٝيایٖ َُؿ٠

 . ىاى سٌبٙ َٕی ٝ ُلز ایی ًالك٠ ی " هيا ای "

 . ثیب...  هت هیٔی ، هت هیٔی_

 . ثَٕٝ ىٍ ٕٞی ًَى ًٌٖ٘ ٝ اٛياهز ًَٕ٘ ىٍ ىٕز

 . ًٚیي ىاى دَٕشبٍ َٕ ٝ ىٝیي ٥َكٖ ث٠ اٙي اُ هیٔ ٍٝٞر ثب ٢ٗشبة ٌُاٙشٖ ثیَٝٙ ىٍ اُ دب سب

 ! ثَٝ...  سٞ ثَٝ! ...  ثیَٝٙ ٛیبٍٗ...  ٛیبٍٗ_

 ؟ َِٗ ثٞى ٙيٟ ؿ٠

 ٝ ىٝٛي ٗی آٖٛٞ ٝ ٕٞ ایٚ ىٕشذبؿ٠ ٠٘١ ٠ً ٙيٟ ؿ٠ ثجیٜٖ هٞإشٖ ٗی...  ؟ ىاٙز ا١٘یشی ؿ٠ ٢ٗشبة كَف

 . ًٜٜي ٗی ىاى ٝ ػیؾ

 . ثٌٚبٛي اسبم ىاهْ ث٠ َٗا ًَى ٕؼی ٝ ًَى ثـٖٔ ٝ ٍٕیي ٗٚ ث٠ ٢ٗشبة

 . ُىٕ ؿَٜ ٍا ىٕشبٛ٘

 ... ٝبٓق...  ٙيٟ...  ؿی...  ًٚ ٖٓ..  ٝ...  ٝ_

 . ُى ١ن آؿٖٞٙ ىٍ ٢ٗشبة

 ... سٞ ثَٝ ٗبىٍر ٍٝف ث٠ ٍٝ سٞ...  ٛـ٠٘ هبى اٍٝاف...  ٛؼٞا سٞ ثَٝ هَآٙ ٍٝ سٞ_

 ىیيٟ ثیَٝٙ اسبم اُ هَاٗ ُٞٗ ػیؾ ٝيای آٙ ثب هجْ ىهیو٠ ؿٜي ٠ً ىیيٕ ٍا ىًشَی ، ٢ٗشبة َٕ دٚز اُ

 . ثٞى
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 . ثٞى هٞٙ ٓجبٕ٘ دبی َٕسب

 . ًٜٜي ػؼ٠ٔ ٠ً ُى ٗی ىاى دَْٕٜ ی ثوی٠ َٕ ٝ آٗي ٗی ثبال ١ب د٠ٔ اُ ىاٙز

 ؟ ثٞى هٞٛی ٓجبٕ٘ ؿَا

 ! ٍٕیي ٛ٘ی ٛظَ ث٠ ٌٙٔی ایٚ ٠ً ٍكز ٗی ىاٙز ٝهشی

 . ًٞثیي ىیٞاٍ ث٠ ، ٗٚ ُىٙ هب٥َ ث٠ ٝبٓق ٠ً ٗٚشی ٝ دی٘ ٕبّ ٠ٕ ث٠ ثَُٚز ١ًٜٖ ، ًٞسبٟ كیٖٔ یي ٗظْ

 . ثٞى اكشبىٟ ٗـِٕ ػبٙ ث٠ هٍٟٞ ٗظْ ػ٠ٔ٘ یي

 "!  ثبٖٙ هٞىٕ ا٠ُ كشی ًٚ٘٘ ٗی ٠ًٜ اًیز ٍٝ سٞ ًٖی ١َ"

 ! ٠ٛ هيایب ٠ٛ

 !؟ ؿیٖز ىیَِ ٝاٍ ىیٞا٠ٛ هیبالر ایٚ...  ٠ٛ

 ى١بٙ ثَ ىٕز ٝكٚز ثب ٝ ًَىٛي ٗی ِٛبٟ دبییٚ ث٠ ٍا١ذ٠ٔ ١بی َٛىٟ اُ ٠ً ػٞاٛی دَٕشبٍاٙ ثَ ِٛب١ٖ

 . ُىٛي ٗی كَف ١ٖ ثب ٝ ثٞىٛي ٌُاٙش٠

 . ثٞى دبییٚ آٙ ثٞى ؿ٠ ١َ

 . ىٝیيٕ ٍا١َٝ ٕ٘ز َٕ ثب ٝ ًَىٕ ٢ٗشبة ىاىٙ ١ّٞ َٝف ثٞى ٗبٛيٟ ٛیَٝیٖ اُ آٛـ٠

 . ىاٙز سًَِ٘ ؿیِ ىٝ ثَ كو٤ كٌَٕ

 . ثَٕٖ ٍا١ذ٠ٔ ث٠ ای٠ٌٜ ىٕٝ ٝ ٛیٞكشٖ ای٠ٌٜ اّٝ

 . َُكز ٍا ثبُٝیٖ ٝ ىٝیي َٕٕ دٚز ٢ٗشبة

 ! ٛؼٞا...  ٛؼٞا...  ًؼب_

 . ؿَهیيٕ ٥َك٘ ث٠

 ! ٢ٗشبة ًٚ ٖٝٓ_
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 . ىاٙز كب٠ٔٝ هيٕ ٙ٘ دٜغ س٢ٜب ٍا١ذ٠ٔ ٛجٞى ٢ٖٗ اٗب ٌَٛى ّٝ

 . ًٚیيٕ َٕ دبییٚ ث٠ ٢ٗشبة ی ١ؼ٠ ٝ آش٘بٓ ٗیبٙ ٝ ُىٕ ؿَٜ ١ب َٛىٟ ث٠ اٛياهشٖ ػٔٞسَ ٍا هٞىٕ

 . ًَى ٝیَاٙ ٍا ١ًٜٖ ٝ ٙي ٜٗلؼَ ٗـِٕ ث٠ ٍٕیيٙ ٗیبٙ ػبیی ، ىیي ؿٚ٘بٖٛ آٛـ٠

 . ٢َٙ ٗیبٙ اٛياُ ثَ هبٛ٘بٙ ث٘جی سًَیيٙ ٗظْ

 ! هٞٙ ٝ هٞٙ ٝ هٞٙ ٝ ثٞى اٍسلبع ٥جو٠ ؿ٢بٍ ٠ٕ ، ىیيٕ آٛـ٠

 . ثی٘بٍٕشبٙ ًق ٕوز َٕٜ ثَ َٗىٟ ٛیٖ ػٖ٘ی ث٠ ً٘ي ثَای ٗیِى آىٕ َٕ سٞی ٠ً ثٞى آىٕ ىیيٕ آٛـ٠

 ! ١َثبٍ ٝ ١٘ی٠ٚ اُ سَ ٍك٘ب٠ٛ ثی...  ًَىٟ سٜجی٠ ٍا هٞىٗ ٠ً ثٞى ػبٙن َٗىی َٙیق سٚ ىیيٕ آٛـ٠

 ! ٍَٗ ٝ ثٞى ىٍى ٝ ثٞى ًبثٞٓ ىیيٕ آٛـ٠

 . ٛٞٙز ٙي ٗی ٠ً دبیبٛی سَیٚ ٛبػٞاَٛ٘ىا٠ٛ!  ثٞى دبیبٙ...  ىیيٕ آٛـ٠

 

*** 

 

ٗٚز ١بی إٓی٠ هبٖٛ ، ١٘یٚ س٠ ٗبٛيٟ ی ػبٖٛ ٍا ٢ٗشبة هٞىٗ ٍا ٕذَ ثالی ٗٚ ًَىٟ ثٞى سب ؿَٜ ٝ 

 ِٛیَى ٝ ػٔی ٕؼی ٗی ًَى آهب إ٘بػیْ ٍا ٠ً ث٠ هٞي ًٚشٜٖ آٗيٟ ثٞى ًٜشَّ ًٜي .

هيا ػبٛز ٍا ثِیَى ٠ً ػبٙ ثَاىٍٕ ٍا  "ٕ٘ی٠ ىٍ آؿٞٗ ٢٥ٍٞا ُبٗی ىٍٝ سَ ىاٙز ٛلَیٜٖ ٗی ًَى ٠ً 

 "َُكشی ! 

ػٞجبٛی ٗی َِٛیٖشٖ ُٗیٚ ؿ٘جبس٠٘ ُىٟ ٝ ث٠ ىاى ٝ ثیياى ایٚ هِٕٞ ٗٚ اٗب ُیغ ٝ َٕىٍ ُٖ ًٜغ ىیٞاٍ ، ٍٝی 

 ٝٓی ٛ٘ی ىیيٗٚبٙ .

دی٘ ؿٖٚ٘ كو٤ هٞٙ ثٞى ٝ إشوٞا٢ٛبیی ٠ً ٌٖٙش٠ ٙيٟ ثٞىٛي ٝ ُٞٙز ٝ ٓجبٓ ٍا دبٍٟ ًَىٟ ٝ ث٠ ىیيٟ 

 یِ آىٕ ى١ٚ ًؼی ٗی ًَىٛي .
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 ٢َٗثبٛ٘ آٍٗیيٟ ثٞىٕ .دجی٘ ؿٖٚ٘ ٍٝٞر ًغ ٙيٟ ی َٗىی ثٞى ٠ً ٠ٕ ٕبّ ىٍ دٜبٟ آؿٞٗ 

 ٝيای ٛب٠ٓ ٛلَیٚ ٝ ىاى ٝ كَیبى ٠٘١ ٍا هٞة ٗی ٜٙیيٕ ٝ ٛ٘ی ك٢٘یيٕ ؿَا ؟!

 ؿَا ٙیٞٙ ٗی ًٜٜي ؟

 َِٗ ىًشَ ِٛلز ١ُٜٞ ُٛيٟ إز ؟!

 ىًشَ ُلز ً٘بی ػ٘ین ٝ ٗٚ آٙ ٓلظ٠ ٛل٢٘یيٕ ایٚ سًَیت ٠ً٘ٔ ، ىهیوب یؼٜی ؿ٠ ؟

 ى ، ٠ٛ ؟!ٍا ٛیبٍٝى ًبكی ثٞ "ٍَٗ  "١٘یٚ ٠ً إٖ  اٗب

ث٠ هيا ُٛيٕز ... ث٠ هَآٙ ٝبٓلٖ ١ُٜٞ ٛلٔ  "ىٖٓ ٗی هٞإز ثَٕٝ یو٠ ی سي سٌٚبٙ ٍا ثِیَٕ ٝ ثِٞیٖ 

 "ٗی ًٚي ! 

 ٢ٗشبة ثبُٝیٖ ٍا َُكز ٝ ٗؼجٍٕٞ ًَى ثَهیِٕ .

 دبٙٞ ثجَٗز هَثٞٛز ثَٕ ایٜؼب ث٘ٞٛی ایٚ اُ هيا ثی هجَا ُٛيٟ ر ٛ٘ی ًاٍٙ !_

 ٗشٞػ٠ ٛٚيٕ ؿ٠ ٗی ُٞیي .

 ٍ هٔجٖ ١ؼیق ٗی ُى ٠ً اًٖیْٙ ًبْٗ ث٠ ٗـِٕ ٛ٘ی ٍٕیي .آٛوي

 اِٛبٍ ىٍ اهیبٕٛٞی ؿ٠٥ٞ ٍٝ ثٞىٕ .

 ١٘ب٦ٍٛٞ ُیغ ٝ َُٜ ثَهبٕشٖ .

 ىٝ هيٕ ىٝٙبِٗ ٢ٗشبة َٛكش٠ ثٞىٕ ٠ً ؿبىٍ اُ َٕٕ ًٚیيٟ ٙي ٝ ث٠ دٚز ٌٕٜيٍی هٍٞىٕ .

 اَُ ىٕز ٢ٗشبة هلْ ىٍ ًَٕ٘ ٛجٞى ٗی اكشبىٕ . 

ي ؿَهیيٕ ٝ ِٛب١ٖ اُ ىٕز ثٍُِی ٠ً ؿبىٍٕ ٍا ىٍ ؿَٜ ىاٙز ث٠ ِٛبٟ هِٚ٘یٚ ثب ١یٜی ٠ً ٢ٗشبة ًٚی

 اٝ اكشبى .

 ٕؼیي ٗظْ َُُی آٗبىٟ ی ىٍیيٙ ثب ٍٝٞر َٕم دٚز َٕٕ ایٖشبىٟ ثٞى.
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 ًيٕٝ ٍُٞی ىاٍی ٗی ٍی ؟ ١َ ٍ...ی ىٓز هٞإش٠ هٍٞىی كبال ٗی هٞای ىٍ ثَی ؟_

 ًَى . ٢ٗشبة ًَٕ٘ ٍا ١ٍب ًَى ٝ ٕی٠ٜ ٗوبثْ ٕؼیي ٕذَ

ٍی ث٠ ًی ٗی دَی ! ایٚ ٥لٔي ػٞٙ ١ٞٝ ! كَف ى١ٜشٞ ثل٢ٖ آهبی ٗظال ٗلشَٕ ... ؿٚ٘شٞ ٝا ًٚ ثجیٚ ىا_

 سٞ سٜ٘ ٛ٘ٞٛيٟ ٠ً ٙ٘ب ٝ ديٍ ٝ ٗبىٍسٞٙ ١َ ًبٍی ىٓشٞٙ ٗی هٞاى ثٌٜیي .

 ٍٝٞر ٕؼیي ًجٞى ٙي .

 ...ُٛی٠ٌ ی ١َ... ! ٝهشی ى١ٜشٞ ُْ َُكشٖ ٗی ك٢٘ی ٛجبیي ٝيا ثَای ٗٚ ثٜٔي  ى_

١ُٜٞ كَك٘ س٘بٕ ٛٚيٟ ثٞى ٠ً ٗٚشی ثَ ى١بٛ٘ ٖٛٚز ٝ ؿٞٙ اٛشظبٍٗ ٍا ٛياٙز ٓلظ٠ ایی سؼبىٓ٘ ث٠ 

 ١ٖ هٍٞى .

 ػٔی ٠ً ىاٙز اُ كَٛ ٛلٔ ٛلٔ ٗی ُى ٗٚش٘ ٍا دبییٚ آٍٝى .

 ى١ٜی ٠ً ثوٞاى ث٠ ُٙ ٗٚ س١ٞیٚ ٠ًٜ ٍٝ هٞىٕ ُْ ٗی ُیَٕ ._

 ٍا ث٠ ىیٞاٍ ؿٖجبٛي .ػٔی ٍا َُكز ٝ اٝ ٕؼیي ث٠ طبٛی٠ ٌٛٚیيٟ  یو٠ ی 

 ثب ػیؾ ٢ٗشبة ٝ ٗياه٠ٔ ی ػَكبٙ ثبالهَٟ كَإز ثی٘بٍٕشبٙ ١ٖ یبىٙبٙ اكشبى ٗياه٠ٔ ًٜٜي .

 ؿٞؿبیی ث٠ دب ٙي .

 ٗظْ یي ٗیياٙ ػَٜ .

 ٝ ٗٚ ٗظْ یي ٗؼَٝف ٍٝ ث٠ ٗٞر اُ ىٍٝ ث٠ ایٚ ٛ٘بی٘ سَٕٜبى ِٛبٟ ٗی ًَىٕ .

 ٞى .سٌی٠ إ ث٠ دٜؼَٟ ی آٜٓ٘یٞٗی ِ اٛش٢بی ٍا١َٝ ث

 دٜؼَٟ ایی ٠ً إٓ٘بٙ هبًٖشَیِ ثؼي اُ ؿَٝة ٍا ث٠ ٛ٘بی٘ ٗی ٌُاٙز .

ىٖٓ اُ ٢ٗشبة َُكش٠ ثٞى ، اُ ٢ٗشبثی ٠ً ٗی هٞإز ثَای ٗٚ ٕذَ ثال ٙٞى اٗب ثال ٍا هٞىٗ ث٠ ػبٙ ُٛيُی 

 إ اٛياهز .
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هبٛٞاىٟ اٗ َٗا ث٠ ِ ٓؼٜشی كَٝ َٛكش٠ ثٞى ٝ "ً٘بی ػ٘ین  "اَُ اٝ ث٠ ٝبٓق كَكی ٛ٘ی ُى االٙ ٝبٓق ىٍ آٙ 

 ؿٖٚ هبسْ ٛ٘ی ىیيٛي .

 دَٖ ثیـبٍٟ إ یي ٓلظ٠ آٍإ ٝ هَاٍ ٛياٙز .

 ُٛيُی ٗبٙ ىاٍى ٝیَا٠ٛ سَ اُ هجْ ٗی ٙٞى . اِٛبٍ اٝ ١ٖ ٗی ىاٖٛز هبًٖشَیِ ٛیٖ َٗىٟ یِ

 اِٛبٍ ٗی ىاٖٛز ایٚ ثیَٝٙ ؿ٠ هجَ إز !

 ثٔ !ٗی ىاٖٛز ىٍ ایٚ ػَٜ ٛب ثَاثَ ... ٗب ٗلٌٕٞ ث٠ ٌٖٙشیٖ ٝ 

 ثب اػشَاٟ ١بی ث٠ كَیبى ٖٛٚش٠ ی ٢ٗشبة ، ِٛبٟ اُ ٌٖٙ ثَػٖش٠ إ َُكشٖ ٝ ث٠ اٝ ىٝهشٖ .

 ىاٙز ث٠ ٗبٍٗٞاٙ كَإشی ٠ً اٝ ٝ ػٔی ٍا ثیَٝٙ ٗی ًَىٛي ٗی ٛبٓیي ٠ً ٛ٘ی سٞاٛي َٗا س٢ٜب ثٌِاٍى .

 ؿیِ ػؼیجی ٛجٞى ٠ً ٗبٍٗٞاٙ كَإز كن ٍا ث٠ ٕؼیي ثي١ٜي .

ٖشٖ ؿٌبٍٟ إز ٠ً ٠٘١ ، ٠٘١ ػب اُ اٝ ٗی سَٕٜي ٝ كٖبة ٗی ثَٛي ، اٗب ػبىر ٕؼیيی ٠ً ١یؾ ٝهز ٛياٛ

 ًَىٟ ثٞىٕ ٠ً ثجیٜٖ كَف اٝ ١٘ی٠ٚ ث٠ ًَٕی ٗی ٛٚیٜي .

 ىٍ ٗوبثْ دُٞهٜي كَٛ آٓٞى ٕؼیي ، ٢ٗشبة ٝ ػٔی ٍا اُ ثی٘بٍٕشبٙ ثیَٝٙ ًَىٛي .

 ثٞىٛي . هبٛٞاىٟ ٠ً س٠ٜٚ ث٠ هٖٞٛٗٚ ٗبٛيٕ ٝ هٔت ٍٝ ث٠ ایٖشبىٖٛ ثب ایٚ 

 إٓی٠ هبٖٛ ث٠ ٕ٘شٖ ١ؼٕٞ آٍٝى .

 اٗب یي ُبٕ ٗبٛيٟ ث٠ ٗٚ ایٖشبى ٝ ٛلٖی ػ٘ین ًٚیي ، اِٛبٍ اُ ای٠ٌٜ َٗا سب َٕ كي ٍَٗ ثِٛي دٚی٘بٙ ٙي .

 ثب هٚ٘ی ًٜشَّ ٙيٟ ىٍ ٝيای٘ ؿَیي .

ىًشَ ٗظْ ثـ٠ ی آىٕ ػٞاث٘ٞ ثيٟ ، ٠ِٗ ٝبٓق ِٛلز ٍكشیٚ ٖٗبكَر ؟ دٔ ایٜؼب ؿ٠ ؿ٦ٔی ٗی ًٜیٚ ؟ _

 ُلز ؿ٢بٍ ٍُٟٝ سٞی ثی٘بٍٕشبٛیٚ ... .

 ث٠ ٍٝٞس٘ ٠ً ثب ٛبهٚ هَاٙیيٟ ثٞى ِٛبٟ ًَىٕ ، ؿويٍ اُ ؿ٢٘ٚبی ُیَ ٝ كَٝ ٍكش٠ اٗ ٗی سَٕیيٕ .
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 ث٠ ثبُٝیٖ ؿَٜ ُى ٝ سٌبٖٛ ىاى .

 الّ ٙيی ؟_

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ ثب ٝيای هل٠ ایی ٛبٓیيٕ .

ى ثی٘بٍٕشبٙ ... ٗٚ ٛل٢٘یيٕ اٝال ، اَُٗٝ ث٠ ١ٞٗ اٝٗيٕ ... اِٛبٍ ثؼيِ اٗشلبٙ كبٖٓ ثي ٙي ... ٝبٓق ٜٗٞ آٍٝ_

 ایٚ ٗير ... هَٝبٙٞ ...

 ٢ٗٔز ٛياى كَكٖ س٘بٕ ٙٞى ، ؿِٜی ث٠ ٍٝٞسٖ اٛياهز ٠ً ىٍىٗ سب إشوٞاٖٛ ٍكز .

 ا٠ُ ایٜويٍ اىا ا٥ٞاٍ ٛ٘ی ٍیوشی االٙ دَٖ ثيثوشٖ ٕبٖٓ ثٞى ػلَیش٠ ._

 ف َُكز ٠ً ىٕش٘ إیَ ىٕز ٕ٘ی٠ ٙي .ىٕش٘ ثبال ٍكز ٝ ثبُ ٍٝٞسٖ ٍا ١ي

 ٛ٘ی ىاٖٛ ٕ٘ی٠ ك٢٘یي ىإٍ ٗی٘یَٕ یب ًبٍٗ ىٓیْ ىیَِی ىاٙز ؟

 ٗبٗبٙ ... هَثٞٛز ثَٕ ... ٝٓ٘ ًٚ ... ث٠ كٌَ ٟٛٞ ر ثبٗ !_

 ػٞاثٖ ٍا هیٔی َٕیغ َُكشٖ .

 ىٙ ٛياٙشٖ !ٗٚ ٝ ػبٖٛ ٢ٖٗ ٛجٞىیٖ ... اٗب ػبٙ دَٖٕ ث٠ ػبٙ ٗٚ ثٜي ثٞى ٝ ایٚ یؼٜی ... كؼال كن َٗ

 

*** 

 

 ػ٢الر ٌٖٙ٘ ثبٍ ىیَِ ىٍ ١ٖ دیـیي ، ُٞٙی اُ ىٕشٖ َٕ هٍٞى . 

 ث٠ ٍُٝ هٞىٕ ٍا ػ٘غ ًَىٕ ٝ ىٝثبٍٟ ٗٞثبیٖٔ ٍا ث٠ ُٞٗ ؿٖجبٛيٕ .

 ٝيای٘ َُٓیي .

 هت الاهْ ثِٞ كبٓز هٞث٠ یب ٠ٛ !_
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 آ١ی ًٚیيٕ ٝ ثیٚشَ ىٍ آؿٞٗ هٞى كَٝ ٍكشٖ .

 ثب١بر كَف ثِٖٛ ... ًبكی٠ .٢ٗشبة ... ٛ٘ی هٞإ _

 ٜٙیيٕ ٠ً ثـ٢٘ ٌٖٙز .

هيا ٜٗٞ ث٠ٌٚ ... ث٠ هَآٙ ... ث٠ هيا ... ٛ٘ی هٞإشٖ ای٦ٍٜٞی ث٠ٚ ... هَثٞٛز ثَٕ ... ٛؼٞا ... سٞ ٍٝ هيا _

 ای٦ٍٜٞی سٜجی٢ٖ ٌٛٚ .

 اٌٙی ٠ً ٗی ٍكز ثَ ٠ُٛٞ إ ػبٍی ٙٞى ٍا ثب دٚز إٓشیٚ دبى ًَىٕ .

. كو٤ ٛ٘ی سٖٞٛ ثب١بر كَف ثِٖٛ ... ٛ٘ی سٖٞٛ ... ٝيار ثبػض ٗی ٠ٙ یبىٕ سوٞیَ سٞ ٛیٖز ٢ٗشبة .._

ثیٞكش٠ ؿی ث٠ َٕٕ اٝٗيٟ ... سٞ ٠ً ٛ٘ی ىٝٛی ِٗٚ ثيثوز ١َ ٙت هٞاة ٗی ثیٜٖ ىاٍی َٕ ٝبٓق ىاى ٗی 

 ُٛی ٠ً سٞ ًٚشی٘ !

ىٍ ُٞٙی دیـیي  ٗیبٙ ١ن ١و٘ ث٠ ُٖٞٙ ٍٕیي ٝ ثؼي ٝيای ػٔیَُی٠ اٗبٛ٘ ٍا ثَیي ، ٠ُِٗٗ ایی ٛب ٗل٢ٕٞ 

. 

 ٛؼٞا هبٕٛٞ !_

 دٔي ثٖشٖ ٝ ثـ٠ كَٝ ىاىٕ .

 آهب ػٔی ... ٕالٕ ._

 آ١ی ًٚیي .

ٛ٘ی هٞإ اًیز ثٚی ... كو٤ ثِٞ كبٓز هٞث٠ ؟ ... ٢ٗشبة َِٛاٙ ای٠ٜ كبال ٠ً سٞی ٗبٟ آهَ ثبٍىاٍیز _

 ١ٖشی ، س٢ٜب ثبٙی ٝ ٌٗٚٔی دی٘ ثیبى.

 . دَٖٕ سٌبٙ هلیلی هٍٞى ، ىٕشٖ ثَ ٌٖٙ٘ ىٝیي

 كبٖٓ هٞث٠ ... َِٛاٙ ٛجبٙیي ._

 ٝ ُٞٙی ٍا دبییٚ آٍٝىٕ ٝ ث٠ س٘بٓ هبس٠٘ ىاىٕ .
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 َِٛاٛی ١یؾ ًٔ ٍا ٛ٘ی هٞإشٖ .

 ىٖٓ ٛ٘ی هٞإز ٝلجز ًٜٖ .

 ىٕٝز ٛياٙشٖ ًٖی ثَای ٗٚ ىّ ثُٖٞاٛي .

 یي ٗبٟ ٝ ٛیٖ ٗی ٙي ٠ً ٗیبٙ ُٗیٚ ٝ إٓ٘بٙ ٗؼٔن ثٞىٕ .

 ! یي ٗبٟ ٝ ٛیٖ دَ اُ ٍٛغ ٝ ٍٛغ ٝ ٍٛغ

 ي ٗبٟ ٝ ٛیٖ ثيِٝٙ َٗى ٢َٗثبٖٛ .ی

 ٝبٓق هٞاثیيٟ ثٞى ؛ هٞاثی ٠ً آٛويٍ ػ٘ین ٙي سب ثبالهَٟ ٗـِٗ ٍا ث٠ ًبٕ ٍَٗ ًٚبٛي .

 ىٍى ِٕٜیٜی ثٞى ٠ً ػِیِ سَیٜز ٛلٔ ثٌٚي اٗب ُٛيٟ ٛجبٙي .

 یي ١لش٠ ایی اُ ٍَٗ ٗـِی اٝ ٗی ٌُٙز ... یي ١لش٠ ٗی ٙي ٠ً ٗٚ ُٛياٛی ثٞىٕ .

ىٍ هب٠ٛ إ كجٔ ًَىٟ ثٞى سب ثب هبٛٞاىٟ اٗ ٍٝ ث٠ ٍٝ ٕٛٚٞ ، كشی ٌِٛاٙز ث٠ ثی٘بٍٕشبٙ ثَٕٝ ٕ٘ی٠ ٗٚ ٍا 

 ٝ ٝبٓق ٍا ثجیٜٖ .

ٍى ٝ ثی ٍك٘ب٠ٛ ُلز اَُ ؿٖٚ ديٍ ٗبىٍٗ ث٠ ٗٚ ثیٞكشي ؛ ػبٙ ثَاىٍ ُاىٟ اٗ ث٠ ه٦َ ٗی اكشي ، ؿٞٙ 

 آٛويٍ ٛبٍاكز ٝ ػٞجبٛی اٛي ٠ً ٌٗ٘ٚ إز َٕٕ ٍا ثجَٛي .

ث٠ ىٕشٍٞ آهب إ٘بػیْ ، هَاٍ ٙيٟ ثٞى ٝبٓقِ ٢َٗثبٖٛ ٍا سب ث٠ ىٛیب آٗيٙ دَٖٗ ُٛيٟ ٠ِٛ ىاٍٛي ٝ ىٍ هبٛٞاىٟ 

 ٗوبثْ دی٢ٜٚبى ىًشَٗ ثَای ا١يای ػ٢ٞ ؿٜبٙ ٝاًٜ٘ ٢ِٕ٘یٜی ٛٚبٙ ىاىٛي ٠ً ىًشَ ثیـبٍٟ الّ ٙي .

 ٞى .س٘بٕ ٥ّٞ ایٚ یي ١لش٠ ، ػبی ٗٚ ًٜبٍ دٜؼَٟ ٝ ؿٖٚ٘ ث٠ إٓ٘بٙ َُٕ َٗىاى ٗب١ی ث

 ثٞى . "ٛبًؼب  "ث٠ ػبیی ٍٕیيٟ ثٞىٕ ٠ً ثيػٍٞی 

 ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ثب ىٖٓ ؿٌبٍ ًٜٖ .

 ىٖٓ ػِا ىاٍ ثٞى ٝ ٛجٞى .
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 ىٓشَٜ ثٞى ٝ ٛجٞى .

 ىِٓیَ ثٞى ٝ ٛجٞى .

 ٗی ُلشٜي . "اكَٖىُی  "ایٚ كبّ ٍا ... ث٠ ُ٘بٖٛ 

 س٘بٕ هٞإش٠ إ آؿِٞٗ ٠ٛ ؿٜياٙ اٗٚ ٝبٓق ثٞى .

 ثجیٜ٘٘ ... كو٤ یي ثبٍ ىیَِ !ًبٗ كياهْ ٗی سٞاٖٛشٖ 

اُ ٕٞیی ػبٖٛ ثَای ثـْ ًَىٙ دًَٖٖ ث٠ ٓجٖ ٍٕیيٟ ثٞى ٝ اُ ٕٞیی ... ثب سٞٓي اٝ ... ٝبٓق ٍا اُ ىٕز ٗی 

 ىاىٕ .

 ىٖٓ ٗی هٞإز ثَ َٕ ایٚ ىٝ ٍا١یِ ثی ٍكٖ ث٘یَٕ ٝ ٍاكز ٕٙٞ .

 ىًشَ ثَای ١لش٠ ی ىیَِ ٝهز ِٕاٍیٚ ىاىٟ ثٞى .

 ثب ا١ٝبع هٔجٖ ه٦َٛبى إز . ُلش٠ ثٞى ُای٘بٙ ٥جیؼی

 یؼٜی ٝبٓق یي ١لش٠ ی ىیَِ ١ٖ ٝهز ٛلٔ ًٚیيٙ ىاٙز .

 اٗب كبال اِٛبٍ ...

 اِٛبٍ ٥ب١ب ١ٖ ػؼ٠ٔ ىاٙز ثیبیي ٝ ىٍ آؿٖٞٙ ثَای ٍَٗ ديٍٗ ٗبسٖ ثِیَى .

 ثبُ ١ٖ ٌٖٙ٘ ٜٗوج٠ ٙي .

 ایٚ ١٘بٙ ىٍى ُای٘بٙ ثٞى ؟!

 ٗی ًَى ٝ ثبُ ىٝثبٍٟ ٗی َُكز ! ىٍىی ٠ً یٌجبٍٟ ٛلٖز ٍا ٗی َُكز ٝ ثؼي ١ٍبیز

 ٛ٘ی هٞإشٖ ثبٍٝ ًٜٖ ایٚ ىٍىی ٠ً س٘بٕ ػبٖٛ ٍا ىٍ ١ٖ ٗی دیـبٛي ىٍى ُای٘بٙ ثبٙي .

! ٠ٛ 

 االٙ آٗبىُی اٗ ٍا ٛياٙشٖ ٠ً ٝبٓق ٍا اُ ىٕز ثي١ٖ .
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 ١َثبٙ هٔجٖ ثبال ٍكش٠ ثٞى .

 ىٕشبٖٛ ٗی َُٓیي .

 اَُ ٥ب١ب ٗی آٗي ، ٝبٓق ٗی ٍكز !

 ٠ً سبٍین سٞٓي دَٖٕ ثب سبٍین كٞر ديٍٗ یٌی ثبٙي .ثی ٍك٘ب٠ٛ ثٞى 

ديٍ ٢َٗثبٛ٘ ثبیي ثیياٍ ثٞى ٝ ٗی ىیي ، ثبیي ثـٔ٘ ٗی ًَى ، ثبیي ثب ىیيٙ ٍٝٞر ًٞؿٌ٘ ٗی هٜيیي ، ٠ٛ 

 ای٠ٌٜ ُیَ ١ِاٍ ػٍٞ ىٕشِبٟ ٝ ٠ٓٞٓ ٝ ٕیٖ ث٠ ٍُٝ ٛلٔ ثٌٚي ٝ ٛياٛي آٙ ثیَٝٙ ؿ٠ ٗی ٌٍُى .

 ، ٝجَ ٝ سلْ٘ اُ َٕٕ دَیي .ىٍى ِٕٜیٚ سَی ث٠ ػبٖٛ اكشبى 

 ؿَٜ ُىٕ ٝ ىٍ كبٓی ٠ً ٕؼی ٗی ًَىٕ َُٓ اِٛٚشبٖٛ ٍا ًٜشَّ ًٜٖ ٙ٘بٍٟ ی ٕ٘ی٠ ٍا َُكشٖ. ث٠ ٗٞثبیٖٔ

 دٔ اُ اٛشظبٍی ٥ٞالٛی ٝ ًٚياٍ ، ثبالهَٟ ػٞاة ىاى .

 ٢٦َٟٗ ؟ ؿی ٗی هٞای ؟_

 ث٠ ٓج٠ ی دٜؼَٟ ؿَٜ ُىٕ .

 .ٕ٘ی٠ هبٕٛٞ ... ىٍى ىإٍ ... كٌَ ًٜٖ .._

 ث٠ س٘بٓ هبس٠٘ ىاى . "االٙ ٗیبٕ   "ٌِٛاٙز كَكٖ ًبْٗ ٙٞى ، ١یٜی ًٚیي ٝ ثب یي 

 ث٠ ٍُٝ اُ ػب ثَهبٕشٖ ٝ اُ ىاهْ ً٘ي ٗبٛشٞ ٝ ٍَٕٝی ٝ ؿبىٍٕ ٍا ثَىاٙشٖ .

ىٍىی ٠ً ث٠ ػبٖٛ اكشبىٟ ثٞى ٛلٖٖ ٍا ٗيإ ٝ ٗيإ ىٍ ٕی٠ٜ ٗی ٌٖٙز ، اٗب ٗی ىاٖٛشٖ ًٖی ثَای ٓجبٓ 

 ١ي ًَى .دٞٙیيٙ ً٘ي ٛوٞا

سٌی٠ ٙب٠ٛ إ ٍا ث٠ ىیٞاٍ ىاىٕ ٝ هٖ ُىٟ ؿبىٍ ث٠ َٕ اٛياهشٖ ٝ ٕبى ًٞؿي ٓجب٢ٕبی ٥ب١ب ٍا اُ س٠ ً٘ي 

 ثبُ ١ٖ اٙي ًَٕٖٚ ٍا دبى ًَىٕ . ثَىاٙشٖ ٝ

 ً٘ي ٍا ثٖشٖ ٝ ث٠ هبة ػٌٔ ٝبٓق ٠ً ٍٝی ىیٞاٍ ثٞى ىٕشی ًٚیيٕ .
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سٞی هبى ثوٞاثٖٞٛ آه٠ ... ؿ٠ ُٔی ث٠ َٕٕ ثِیَٕ  دَٖر ىاٍٟ ٗیبى ... ىٖٓ ٛ٘ی هٞاى ثَی ... ؿ٦ٍٞ سٞ ٍٝ_

 ثيٝٙ سٞ ... َٛٝ ٝبٓق ... َٛٝ ...

 ٝيای ثبُ ٙيٙ ىٍ ٍٝٝىی هب٠ٛ ٝيایٖ ٍا هل٠ ًَى .

 ٢٦َٟٗ ؟ ٢٦َٟٗ ؟ ًؼبیی ؟_

 ٝيای ٕ٘ی٠ ثٞى ٝ ىٍ دٔ ُٗی٠ٜ ی ٝيای اٝ ٠ُِٗٗ ی ٕؼیي ٠ً ٗی ُلز .

 كش٘ب سٞی اسبم هٞاث٠ ._

ًَىٕ ٝ ثَ ػٌٔ ٝبٓق ث٠ٕٞ ُىٕ ٝ دیٚبٛی ثَ دیٚبٛیِ ػٌٖ٘ ٌُاٙشٖ ٝ كیٚ كیٚ ٍٝٞر هیٖٖ ٍا دبى 

 ًٜبٙ ٛبٓیيٕ .

 ایٜؼبٕ ._

 

*** 

 

 ىٕٝز ىإٍ ثـ٠ ٗٞٙ دَٖ ثب٠ٙ !_ "

 ثَ َٕٕ ث٠ٕٞ ایی ُى ٝ ٌٖٙ٘ ٍا ٛٞاُٗ ًَى .

٠ ، ىهشَ ٝ دَٖ ثٞىٛ٘ ٠ً كٌَ ٛ٘ی ًَىٕ ىهشَ ٝ دَٖ ثَار كَهی ىاٙش٠ ثب٠ٙ هبٛٞٗی ، ثـ٠ ٕالٗش٘ ٢ٗ٘_

 كَهی ٛياٍٟ .

 آ١ی ًٚیيٕ ٝ هٞىٕ ٍا ثیٚشَ ىٍ آؿٞٙ٘ ػب ًَىٕ .

 ٕالٗش٘ هیٔی ٠٘٢ٗ اٗب ... ىهشَ یب دَٖ ثٞىٛ٘ هیٔی ثب ١ٖ كَم ىاٍٟ ... كو٤ ىٖٓ ٗی هٞاى دَٖ ثب٠ٙ !_

 ثیٜی اٗ ٍا ٗ٘بٓ ثب ُٖٞٙ هَاٍ ىاى ٝ ؿب٠ٛ ثَ ٙب٠ٛ إ ٌُاٙز .
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 ایٚ كَكب ؿی٠ ؟ٗظال سلٞیْ ًَىٟ ای ١ب ٛؼٞا ! _

 ىٕشٖ ٍٝی ىٕش٘ ، ثَ ٌٖٙ٘ ٖٛٚز .

اٝال ا٠ُ ىٕز ٗٚ ثٞى ٗی ُلشٖ ، ٠٘١ ثـ٠ ١بیی ٠ً هَاٍٟ ث٠ ىٛیب ثیبٙ ، دَٖ ثبٙٚ ، ْٖٛ ىهشَا ٜٗوَٟ _

 ث٠ٚ ًال !

 ٛلٔ ػ٘یوی ًٚیي . 

 ؿَا ایٚ كَكٞ ٗی ُٛی ٛؼٞا ؟ ٠ِٗ ىهشَ ىاٙشٚ ؿ٠ ثيی ىاٍٟ ؟ _

 سٌی٠ اُ ٕی٠ٜ اٗ َُكشٖ ٝ ث٠ ٕ٘ز اٝ ؿَهیيٕ ٝ ث٠ ؿٚ٘بٙ ٢َٗثبٛ٘ ُّ ُىٕ .

 ىهشَ ىاٙشٚ ثي ٛیٖز ٝبٓق ! ىهشَ ثٞىٙ ثيٟ !_

 ١ٞٗبی َٕ ًٖٚ ٍا دٚز ُٖٞٙ كَٕشبى .

 ؿَا هَثٞٛز ثَٕ ؟_

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

٠ س٢ٜب ٝ ثی دٜبٟ ث٘ٞٛی ، ىهشَ ٠ً ثبٙی ثبیي ١٘ی٠ٚ ًٖی ٍٝ ىاٙش٠ ثبٙی سب اػبُٟ ثيٙ ُٛيُی ًٜی ... اُ_

كبسل٠ ر هٞٛيٓ ...كو٤ ث٠ ػَٕ ىهشَ ثٞىٙ ٠٘١ ث٠ هٞىٙٞٙ اػبُٟ ٗی ىٙ ث٠ ػبی سٞ سٞ٘یٖ ثِیَٕ ٝ ىٍ 

ىهشَ ٠ً ثبٙی ٛجبیي ٝهز هٞٙلبٓی ثٜٔي ثوٜيی  ؿٞٙ ٗی ُٚ ىهشَ ٕجٌی٠، ا٠ُ ٍٗٞىر ه٢بٝر ًٜٚ ... 

ًٜٚ كش٘ب ی٠ ُٜيی ُىی ... ٛ٘ی ٠ٙ َٕ ًٖبیی ؿ٘جبىٕ ثِیَی كن ٛياٍی ثٜٔي َُی٠ ًٜی ؿٞٙ ٠٘١ كٌَ ٗی 

٠ً ُػَر ٗی ىٙ ىاى ثِٛی ؿٞٙ اَٛ ثی كیبیی ث٠ دیٚٞٛیز ٗی ؿٖجٞٛٚ  ... ا٠ُ ثی ًٔ ٝ ًبٍ ثٚی ثَای 

ی٠ ٓو٠٘ ٛٞٙ كالّ ثبیي ١ِاٍ ػب ثَِىی ؿٞٙ ١َ ػب ًبٍ ًٜی اُر اٛشظبٍای ىی٠ِ ایی ١ٖ ىاٍٙ ... ىهشَ ٠ً 

ىهشَ ثٞىٙ هیٔی ٕوش٠ ٝبٓق ... ًبٗ ٠٘١ ٠ً ػَار ُلشٜٚٞ ٛياٍی ... ثبٙی هیٔی ىٍى سٞی هٔجز ىاٍی 

 دَٖ ىاٍ ثٚٚ سب ىی٠ِ ١یؾ ىهشَی ثبهی ٠ٛٞ٘ٛ ٠ً ُػَ ث٠ٌٚ .

 آٍإ ىٕشٖ ٍا ًٚیي ٝ ٗٚ ٍا ث٠ آؿٞٗ هٞىٗ ًٚیي ٝ َٕٕ ٍا ثٕٞیي .
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دٚز ٝ دٜب١٘  هَثٞٛز ثَٕ ، َِٛاٙ ١یـی ٛجبٗ ، ایٚ كٖؤی ٗب ا٠ً ىهشَ ١ٖ ث٠ٚ ، هٞىٕ سب آهَ ػَ٘_

 "ٗی ٖٗٞٛ ... ث٢ز هّٞ ٗی ىٕ ... هّٞ َٗى٠ٛٝ ! 

 هّٞ َٗىا٠ٛ ؟!

 ٖٗوَٟ !ایٚ سًَیت 

 ٛلٔ ػ٘یوی ًٚیيٕ ، ىٍى ٙيیيی ىٍ هل٠ٖ ی ٕی٠ٜ إ دیـیي .

 دٌٖٔ سب ٢ٛبیز ثبُ ٙي .

 ٍٛٞ ٙيیي ٕلیي ٍِٛی ؿٖٚ٘ ٍا ُى .

 ٗـِٕ هلْ ٙي .

 ٍا . ٠ٛ ُٗبٙ ٍا ث٠ ىٍٕشی ٗی ىاٖٛشٖ ٠ٛ ػب ٝ ٌٗبٖٛ

 ٝيای ثٞم ٜٗو٦غ ٝ ٌٍَٗی ثَ اػٞبثٖ ه٤ ٗی ًٚیي .

 س٘بٕ ثيٖٛ ىٍى ٗی ًَى .

 سٞبىف ًَىٟ ثٞىٕ ؟

 ٠ٛ ... ؿٜیٚ ؿیِی ٍا ث٠ یبى ٛ٘ی آٍٝىٕ .

 دٔ ؿَا ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ سٌبٙ ثوٍٕٞ ؟

 ایٚ ىٍى ٛلٔ ُیَ ؿ٠ ثٞى ىیَِ ؟

 ٝبٓق ًؼب ٍكز ؟

، هَاٍ ثٞى یي ٕبػز ىیَِ ثَای سؼییٚ ػٜٖیز ثـ٠  ىاٙشیٖ ىٍ ٍٗٞى ىهشَ یب دَٖ ثٞىٙ ثـ٠ كَف ٗی ُىیٖ

 ث٠ ٦ٗت َُٕٞٛٞاكی ثَٝیٖ ... دٔ ؿ٠ ٙي ؟

 ٛؼٞا ؟_
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 َِٕ ِٕٜیٚ ٝ ُیؼٖ ٍا ؿَهبٛيٕ ٝ ِٛب١ٖ ثَ ؿٚ٘بٙ ٍٝٙٚ ٢ٗشبة هلْ ٙي .

 ٢ٗشبة ؟!

 "ًٚشی٘ !! ... ًٚشی٘ !!  "

 .٠ٛ هَاٍ ٛجٞى ث٠ ٕٞٛٞ َُاكی ثَٝیٖ ... اٝال ىیَِ ٝبٓلی ٝػٞى ٛياٙز 

 ٝبٓق ث٠ هب٥َ كَف ١بی ١٘یٚ ُٛی ٠ً ٗوبثٖٔ ایٖشبىٟ ثٞى ، هٞىٗ ٍا ًٚز .

 ٗـِ ٝبٓق َٗىٟ ثٞى !

 ٗی هٞإشٜي ٝهشی دَٖٕ ث٠ ىٛیب آٗي ... ٝبٓق ٍا ...

 ٍإشی ... دَٖٕ... !

 هيا ٍا ٌَٙ دَٖ ىاٍ ٙيیٖ !

 دَٖٗبٙ ... ؟

 ىٍىی ٠ً ىاٙشٖ ... ٥ب١ب ث٠ ىٛیب آٗي؟!

 یؼٜی ... ٝبٓق ...

 بة هيٗی ػٔٞ آٗي .٢ٗش

 ٛؼٞا هٞثی ؟_

 هٞثٖ ؟

 ٛ٘ی ىاٖٛ !

 ایٚ كبِّ ُیغ ٝ َُٜ ، یؼٜی هٞة ؟

 ث٠ ایٚ ٗی ُلشٜي هٞة ؟

 ٛ٘ی ىٖٝٛ !_
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 ٍٝٞس٘ ٦٢َٗة ثٞى .

 ىٍى ٛياٍی ؟_

 ٕٞاّ ػبٓجی ٛجٞى  .

 ىٍى ثیٚشَیٚ اكٖبٕی ثٞى ٠ً ىاٙشٖ ... اٗب ا١٘یشی ٛياٙز .

 ثیٞكشي .كبػؼ٠ ی ثٍٍِ سَی هَاٍ ثٞى اسلبم 

 ٝبٓق ..._

 هؼبٓز ُىٟ َٕ دبییٚ اٛياهز .

 یؼٜی س٘بٕ ٙي ؟

 ٝبٓق .. دَ ًٚیي ؟

 ؿیِی ث٠ ٗـِٕ سَِٜٔ ُى .

 ٍكشٚ ٝبٓق ... ٥َٙی ىاٙز ، یي ٣َٙ ٢ٖٗ .

 ثـ ... ثـ٠ ٕ ... ٥ب١ب ... ؿی ٙي ؟ _

 ٢ٗشبة  ثب ِٛب١ی ٠ً ١ُٜٞ  ثَ ُٗیٚ ثٞى ُبٕ ىیَِی ػٔٞ آٗي .

 ثِٞ دَٖٕ هٞث٠ ؟ػٔٞ ٛیب ٢ٗشبة ... _

 َٕ ثٜٔي ًَى ، ؿٚ٘بٛ٘ هیٔ ثٞى .

 ٠ٛ هيایب ٠ٛ ... یؼٜی ٥ب١ب ١ٖ اُ ىٕز ٍكز .

 ٛلٖٖ ثٜي آٗي .

 ثـ ... ثِٞ ... ٢ٗشبة .. ثِٞ ... سٞ ٍٝ هَاٙ ..._

 ثب ُبٕ ىیَِی هٞىٗ ٍا ث٠ ٗٚ ٍٕبٛي .
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 هَثٞٛز ثَٕ ... دَٖر هٞث٠ ... ُٛيٕز ... ٕب٠٘ٓ ..._

 ثبٍٝ ٌَٛىٕ .

 ىاٙز َٗطی٠ ٗی هٞاٛي . ؿٚ٘بٛ٘

 س٘بٕ ُٕٞ ٝ ُياُ ىٖٓ ث٠ ىٕشٖ ٍیوز ٝ ث٠ إٓشیٚ اٝ ؿَٜ ٙي .

 ٢ٗشبة ٍإز ثِٞ ... سٞ ٍٝهيا ٍإز ثِٞ ... _

 ٓت ُِیي ٝ ىٕشٖ ٍا ىٍ ىٕز َُكز .

 ث٠ هيا ٍإز ٗی ُٖ ... كبّ دَٖر هٞث٠ ... ٕب٠٘ٓ ._

 ٓؼٜشی دٔ ؿَا ٍٝٞسز ٕبُ ٗوبٓق ٗی ُى ؟

 بٍ ثجیٜ٘٘ ... ثیبٍٗ .دٔ ًؼبٕز ... ثی_

 هٖ ٙي ٝ َٕٕ ٍا ثٕٞیي ٝ ٍى اٌٙ٘ ٍا ثَ دیٚبٛی إ ػب ٌُاٙز .

ػِیِ ىٖٓ االٙ دٜغ ٍُٟٝ ٠ً ىاٍی ٍٝی ایٚ سوز ثب ٍَٗ ٗی ػِٜی ... دَٖسٞ ثَىٙ ه٠ٛٞ ، ٛ٘ی ٙي ایٜؼب _

 . ٢ِٛ٘ ىاٍٙ

 َٕٕ ُیغ ٍكز .

 دٜغ ٍُٝ !

 ٗی ًٜي .ٗی هٞإشٖ هٞىٕ اٝٓیٚ ٛلَی ثبٖٙ ٠ً دَٖٕ ٍا ثـْ 

 ٗی هٞإشٖ ٙیَٗ ثي١ٖ .

 . ٗی هٞإشٖ ثٞی آؿٞٗ هٞىٕ ٍا ثِیَى

 دٜغ ٍُٝ هیٔی ُیبى ثٞى .

 ؿ٠ ًٖی اّٝ ثـٔ٘ ًَىٟ ثٞى ؟
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 ًيإ ٓجبٕ٘ ٍا سٜ٘ ًَىٟ ثٞىٛي ؟

 ؿ٦ٍٞ ٙیَ ٗی هٍٞى ؟

 اٝال ... ؿ٠ ٌٙٔی ثٞى ؟

 ٗظْ ٗٚ ٍیِ ٛو٘ ٝ ُٜيٕ ُٞٙ یب ٗظْ ٝبٓق ىٍٙز ٝ ٕلیي ؟

 ؟سٞ ... ىیيی٘ _

 ١٘ب٦ٍٛٞ ٠ً ؿٚ٘بٛ٘ ٗی ثبٍیي َٕ ث٠ سبییي سٌبٙ ىاى .

 آٍإ ٛبٓیيٕ .

 ٍٝٞس٘ ٙجی٠ ًی٠ ؟_

 ثبٍ ىی َُ ٍٝٞسٖ ٍا ثٕٞیي ٝ ١ن ُى .

 ٙجی٠ ٝبٓق !_

 ٛلٔ ٍاكشی ًٚیيٕ .

 هيا ٍا ٌَٙ ! 

 ٝبٓق ثَٗی ُٚز !

 ٢ٗشبة ؟_

 ثـ٠ آٓٞى ٛبٓیي .

 ػبٙ ٢ٗشبة ؟ هَثٞٛز ثَٕ ._

 كٌٖ ٍا ث٠ ٍُٝ ػٜجبٛيٕ .

 ٝبٓق ... َٗى ؟_

 ىیَِ ٛشٞاٖٛز كؼٖ َُی٠ اٗ ٍا ًٜشَّ ًٜي .



 رمان نجوای ناجی

 

 155  ناجی جواین

 

 ا٢ٓی ثَای ٗظٔٞٗیشز ث٘یَٕ ٛؼٞا ... ا٢ٓی ث٘یَٕ ثَار هٞا١َ ..._

 ثـٖٔ ًَى ٝ ُاٍی َٕ ىاى .

 ًٜبٍ ُٞٙ٘ ٓت ُىٕ .

 َٗى ؟_

 ث٠ هٞى َُٓیي .

 ثب ٝيای هل٠ ایی ٛب٠ٓ ًَى .

 ىیـ ... ىیَُٝ ... هبًٖذبٍی٘ ثٞى ._

 ٢َٗثبٖٛ ... س٘بٕ ٙي .ٝبٓق 

 ثی آ٠ٌٛ ٛؼٞای٘ ثَ ثبٓیٜ٘ ثبٙي .

 دٌٖٔ كَٝ اكشبى .

 آم اُ ایٚ َٕٛٞٙزِ ه٘بٍ !

*** 

 

ثَای ثَهبٕشٚ ىٕز ث٠ ىاٗٚ ىیٞاٍ ٙيٕ ٝ ىٕز ٢ٗشبة ٍا ٠ً ثَای ً٘ي ٕ٘شٚ ىٍاُ ٙيٟ ثٞى ٛبىیيٟ 

 َُكشٖ .

 ٢ٗشبة ٛب اٗیيا٠ٛ ىٕش٘ ٍا اٛياهز .

 ٛؼٞا ..._

 ِبٟ اُ اٝ ىُىیيٕ ٝ ث٠ ٍُٝ ثَهبٕشٖ .ٛ

 ٛؼٞا ... ثجیٚ ..._
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ؿبىٍٕ ٍا اُ ٍٝی سوز ثَىاٙشٖ ٝ ىٍى ٝكٚشٜبًی ٠ً ىٍ ٌٖٙ٘ دیـیي ٍا ثب َُٟ ًَىٙ ٗٚز ٝ ُِیيٙ ٓت 

 هل٠ ًَىٕ .

 ثَٝ ٢ٗشبة ... ثَٝ ث٠ ُٛيُیز ثَٓ ... هیٔی ُك٘شز ىإٍ ._

 ثبُٝیٖ ٍا َُكز .

ٚ ... إُ ٛبٍاكشی ، ٗی ىٖٝٛ ... ٝٓی ایٜؼٍٞی ٛبٍاكز ٛجبٗ ... ىاى ثِٙ ، كلٖٚ ٛؼٞا ... سٞ ٍٝ هَآٙ ... ثجی_

. ٗٚ ٗی٘یَٕ ث٠ هيا ... ثٌاٍ ًٌ٘ز ًٜٖ ... آه٠ ... ثيٟ ... اٝال ثیب ٜٗٞ ثِٙ ... ٝٓی سٞ ٍٝ هيا ایٜؼٍٞی ٌٛٚ ..

... ٗی ًٚشٜز ... آه٠ ٗی هٞای ثَی اٝٛؼب ؿیٌبٍ ... اٝٙ آىٗبیی ٠ً ٗٚ ىیيٕ ١٘ٚٞٙ ث٠ هٞٛز س٠ٜٚ ٙ 

 اٝٛؼب ٗی٘یَی ٛؼٞا !

 آ١ی ًٚیيٕ ، ٢ٗشبة ٛ٘ی ك٢٘یي ٠ً ىیَِ ٍَٗ ٝ ُٛيُی ثَای ٗٚ كَهی ٛياٍى .

٢ٗشبة ، ٗٚ ه٢َ ٛیٖشٖ ، ١یـٞهشٖ یبى َِٛكشٖ كل٘ ثيٕ یب ىاى ثِٖٛ ... كو٤ ٗی هٞإ س٢ٜب ثبٖٙ ... اٝٛب ٜٗٞ _

د٠َٖٗ ، ٗی هٞإ ثجیٜ٘٘ ... ٗی هٞإ ًٜبٍٗ ثبٖٙ ... ثٌٚٚ یب ٠ٛ ٢ٖٗ ٛیٖز ، س٢ٜب ؿیِی ٠ً ا١٘یز ىاٍٟ 

 ١َػب اٝٙ ثب٠ٙ ، ١٘ٞٛؼب ه٠ٛٞ ی ٠ٜٗ .

 ١ُٜٞ ثبُٝیٖ ٍا ١ٍب ٌَٛىٟ ثٞى .

ٗٚ س٢ٜبر ٛ٘ی ًإٍ ٛؼٞا ، ث٠ هيا ا٠ُ س٢يیيٖٗ ًٜی ٛ٘ی ٍٕ ... ثیب ثَیٖ ه٠ٛٞ ی ٗب ... ٛ٘ی ًإٍ ىی٠ِ _

 ١یـٌٔ اًیشز ٠ًٜ .

 هٞا١َا٠ٛ ١بی٘ ُٚٞىٟ ٙي .ٓجٖ ث٠ ٓجوٜيی سٔن ثَای 

٢ٗشبة ... ٗٚ كو٤ ىٕٝز سٞإ ٝ سٞ ىاٍی ثَای ثٞىٙ ًٜبٍٕ ثبّ ٝ دَ ٗی ُٛی ... كبال كٌَ ًٚ ٗٚ ؿ٠ _

 كٖی ثَای ثٞىٙ ًٜبٍ دَٖٕ ىإٍ ؟

 ىٕش٘ ٍٝی ثبُٝیٖ ْٙ ٙي ٝ ٓت ُِیي .

ٝ اًیشز ًَىٙ ٗیبٕ ه٠ٛٞ ٍٝ ثب٠ٙ ٛؼٞا ... ثب٠ٙ ... اٗب ث٠ هيا ا٠ُ َُٛ ثِٖٛ ػٞاة ٛيی یب ثجیٜٖ ٛبٍاكشی _

 ٍٝ َٕٙٞٙ هَاة ٗی ًٜٖ .
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 ٢َٗثبٛی اٗ ٥بهز ه٢َ اُ ٗٚ ٍثٞى ، آٍإ ىٕز ىٍ َُىٛ٘ اٛياهشٖ ٝ ث٠ٕٞ ایی ثَ ٠ُٛٞ اٗ ٛٚبٛيٕ .

 ٜٖٗ٘ٞٛ ٢ٗشبة ... ثجو٘ ٠ً ایٜويٍ ث٠ هب٥َ ٗٚ ػٌاة ٗی ًٚی ._

 ٓجوٜيی ُى .

 ٕ ٤ٕٝ ػ٢ٜٖ .سٞ اُ ٗٚ ٛبٍاكز ٛجبٗ ، ٗٚ ث٠ هب٥َر ثب ٠ًٔ ٗی ٍ_

 ثبٍ ىیَِ ٠ُٛٞ اٗ ٍا ثٕٞیيٕ ٝ ًٜبٍ ُٞٙ٘ ٠ُِٗٗ ًَىٕ .

 َٗاهت هٞىر ٝ ػٔی ثبٗ ..._

 ٝ اُ آؿٞٙ٘ ثیَٝٙ آٗيٕ ٝ ٓن ٓن ًٜبٙ ٕ٘ز ىٍ ٍكشٖ .

ٗی ىاٖٛشٖ ػَكبٙ دٚز ىٍ ٜٗشظَٕ إز ، ٢ٗشبة ُلش٠ ثٞى ٠ً س٘بٕ ایٚ ١ٍُٝبی ثؼي ا ُای٘بٖٛ ٍا اٝ دٚز ىٍ 

 ٠ً ٌٜٛي ... ٛ٘ی ىاٖٛ ٙبیي ، كَاٍ ًٜٖ !اسبم ًٚیي ٗی ًٚیيٟ 

ٗی ىاٖٛشٖ ىٍ ٍا ٠ً ثبُ ًٜٖ ٝ هيٕ ثیَٝٙ ثٌِإٍ ٕ٘ز آیٜيٟ ایی ٗی ٍٕٝ ٠ً آهَٗ ث٠ ٙير ًيٍ ٝ ٛب 

 ٗؼٕٔٞ إز .

ُٛيُی ًَىٙ ٗیبٙ آى٢ٗبیی ٠ً ١یؾ ًياٗٚبٙ سؼبىّ ٍٝاٛی ٝ ٍكشبٍی ٛياٙشٜي ٝ س٘بٕ ًب١ٍبیٚبٙ ٍا ث٠ كن ٗی 

 شی ٛجٞى .ىاٖٛشٜي ، ًبٍ ٍاك

ٝ كبال كو٤ ٗٚ ثٞىٕ ٝ آ٢ٛب ٝ  هجال دٜب١ی ثٞى ٗظْ ٝبٓق  ٠ً ٗظْ ًٟٞ ٕي ٗیبٙ ٗٚ ٝ هٞاٛٞاىٟ اٗ ٗی ٙي

 یي ٛو٠٦ ١ؼق ثٍٍِ ... ٥ب١ب !

 ىٕشِیَٟ ی ىٍ ٍا ؿَهبٛيٕ ٝ ثب ٍٝٞر ػجٞٓ ٝ ؿَم ىٍ ٍی٘ ػَكبٙ ٗٞاػ٠ ٙيٕ .

 ٕالٕ ._

 َُكز ٝ ٍاٟ اكشبى . ثی آ٠ٌٛ ِٛب١ٖ ًٜي ٝ یب كَكی ثِٛي ٕبى ًٞؿٌٖ ٍا

  دٚز َٕٗ اكشبٙ ٝ هیِاٙ ٍكشٖ .
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ىٍٝاهغ اٝ ث٢شَیٚ ًٖی ثٞى ٠ً ٗی سٞاٖٛز َٗا سب هب٠ٛ ١َ٘ا١ی ًٜي ، ؿٞٙ ث٠ ٛٞػی ، ثی آُاٍ سَیٚ ػ٢ٞ 

 ایٚ هبٛٞاىٟ ثٞى .

َُؿ٠ ١٘ی٠ٚ اهٖ ثَ ؿ٢َٟ ىاٙز ٝ ِٛب١٘ ٝٔق آٗیِ ٛجٞى اٗب ١٘یٚ ٠ً كَكی ٛ٘ی ُى اٝ ٍا ث٠ ث٢شَیٚ كَى 

 ایٚ هبٛٞاىٟ سجيیْ ٗی ًَى .

 ث٠ ٍُٝ ٝ ثب ػبٙ ًٜيٙ اُ د٠ٔ ١بی ثی٘بٍٕشبٙ دبییٚ آٗيٕ .

 یٚ ٍٕیيٟ ٝ دٚز كَٗبٙ ٖٛٚش٠ ثٞى .ػَكبٙ َٕیغ سَ اُ ٗٚ ث٠ ٗبٙ

 آٍإ ىٍ ٗبٙیٚ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ث٠ ٕوشی ٖٛٚشٖ .

 ثجٜيٕ دب ٍٝی ُبُ ٌُاٙز .هجْ اُ آ٠ٌٛ ىٍ ٍا ًبْٗ 

 اُ ٍاٟ ٍكشٚ ُیبىی ىٍ ىٖٓ ثبال ٝ دبییٚ ٗی ٙي ، ُثبٙ ٍا ثٜي آٍٝىٟ ثٞى . َٕػز ثبالی اٝ ٝ ىٍىی ٠ً

اُ ١٘بٙ ٓلظ٠ ٠ً ىاهْ ٗبٙیٚ ٖٛٚشٖ ىاٙشٖ ثب هٞى ًٜٔؼبٍ ٗی ٍكشٖ ٠ً اُ ایٚ َٗى هٚٚ هٞا١٘ ًٜٖ هجْ 

 اُ آ٠ٌٛ ث٠ هب٠ٛ ثََُىیٖ ، َٗا ث٠ ِٗاٍ ٝبٓق ثجَى ٠ً كياهْ هٔجٖ ٝىاع ثب اٝ ٍا ثبٍٝ ًٜي .

 ث٠ هٞىٕ دیـیيٕ ٠ً كو٤ ػَار ًٜٖ ى١بٙ ثبُ ًٜٖ .هیٔی 

 آهَٗ ١ٖ یي ؿ٢بٍٍاٟ ٗبٛيٟ ث٠ هب٠ٛ ، ث٠ ٍُٝ ُیَ ٓت ٠ُِٗٗ ًَىٕ .

 آهب ػَكبٙ ؟_

 یب یي ؿیِی ٙجی٠ ایٚ ! "ثٜبّ  "یب  "ث٠ٔ  "ثب ١٘بٙ اهٖ ى١ٍٖ ُیَ ؿٚ٘ی ِٛب١ی ث٠ ٗٚ اٛياهز ٠ً یؼٜی  

 ٓت ُِیيٕ .

 ػؼت ؿ٦ٔی ًَىٕ !

 ی ٠ٙ هجْ اُ ای٠ٌٜ ٜٗٞ ثجَیي ه٠ٛٞ ... ی٠ َٕ ثَیٖ ... ثَیٖ َٕ ِٗاٍ ٝبٓق ؟ٗی ٠ٙ ... ٗ_

 ٌٗظی ٥ٞالٛی ًَى ، آٛويٍ ٠ً ُ٘بٙ ًَىٕ ٛ٘ی هٞا١ي دبٕن ى١ي .
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 اٗب ثبالهَٟ ى١بٙ ثبُ ًَى .

 ديٍ ُلز یٌَإز ثجَٗز ه٠ٛٞ !_

 ایٚ یؼٜی ٝيایز ٍا ثجَ ٝ یي ًالٕ ىیَِ ١ٖ كَف ِٛٙ .

 ٍاٟ سؤلی ٛياٙز .ىٕشٍٞ ديٍ ثٞى ٝ ١یؾ 

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ ىٍ هٞى ػ٘غ ٙيٕ .

 ٕشٖ ٍیٖي ًٜٖ .ٛ٘ی هٞا

 ١َ ٕبُ ٗوبٓلی ٌٗ٘ٚ ثٞى ث٠ هی٘ز ٛيیيٙ دَٖٕ س٘بٕ ٙٞى .

 

*** 

 

هب٠ٛ سب كٔوٕٞ دَ اُ آىٕ ٝ س٘بٕ ًٞؿ٠ ٝ َٕ ىٍ ٍٝىی دٞٙیيٟ اُ دیبٕ ١بی سٖٔیز ایٚ ٝ آٙ ٝ ػ٢ٌٖبی 

 ثٍٍِ ٝبٓق ثٞى .

سؼياى ُیبىی ٗبٙیٚ ٕبی٠ ٍَٛ ػؼیت ٝ ؿَیت ٝ َُٗٗٞ َٕإَ ًٞؿ٠ دبٍى ٙيٟ ٝ َٗىاٛی ثب ًز ٝ ٙٔٞاٍ 

ىٍ كبسل٠ ٌٗٚی ٝ ٥ب١َی ٙجی٠ ث٠ ١ٖ ، ٠٘١ ػب ىیيٟ ٗی ٙيٛي ٝ ٗٚ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ایٚ ٠٘١ آىِٕ یي ٌْٙ 

 ی ١َٖٕ٘ ؿٌبٍ ٗی ًٜٜي ؟!

 ، ؿَیي . ػَكبٙ ثَ َِٕ ٗٚ ٠ً ٗبر ٝ ُیغ ث٠ ا٥َاف ِٛبٟ ٗی ًَىٕ

 ٍاٟ ثیٞكز ىی٠ِ ، ثبیي ثَی ثیٚ ٝبكت ػِا١ب ٝایٖی ._

 ی سلٞیٔ٘ ىاىٕ ٝ ٝاٍى كیب٣ ٙيٕ . "ؿٖٚ  "سٞػ٠ ١ٖ ٍا ث٠ اٝ ىاىٕ ٝ كَك٘ ٍا ثب َٕ سبییي ًَىٕ ٝ 

 ٝیالی هبٛٞاىٟ ی كالكی ىٍ ٝاهغ یي هب٠ٛ ی ىٝ ٥جو٠ ی ؿ٢بٍ ٝاكيی ثٞى .
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٘بػیْ ثٞى ٝ آٙ ٍا ثَای َٗإٖ ُٛب٠ٛ كبسل٠ آٗبىٟ ًَىٟ ثٞىٛي ٝ هب٠ٛ ثٍٍِ ٝ ٝاكي اٝٔی ٠ً هب٠ٛ ی آهب إ

 كي  ٕؼیي ٝ ٢٥ٍٞا  ٠ً ىیٞاٍ ث٠ ىیٞاٍ ٝاكي ديٍی ثٞى ٝ ٗیِثبٙ َٗإٖ َٗىا٠ٛ ثٞى .ٝا

 ٝاكي ٗب ٝ ٝاكي ٕ٘ی٠ ١ٖ ٠ً ٥جو٠ ی ثبال هَاٍ ىاٙز ث٠ ٛظَ ٗی آٗي اُ ثَُِاٍی َٗإٖ ٗؼبف ٙيٟ إز .

ىٍى ٝ ثـ٠ ، ىٍ ٕی٠ٜ كجٔ ٙيٟ ثٞى ٥ی ًَىٕ ٝ آٍإ ًل٘ اُ دب ًٜيٕ ٝ ٝاٍى هب٠ٛ كیب٣ ٍا ثب ٛلٖی ٠ً اُ 

 ی ٕی٠٘ هبٖٛ ٙيٕ .

اٝال ٍاٟ ثَای ٍى ٙيٙ ٛجٞى ، سب ىٕ ىٍ آىٕ ٖٛٚش٠ ثٞى ٝيای ٙیٞٙ ٝ ُاٍی ىٍ ٝيای ١ج٦ی ٠ً ثب آهَیٚ 

 هيٍر ، هَآٙ دو٘ ٗی ًَى ، آٗیوش٠ ٝ ؿٞؿبیی ث٠ دب ٙيٟ ثٞى .

ٝ ٍٝٝى ٗٚ َٕ ؿٜي ٛلَ ث٠ ٕ٘ز ٗٚ ؿَهیي ٝ ٠ُِٗٗ ١بیی اُ آى٢ٗبیی ٠ً ِٛىیٌٚبٙ ثٞىٕ ث٠ ثب ثبُ ٙيٙ ىٍ 

 ُٞٗ ٍٕیي .

 " ایٚ ٠ُٚٛ ؟ "

 "ثٜيٟ هيا ػیٚ ٗیز ٙيٟ  "

 "هيا ٝجَٗ ثيٟ  "

 " دٔ سب كبال ًؼب ثٞى ؟ "

 " ٗی ُٚ اُ ىٕز ایٚ هٞىٙٞ ًٚش٠ ! "

 "ؿَا هٞٛٞاىٗ ٛیٞٗيٙ ؟!  "

 اٗبٙ اُ ٠ُِٗٗ ١ب !

 ٙ اُ َٗىٗی ٠ً ُهٖ ثبُر ٍا ث٠ ىٝ ؿٖٚ ٗی ثیٜٜي ٝ ثبُ ١ٖ ٛ٘ي ٗی دبٜٙي !اٗب

٢٥ٍٞا ٠ً ثب ؿٖٚ َُیبٙ ًٜبٍ إٓی٠ هبٖٛ ایٖشبىٟ ثٞى ٗٚ ٍا ىیي ٝ ثب ِٛبٟ اٙبٍٟ ًَى ٠ً ثَٕٝ ٝ ًٜبٍٗ 

 ثیبٕشٖ .
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 "ٝ  هٍٞر ىاىٕ ثـ٠ الًَىاٍی ٠ً ١َ ٓلظ٠ كؼیٖ سَ ٗی ٙي ٝ ٍاٟ ُٔٞیٖ ٍا ثیٚشَ ٝ ثیٚشَ ٗی ثٖز

 ُٞیبٙ ٍاٟ ٕ٘ز ٢٥ٍٞا ثبُ ًَىٕ . "ثجوٚیي ثجوٚیي 

١لز ٍُٝی اُ ػْ٘ ِٕاٍیٜٖ ٗی ٌُٙز اٗب ىٍى ثوی٠ ١بی ثی ٍكٖ٘ ، ٛلٖٖ ٍا ٗی َُكز ، هيا ٗی ىاٛي 

 . ث٠ ٍُٝ ٍٝی دب١بی ١ؼیلٖ ثٜي ثٞىٕ

 ىاٙشٖ ٗی ٍكشٖ ػِٝ ٝبكت ػِا١ب ثبیٖشٖ .

 ٝبكت ػِای ٝبٓق ...

 ٝبكت ػِای ١َٕٞٙ ...

 ػِای ديٍ ثـ٠ إ ... ثـ٠ ایی ١ُٜٞ ٛيیيٟ ثٞىٗ٘ ... ٝبكت

 آم ٝبٓق !

 آم !

 ِٗٚ ٍٛؼٍٞ ثی٘بٍِ ٗلٔٞى ٗبٛيٕ ٝ سٞ َٗىی !

 . سٞ َٗىی سب ٗٚ ُٛيٟ ُٛيٟ ، ١َ ٍُٝ ث٘یَٕ اٗب ٛلٔ ثٌٖٚ

 َٗىی سب س٢ٜبیی ثیٚشَ ث٠ ٍٝیٖ دُٞهٜي ثِٛي .

 َٗىی سب ٗٚ ٝ دَٖر ١َ ىٝ ثب ١ٖ یشیٖ ٙٞیٖ .

 ثيسَیٚ ىٍى ىٛیبٕز س٢ٜبیی .آم ٠ً 

 ث٠ ٢٥ٍٞا ٍٕیيٕ .

 ؿويٍ ٥ٞٓ٘ ىاىی ._

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ ثی ١یؾ كَكی ث٠ ُٗیٚ هیَٟ ٙيٕ .

 آٛويٍ ثـ٢ٖ ٍٙي ًَىٟ ثٞى ٠ً ُثبٖٛ ٛ٘ی ؿَهیي كَكی ثِٖٛ .
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 ٢٥ٍٞا ایٖشبىٟ ثٞى ٜٙیيٕ ٠ً ٛبٓیي .ٝيای َُكش٠ ی إٓی٠  هبٖٛ ٍا ٠ً آٖٛٞی 

 اٝٗي ثبالهَٟ !_

 ٍٞا ثب َٕ سبییي ًَى .٢٥

 ُیَ ؿٚ٘ی ِٛب١ی ؿَهبٛيٕ .

 إٓی٠ ٍا ٛيیيٕ  ... یؼٜی دَٖٕ ثب اٝ ثٞى ؟

 ًبٗ دَٖٕ ٍا ٗی آٍٝىٛي ٝ ث٠ ٗٚ ٗی ىاىٛي .

 ٗلشبع ثٞییيٛ٘ ثٞىٕ .

 ٗلشبع ىیيٛ٘ ثٞىٕ .

 كبال كو٤ اٝ ٍا ىاٙشٖ ٝ ... ثٔ !

 

*** 

 

 ثَای ٛلٔ ًٚیيٙ دیيا ٛ٘ی ًٜی .، اُ آٙ ٝهش٢بیی ٠ً كشی اًٖیْٙ ١ٖ ك٢بی ِٕٜیٜی ثٞى 

 ٕبػز ثٍٍِ ٍٝی ىیٞاٍ یي ٍثغ ث٠ ىٝاُىٟ ٙت ٍا ٛٚبٙ ٗی ىاى .

 ىٖٓ آٙٞة ثٞى اٗب ػَار ٝلجز ٛياٙشٖ ، ىٍ كویوز ١یـٌٔ ٛياٙز .

 آهب إ٘بػیْ ًٜبٍ إٓی٠ هبٖٛ ٠ً ١ُٜٞ ىاٙز ٗٞی٠ ٗی ًَى ٖٛٚش٠ ثٞى ٝ سٖجیق ٗی ؿَهبٛي .

 ث٠ ُٗیٚ ِٛبٟ ٗی ًَى ٝ ُبٟ ٝ ثی ُبٟ دٞكی ٗی ًٚیي .ػَكبٙ ث٠  ىیٞاٍ سٌی٠ ىاىٟ ثٞى ٝ ػٞجی 

 ٕؼیي ىٍٝسَ اُ ٢٥ٍٞا ، ًٜبٍ ديٍ ثٍُِ٘ ٖٛٚش٠ ثٞى .
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كبع ٦ٞٗلی ثب كبّ هَاثی ثَ ٜٝيٓی ؿَهياٍی ٠ً یي ٕبٓی ٗی  ٙي ٗیِثبٛ٘ ثٞى ٖٓ ىاىٟ ٝ َٗا ِٛبٟ ٗی 

 ًَى .

 ىاٙز سٞ٘یٖ ٗی َُكز .

 سٞ٘ی٘ی ٠ً كٌٖ ٍَٗ ٝ ُٛيُی ٗٚ ٍا ىاٙز .

 ١ُٜٞ هجَی اُ ٕ٘ی٠ ٝ ٥ب١ب ٛجٞى ، ١ُٜٞ اػبُٟ ٛياىٟ ثٞىٛي دَٖٕ ٍا ثجیٜٖ .

 ٠٘١ ؿیِ ث٠ سٞ٘یٖ كبع ٦ٞٗلی ثٖشِی ىاٙز .

 ٗٚ ث٘بٖٛ ؟

 ثَٕٝ ؟

 كوی ىإٍ ؟

 ٛيإٍ ؟

 ىٟ ٗشؼبىّ سَ ثٞى .اُ ٠٘١ ی آ٢ٛب ٝ سٞ٘ی٘بسٚبٙ ٗی سَٕیيٕ ، كشی كبع ٦ٞٗلی ٠ً اُ س٘بٕ هبٛٞا

 ٗی ىاٖٛشٖ اٍاىٟ ًٜٜي ٗی سٞاٜٛي كشی اُ ُٛيُی ١ٖ ٕبه٦ٖ ًٜٜي .

 ١٘یٚ ٕؼیي ًبكی ثٞى س٢ٜب ٓجی سَ ًٜي سب هٚٞٛی َٕ ث٠ سؼ٦ی٘٘ كَٝى ثیبٍٝٛي .

 آهب إ٘بػیْ ٠ً ىیَِ ١یؾ ، س٘بٕ ثبُاٍیبٙ ثَٛغ ًٍٚٞ ث٠ َٕٗ هٖٖ ٗی هٍٞىٛي ٝ ثَای٘ ػبٙ ٗی ىاىٛي.

ث٢شَیٚ آىٗبی ىٛیب ، آىٗبیی ١ٖشٚ ٠ً ىیٚ ٝ ای٘بٛٚٞٙ ٍٝ ٍا١ی ثَای ٍٕیيٙ ث٠  "ی ُلز ديٍٕ ١٘ی٠ٚ ٗ

 "هياٗی ىٝٛٚ ٝ سَٕٜبى سَیٚ آىٗب  ًٖبٛی ١ٖز ٠ً ىیٚ ٍٝ ٕٝی٠ٔ ی ٍٕیيٙ ث٠ هيٍر ٗی ىٝٛٚ 

 ديٍ ٍإز ٗی ُلز ، هبٛٞاىٟ ی كالكی سَٕٜبى سَیٚ آى٢ٗبیی ثٞىٛي ٠ً ىٍ ُٛيُی ٗی ىیيٕ .

 لٔ ػ٘یوی ًٚیي ٝ ٌٕٞر ِٕٜیٚ ٍا ٌٖٙز .كبع ٦ٞٗلی ٛ
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ثجیٚ ىهشَ ػبٙ ! ... سٞ ػَٝٓ ایٚ ه٠ٛٞ ایی ، ٕٜز ٗب اػبُٟ ٛ٘ی ىٟ ػَٝٓ ثیٟٞ اُ هٞٛٞاىٟ ثیَٝٙ ثَٟ ، _

ػَٝٓ ٗبیی ٝ ٛبٗٞٓ ٗب ... ١ِاٍ ؿبٟ ٝ ؿب٠ٓ َٕ ٍاٟ ُٙ ػٞٝٙ ثیٟٞ ١ٖز ٝ ػَٝٓ ٗب ٛجبیي دبٙٞ ًغ ثٌاٍٟ 

 یيى ٗی ًٚی ٝ آثَٝی سٞ آثَٝی ٝبٓل٠ . ؿٞٙ ث٠ ١َ كبّ إٖ دَٖ ٗب ٍٝ

ٓلظ٠ ایی ٌٕٞر ًَى ، ثِام ػ٘غ ٙيٟ ىٍ ى١بٖٛ ٍا هٍٞر ىاىٕ ، ٛ٘ی ىاٖٛشٖ اىا٠ٗ ی ایٚ كَك٢ب ث٠ ًؼب 

 ٗی ٍٕي .

 ثب ٛلٔ ػ٘یوی اىا٠ٗ ىاى .

ی سٞ، كؼال ٕؼیي ُٙ ىاٍٟ ، ػَكبٙ ١ٖ ثب ىهشَ ػ٘ٞٗ ٛبِٗىی ًَىٟ دٔ كؼال ٛ٘ی سٖٞٛ سٞ ٍٝ ٕبٗٞٙ ثيٕ _

سٌٔیلز ٗٚوٜ ٠ٙ ... آجش٠ اَُ ثوٞای ثَی ٝ س٢ٜب ٝاكي هٞىر ٗی ٗٞٛی ٝ دَٖسٞ ثٍٍِ ٗی ًٜی سب 

ُٛيُی ًٜی ١ٖ ٗٚ ٛ٘ی سٖٞٛ ٗؼجٍٞر ًٜٖ ث٘ٞٛی اٗب دَٖر ایٜؼب ٗی٠ٛٞ٘ ، ا٠ُ ٗی هٞای ثب دَٖر ثبٙی ، 

 ثبیي ث٘ٞٛی .

 اِٛبٍ ىٍ آة ین ؿ٠٥ٞ ٍٝ ٙيٕ .

 ثٞىٛي ٗی هٞإز ٗؼجٍٕٞ ًٜي ثب یٌی اُ آ٢ٛب اُىٝاع ًٜٖ ؟یؼٜی اَُ ٕؼیي یب ػَكبٙ ٗؼَى 

ٕیؼي هٖ ٙي ٝ ؿیِی ُیَ ُٞٗ كبع ٦ٞٗلی ُلز ٠ً كبع ٦ٞٗلی ِٛبٟ ًٞسب١ی ث٠ ٢٥ٍٞا اٛياهز ٝ 

 َٕی سٌبٙ ىاى ٝ ثؼي ٍٝ ث٠ ٗٚ دَٕیي .

 هت ؟ سٞ٘یٖ سٞ ؿی٠ ؟ ... ٗی ٗٞٛی ؟_

 سٞ٘یٖ ؟!

 ثٞى ؟ َِٗ ػبیی ثَای سٞ٘یٖ َُكشٚ ١ٖ ثبهی ٗبٛيٟ

 ُثبٙ هٚي ٝ ى١بٙ هلْ ٙيٟ إ ٍا ػٜجبٛيٕ .

 ٗی ... ٖٗٞٛ ، آهب ػٞٙ !_

 ٓجوٜي ًٖ ٍِٛی ثَ ٓت دیََٗى ٖٛٚز ٝ ٍٝ ث٠ ٕٞی ٕؼیي ُلز .
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 ث٠ ٕ٘ی٠ ثِٞ دَٖٙٞ ثیبٍٟ !_

*** 

 

 ٗظْ یي ػبٕ ثٍٔٞ ٗیبٙ ىٕشبٖٛ َُكش٘٘ .

 ُٗیٚ ٝ إٓ٘بٙ ٗلٞ ٙيٛي ٝ كو٤ اٝ ثبهی ٗبٛي .

 ٗٚ ىٍ ٝػٞى اٝ كْ ٙيیٖ . ٚ ٝ ػ٢بِٙٗ

 ، آٛويٍ ٕلیي ٠ً اِٛبٍ اُ هٞىٗ ٍٛٞ ٕب٥غ ٗی ًَى .ٍٝٞس٘ ٗظْ هَٛ ٗبٟ ثٞى ، ٕلیيِ ٕلیي 

 . ثيٙ ًٞؿٌ٘ َُٗبیی ػؼیت ىاٙز ، اِٛبٍ ٠ً هٍٞٙیيی ٍا ىٍ آؿٞٗ َُكش٠ ثبٖٙ

 آٗيٟ ثٞى َٕٗبی ٝػٞىٕ ٍا ثٌٚي .

 آٗيٟ ثٞى ٍٛٞ ث٠ ىیيٟ إ ثبُ َُىاٛي .

 ٍا ُٛيٟ ًٜي .ٚ آٗيٟ ثٞى ٗ

 آٗيٟ ثٞى ثٌٍ اٗیي ثیبكٚبٛي .

 َٕ ًٞؿٌ٘ ٍا ثبال آٍٝىٕ ٓت ثَ ٠ُٛٞ ی َٕٛ ٝ ٦ٓیل٘ ٢ٛبىٕ .آٍإ 

 كٔ كبٓ٘ ٗظْ ؿٚیيٙ ػٖٔی ٛبة ثٞى .

 ػٖٔی ٠ً اُ هٞى ث٢ٚز آٗيٟ ثبٙي .

 دٕٞش٘ ثٞی هبٝی ٗی ىاى ، ثٞیی ٙجی٠ ث٠ ثٞی ٌٙٞك٠ ١بی ُیالِٓ هب٠ٛ ی ديٍی .

 دٚز اِٛٚشبٖٛ ثیٜی ًٞؿٌ٘ ٍا ٛٞاُٗ ًَىٕ ٝ ث٠ ٍیشٖ ٜٗظٖ سٜلٖ٘ ُٞٗ ٕذَىٕ .ثب 

 ؿٚ٘٘ ٍا ثبُ ًَى ٝ ث٠ ٗٚ هیَٟ ٙي .

 ٗی ىاٖٛشٖ ىٍ ایٚ ٕٚ ٛ٘ی سٞاٛي سٞٞیَ ٝا١لی اُ ٗٚ ثجیٜي اٗب ٗٚ ... ٗٚ ؿَم ِٛب١٘ ٙيٕ .
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 ِٛب١ی ٠ً ث٠ ٙير ٗظٕٔٞ ٝ ىٜٓٚیٚ .

 ٓق ثٞى .ِٛب١ی ٠ً ث٠ ٥َُ ػؼیجی ٙجی٠ ِٛبٟ ٝب

 ایٚ ثـ٠ اِٛبٍ ، ٍٝف ٝبٓق ٍا ثب هٞىٗ ث٠ ىٛیب ثبَُُىاٛيٟ ثٞى .

 ٍَٛ ؿٚ٘بٛ٘ ٍا ٛ٘ی ك٢٘یيٕ !

ٗی ىاٖٛشٖ ث٠ ٍَٗٝ آٙ س٠ ٍَٛ ٕجِٗ ٍا اُ ىٕز هٞا١ي ىاى ٝ ٗظْ یٚ٘ی ٠ً ٍٝ ث٠ ٕیبٟ ٗی ٍكز ، 

 ؿٚ٘بٙ ٝبٓق ، ٕیبِٟ یي ىٕز هٞا١ي ٙي .

 ُ ثیٜی ًٞؿٌ٘ ٍا ؿٔـٔي ىاىٕ .ث٠ ِٛبٟ هیَٟ ٝ دبً٘ ٓجوٜيی ُىٕ ٝ ثب

 ٕالٕ دَٖٕ !_

ٓج٘ ً٘ آٗي ، ؿیِی ٙجی٠ ٓجوٜي ! ٗی ىاٖٛشٖ ایٚ یي ٝاًٜ٘ ًبٗال ؿیَ اٍاىیٖز ، هجَ ىاٙشٖ ٠ً ثـ٠ ی 

 ١لز ٍُٟٝ ٛ٘ی سٞاٛي ٓجوٜي ثِٛي ، اٗب ىٖٓ اُ ىیيٙ آٙ ه٤ ٜٗلٜی ٝ ٓظ٠ ی هبٓی ًٞؿٌ٘ ، ١ؼق ٍكز .

_! َٟ٢٦ٗ 

 ث٠ هٞىٕ آٗي ٝ هٔٞر ٙیَیٜٖ ثب ؿٚ٘بٙ ٥ب١ب ٌٖٙز . ثب ٝيای هٚٚ كبع ٦ٞٗلی

 ث٠ٔ ... كبع آهب  ؟_

 ٝيا ٝبف ًَى .

 ثَٝ ه٠ٛٞ ... ىیَ ٝهش٠ ، كَىا ١ٖ َٗإٖ ىاٍیٖ ، ٠٘١ هٖش٠ ٙ ._

 ٍا ٛٚبٙ ٗی ىاى . 7ِٛب١ی ث٠ ٕبػز اٛياهشٖ ٠ً سوَیجب 

 ی ُلشٖ . "ؿٖٚ  "َٕ دبییٚ اٛياهشٖ ٝ 

 كبع ٦ٞٗلی اىا٠ٗ ىاى .

 َٗاهت ثـ٠ ثبٗ ._
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 سلٞیْ َُكز . "ؿٖٚ  "ٝ ثبُ ١ٖ اُ ٗٚ 

 ٥ب١ب ٍا ٗلٌٖ ثـْ ًَىٕ ٝ ُیَ ِٛبٟ ِٕٜیٚ ىیَِ اكَاى هبٛٞاىٟ اُ هب٠ٛ هبٍع ٙيٕ .

 هيا ٍا ٌَٙ ... كياهْ ٥ب١ب ٍا ىاٙشٖ .

 ثٞىٙ ٥ب١ب ، هٞىِ ُٛيُی ثٞى .

 

*** 

 

ىٍ ٗوبثْ ىاى ٝ ثی ىاى ًٖی ُثبٙ ث٠ ى١بٙ َُكش٠ ایٚ اٝٓیٚ ثبٍ ثٞى ٠ً ٗی ىیيٕ ٕؼیي َٕ دبییٚ اٛياهش٠ ٝ 

 إز .

ًـْ ٠ً ثب آٙ ٍی٘ ػُٜٞيٗی ثٜٔيٗ ثَ َٕ اٝ كَیبى ٗی ًٚیي ٍا ٛ٘ی ٜٙبهشٖ ، َُؿ٠ َٗى ىٍٙز اٛيإ ٝ 

 ٦ٗ٘ئٚ ثٞىٕ ٠ً هجال ؿٜي ثبٍی اٝ ٍا ىیيٟ إ اٗب ىهیوب ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿ٠ ٖٛجشی ثب ٕؼیي ىاٍى .

 ٍكشی سٞ ١ذَٝر ؟ آٞ... ُٞٙز ثب ٠ٜٗ یب ثبُ_

 ٝيای اػشَاٟ ٢ٗشبة ث٠ ٗٚ سَِٜٔ ُى ٠ً ٗٚـّٞ ٝلجز ثب اٝ ثٞىٕ .

 ُٞٙی ٍا ثیٚشَ ث٠ ُٞٗ كَٚىٕ .

 ثجوٚیي كٞإٖ دَر ٙي ._

 هٜيیي .

 ؿیِ ػؼیجی ٛیٖز سٞ ًی كٞإز ػ٘غ ثٞىٟ ٠ً ایٚ ىٝٗیٚ ثبٍر ثب٠ٙ ؟_

٘ َُكش٠ ثٞى ٝ ٗشؼؼت ٗلٞ س٘بٙبی ث٠ ٥ب١ب ٠ً ٍٝی سٚي ًٞؿٌ٘  هٞاثیيٟ ٝ ىٕشبٛ٘ ٍا ٗوبثْ ؿٚ٘بٛ

 اِٛٚشبٛ٘ ثٞى هٜيیيٕ .
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 هٞث٠ كبال ! ؿی ٗی ُلشی  ؟_

 ثب ١٘بٙ س٠ ٥ؼٖ ٙٞهی ًالٗ٘ ُلز .

 ١یـی ثياهالم ، ىاٙشٖ اكٞاّ هٞا١َُاىٟ ی ًـٖٔ ٍٝ ٗی دَٕیيٕ ._

ؿٔیظ سَ ١ٞٗبی ٥ب١ب ٍَٛ ٍٜٝٙی ىاٙز ، اٗب اُ آهَیٚ ثبٍی ٠ً ٢ٗشبة ث٠ ىیيٛ٘ آٗيٟ ثٞى ٍَٛ ١ٞٗبی٘ 

 ٝ كؼٖ آٙ ثیٚشَ ٙيٟ ثٞى .

 دَٖٕ ًـْ ٛیٖز ، ٗلجز هَع ٌٛٚ ._

 هٜيیي .

 اٝٙ ٝهشی ٠ً ٗٚ ىیيٗ٘ ٠ً ًـْ ثٞى ، ث٠ ٗٚ ٍث٦ی ٛياٍٟ ._

 ثبُ ِٛب١ٖ ٕ٘ز دٜؼَٟ ٝ ؿ٢َٟ ی ًجٞى اُ هٖٚ َٗى ًـْ ٝ ٍَٛ دَیيٟ ی ٕؼیي ؿَهیي .

 ٠ٛٞ !هت االٙ ىٝ ٗب٠١ ٛیٞٗيی ىیيٙ هٞا١َ ُاىٟ ر ، هب٠ٓ ی ٛ٘_

 آ١ی ًٚیي .

 هَثٞٛز ثَٕ ١٘ٞٙ ی٠ ثبٍ ثَا ١لز دٚشٖ ثٔ ثٞى ، اٝٙ إٓی٠ هبٕٛٞ ٗی هٞإز ؿٚ٘٘ٞ ىٍ ثیبٍٟ ._

 یبى ٍكشبٍ َٕٙ آٍٝ إٓی٠ هبٖٛ ٝ آهب إ٘بػیْ ٝ ٕؼیي ثب ٢ٗشبة ٝ ػٔی اكشبىٕ .

 ٝاهؼب اَُ ٜٗؼٚبٙ ٛ٘ی ًَىی َٕ ٢ٗشبة ٝ ػٔی ٍا ٗی ًٜيٛي .

 ثيٝٙ اػبُٟ ی آ٢ٛب ٢ٗ٘بٙ ث٠ هب٠ٛ إ آٗيٟ إز .ٗٞاهٌٟ ًَىٛي ٠ً ث٠ ػَاسی ثؼي اُ ٍكشٜٚبٙ ١ٖ ٗٚ ٍا 

 ١ُٜٕٞ َٜٙٗيٟ سٖ ث٠ هب٥َ ٍكشبٍٙٞٙ ._

 ی ُلز ٝ اىا٠ٗ ىاى . "ثی هیبّ "

 ٠ِٗ ٜٗٞ سٞ ثب ١ٖ ایٚ كَكب ٍٝ ىاٍیٖ ؟_

 ٛياٙشیٖ ٝٓی ٝاهؼب كن ىاٙز اَُ ٛبٍاكز ٙٞى .
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 دَٕیي .ثی آ٠ٌٛ ٜٗشظَ ٕوٜی اُ ػبٛت ٗٚ ثٚٞى 

 هت ٗی ُلشی ؟ دَٖٗٞٙ ػِیِٗٞٙ ؿٌا هٍٞ ٙيٟ یب ١ُٜٞ ؿٖجیيٟ ث٠ ٙی٠ٚ ٙیَٗ ؟_

 ثوبٍ ٙی٠ٚ ٍا ثب إٓشیٚ دبى ًَىٕ سب سٞٞیَ ػياّ ٕؼیي ٝ َٗى ؿَیج٠ ٗلٞ ٛٚٞى .

 ؿ٢بٍ ٍُٝ ىی٠ِ سبُٟ دٜغ ٗب١٘ ٗی ٠ٙ ، اُ ٙی٘ ٗب١ِی ٗی س٠ٛٞ ؿٌا ثوٍٟٞ ._

 دٞكی ًٚیي .

 ؿويٍ ىیَ ثٍٍِ ٗی ٠ٙ !_

 هٜيیيٕ ، ایٚ ىهشَ اِٛبٍ ١لز ٗب٠١ ث٠ ىٛیب آٗيٟ ثٞى .

 ؿويٍ ١ٞٓی !_

 آ١ی ًٚیي .

 ثبثب ٗی ُٖ ثٍٍِ ٠ٙ ٗبٗبٛٚٞ اُ سٞی اٝٙ ١ٔليٝٛی ثیبٍٟ ثیَٝٙ ._

 ٓجوٜيی ُىٕ ، هٜيٟ إ ِٟٗ ی ١َُ ٗبٍ ىاى .

 ثی هیبّ ٢ٗشبة !_

 آٍإ ُلز .

 ٘ ٗی ًٜی ؟ٛؼٞا یبىس٠ ىٝ ٗبٟ دی٘ ث٢ٖ ؿ٠ هٞٓی ىاىی ؟ ًی ػ٘ٔی_

 ً٘ی كٌَ ًَىٕ سب ث٠ هب٥َ ثیبٍٕٝ .

 یبى سجٔشی ٠ً ثب ػٔی ثَایٖ ًبىٝ آٍٝىٟ ثٞىٛي اكشبىٕ .

 "ثٜٞیٔ ! ... كبٓشٞ هٞة ٗی ٠ًٜ  "سجٔز ٍا ث٠ ىٕشٖ ىاى ٝ ُلز 

 ىٕشٖ ث٠ ٛٞٙشٚ ٛ٘ی ٍٟ ٢ٗشبة ._

 آ١ی ًٚیي .
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 ز ثیَٝٙ ٗی ٍیِٟ .هَثٞٛز ثَٕ سٞ ىٝ ػ٠ٔ٘ ثٜٞیٔ ... ثبهی٘ هٞىٗ اُ اٝٙ ٗـِ هٌٞٙٔ_

 دؾ دـی آٖٛٞی ه٤ ًَى .

 اِٛبٍ ثب ػٔی كَف ٗی ُى .

 . ثؼي ىٝثبٍٟ ثب ٝيای آٍاٗی ٗٚ ٍا ه٦بة هَاٍ ىاى

اٝال ٗی ىٝٛی ؿی٠ ؟ ٗٚ ػيیيا سٞی ی٠ ٕبیز ٠ً اٛؼ٘ٚ اىثی٠ ٝ ٠٘١ ٙٞٙ ٗظْ هٞىر هْ ٝ ىیٞٝٛٚ _

 م ٗیبی .ػ٢ٞ ٙيٕ ، آىٍٕٚٞ ثَای سٞ ١ٖ ٗیلَٕشٖ ثیب ػ٢ٞ ٙٞ هٞىر َٕ ٙٞ

 كٌَی ًَىٕ .

 ػ٢ٞیز ىٍ یي اٛؼ٘ٚ اىثی ث٢شَ اُ ١َ ٍُٝ ٖٛٚشٚ دٚز دٜؼَٟ ٝ اٛشظبٍ ثَای ٌُٙشٚ ٍُٝ ثٞى .

 آٍإ ٓت ُىٕ .

 ثب٠ٙ ... ثلَٕز ._

 سوَیجب ػیؾ ًٚیي .

 آ هَثٞٙ ىهشَ ؿیِ ك٢ٖ ! ثَٝ ثَٝ ه٦غ ًٚ سب ثلَٕشٖ ! ... هياكبكظ !_

 .ٝ ثی آ٠ٌٛ ٜٗشظَ ػٞاة ٗٚ ٙٞى ه٦غ ًَى 

 ای ث٠ ٛبك٘ ثٖشٖ . "ىیٞا٠ٛ "ِٛب١ی ث٠ ُٞٙی اٛياهشٖ ٝ 

 َٗى ًـْ ٍكش٠ ثٞى ٝ ٕؼیي ػٞجی ٝ ًالك٠ ٥ّٞ كیب٣ ٍا ٍّٟ ٗی ٍكز .

 ایٚ ١ٍُٝب ث٠ ٙير ث٠ ١ٖ ٍیوش٠ ثٞى ، كن ١ٖ ىاٙز .

اٙز ٢٥ٍٞا ١لش٠ ی دی٘ ثب یي سٍٞ ُٛب٠ٛ ی ُیبٍسی ث٠ ٢ٚٗي ٍكش٠ ثٞى ٝ ثؼي اُ آٙ ىیَِ ًٖی اُ اٝ هجَ ٛي

. 

 ٠ٛ سٔلٜ٘ ٍا ػٞاة ٗی ىاى ، ٠ٛ َٕ دَٕز سٍٞ اُ اٝ ا٥الػی ىاٙز .
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 ٕؼیي ىٝثبٍ سب ٢ٚٗي ٍكش٠ ٝ ىٕز هبٓی ثَُٚش٠ ثٞى .ىٍ ایٚ یي ١لش٠ 

ًْ هبٛٞاىٟ ٍا ثب یي ٗٚ اْٝ ٛ٘ی ٙي هٍٞى ، ثی٘ اُ آ٠ٌٛ َِٛاٙ ٢٥ٍٞای ثیـبٍٟ ثبٜٙي ثَای آثَٝی هٞى 

 ثبّ ثبّ ٗی ُىٛي .

ٗٚ ٍا اُ كٌَ ثیَٝٙ آٍٝى ، دَىٟ ثَ دٜؼَٟ ی َٕى اٛياهشٖ ٝ دیبٕ ٢ٗشبة ٍا ٠ً ٗشلٞای ٝيای آ إ آ 

 یي آىٍٓ ٕبیز ٝ یي ٌٙٔي هٜيٟ ثٞى ٍا ثبُ ًَىٕ .

ٓجوٜيی ث٠ ٌٌٙٔی ٠ً ثی٘ اُ كي ٙجی٠ ٢ٗشبة ثٞى ُىٕ ٝ ٗٞثبیْ ث٠ ىٕز ٕ٘ز اسبم هٞاة ٍكشٖ ٝ ًٚٞی 

 بٓ ١ب سجٔز ٍا ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ث٠ ٙبٍّ ُىٕ ٝ ٍٝٙٚ ًَىٕ .ٓجبٓ ١بیٖ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ اُ ُیَ سٞىٟ ی ٓج

 ثب ٍٝٙٚ ٙيٛ٘ ٗشٞػ٠ ٙيٕ یي ٕیٖ ًبٍر ١ٖ ٍٝی آٙ إز .

 ٓجوٜي ث٠ ٓت ث٠ ایٜشَٛز ْٝٝ ٙيٕ ٝ آىٍٓ ٍا ٝاٍى ًَىٕ .

 ٍإز ٗی ُلز یي اٛؼ٘ٚ اىثی ثٞى .

 دَ اُ ٙبػَ ٝ ٛٞیٖٜيٟ ١بیِ ث٠ هّٞ ٢ٗشبة ، ىیٞا٠ٛ !

 ز كَٚىٕ  ٝ ث٠ ٝلل٠ ی ٗٚوٞبر ُّ ُىٕ .ٍٝی ُِی٠ٜ ی اِٛٚ

 إٖ ٍا ٛٞٙشٖ ٛؼٞا ٝ ثؼي دبى ًَىٕ ، ٛٞٙشٖ ٢٦َٟٗ ، ثبُ دبى ًَىٕ .

 ث٠ ػبىسی ٠ٜ٢ً ، ٠ٕ ٛو٠٦ ٌُاٙشٖ ١ٍٝبی٘ ًَىٕ .

 ٕٚ ٍا ١ٖ ٜٛٞٙشٖ .

 ُٙ ٝ َٗى ثٞىٛ٘ ١ٖ ٢ٖٗ ٛجٞى .

 "یي ٛٞیٖٜيٟ ی ... سبُٟ ًبٍ !  "ىٍ س١ٞیلبر كو٤ یي ػ٠ٔ٘ ٛٞٙشٖ  

 ای٘یٖٔ ٍا ٝاٍى ًَىٕ ٝ ٍِٗ ٍا ١ٖ سبٍین سٞٓي ٥ب١ب ُىٕ .

 ػ٢ٞیز ٍا ٢ٛبیی ًَىٕ .
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 ثبُ ٙي ، ٝلل٠ ی ٗٚ ! "...  "ٝلل٠ ایی هبٓی ثب ٛبٕ 

 ػبیی ٠ً ٗی سٞاٖٛشٖ ... ٙبیي ... ثٜٞیٖٖ !

 ُىٕ ٝ ثَ ٝلل٠ ًٔیي ٗؼبُی سجٔز ٗبر ٗبٛيٕ . "إٍبّ دٖز ػيیي  "ثَ ٍٝی 

 َِ ُى .كَف ٢ٗشبة ث٠ ١ًٜٖ سٜٔ

 " . ٍیِٟ ٗی ثیَٝٙ هٌٞٙٔز ٗـِ اٝٙ اُ هٞىٗ ثبهی٘...  ثٜٞیٔ ػ٠ٔ٘ ىٝ سٞ "

 آ١ی ًٚیيٕ ٝ َٙٝع ث٠ سبیخ ًَىٕ .

 . ثیب هٖٔ٘ ٛؼٞای ٢ٗ٘بٛی ث٠ "

 . ثٌِاٍ ػب ، ىٍ دٚز ٍا ٢ُٙٞبیز

 . ثٖذبٍ ٍٛؼٍٕٞ ىٕش٢بی ث٠ ٍا ىٓز

 . ثجٜي ٍا ؿ٢٘ٚبیز

 . ثٌِاٍ ٙؼَٕ ٓت ثَ ٓت

 . ثيٟ ؿْٖ ًٔ٘بر كٟٞ ىٍ ٍا ٍٝكز

 ! ثوٞاٙ...  ثوٞاٙ...  ثوٞاٙ

 ... ًٜٖ ٗی ٛؼٞا ١َؿ٠

 "سٕٞز  ٍٝٛٞٙز...  ٗٚ س٘بٕ

*** 
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 ىاٙز یي ٍیِ كَف ٗی ُى ، ٗی ٜٙیيٕ اٗب ُٞٗ ٛ٘ی ىاىٕ .

 . ٕبٗبٙ ىاىٕٗوبثْ آی٠ٜ ایٖشبىٕ ٝ آهَیٚ ى٠ً٘ یِ دیَا١ٚ اسٞ ًٚیيٟ إ ٍا ثٖشٖ ٝ یو٠ إ ٍا 

 ػ٦َٕ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ثَ َُىٙ ٝ ٓجبٕٖ إ إذَی ًًَٕ .

 ؿِٜی ىاهْ ١ٞٗبیٖ ُىٕ ٝ ٛب اٗیيا٠ٛ دٞكی ًٚیيٕ .

هشی ثَای ًٞسب١٘ ًٜٖ ، ىٝثبٍٟ اُ ًٜشَّ هبٍع ٙيٟ ثٞى ٝ َٗست ٛ٘ی ٙي ، اٗب اٝال ٝاكشیبع ىاٙز  

ٗی اكشبىٕ ٠َُٛٝ دَٝإُ ٍا اُ ىٕز آٍایِٚبٟ ٍكشٚ ٛياٙشٖ ، ثبیي َٕیغ سَ ًب١ٍبیٖ ٍا اٛؼبٕ ٗی ىاىٕ ٝ ٍاٟ 

 ٗی ىاىٕ .

 ِٛبٟ ىهین ىیَِی ث٠ هٞىٕ اٛياهشٖ ٝ ٓجوٜيی اُ َٕ ١ٍبیز ُىٕ .

ًشٖ ٍا اُ ٍٝی ٜٝيٓی ثَىاٙشٖ ٝ اٍٝا ٠ً سٌی٠ ث٠ ىیٞاٍ آٙذِهب٠ٛ ، ١ُٜٞ ىاٙز كَف ٗی ُى ًٜبٍ ُىٕ ٝ 

َىٕ ٝ ىٝثبٍٟ ًبح ٍا ثب ه٢ٟٞ ی سبُٟ دَ ًبح ه٢ٟٞ ی ین ُىٟ إ ٍا اُ ٍٝی ٗیِ ثَىاٙشٖ ٝ ىٍٝٙ ٕیي هبٓی ً

 ًَىٕ .

 ىٕز ثَ ٕی٠ٜ َُٟ ُى .

 اٝال ُٞٗ ٗی ىی ؿی ٗی ُٖ ؟_

 ١٘ب٦ٍٛٞ ٠ً ػَػ٠ ای اُ ه٢ٟٞ ی ىاؿٖ ٍا ٗی ٛٞٙیيٕ اثَٝ ثبال ىاىٕ ٝ دٚز ثٜيٗ دبٕن ىاىٕ .

_! ٠ٛ 

 َٕی ث٠ سبٕق سٌبٙ ىاى ٝ ػٔٞ آٗي .

ٍا ثیَٝٙ ًٚیي ٝ ٖٛٚز ٝ ىٕشبٛ٘ ٍا ثَ ٗیِ ، ث٠ ١ٖ َُٟ ٜٝيٓی ٗوبثٖٔ ثَای هٞىٗ ه٢ٟٞ ٍیوز ٝ ثؼي 

 ًَى .

.. یي ٙج٠ ٍٟ ٝي ٕب٠ٓ ٗی ثبٍٝ ًٚ ىاٍی اٙشجبٟ ٗی ًٜی ، ا٠ُ ایٚ ثب ایٜب هَاٍىاى ثجٜيی ًٔی ٕٞى ٗی ًٜیٖ ._

 ٍیٖ !
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اٝ اُ ای٠ٌٜ ثبالهَٟ سٞاٖٛز ثب آٙ ٢ٓؼ٠ ی اكش٢بف ، ایٚ ١َة آ٘ظْ ٍا ىٍٕز ثِٞیي ، هٜيٟ إ َُكز ٝ 

 هٜيٟ ی ٗٚ ٍا ؿیِ ىیَِی سؼجیَ ًَى .

 هج٠ٓٞ ؟_

 ُیَ ؿٚ٘ی ِٛب١٘ ًَىٕ ، ٛ٘ی ىاٖٛ ؿ٠ اَٝاٍی ىاٙز ثب آٙ َٗىى ٛی٠٘ ىیٞا٠ٛ ١ٌ٘بٍی ًٜیٖ ؟

 هَاٍىاى ٛ٘ی ثٜيٕ ! ىٕز ثَىاٍ ػیٖٞٙ ! ٗٚ ثب اٝٙ ٗبیَُِ اك٘ن_

َٕ ًٚیي ٝ ثالكب٠ٔٝ ٍٝٞس٘  ای ُلز ٝ ه٢ٟٞ اٗ ٍا "ث٠ ٗٚ ؿ٠  "٠ ىٕشبٛ٘ ٍا ىٍ ١ٞا سٌبٙ ىاى ٝ ًالك

 ػ٘غ ٙي .

 اٟ ! ؿ٦ٍٞی ایٜٞ ٗی هٍٞی ؟!_

 اثَٝ ثبال ىاىٕ ٝ ًبح هبٓی إ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ اُ ػب ثَهبٕشٖ .

 ًشٖ ٍا دٞٙیيٕ ٝ ًیلٖ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ث٠ ٕ٘ز ؿ٘ياٖٛ ٍكشٖ .

 ٍاف ثیٞكز ىی٠ِ ػیٖٞٙ ، ىی٠َٗ !_

 ٙیي ٛبٓیي .ىٍ كبٓی ٠ً دبٓشٞ ٗی دٞثبالهَٟ اُ ٜٝيٓی ىّ ًٜي ٝ 

 كبال ٗؼجٍٞی ثَی ؟_

 ىٕشی ث٠ ٍٝٞسٖ ًٚیيٕ .

ث٠ ٗٚ  ًَٙش٘ٝای ػیٖٞٙ ؿويٍ ؿَ ٗی ُٛی دَٖ ! یٌٖب٠ٓ ٠ً َٛكشٖ ، ػالٟٝ ثَ ایٚ ىایی ٕ ثَای ًبٍ _

 اكشیبع ىاٍٟ ، هٞىر ٠ً ٜٙیيی ؿی ٗی ُلز .

 ٛباٗیيا٠ٛ ؿَیي .

 دٔ ًبٍ هٞىر ؿی ؟_

 هٜيیيٕ ٝ ٍٝی ٙب٠ٛ اٗ ُىٕ .
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 ثٖ٘ٞٛ ! یٌی ىٝ ٗب٠١ ثَٗی َُىٕ . ٛ٘ی ٍٕ ٠ً_

 َٕی سٌبٙ ىاى .

 ٍُبٙ هیٔی ػٞجبٛی ٗی ٠ٙ ا٠ُ ىیَ ثََُىی !ٞٗ_

 ٍُٗٞبٙ ! ٍئیٔ ؿبم ٝ ًـْ ٝ ثياهالم ًَٙز هٞىٗبٙ ٍا ٗی ُلز .

 ٙب٠ٛ ثبال اٛياهشٖ .

ٗٚ ٠ًٜ  ٛشَٓ ُٝى ثَٗی َُىٕ ، سبُٟ ٍُٗٞبٙ ا٠ُ ػٞجبٛی ١ٖ ث٠ٚ ٛ٘ی س٠ٛٞ ًٖی ٍٝ دیيا ٠ًٜ ٠ً ػبیِِیٚ_

 ىٕز ًٖ َُكشی ؟ ٗٚ ث٢شَیٚ آٍٙیشٌشٖٚ !، ٗٚ ٍٝ 

 اثَٝ ثبال ىاى ٝ ى١بٙ ًغ ًَى .

 هٞىٗ ١ٖ ٗی ىاٖٛز ًبٍ ٗٚ اُ اٝ ث٢شَ إز .

ٝ ىٍ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ث٠ اٝ ٠ً ١ُٜٞ ثب ٍٝٞر ىٍ ١ٖ ٍكش٠  ٝ دبٓشٞإ ٍا ٍٝی ىٕز اٛياهشٖ ؿ٘ياٖٛ ٍا ثَىاٙشٖ

 ِٛب١ٖ ٗی ًَى ، سَٚ ُىٕ.

 ىی٠ِ !ثؼٜت _

 ثب ٙب٠ٛ ١بی ػٔٞ ىاىٟ ٝ اهٖ ىٍ ١ٖ ٛبٙی اُ ػيٕ ٗٞكویش٘ ىٍ ٍا١ی ًَىٙ ٗٚ ث٠ ٍاٟ اكشبى .

 ى٠ً٘ ی إٓبٍٖٛٞ ٍا ُىٕ ٝ ٜٗشظَٗ ایٖشبىٕ .

 سبٟ سَ ثٞى ٝ ١٘ی٠ٚ اُ ایٚ ٗبػَا ٗی ٛبٓیي .آٗي ٝ ًٜبٍٕ ایٖشبى ، یي َٕ ٝ َُىٙ اُ ٗٚ ًٞ

 . ؿٚ٘٘ ثَ ًز ًشبٙ هبًٖشَی ٍِٖٛ ثٞى

 ایٚ ین ٗی ُٛی .ثب _

 ایٚ ىٕٝز هيی٘ی ث٠ ٥َُ هٜيٟ ىاٍی ث٠ ٗٚ اكٖبٓ ديٍی ىاٙز .

 ثب دبٓشٞإ اٙبٍٟ ًَىٕ ٝ ِٛبٟ ػبهْ اٛيٍ ٕلی٢ی ث٠ اٝ اٛياهشٖ .
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 ٙب٠ٛ ثبال ىاى .

 اٝٛؼب ١ٞاٗ ؿ٦ٍٟٞ ؟_

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .

 َُٕ سَ اُ ایٜؼبٕز ... ١ِاٍ ثبٍ ُلشٖ ی٠ ثبٍ سٞإ ثیب ثب ١ٖ ثَیٖ ._

 ی ُى .ٓجوٜي

 ث٢بٍ ٗیبٕ ، ٗی هٞإ ػٚٚ ٍُٛٞٝ ٍٝ ثجیٜٖ ._

 آ١ی ًٚیيٕ ، ؿويٍ ىٖٓ ثَای ١لز ٕیٚ ١بیی ٠ً ٗبىٍ ٗی ؿیي سَٜ ٙيٟ ثٞى .

 ٠ٕ ، ؿ٢بٍ ٕبٓی ٗی ٙي ٠ً ثَای ٍُٛٞٝ ٛشٞاٖٛش٠ ثٞىٕ ث٠ ایَاٙ ثَٕٝ .

 ١ِ٘ٗبٛی ٠ً اُ إٓبٍٖٛٞ ثیَٝٙ آٗيیٖ ٗٞثبیٖٔ َُٛ هٍٞى .

 ثَ ٓجٖ ٛٚبٛي .ٓجوٜي  "ٍٜٝٙي  "ٛبٕ 

 س٘بٓ ٍا ٗشْٞ ًَىٕ .

 ٕالٕ ػِیِٕ ._

 ٝيای٘ ٗظْ ١٘ی٠ٚ دَ اُ ٍٙٞ ٝ ٛٚب٣ ثٞى .

 ٕالٕ ، هٞثی ؟ هٞاة ٠ً ٛ٘ٞٛيی !_

 ثب هٜيٟ ؿ٘ياٖٛ ٍا ىاهْ ٜٝيٝم ٗبٙیٚ ٌُاٙشٖ .

 ٗٚ ١یـٞهز هٞاة ٛ٘ی ٖٗٞٛ ._

 ثب ًٖی آٖٛٞی ه٤ دؾ دـی ًَى ٝ ثؼي ىٝثبٍٟ ٗٚ ٍا ٗوب٥ت هَاٍ ىاى .

 َٝاُر ٕبػز ؿٜيٟ ؟د_

 ِٛب١ی ث٠ ٕبػز ٗـی إ اٛياهشٖ .
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 ىهیوب ؿ٢بٍ ٕبػز ىی٠ِ ، االٙ ی٠ َٕ ٗی ٍٕ ًَٙز ٝ ثؼي ١ٖ كَٝىُبٟ ._

 ثبُ ١ٖ دؾ دـی ًَى ٝ ثؼي ثٜٔي ُلز .

 ؿیِایی ٠ً ىاىٕ ثَای ٗبٗبٙ ثجَی ٍٝ ٠ً كَاٗٞٗ ٌَٛىی ؟_

 هٜيیيٕ ٝ ىٍ ٗبٙیٚ ػیٖٞٙ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ًٜبٍٗ ٖٛٚشٖ .

 ٠ هبِٕٛٞ كَٗبٛيٟ ! ٠٘١ ٍٝ ثَىٕ .ٛ_

 ثبُ ١ٖ كٞإ٘ ث٠ ُلشِٞیی آٖٛٞی ه٤ دَر ٙي .

 اثَٝ ثبال ىاىٕ .

 ٍٜٝٙي اٝٛؼب ؿ٠ هجَٟ ؟ ثب ًی ىاٍی كَف ٗی ُٛی ؟_

 ًالك٠ دٞكی ًٚیي .

 ىٛی ٗی هٞاى ثب سٞ كَف ث٠ِٛ ، ٛ٘ی ًاٍٟ ٍٝی ٝلجشٖ سًَِ٘ ًٜٖ ._

 آم دَٖى ٙی٦بٙ !

 ثب هٜيٟ ُلشٖ .

 ٝ ثيٟ ىٕش٘ ثجیٜٖ ثبُ ؿی ٗی هٞاى .ُٞٙی ٍ_

 ػیؾ ػیؾ ثب ٛٚب٣ ىٛیْ ىٍ ١ٖ دیـیي .ٝيای ؿَ ؿَ ٍٜٝٙي ٝ 

 ٕالٕ ىایی ٍِىٗیَ !_

 آ١ی ًٚیيٕ ، ٢ٓؼ٠ ی ىٛیْ ىٍٕز ثٚٞ ٛجٞى .

 هَثٞٛز ثَٕ ػِیِٕ ، ٍىٗیَ ٠ٛ ! ٍاى٢َٗ !_

 ی ُلز . "ثی هیبّ  "

 ػؼت ٍٝیی ىاٙز !
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 َٕ ٗبٗبٛز ؿَ ٗی ُٛی ؟ هت كبال ثِٞ ثجیٜٖ ؿی ٗی هٞای ٠ً_

 ٝيای هٜيٟ ی ٍٜٝٙي آٖٛٞی ه٤ آٗي ٝ ىٍ اىا٠ٗ ىٛی دبٕن ىاى .

 دبٍٕبّ ٠ً ٍكشی دی٘ ٗبٗبٙ ػٞٙ ی٠ ٙیِیٜی ثب هٞىر آٍٝىی ... إ٘٘ ... ثب ... ثب ..._

 كَك٘ ٍاسٞلیق ًَىٕ .

 ثبهٔٞا ._

 هٜيیي .

_! ٙٞ٘١٘ٞٙ ... ١ 

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .

 ی ثـ٠ ؟ثبُ سٞ ٝیبٍ ٙیَیٜی ًَى _

 ث٠ آٛی سؼؼت ث٠ ًالٗ٘ ٍیوز .

 ٝیبٍ ؿی٠ ؟_

 ثالكب٠ٔٝ ٍٜٝٙي ُٞٙی ٍا اُ اٝ َُكز .

 ؿی ىاٍی ث٠ ىٛی ٗی ُی ٍاى٢َٗ ؟_

 هٜيیيٕ .

 ١یـی ! ث٠ دَٖ ٌٙ٘ٞر ثِٞ ؿٖٚ ثبهٔٞا ١ٖ ثَاٗ ٗیبٍٕ ._

 ٓلٜ٘ ٢َٗثبٙ ٙي .

سبثٖشٞٙ ٠ً ىٛی ٗي٠ٍٕ ىٕشز ىٍى ٠ٌٜٛ ، َٗاهت هٞىسٖ ثبٗ ... ٗبٗبٖٛ اُ ٥َف ٗٚ ثجٞٓ ٝ ث٢٘ ثِٞ _

 ٛياٙش٠ ثب٠ٙ ٗی ٍٕ ىیيٛ٘ .

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .
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 ؿٖٚ ، اَٗ ىی٠ِ ایی ٛياٍیي هبٕٛٞ ؟_

 ی ثب هٜيٟ ایی ُلز ٝ هياكبكظی ًَى . "٠ٛ  "

 ایٖشبى . ١ُٜٞ ه٦غ ٌَٛىٟ ثٞىٕ ٠ً ٗبٙیٚ ٗوبثْ ٕبهش٘بٙ ًَٙز

 دبٓشٞ سٚ ًَىٕ ٝ ١َ٘اٟ ػیٖٞٙ دیبىٟ ٙيٕ .

 ثبیي هجْ اُ ٍكشٚ ، َٕ ٝ ٕبٗبٛی ث٠ ًب١ٍبیٖ ٗی ىاىٕ .

 ایٞا ، ٜٗٚی إذبٛیبی االْٝ ًَٙز ث٠ اكشَإ ٗٚ ٝ ػیٖٞٙ ثَهبٕز ٝ ٍُٝ ثویَی ُلز .

 َٕی ثَای اٝ سٌبٙ ىاىٕ ٝ ثب ػؼ٠ٔ ث٠ اسبهٖ ٍكشٖ .

 ًبٍٟ ٍا سٌ٘یْ ًَىٟ ٝ ث٠ ٍُٗٞبٙ سلٞیْ ٗی ىاىٕ .ثبیي ؿٜيسب اُ ًب١ٍبی ٛی٠٘ 

ٗٚـّٞ ثٍَٕی ٛو٠ٚ ١ب ٙيٕ ٠ً ٕیَ٘یشب ، ثب كٜؼبٙ ه٢ٟٞ ی هٞٗ ٍَٛ ٝ ثٞی ١٘یِٚی اٗ ٝاٍى اسبم ٙي 

. 

 ٕالٕ ٍاىی ! هٞثی ؟_

 ایٚ إٖ الًَىاٍ ٍا ١یؾ ًٔ ىٍٕز ٛ٘ی ُلز .

 ًٚیيٕ .ثب دٞكی ه٢ٟٞ ٍا اُ اٝ َُكشٖ ٝ ثٞی ٛبة ٝ هبٓٞ٘ ٍا ث٠ ٍی٠ 

 ، ٜٗ٘ٞٙ ثبثز ه٢ٟٞ !ٕالٕ ٕی٘ی _

 ثب ٓجوٜيی دبٕن ىاى .

 ثيٝٙ ٌَٙ ... سٔن سٔن !_

 دٔي ثَ ١ٖ كَٚىٕ .

 ػبٓی !_

 َٕی سٌبٙ ىاى ٝ ٓج٠ ی ٗیِٕ ٖٛٚز .
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  ٜٙیيٕ ٗی هٞای ثَی ایَاٙ !_

 ػَػ٠ ایی اُ ه٢ٟٞ ی هٞٗ ٥ؼ٘٘ ٍا ٛٞٙیيٕ .

 ٛی٠٘ ًبٍٟ ٗٞٛيٟ ، اُ ٗٚ هٞإز ًٌ٘٘ ًٜٖ .آٍٟ ىاییٖ ىاٍٟ ٍٝی ی٠ دَّٟٝ ًبٍ ٗی ٠ًٜ ٠ً _

 ىٕشی ث٠ ١ٞٗبی٘ ًٚیي .

ٜٖٗ هیٔی ىٖٓ ٗی هٞاى ی٠ ٗير ثََُىٕ دٞٛب ؛ اٗب هت ثيٙبٖٛی ٗٚ ای٠ٜ ٠ً ًبٍٜٗيِ ٍٗٞى ػاله٠ ی _

 ٍُٗٞبٙ ٛیٖشٖ .

 هٜيیيٕ ٝ كٜؼبٙ ٍا ٍٝی ٗیِ ٌُاٙشٖ .

 ثیویبّ سؼ٦یالر ًَیٖ٘ٔ ِٛىی٠ٌ ._

 . َٕی سٌبٙ ىاى ٝ ثَهبٕز

 ث٠ ًب١ٍبر ثَٓ ، ثؼيا ٝلجز ٗی ًٜیٖ ._

 ٓجوٜيی ث٠ ػٜٞاٙ هياكبكظی سلٞیٔ٘ ىاىٕ .

ىٍ ٝاهغ هٞىٕ ١ٖ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ثؼي ایٚ ىٝ ٗبٟ َٗهٞی ، ٍُٗٞبٙ اػبُٟ ٗی ى١ي ىٝثبٍٟ َٕ ًبٍٕ ثََُىٕ یب 

َُُٗی ٠ٛ ، اْٝ ٗبػَا ایٚ ثٞى ٠ً ؿٜي ٍُٝ دی٘ ٠ً اُ هٞاة ثیياٍ ٙيٕ كٔ ًَىٕ ٠ً ؿويٍ ىؿبٍ ٍٝ

 ٙيٕ !

 ًبٍ ، ًبٍ ، ًبٍ !

 اكشیبع ث٠ یي سـییَ ٝ سلّٞ ىاٙشٖ .

 ٕلَ ُیبى ٗی ٍكشٖ اٗب ٕلَ ث٠ ١یؾ ػبی ىٛیب ٗظْ ٕلَ ث٠ ایَاٙ كبٖٓ ٍا ػب ٛ٘ی آٍٝى .

 ١٘ی٠ٚ آٙ ١یؼبٛی ٍا ٠ً ٗی هٞإشٖ ىٍ ایَاٙ دیيا ٗی ًَىٕ .

 ثبیي ُٝىسَ ٗی ٍكشٖ . ِٛب١ی ىٝثبٍٟ ث٠ ٛو٠ٚ ١ب اٛياهشٖ ٝ ٗٚـّٞ سٌ٘یْ آ٢ٛب ٙيٕ ،
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*** 

 

 ثَ ٜٝيٓی اٛشظبٍ ٕبٓٚ كَٝىُبٟ ٖٛٚشٖ ، ١ُٜٞ یي ٕبػشی سب ٕٞاٍ ٙيٙ كَٝز ىاٙشٖ .

 ١ُٜٞ َٕٗبی ثیَٝٙ ، ىٍ سٜٖ ػٞالٙ ٗی ىاى .

 ایٚ ُٖٗشبٙ ، ث٠ ٥َُ اؿَام آٗیِی َٕى سَ اُ س٘بٕ ُٖٗشبٙ ١بیی ثٞى ٠ً ىٍ ایٚ ٕی ٕبّ ػَٕ٘ ىیيٟ ثٞىٕ .

 ً٘ی ٍٝی ٜٝيٓی ٖٓ ىاىٕ ٝ ثیٚشَ ىٍ دبٓشٞإ كَٝ ٍكشٖ .

 ٓجشبثٖ ٍا اُ ىاهْ ًیق ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ٍٝی دب ٌُاٙشٖ ٝ ٍٜٝٙ٘ ًَىٕ .

 ثَای ٌٍُاٙ ایٚ یي ٕبػز ٝهز ، ث٢شَیٚ ُِی٠ٜ ثٞى .

 َىٕ .ِٛب١ی َٕ َٕی ث٠ ای٘یْ ١بیٖ اٛياهشٖ ، ؿٜي دی٢ٜٚبى ًبٍی اُ ٥َف ٗبیَُ ىاٙشٖ ٠ً ثبُ ٌَٛىٟ دبى ً

 سؼياىی ١ٖ ای٘یْ سجٔیـبسی ِٗاكٖ .

 ٍٝی ٍَٗٝ َُ ُىٕ  ٝ آىٍٓ ٕبیز ٗلجٞثٖ ٍا سبیخ ًَىٕ .

 ١َ ٝهز ًْٖ ٝ ثی ك٠ٔٝٞ ثٞىٕ ؛ ایٚ ٕبیز كبٖٓ ٍا ػب ٗی آٍٝى .

 ٝلل٠ ی ٙوٞی إ ٍا ىٍ ٕبیز ثبُ ًَىٕ ٝ ٓجوٜيی ُىٕ .

 دٖز آهَٕ ٍا هیٔی ١ب دٖٜيیيٟ ثٞىٛي .

اهشٖ ، ١لش٠ ی دی٘ ٠ً ث٠ هب٥َ َٕىٍى ٢ٗ٘بٛی سَكیغ ػبٙٞا ٍا ٛی٠٘ ًبٍٟ ١ٍب ًَىٕ ٝ ِٛب١ی ث٠ ٛٞٙش٠ إ اٛي

 ث٠ هب٠ٛ ثبُُٚشٖ ٝ سب هٞى ٝجق هٞاة ث٠ ؿٚ٘بٖٛ ٛیبٗي ، ایٚ ٍا ٛٞٙشٖ .

 

 "!  س٢ٜبیی ػبٙ "
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 س٢ٜب ٠ً ثبٙی ، كَهی ٛياٍى ٤ٕٝ ٍُٝ یب ٛی٠٘ ١بی ٙت ...  "

 س٢ٜبیی !١َ ٓلظ٠ ٠ً ىٓز ثِیَى ... ثبُ ١ٖ 

 ًٖی ٛیٖز ٠ً ث٠ اٝ ثِٞیی ؿ٠ َُٗز ٙيٟ !

 هٞىر ١ٖشی ٝ هٞىر .

 اٗب ٗٚ ... ٗٚ ػبٙن ایٚ كبّ ػؼیت ٝ ؿَیجٖ .

 س٢ٜبیی ىٕٝز ثٖیبٍ ػِیِ ٗٚ إز .

 هٞاة ٠ً ٗی ٕٙٞ ىٕش٘ ٍا ٗی ُیَٕ .ثی 

 ٙٞیٖ .ثب ١ٖ ٗی ٍٝیٖ ٗی ٛٚیٜیٖ ًٜغ ثبٌٓٚ ٝ ه٢ٟٞ ٗی ٛٞٙیٖ ٝ ث٠ ٢َٙ ثَف َُكش٠ ، هیَٟ ٗی  

 ثيٝٙ س٢ٜبیی ٠ٛ كٔ ٝ كبّ ٓجوٜي ُىٙ ٗی ٗبٛي ٝ ٠ٛ اٙشیبم دیبىٟ ٍٝی ٍٝی ثَف .

 اَُٗٝ ىٍ یي ٢ٗ٘بٛی اك٘وب٠ٛ ك٢٘یيٕ ٠ً ؿويٍ ث٠ س٢ٜبییٖ ٗلشبػٖ .

 دٔ س٢ٜبیی ػبٙ ! ١َُِ س٢بیٖ ٌِٛاٍ !

 ىٕٝشياٍر ...

 "ٍ. ًبٗیبة 

 

 هٞىٕ آٍٝىٟ ثٞىٕ !ث٠ ٜٝيٓی هبٓی ًٜبٍ ىٕشٖ هیَٟ ٙيٕ ، س٢ٜبییٖ ٍا ثب 

 ؿیِی ٠ً ١یـٞهز كَاٗٞٙ٘ ٛ٘ی ًَىٕ .

 ِٛب١ی ث٠ ٛظَار اٛياهشٖ .

 ث٠ ػ٘الر سٌَاٍی ٝ ًٔی٠ٚ ایِ ٗؼيٝى هٞاٜٛيُبِٙ ٛٞٙش٠ ١بیٖ ػبىر ًَىٟ ثٞىٕ .
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 "ػبٓی ثٞى "

 "ٝااٝ ! ثی ٛظیَٟ "

 "ٗشٚ هِٜٚی ثٞى  "

 ٝ ؿٜي ٌٙٔي هٜيٟ ٝ هٔت ٝ سٚٞین ًَىٙ !

 ىهش١َبی ػٞاٙ . سوَیجب ٠٘١ ی آ٢ٛب ١ٖ

 دٞكی ًٚیيٕ .

 ؿويٍ آى٢ٗب یي ٛٞاهز ٙيٟ ثٞىٛي .

ث٠ ٝلل٠ ی اٝٔی اٛؼ٘ٚ ٕبیز ٍكشٖ ٝ ََٕٕی دٖش٢بی ػيیيی ٠ً اُ یي ٕبػز هجْ ، ىیَِاٙ ٌُاٙش٠ 

 ثٞىٛي ٍا ٦ٗبٓؼ٠ ًَىٕ .

 ثیٚشَٗ ٙؼ١َبی ًذی ٙيٟ ٝ ٗوياٍی ١ٖ ٦ٗبٓت ًٞسبٟ ٝ ُب١ب سٌَاٍی .

 ثبال ٝ دبییٚ ًَىٕ .ثی ك٠ٔٝٞ ٝلل٠ ی ٕبیز ٍا 

 ِٛب١ٖ ٓلظ٠ ایی ثَ ٗشٜی ثب ١ٞٗٞع ٗٚبث٠ دٖز آهَٕ ، اكشبى .

 "س٢ٜبیی !  "َٕ سیشَ ٗشٚ ٛٞٙش٠ ثٞى 

 ؿ٢بٍ ىهیو٠ هجْ إٍبّ ٙيٟ ثٞى .

 ؿٖٚ٘ ٍٝی ٗشٚ ؿَهیي .

 ... َٗىیٖز س٢ٜبیی "

 ... ٍاٟ ث٠ ٍٝ ، ه٘یيٟ ً٘ی ، ىٕز ىٍ ؿ٘ياٙ

 ! ثٞى آٗيٟ ٥ٔٞع ثب

 ... َٙم اُ ٍٛٞی ی ُاىٟ
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 ! ٍكز ٗی ١ٖ ؿَٝة ثب

 إ ًٞىًب٠ٛ آ١ٍُٝبی اُ دَ ؿ٘ياٛی ثب

 ... ثٞى ىٝهش٠ ٗٚ هٔت اُ ٍا ًل٢ٚبی٘

 ... ٍكز ٗی

 " ! ٗٚ ثی

 اث١َٝبیٖ ثبال ٍكز .

 ٗشٚ هِٜٚی ثٞى .

 ىٍ ٝاهغ هَٜٚ سَیٚ ٗشٜی ثٞى ٠ً اَُٗٝ ٗیبٙ دٖش٢بی ىیَِ ٗی ىیيٕ .

 ث٠ ٛبٕ ٛٞیٖٜيٟ اٗ ِٛبٟ ًَىٕ .

 هبٝی ٛياٙز ، كو٤ ٗوبثْ ٛبٕ ٛٞیٖٜيٟ ٠ٕ ٛو٠٦ هَاٍ ىاٙز .إٖ 

 هٞإشٖ دَٝكبیٔ٘ ٍا ثبُ ًٜٖ ٠ً ٝيای دیغ كَٝىُبٟ دَٝإُ ٍا اػالٕ ًَى .

 ٙب٠ٛ ثبال اٛياهشٖ ٝ ٓجشبثٖ ٍا ثٖشٖ ٝ ىاهْ ًیلٖ ٌُاٙشٖ ، ثَهبٕشٖ ٝ ؿ٘ياٖٛ ٍا ثَىاٙشٖ .

 آٍإ ث٠ ٍاٟ اكشبىٕ .

 ثز ث٠ ىاٗٚ ٗبىٍ ، دٜبٟ ثجَٕ !هَاٍ ثٞى ٗيسی اُ َٕٗبی ؿَ

 

 

 

*** 
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 ٥ٝٚ كشی َٕٗبی٘ ١ٖ كَم ىاٙز .

ثؼي اُ دَٝاُی كيٝىا ٕیِىٟ ٕبػز ٝ ٛی٠٘ ، س٢ٜب ٜٗظَٟ ی آٜٙبی كَٝىُبٟ ٝ ُثبٙ ٗبٛٞٓ َٗىٕ ا٥َاف كبٖٓ 

 ٍا هٞة ٗی ًَى .

 ٝ ػیت ٝ ایَاى ٗی سٞاٖٛشٖ ثٜٕٚٞ . كياهٔ٘ ایٚ ثٞى ٠ً كبٍٕی ٍا ثيٝٙ سذن

ٗيسی ىٍ كَٝىُبٟ ٗؼ٦ْ ٙيٕ ، اػٞبثٖ اُ اٛشظبٍ ثی٢ٞىٟ ث٠ ١ٖ ٗی ٍیوز اٗب ثبُ ١ٖ اٛشظبٍ ٥ٜٝی ٍا سَػیق 

 ٗی ىاىٕ .

 اٛشظبٍ ٥ٜٝی ؟! اُ آٙ كَك٢ب ثٞى !

 كٌَی ًَىٕ ، ؿٜياٙ ١ٖ ثی ٍاٟ ِٛلشٖ .

ثلظی ، ىػٞایی یب ثؼ٢ب ٝلجشی ؛ ىٕٝشی ای ؛ ٌْٙ ٗی اٛشظبٍ ٥ٜٝی یؼٜی اُ آٙ اٛشظبٍ ١بیی ٠ً ٗیبٛ٘ 

 َُكز ، ٠ٛ ایٚ ٠ً ١َ ًٖی َٕٗ ث٠ ًبٍ هٞىٗ ثبٙي ٝ ١یؾ ًٔ الٕ سب ًبٕ كَف ِٛٛي .

ثبالهَٟ ؿ٘ياٖٛ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ثب دیََٗىی ٠ً ٥جن ١٘بٙ هبٛٞٙ اٛشظبٍ ٥ٜٝی ٗٚ ٍا ث٠ كَف َُكش٠ ثٞى ، 

 كشبىٕ .هياكبكظی ًَىٕ ٝ ٕ٘ز ٕبٓٚ اٝٔی ث٠ ٍاٟ ا

ث٠ ٢َٗىاى ُلش٠ ثٞىٕ كش٘ب ث٠ ىٛجبٖٓ ثیبیي ، هٞىٗ هٞة ٗی ىاٖٛز كبّ ٝ ك٠ٔٝٞ ی سبًٖی ٕٞاٍ ٙيٙ ٍا 

 ٛيإٍ .

ؿٖٚ ؿَهبٛيٕ ، سٚویٜ ىاىٙ ٢َٗىاى ثب آٙ ػظ٠ ی ٍیِ ٝ َٕ ٛی٠٘ ًـٔ٘ ٗیبٙ ػ٘ؼیز ًبٍ ٕبىٟ ایی ٛجٞى 

 كٖ آٗي .، هٞٗ ٙبٛٔ ثٞىٕ ٠ً اٝ ٗٚ ٍا دیيا ًَى ٝ ثب ٛی٘ ثبُ ث٠ ٥َ

 ث٠ ث٠ ٍاى٢َٗ هبٙ ! ٍٜٗٞ كَٗٞىیٚ ، هيٕ ٍٝ ؿٖٚ ٗب ٌُاٙشیٚ ، ؿ٠ ػؼت هَثبٙ !_

 ث٠ ٙب٠ٛ اٗ ُىٕ .

 ٛیٞٗيٟ ِٟٗ دَٝٛیز ٍٝ َٙٝع ًَىی ثبُ ؟_

 ثـٖٔ ًَى .



 رمان نجوای ناجی

 

 186  ناجی جواین

 

ثبثب هٞة ىٓشِٜز ثٞىیٖ دَٖػ٠٘ ث٠ٍُِ ! ٛجٞىی ی٠ ٗير َٕ ث٠ َٕر ثٌاٍیٖ ىٓ٘ٞٙ ثبُ ٠ٙ ، اُ آهَیٚ _

 ٠ ٕبّ ٗی ٌٍُٟ .ثبٍی ٠ً اٝٗيی ی

 آ١ی ًٚیيٕ .

َٕٕ ٙٔٞؽ ثٞى ایٚ ی٠ ٕب٠ٓ ىاٙشیٖ ٍٝی ی٠ دَّٟٝ ی ٢ٖٗ ًبٍ ٗی ًَىیٖ ٠ً ٝهز َٕ هبٍٝٛيٙ ثَإ ٌٛاٙش٠ _

 . ثٞى

 ١٘ب٦ٍٛٞ ٠ً كَف ٗی ُىیٖ ٕ٘ز هَٝػی ٍكشیٖ .

ٍٟ، ٗب ث٠ٔ ىی٠ِ ! ٙ٘ب اٍٝٛٞ آثیب ١ی دَّٟٝ ی ٢ٖٗ ث٠ دٖششٞٙ ٗی هٍٟٞ ٝ ی٠ ٕب٠ٓ سلٞیْ ٗی ىیٚ ٗی _

 ثيثوز ثیـبٍٟ ١ب ىٟ ٕبّ ی٠ ثبٍ ی٠ ثـ٠ دَّٟٝ ٗی ىٙ ىٕش٘ٞٙ ، اٖٝٛ ٠ً ُیَٗ ٗی ُاییٖ !

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ ، ٢َٗىاى ىٍٕز ٙيٛی ٛجٞى .

 كبّ ىایی ؿ٦ٍٟٞ ؟_

 ٙب٠ٛ ثبال اٛياهز .

 ىاٍٟ اٝٛی ٠ً ُاییيٟ ٍٝ ثٍٍِ ٗی ٠ًٜ !_

 ُیغ ٝ ٗبر ِٛب١ی ث٠ اٝ اٛياهشٖ .

 ؿی ؟_

 هٜيیي .

ٙٞ ٜٗظ٠ٍٗٞ ىی٠ِ ! سب سٞ ٛیبیی ٝ ًب ٍا ٍٝ َٕ ٝ ٕبٗٞٙ ٛيی ثبثب كبٓ٘ هٞة ٛ٘ی ٠ٙ ، كؼال ١یؾ  دَّٟٝ_

 ًٔ ػَاػز ٛياٍٟ اُ ٝي ٗشَی٘ ٍى ٠ٙ ، ٙجی٠ ث٘ت ٕبػشی ٙيٟ ، ٛیٖ ٕبػز ی٠ ثبٍ ٗی س٠ًَ !

 ای ثبٍٗ ًَىٕ ٝ دٚز َٕٗ اُ ىٍ هَٝػی ثیَٝٙ ٍكشٖ . "ىیٞا٠ٛ  "

 زِ ٗٚ .َٕى ثٞى اٗب ٠ٛ ث٠ َٕىی ؿَث

 ٕٞاٍ ٗبٙیٚ ٢َٗىاى ٙيٕ ٝ كًَز ًَىیٖ .
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 ٢َٗىاى ١ٖ ٗظْ ػیٖٞٙ ، كٌ٘ ثٖش٠ ٛ٘ی ٙي .

 ثيٝٙ كشی طبٛی٠ ای إشَاكز ىاٙز كَف ٗی ُى .

 ُٖٞٙ ٍا ث٠ اٝ ٝ ِٛب١ٖ ٍا ث٠ سٞٞیَ ًيٍ ٢َٙ ىاىٕ .

 اثَی ٝ ٠ٗ آٓٞىٟ ثٞى .

 كبّ ٝ ١ٞای هبٝی ىاٙز .

 ثٞىٕ . ٢َٕٙ ٍا ١یؾ ٝهز ایٜويٍ ىِٓیَ ٛيیيٟ

اُ آٙ ىِٓیَ ١بیی ٠ً ىٓز ٗی هٞا١ي ثَٝی یي ٠ُٙٞ س٢ٜبیی ثٜٚیٜی ٝ ث٠ إٓ٘بٙ هیَٟ ٙٞی سب آٍإ ثِیَی 

. 

ىٖٓ ٛٞٙشٚ ٗی هٞإز ، س٢ٜب ؿیِی ٠ً ثبػض ٗی ٙي ایٚ ١ٞای ٠ٗ آٓٞى ٌٓر ثو٘ ٙٞى ٛٚشٚ ثٞى ، اٗب 

 االٙ ٝهش٘ ٛجٞى ... االٙ ًب١ٍبی ٢ٖٗ سَی ىاٙشٖ .

ی ديٍی إ ٍا دی٘ َُكش٠ ثٞى ، اٗبٗٚ ٗی هٞإشٖ اّٝ ىایی ٍا ثجیٜٖ ٝ ًٜؼٌبٝی إ ٍا ٢َٗىاى ٍاٟ هب٠ٛ 

 آٍإ ٛ٘ی َُكشٖ .ىٍثبٍٟ ی ًبٍٕ ث٥ََف ًٜٖ ، هٖش٠ ثٞىٕ ، اٗب اَُ اّٝ سٌٔیق ًبٍ ٍا ٍٝٙٚ ٛ٘ی ًَىٕ 

 ٢َٗىاى اّٝ ثَیٖ ًَٙز ثبثبر ._

 .ثب ؿٚ٘بٛی َُى ٝ اُ كيه٠ ثیَٝٙ ُىٟ ِٛب١ی ث٠ ٗٚ اٛياهز 

 ىاٍی ٙٞهی ٗی ًٜی ىی٠ِ ٍاى٢َٗ ؟_

 ىٕز ث٠ ٕی٠ٜ َُٟ ُىٕ .

 ٠ٛ ٙٞهی ؿَا ؟ ٗی هٞإ اّٝ ىٍ ٍٗٞى ًبٍ ثيٖٝٛ ._

 ىٕشی ىٍ ١ٞا سٌبٙ ىاى .

دَٖ سٞ ىی٠ِ ًی ١ٖشی ! ی٠ ٍُٝ سٕ٘ٞ سٞی ١ٞادی٘ب ٖٛٚشی ثبُٕ ٗی ُی ثَیٖ َٕاؽ ًبٍ ! ٗٚ اُ ه٠ٛٞ سب _

 كَٝىُبٟ اٝٗيٕ هٖش٠ ٙيٕ !
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 ثَای ٛی٠٘ ىٕٝ ػ٠ٔ٘ اٗ سٌبٙ ىاىٕ ٝ ىٍ ػٞاة ثو٘ اّٝ كَك٘ ، ُلشٖ . َٕی ث٠ سبٕق

 هٞىر ٗی ُی ٛٚشی سٞی ١ٞادی٘ب ! ًبٍی ٌَٛىٕ ٠ً هٖش٠ ٖٙ ! یبال ىٍٝ ثِٙ ثَیٖ ًَٙز !_

 دٞكی ًٚیي ٝ ُیَ ٓت ؿَ ُى .

 َٗؿ٠ ىی٠ِ ! ی٠ دب ىاٍٟ ._

*** 

 

 ٠ ٍٝیٖ ثبُ ًَى .ىایی ثب ىیيٖٛ اُ ٍٝی ٜٝيٓی ثٍُِ٘ ثَهبٕز ٝ ىٕشبٛ٘ ٍا ث

 ٍاى٢َٗ ػبٙ !_

 ُیبى اُ ىٍ آؿٞٗ َُكشِٚ ایٚ ٝ آٙ ، هَٕٜي ٛ٘ی ٙيٕ ، اٗب ىایی ، ىایی ثٞى ىیَِ !

 ٗلٌٖ ثـٖٔ ًَى ٝ ؿٜي ثبٍ ٗیبٙ ًشلٖ ُى .

 ىٓ٘ٞٙ ثَار سَٜ ٙيٟ ثٞى دَٖ ًؼب ثٞىی ؟_

 َٕ دبییٚ اٛياهشٖ .

 ثجوٚیي ىی٠ِ ىٍُیَ ًبٍ ثٞىٕ ._

 ، ؿَهبٛي .ٜی ٠ً آٖٛٞی ٗیِ د٢ٜبٍٝٗ ایٖشبىٟ ثٞى َٗى ٖٕٗٞی ىایی ٍٝ ث٠ 

٢ٜٗيٓ ٍكیؼی ػبٙ ایٚٞٙ هٞا١َ ُاىٟ إ ١ٖشٚ ، ١٘ٞٙ آٍٙیشٌشی ٠ً هٞٓٚٞ ىاىٟ ثٞىٕ ، یٌی اُ ٛٞاثؾِ _

 !ٝ ٢َٕٙبُی  ػَ٘اٙ

 ؟ ! ایٚ ىیَِ اؿَام ثٞى .ٝ ٢َٙ ٕبُیٛٞاثؾ ػَ٘اٙ 

 ىٕز َٗى ث٠ ٕٞیٖ ىٍاُ ٙي ٝ هٞى ٍا ٗؼَكی ًَى .

 ٙ ٍكیؼی ، هٞٙلبٖٓ ٗیجیٜ٘ز دَٖٕ .ًبَٗا_
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 ىٕش٘ ٍا آٍإ اٗب ٗير ىاٍ كَٚىٕ .

 ثٜيٟ ١ٖ ٍاى٢َِٗ ًبٗیبة ١ٖشٖ ، ثبػض اكشوبٍٟ ١ٌ٘بٍی ثب ٙ٘ب ._

 ٛبٗ٘ ٍا ؿٜي ثبٍی ٜٙیيٟ ثٞىٕ ، ىٕشی ىٍ ًبٍ ىاٙز .

 ىایی س١ٞیق ىاى .

 ًبٍ ًٜیٖ .٢ٜٗيٓ ٍكیؼی ١ٌ٘بٍ ٝ َٙیي ٗٚ ١ٖشٚ ، هَاٍٟ ثب ١ٖ ٍٝی ایٚ دَّٟٝ _

 ٓجوٜيی هٚي ُىٕ .

 ػبٓی٠ ... ؿ٠ ًٌ٘ی اُ ىٕز ٗٚ ثَ ٗیبى ىایی ػبٙ ؟_

 َٕی سٌبٙ ىاى .

سب ٢َٙ ًٔیي ثوٍٟٞ ٝ ٗی هٞإ سٞ  ؿٜيایٚ دَّٟٝ ی٠ َٕی آدبٍس٘بٛبی ٕبُٗبٛی٠ ٠ً هَاٍٟ ١ٖ ُٗبٙ سٞی _

 ٍٝی ًبٍِ یٌی اُ ٢َٕٙشبٛب ٛظبٍر ثٌٜی ٝ ٗيیَیش٘ ًٜی .

 ػؼت ! 

 ثیٚشَ اُ ىٝ ٗبٟ ُٗبٙ ٗی ثَى . ایٚ ًبٍ هیٔی

 ىایی ػبٙ ... ٗٚ ثیٚشَ اُ یٌی ىٝ ٗبٟ ٛ٘ی سٖٞٛ ثٖ٘ٞٛ ، هجال ١ٖ ٠ً ػَٟ ًَىٕ هيٗششٞٙ ._

 ٓجی ث٠ ُثبٙ سَ ًَى ٝ َٕ سٌبٙ ىاى .

ٗی ىٖٝٛ دَٖٕ ، ٙ٘ب كو٤ ًب١ٍبی اٝٓی٠ ٙٞ اٛؼبٕ ثيٟ ٝ دَّٟٝ ٍٝ ٍاٟ ثٜياُ ، سب ٗٚ َٕ ٝجَ ی٠ ػبیِِیٚ _

 یيا ًٜٖ .ثَای سٞ د

 ث٠ اٝ ُلشٖ . "ٛ٘ی سٞٛی !  "ى١بٙ ػ٘غ ًَىٕ ٝ ىٍ ١ًٚ ی٠ 

ثب٠ٙ ىایی ػبٙ ، دٔ ثب اػبُسٞٙ ٗٚ ثَٕ ه٠ٛٞ ، كَىا ٗیبٕ هيٗششٞٙ سب ىٍ ٍٗٞى ؿٜي ٝ ؿٞٙ ًبٍ كَف _

 ثِٛیٖ .
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 ثب هٞٙلبٓی دٔي ثَ ١ٖ ٌُاٙز .

 ػبٓی٠ ! ثَٝ دَٖٕ ._

 ىاىٕ ٝ اُ اسبم هبٍع ٙيٕ . َٕی ث٠ اكشَاٗ٘ هٖ ًَىٕ ٝ ثب ٢ٜٗيٓ ٍكیؼی ىٕز

 ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕیي ایٚ ه٠ٞ َٕ ىٍاُ ىاٙش٠ ثبٙي .

 

*** 

 

 َٕ هٞٙجٞ ٝ ٛبُٛیٜ٘ ٍا ثٕٞیيٕ ٝ اٌٙی ٠ً اُ دٌٔ٘ ٗی ؿٌیي ٍا دبى ًَىٕ .

 َُی٠ ٌٛٚ هَثٞٛز ثَٕ ؿ٘جبى َُكشٖ ._

 ثیٚشَ هٞى ٍا ىٍ آؿٖٞٙ ػب ىاى .

سٞی ىٖٓ ػ٘غ ٙيٟ اُ ىاٙشٖ ىم ٗی ًَىٕ اُ ىٓشِٜیز ػِیِ ىٖٓ ، ٛ٘ی ىٝٛی ؿويٍ ایٚ ی٠ ٕبّ ؿ٠ٞ _

 ٛيیيٙ سٞ ٝ ٍٜٝٙي .

 ىٝثبٍٟ ٝ ىٝثبٍٟ ثٕٞیيٗ٘ .

 ٍاى٢َٗ ث٘یَٟ ؿ٘شٞ ٛجی٠ٜ ... اٙي َٛیِ ىی٠ِ ػِیِ ىٖٓ ._

 آٍإ ث٠ ٕی٠ٜ إ ًٞثیي .

 ایٚ كَكب ؿی٠ ٗی ُٛی ثـ٠ ؟ ىٍٝ اُ ػٞٛز !_

 ١ٞٗبی كَ كَی اٗ ٍا دٚز ُٞٙ٘ كَٕشبىٕ ٝ ٕؼی ًَىٕ اُ آٙ كبٓز ثـ٠ آٓٞى ثیَٝٛ٘ ثیبٍٕٝ .

 هت ؿ٠ هجَ ؟ ایٚ ی٠ ٕب٠ٓ ٛجٞىٕ ثَای ١ٍبٕ ُٙ َِٛكشی ؟_

 اُ آؿٖٞٙ ثیَٝٙ آٗي ٝ ىٍ كبٓی ٠ً ؿخ ؿخ ِٛب١ٖ ٗی ًَى ٕ٘ب آٙذِهب٠ٛ ٍكز .
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 ىاٍٟ اُ ٕٜز ٗی ٌٍُٟ !١ٍبٕ ١ُٜٞ ثـ٠ ٕز ، اٝٛی ٠ً ثبیي ُٙ ثِیَٟ سٞیی ٠ً _

 اثَٝ ثبال ىاىٕ ٝ َٕ هبٍاٛيٕ .

١٘ـیٚ ٗی ُی ىاٍٟ اُ ٕٜز ٗی ٌٍُٟ اِٛبٍ ؿٜي ٕب٠٘ٓ هَثٞٛز ثَٕ ! ٗبٗبٙ ػبٙ ١٘یٚ آثبِٙ ٌُٙش٠ سبُٟ _

 ٕی ٕبٖٓ ٙي ١ب !

 ى١بٙ ًغ ًَى ىٕشی ىٍ ١ٞا سٌبٙ ىاى .

 ثبثبر ٕی ٕبٓ٘ ثٞى ٍٜٝٙي ٗي٠ٍٕ ٗی ٍكز !_

٘ ١ؼق ٍكز ، ثب ىٝ ُبٕ هٞى ٍا ث٠ اٝ ٍٕبٛيٕ ٝ ٍٝٞر إشوٞاٛی اٗ ٍا ٗیبٙ ىٖٓ ثَای ؿَ ؿَ ًَىٛ

 ىٕشبٖٛ َُكشٖ ٝ دیٚبٛی اٗ ٍا ٗلٌٖ ثٕٞیيٕ .

ى آه٠ ػِیِ ىٖٓ ، ثبثب ی٠ ٙب١ِاىٟ هبٛٞٗی ٗظْ ٙ٘ب ٍٝ ىاٙز ! ىٍٝ ٝ ثَ ٗٚ یب اُ ایٚ ٕی ٕی ٝ سی سی _

هشَای ٗبٕزِ اػٜجی ! یٌی ٙجی٠ هٞىر ١بیی ٠ً ٙجی٠ ػٌَٕٝبی ىٕز ٕبُٙ ١ٖز یب ث٠ هّٞ هٞىر ى

 دیيا ًَىی ثِٞ ٗٚ ، ٛبَٗىٕ ا٠ُ ثب ٠ًٔ َٕٛ هٞإشِبٍی٘ !

 آٍإ ث٠ دیٚبٛی إ ُى . اه٘یِ ٕبهشِیؿٚ٘بٛ٘ َُى ٙي ٝ ثؼي ثب 

 ثی كیب !_

 ثٜٔي هٜيیيٕ .

 ث٠ هٜيٟ إ هٜيیي .

 اٗب ٙٞهی ٛ٘ی ًَىٕ .

 ٙيٛي . ُٛبٛی ٙجی٠ ٗبىٍٕ ىٍ ىٍٟٝ ُٗب٠ٛ ی ٗب ًٖ دیيا ٗی

 ٙ ٕؼيٟ ًٜی .اُ آٙ ُٛبٛی ٠ً ٗی سٞاٖٛشی ٗوبثٔٚب

 ُٛبٛی ٠ً ثٞی ُٛيُی ٗی ىاىٛي .

 ٦ٓبكشٚبٙ آىٕ ٍا یبى كَٙش٠ ١بی ىإشبٙ دَیبٙ ٗی اٛياهز ٝ سل٘ٔٚبٙ اُ َٕٜ ١ٖ ثیٚشَ ثٞى .
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 ثب ایٚ كٌَ ، ؿیِی ث٠ ١ًٜٖ ٍٕیي ٠ً ىٖٓ ٛیبٗي ٜٛٞیٖ٘٘ .

 ٝ ىٝٙی ثِیَٕ .ث٠ ٗبىٍٕ ُلشٖ ٗی ٍٕ ٓجبٓ ػٟٞ ًٜٖ 

 ؿ٘ياٙ ٝ ًیلٖ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ٕ٘ز اسبم هٞاة هيی٘ی إ ٍكشٖ .

 ٕٝبیٖٔ ٍا ٠ُٙٞ ایی ٌُاٙشٖ ٝ ٓجشبثٖ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ٍٝی سوز ٝٓٞ ٙيٕ .

 ٍٝی ٍََُٗٝ ایٜشَٛز ُىٕ ٝ آىٍٓ اٛؼ٘ٚ ٍا ٛٞٙشٖ ٝ ٕبیز ٍا ثبُ ًَىٕ .

 . ثب ١یؼبٙ َٙٝع ث٠ سبیخ ًَىٕ ٝ ىٍ ثو٘ سیشَ دٖز ٛٞٙشٖ

 "ُٛبٙ ٛبة !  "

ٓجوٜيی ثَ ٓجٖ ٖٛٚز ، ٛٞٙشٚ ١٘ی٠ٚ كبٖٓ ٍا هٞة ٗی ًَى ، ٗوٞٞٝب ٛٞٙشٚ اُ ؿی١ِبیی ٠ً یٌجبٍٟ ث٠ 

 ١ًٜٖ ٗی ٍٕیي .

 ىٍ اىا٠ٗ سبیخ ًَىٕ .

 ... ١ٖشٜي ُٛبٛی "

 ! ثیٜٜي ٗی ار ؿ٢َٟ اُ هجْ ٍا سٞ هٔت ٠ً

 ... ى١ٜي ٗی سَػیق ػیجز ١بی إٌٜبٓ ث٠ ٍا ِٛب١ز ػ٘ن ٠ً ُٛبٛی

 ... ُىایٜي ٗی ٍا هٖشِی ؿجبٍ ػبٛز اُ ، هٞی٘ ی هٍٞىٟ ُهٖ ٍٝف ثب ٠ً آ٢ٛب

 ... ٙٞٛي ٗی ار ٗٞهغ ثی ی ػ٠ٖ٦ یي َِٛاٙ...  هٞى كبّ هجْ ٠ً آ٢ٛب

 ... ٍُٝٛي ٗی ػٚن سٞهغ ثی ٠ً ُٛبٛی

 ! ًٜٜي ٗی ث٢ٚز ثٞی اُ دَ ٍا ٛلٖز ، ٖٛی٘ی ٌٍُ ٗظْ آ٢ٛب 

 ... ایی ٙيٟ ػبٙن ًی ك٢٘ی ٛ٘ی ٠ً ٛٚیٜٜي ٗی ىٓز ث٠ آٍإ آٛويٍ

 ... ٙٞى ٗی دیيا ًٖ...  ٛبة ُٛبٙ ایٚ اُ
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 آ٢ٛب ثی ٝيا ُٛيُی ٗی ًٜٜي .

 ١یؾ ًٔ ٝيای َُی٠ ی آ٢ٛب ٛ٘ی ٜٙٞى .

 ١َُِ كَیبى ٛ٘ی ُٜٛي .

 ثٜٔي هٜيیيٙ ٍا ٛ٘ی ٜٙبٕٜي !

 ... ًٜبٍی ، ىٛؼی ، ایی ٠ُٙٞ

 ! ٝ ثب هيا ؿبیی ٗی ٜٛٞٙي ًٚیيٟ ثـْ ث٠ ُاٛٞ

 "ٗوبثْ ایٚ ُٛبٙ ، ٗی سٞاٙ ٕؼيٟ ًَى 

 ُِی٠ٜ ی كَٕشبىٙ ٍا ُىٕ ٝ ٛلٖی ػ٘ین ًٚیيٕ .

 كٔ هٞثی ىاٙشٖ اُ ٛٞٙشٚ ایٚ دٖز .

 اىای ىیٚ ًٞؿٌی ثٞى ث٠ ٗبىٍٕ ٝ اٛيى ُٛبٛی ٠ً ٙجی٠ اٝ ثٞىٛي .

 ١ُٜٞ كَٕشبىٟ ٛٚيٟ ؿٜي ٛلَ دٖشٖ ٍا دٖٜيیيٛي .

 سب دیبٕ هٞاٛيٟ ٛٚيٟ ىاٙشٖ . ث٠ هٖ٘ز دیب٢ٗبی هٞٞٝی ٕبیز ٍكشٖ ، ىٝ ٠ٕ

 ثب اثَٝی ىٍ ١ٖ ٍكش٠ دیب٢ٗبی اثَاُ اكٖبٕبر ؿٜي ٛلَ اُ ًبٍثَاٙ ٍا هٞاٛيٕ .

 "ٝای ؿويٍ هَٜٚ ٗی ٛٞیٖیي آهبی ًبٗیبة . ٍإشی ػٌٔ هٞىس٠ٛٞ ؟  "

 ای٠ٌٜ سٞی دَٝكبیٔز ٛٞٙشی ٌٍٝٛٞٝ ُٛيُی ٗی ًٜی ٍإش٠ ؟ ٜٙیيٕ ٢َٙ هِٜٚی٠ ! ُٛيُی اٝٛؼب هٞث٠ ؟ "

" 

 "٦ٗٔت آهَی هیٔی ثبكبّ ثٞى ًبٗیبة ػٞٙ  "

 هٜيیيٕ .

 ًبٗیبة ػٞٙ !؟
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ث٠ ػٌٔ كَٕشٜيٟ ی دیبٕ ِٛبٟ ًَىٕ ، كَٟ ثَ ای٠ٌٜ ػٌٔ هٞىٗ ثبٙي ، ىهشَ ی كيٝىا ١ليٟ ، ١ؼيٟ 

 ٕب٠ٓ ثٞى ٠ً ثب ًالٟ آكشبثی ٝ سی َٙر ٍٝٞسی ػٌٔ َُكش٠ ثٞى .

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ ٝ ث٠ ٝلل٠ ی اٝٔی ٕبیز ثَُٚشٖ .

 ! "...  "ِٛب١ی ًٔی ث٠ دٖش٢بی ػيیي اٛياهشٖ ٝ ٗیبٙ ٛبٕ كَٕشٜيُبٙ ، ٛبٗی آٜٙب ث٠ ؿٖٚ٘ هٍٞى 

  ٦ٗٔج٘ ٍا هٞاٛيٕ ٝ ث٠ ٛظَٕ ١َٜٜٗيا٠ٛ آٗي . ىٍ كَٝىُبٟ ایٚ ١٘بٙ ثٞى ٠ً ىیَُٝ

 ؿٖٚ ٍیِ ًَىٕ ٝ ث٠ دٖز ػيیيٗ هیَٟ ٙيٕ .

 ٠ً ٗؼجٍٞر ٗی ًَى ثوٞاٛی اٗ . ١ٞٗٞع ػبٓجی ىاٙز ، یي إٖ ُیَا ٍٝی ٦ٗٔج٘ ٌُاٙش٠ ثٞى

 "سَاّىی ٥ِٜ  "

 اثَٝ ثبال ىاىٕ ٝ ثب ىهز ثیٚشَی ٗشٜ٘ ٍا هٞاٛيٕ ، ًٞسبٟ اٗب ... ِٕٜیٚ .

 ... كبٖٓ ٗیَٝى ػٜٞٙ ث٠ ٍٝ "

 . ١ب دٜؼَٟ ٝ هب٥َر ٝ ٜٖٗ

 ... ٙی٠ٚ ثَ ًٚي ٗی ؿِٜبّ ٍَٗ

 . هٜيیٖ ٗی ىٝ ١َ

ٍَٗ ٝ ٚٗ ! 

 ... ٗٚ ث٠ ٍَٗ

 ٗٚ...  ث٠ ٗٚ

 ... ٗٚ ٝ ٛیٖشی

 ٗيإ ٗی هٜيٕ !

 ٗی هٜيٕ ٝ اٙي ٗی ٍیِٕ .
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 آهَ ٗٚ ىٍ ٗشٚ ًبثٞٓ ٛجٞىٛز ...

 " ! إ ٙيٟ ٥ِٜ سَاّىی یي

 ٛلٖی ٠ً ىٍ ٥ّٞ هٞاٛيٕ ٝاّٟ ١ب ىٍ ُٔٞیٖ ُیَ ًَىٟ ثٞى ٍا ثیَٝٙ ىاىٕ .

 ػؼت ىٍىی ىاٙز ایٚ ًٔ٘برِ ث٠ ١ٖ ثبكش٠ ٙيٟ !

 ىاٙز . كبّ ٝ اكٞاّ یي ٌٜٙؼ٠ ی ػ٘ین ٍٝكی ٍا

 س٘بٕ كٔ هٖٞٙ دَیي .

 اهٖ ىٍ ١ٖ ثَىٕ ٝ ٓجشبة ٍا ثٖشٖ .

 ثی هیبّ !

*** 

 ٛؼٞا 2

 ١٘یٚ یي ٕبػز دی٘ ثٞى .

 اِٛبٍ ٠ً ىٍ هب٠ٛ ث٘ت سًَیيٟ ثبٙي !

 آىٕ كٌَ ٗی ًَى هیبٗز ٙيٟ .١یب١ٞیی ث٠ دبٙي ٠ً 

 ىٕز ً٘ی ١ٖ اُ هیبٗز ٛياٙز .

 إٓ٘بٙ ث٠ ُٗیٚ ىٝهش٠ ٗی ٙي .دبی آثَٝی هبٛٞاىٟ ی كالكی ٠ً ٤ٕٝ ٗی آٗي ، 

یي ٕبػز دی٘ ثٞى ٠ً ٥ب١ب ٍا ث٠ ٍُٝ هٞاثبٛيٕ ، اُ ٝجق ثی هَاٍی ٗی ًَى ٝ ٗٚ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ٥لٌٖٔ ؿ٠ 

 ثَ َٕٗ آٗيٟ إز .

ىٍٕز ٓلظ٠ ایی ٠ً ٥ب١ب ٍا ٍٝی سوش٘ ٌُاٙشٖ ، ٜٙیيٕ ٠ً ٝيای َُٛ ىٍ ٍٝٝىی ٝیال ، ٗ٘شي ٝ ىیٞا٠ٛ 

 ٝاٍ ث٠ ٝيا ىٍ آٗي .
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شٖ كٔ ًٜؼٌبٝی إ ٍا ًٜشَّ ًٜٖ ٝ هٞى ٍا ثب ػؼ٠ٔ ث٠ دٜؼَٟ ٍٕبٛيٕ ٝ ىیيٕ ٠ً آهب إ٘بػیْ ٝ إٓی٠ ٛشٞاٖٛ

 هبٖٛ ٝ ػَكبٙ ىٝاٙ ىٝاٙ اُ ٕبهش٘بٙ ثیَٝٙ ُىٛي ٝ ٕ٘ز ىٍ ٗی ٍٝٛي .

 ىٍ ٍا ٠ً ثبًَُىٛي ؿٖٚ٘ اُ سَٓ ٝ سؼؼت ثیَٝٙ ُى .

 ػٔٞی ىٍ ػٖ٘ی هٞٙ آٓٞى اكشبىٟ ثٞى .

 ٕذَ ٙي سب ػیؾ ٌٖٛٚ .ىٕشبٕ ٗوبثْ ى١بٙ 

 هيایب !_

ٝيای ٙیٞٙ إٓی٠ هبٖٛ ث٠ ١ٞا ٍكز ، آٛويٍ ثٜٔي ٠ً كشی اُ آٙ كب٠ٔٝ ٝ دٚز دٜؼَٟ ١بی ثٖش٠ ٗٚ ٍا ث٠ 

 هٞى َُٓاٛي .

 آهب إ٘بػیْ ٠ً كَیبى ُٛبٙ آٙ سٚ ٝا ٍكش٠ ی هٞٛیٚ ٍا اُ ُٗیٚ ًٜي سبُٟ ٗشٞػ٠ ٙيٕ ٢٥ٍٞای ثیـبٍٟ إز .

 ثؼي اُ ىٝ ١لش٠ !

 ى١ٝلش٠ ی ٛب آٍإ !

 ؿ٢بٍىٟ ٍُٝ ٠ً ىٍث٠ ىٍ ىٛجبٓ٘ ُٚشٜي ٝ ... ١یؾ !

 كبال ایٜؼب ... ثب ایٚ كبّ ٝ ٍُٝ !

 . ثَای كلظ سؼبىٖٓ اُ سَٓ ، ث٠ ؿ٢بٍؿٞة دٜؼَٟ ؿَٜ ُىٕ

 ٝای ... ٝای ... ٝای !_

 ػَكبٙ ػوت َُى ًَى ٝ ٕ٘ز هب٠ٛ ىٝیي .

ًٜي ، ٙبیي ١ٖ ٗی هٞإز ث٠ ٕؼیي ٠ً َٕ ًبٍ ثٞى ، اكش٘بال ٗی ٍكز ث٠ دٔیٖی اٍّٝاٖٛی ؿیِی سٔلٚ 

 ا٥الع ى١ي .

 ٕ٘ی٠ ١ٖ ث٠ ىهیو٠ ٌٛٚیيٟ ػیؾ ًٚبٙ ث٠ كیب٣ ىٝیي .
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 ٛ٘ی ىاٖٛشٖ آٛـ٠ اُ ٢٥ٍٞا ثبهی ٗبٛيٟ ، ُٛيٟ إز یب َٗىٟ ! 

 إٓی٠ هبٖٛ ىٝ ىٕشی سٞی َٕ هٞىٗ ٗی ُى ٝ آهب إ٘بػیْ ٗظْ إلٜي ٍٝی آس٘ ٙيٟ ثٞى .

 ػ٢ٜٖ ىٍ ایٚ هب٠ٛ آٝاٍ ٙي . اِٛبٍ یي ثبٍٟ

 هٔجٖ ىاٙز سٞی كٔوٖ ٗی ُى ، ١یؾ ًبٍی ١ٖ ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ثٌٜٖ .

 ایٚ اٛلؼبٍ ثال كو٤ ىهبیوی ًٞسبٟ ٥ّٞ ًٚیي .

ٝ دٚز ٗبٙیٚ ٖٛٚز ٝ ٢٥ٍٞا ٍا ث٠ ً٘يِ إٓی٠ هبٖٛ ٍا ٕٞاٍ ثبالهَٟ آهب إ٘بػیْ هٞىٗ ٍا ػ٘غ ًَى 

 ١ٖ دٚز َٕٙبٙ ثب ٗبٙیٚ ػَكبٙ ٍكشٜي . ًَى ٝ اُ هب٠ٛ ثیَٝٙ ُى ، ٕ٘ی٠ ٝ ػَكبٙ

 اِٛبٍ ٠ً ٝبػو٠ ُىٟ ثبٙي ، ث٠ ١٘بٙ َٕػز ٠ً ١یب١ٞ ث٠ دب ٙي ث٠ ١٘بٙ َٕػز ١ٖ هٞاثیي .

 هب٠ٛ ىٍ ٌٕٞسی ٕیبٟ ٝ ِٕٜیٚ كَٝ ٍكز .

كبّ یي ٕبػشی اُ ٍكشٜٚبٙ ٗی ٌُٙز ٝ ٗٚ ١ُٜٞ ٗظْ ٗؼ٠ٖ٘ دٚز دٜؼَٟ ایٖشبىٟ ثٞىٕ ٝ ث٠ ٍى هٞٛی ٠ً 

 . كیب٣ سب ػبیی ٠ً هجال ٗبٙیب٢ٛب دبٍى ٙيٟ ثٞىٛي اىا٠ٗ ىاٙز ، ِٛبٟ ٗی ًَىٕاُ ىٕ ىٍ 

 ٝيای َُی٠ ی ٛب٢ُبٛی ٝ ثٜٔي ٥ب١ب ، ٙٞى ػ٘یوی ث٠ هٔجٖ ٝاٍى ًَى .

 ٗظْ كَٜ اُ ػب دَیيٕ ٝ ٕ٘ز اسبم ١ؼٕٞ ثَىٕ .

 َُی٠ اٗ ػبىی ٛجٞى .

 ى ٍا ث٠ اٝ ٍٕبٛيٕ .١َإیيٟ هٞ

 ثٞى ٝ ث٠ ٕوشی ٛلٔ ٗی ًٚیي .ٍٝٞس٘ اُ ٙير َُی٠ َٕم ٙيٟ 

 هٔجٖ سب كي ایٖشبىٙ دی٘ ٍكز .

 ىٕز ٝ دبیٖ ىٍ ١ٖ دیـیيٟ ثٞى .

 ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ثبیي ؿ٠ ُٔی ث٠ َٕ ثِیَٕ . 
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یي آٙ هٞإشٖ ث٠ َٕاؽ ٕ٘ی٠ ثَٕٝ ٝ ىٕز ث٠ ىاٗبٛ٘ ٕٙٞ ٠ً ث٠ هب٥َ آٍٝىٕ ٠ً ١٘یٚ یي ٕبػز دی٘ 

 . ٠٘١ ١َ٘اٟ ٢٥ٍٞا ث٠ ثی٘بٍٕشبٙ ٍكش٠ اٛي

 "يایب ! هيایب ! ه "

 یبٛيإُ ، ٥ب١ب ١ٖ اُ ىٕشٖ ٗی ٍٝى .ىیيٕ اَُ ىٕز ٍٝی ىٕز ثٌِإٍ ٝ ؿ٠ ًٜٖ ؿ٠ ًٜٖ ٍاٟ ث

 اَُ اٝ ٍا ١ٖ ...

! ٠ٛ 

 ىیَِ ٠ٛ !

ثب اٌٙی ٠ً ثی اػبُٟ ىاٙز اُ ؿٖٚ٘ ثیَٝٙ ٗی ىٝیي ١ّٞ ُىٟ ٓجبٓ دٞٙیيٕ ٝ ؿبىٍ َٕ ًَىٕ ٝ دشٞ ىٍٝ 

 ٥ب١ب دیـیيٕ ٝ ثـٔ٘ ًَىٕ .

 هب٠ٛ ثیَٝٙ ُىٕ ٝ د٠ٔ ١ب ٍا دبییٚ ىٝیيٕ .اُ 

آهب إ٘بػیْ ٍا ُىٕ ث٠ هیبّ ای٠ٌٜ كبع ٦ٞٗلی ثبٙي ٝ ثشٞاٖٛ ث٠ اٝ ثِٞیٖ ٠ً ىإٍ ٥ب١ب ٍا ٗیجَٕ ىٍ هب٠ٛ ی 

، اٗب دبٕوی اُ ػبٛت اٝ ٜٛٚیيٕ ، ىٍ ١ٖ هلْ ثٞى ٝ ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ىاهْ ثَٕٝ ، ٥ب١ب ١ٖ ٓلظ٠ ث٠ ٓلظ٠ ثی 

 هَاٍ سَ ٗی ٙي .

 ك٠ دٞكی ًٚیيٕ ٝ ثی هیبّ هجَ ىاىٙ ٙيٕ .ًال

 ٥ّٞ كیب٣ ٍا ىٝیيٕ ٝ ث٠ هیبثبٙ ُىٕ .

 . ىإٍ ٢ِٛ٘ سب اٛياهشٖ ٙي ٗی ٍى ٗوبثٖٔ اُ ٠ً سبًٖی اٝٓیٚ ػٔٞی سوَیجب ٍا هٞىٕ

 . ثوٍٞى ٙی٠ٚ ث٠ َٕٗ ثٞى ِٛىیي ٠ً ًٞثیي سَِٗ ٍٝی ؿٜبٙ ثیـبٍٟ

 َٗىی ٠ً ٍاٜٛيٟ ث٠ ٍٝ ٥ب١ب آٓٞى ىٍى ی َُی٠ ٝ ػیؾ ٗیبٙ ٝ ٙيٕ ٕٞاٍ ٝ ًَىٕ ثبُ ٍا ٗبٙیٚ ىٍ ٗؼ٦ٔی ثی

 . ٛبٓیيٕ ، ثٞى ٕبّ ٗیبٙ

 . ثی٘بٍٕشبٙ ی٠ ثَٕٞٛیٚ ٜٗٞ َٕیغ هيا سٍٞٝ...  آهب_
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 . ًٜي اػشَا١ی ٛياى اػبُٟ اٝ ث٠ ٍُٕٝ ٝ كبّ ىیيٙ اٗب ، ثٞى ٙٞى سٞی ١ُٜٞ هيا ی ثٜيٟ

 ! هيا ث٠ ًٚ سًْٞ ، ىهشَٕ ثب٠ٙ...  ثب٠ٙ_

 . ٌُاٙز ُبُ ثَ دب ٝ هٞاٛي ٓت ُیَ ًًَی ٝ

 ی ٠ُٓٞٔ یي ٗظْ ، ٍیوز ٗی اٙي ٝ ُى ٗی دب ٝ ىٕز اٝ ٝ ثٞىٕ ىاٙش٠ ِٛبٟ َُٓاٖٛ آؿٞٗ ىٍ ٍا ٥ب١ب

 . ثٞى ٙيٟ آس٘

 . ایٖشبى ٗی اٝ اٗبٙ ثی ی َُی٠ ثبٍ ُیَ ىاٙز ٛبسٞاٖٛ هٔت

 . كَٚىٕ ٗی ٍا ٜٝيٓی ٝ ثٞىٕ ٍیوش٠ ؿِٜٖ ىٍ ٍا َُٖٗ ث٠ ٍٝ كبّ كَٛ س٘بٕ

 . ثٞى ٛيإٍ ٝ ىاٍ ی ٠٘١ ٥ب١ب

 . ًٚیيٖٛ ٛلٔ ىٓیْ س٢ٜب

 . ٙي ٗی س٘بٕ ؿیِ ٠٘١ ، ىاىٕ ٗی ىٕز اُ ١ٖ ٍا اٝ اَُ

 . ًٚشٖ ٗی ٍا هٞىٕ ، ثوٚیي ٛ٘ی یب ثوٚیي ٗی هيا ، آٗي ٗی َٕٗ ثالیی اَُ

 . ٍٕیيیٖ ثی٘بٍٕشبٛی ث٠ سب ثَُٚز ٝ آٗي ٓجٖ سب ثبٍ ١ِاٍ ػبٖٛ

 . ىٝیيٕ ثی٘بٍٕشبٙ ٥َف ث٠ ٝ دَیيٕ ثیَٝٙ ٗبٙیٚ اُ ٝ ًَىٕ كٖبة َٛٚ٘ىٟ ٝ َٙ٘ىٟ ٍا ًَای٠

 . ُلز آٍإ سبًٖی ٍاٜٛيٟ ٠ً ٜٙیيٕ ٗبٙیٚ ىٍ ثٖشٚ اُ هجْ ٓلظ٠ یي

 ! ىهشَٕ دٜب١ز ٝ دٚز هيا_

 "! ؟ ١ٖز دٜب١ٖ ٝ دٚز هيا  " ٠ً ًَىٕ كٌَ ُىٕ ٗی ١ن ٝ ىٝیيٕ ٗی ٠ً ١٘ب٦ٍٛٞ ٝ

 ! ثي١ي ٍا كوٖ ثبیي ثبٍ یي ١٘یٚ ، ٛجبٙي یب ثبٙي

 . ثٞى ٗٚ كن ٥ب١ب ٗبٛيٙ ُٛيٟ

 . الاهْ ؿیِ یي ١٘یٚ
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 . ُىٕ ٝيا ػؼِ ث٠ ٍا دٞٗ ٕلیي ُٛی ٝ ىٝیيٕ اٍّٝاٛٔ ٕ٘ز َٕإی٠٘ ٝ ٙيٕ ثی٘بٍٕشبٙ ٝاٍى

 ! ىًشَ...  ىًشَ_

 

*** 

 

 . ُىٕ آٗي ٗی ثیَٝٙ كٔوٖ اُ ىاٙز ٠ً هٔجٖ ث٠ ؿِٜی

 "  ٌٜٖٛ ٌٕش٠ هيایب...  هيایب  "

 . ٖٛٚز إ ٙب٠ٛ ثَ آٍإ ىٕشی

 ! ىهشَٕ_

 . ؿَهیيٕ ىًشَ هبٖٛ ٕ٘ز ُىٟ ١ّٞ

 ! ث٠ٔ... ة_

 "!  ٗشبٕلٖ ِٛٞیي ٝهز یي "

 . ُى ین دبیٖ ٝ ىٕز ٝ ًَى ُیَ ٛلٖٖ

 " ثيٟ ىیَِ ٛلٔ ػَػ٠ ؿٜي هيایب "

 ؟ هٞث٠ كبٓز ىهشَٕ_

  ؟ ىاٙز كَهی ؿ٠ ٗٚ كبّ

 . َٗى ٗی ىاٙز ، ػِیِٕ ٥ب١بی...  دَٖٕ

 ؟ هٞث٠ دَٖٕ...  هيا ٍٝ سٞ_

 . ُى ٓجوٜيی
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 ؿٞٙ ثی٘بٍٕشبٙ ٍٕٞٛيی٘ َٕیغ ًَىی هٞثی ًبٍ آجش٠ ، ٛیٖز ٢ٗ٘ی ؿیِ ، هٍٞىٟ َٕٗب ، ػِیِٕ هٞث٠_

 ٍُٝ ٝ كبّ ایٚ ث٠ هب٥َٗ ث٠ ٠ً ٛیٖز ٝكٚشٜبى ١ٖ اٝٛويٍ اٗب ، ه٦َٛب٠ً ًٞؿٞٓٞ ١بی ثـ٠ ثَای ست

 . ثیٞكشی

 . ٙي ٍاكز ً٘ی كو٤ ، ً٘ی ، هیبٖٓ

 . ٙي ٕٖز دب١بیٖ ٝ ٍكز سٜٖ اُ ١ٖ كٔ ٛلٔ آٙ ثب ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ

 . ىاىٕ سٌی٠ ىیٞاٍ ث٠

 . ُى ىاى ثٞى كٞآی ١٘بٙ ٠ً ػٞاٙ دَٕشبٍی َٕ ثٜٔي ٝ َُكز ٍا ثبُٝیٖ َِٛاٛی ثب

 . ًٜیي هجَ ٍٝ ًَی٘ی ىًشَ_

 . ُىٕ ؿَٜ ىٕش٘ ث٠

 ! ثٚیٜٖ ىهیو٠ ؿٜي كو٤...  هٞثٖ...  ٠ٛ...  ٠ٛ_

 . ثٜٚیٜٖ ٕبٓٚ ٤ٕٝ ١بی ٜٝيٓی ٍٝی سب ًَى ًٌٖ٘

 . ٖٛٚز ًٜبٍٕ

 . ثَُٚز إ ٍی٠ ث٠ اًٖیْٙ سب ًٚیيٕ ػ٘ین ٛلٔ ثبٍ ؿٜي

 . ُلز آٍإ

 . ثی٘بٍٕشبٙ آٍٝىی س٢ٜبیی ٍٝ ر ثـ٠ ، كبّ ایٚ ثب ؿَا ىهشَٕ_

 . ىاىٕ ٗبٕبّ دَیي ٗی ٙير ث٠ ٠ً ٍا دٌٖٔ ٝ ٌُاٙشٖ ٍٝٞسٖ ثَ ٍا كٖٖ ثی ىٕشبٙ

 . ثیبى ١َ٘ا١ٖ ٠ً ٛجٞى ًٖی_

 . ٌُاٙز ًشلٖ ٗیبٙ ىٕز ٝ ٍكز ١ٖ ىٍ اه٘٘

 ؟ ١َٖ٘ر ثٞى ًبٍ َٕ ، ثیبى ١َ٘ا١ز هٞإشی ٗی ثبثبٗ اُ هت_
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 ؟ ١َٖٕ٘

 ؟ ٝبٓق

 . ثٞى هبى ُیَ إ ثیـبٍٟ ٝبٓق!  ٠ٛ

 . ٙيٟ كٞر ١َٖٕ٘_

 . َُكز ىٛياٙ ث٠ ٓت ٝ دَیي ٍٝٞس٘ ٍَٛ ٠ً ىیيٕ آٙ یي

 . ىهشَٕ ثيٟ ٝجَ ث٢ز هيا_

 ؟ ثٞى كَف ث٠ َِٗ

 ؟ ثي١ي كبال ٠ً ثٞى ىاىٟ ٝجَ ٗب٠١ ٙ٘ ، دٜغ ایٚ هيا َِٗ

_ٖٜٛٞ٘ٗ . 

 . ُى سٔوی ٓجوٜي

 ؟ ًٜی ٗی ُٛيُی س٢ٜب دَٖر ثب االٙ_

 ىاٙش٠ ثيی كٔ ٠ً ٙي ٗی آیٚ اُ ٗبٛغ اٗ ٗبىٍا٠ٛ ِٛبٟ ٝ ٢َٗثبٙ ٓلٚ اٗب ثٞى ك٢ٞٓی ٛظَٕ ث٠ ٕٞآ٘

 . ثبٖٙ

 . ١َٖٕ٘ ی هٞٛٞاىٟ ثب ٠ٛ_

 . ُلز ی "  آ١بٙ  " ٝ ىاى ثبال اثَٝ

 . ٛیٖز إٓبٛی ًبٍ آ٢ٛب ثب ُٛيُی ىاٖٛز ٗی ١ٖ اٝ ٙبیي

 . ٌُاٙز ثٞى كٔ ثی ١ٖ ١ُٜٞ ٠ً ىٕشٖ ًق ٝ ًٚیي ثیَٝٙ ٍَٛ ٍٝٞسی ًبٍر یي ػیج٘ ىاهْ اُ

 . ػِیِٕ ثِٙ َُٛ ٗٚ ث٠ ىاٙشی ٍٗٞىٗ ىٍ ٕٞآی یب ًَى دیيا ىًشَ ث٠ اكشیبع ٌَٛىٟ هيای دَٖر ا٠ُ_

 . ٙيٕ هیَٟ ًبٍر ث٠ ثؼي ٝ اٛياهشٖ اٗ ٌٖٙش٠ ٝٓی ُیجب ٍٝٞر ث٠ ٜٙبٕی هيٍ ِٛبٟ
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  " ا٥لبّ سوٜٞ كٞم ، ىٓٚبى ٢ٗٞٗ ىًشَ "

 . ٌُاٙشٖ ًیلٖ ىاهْ ٍا ًبٍر ٝ ُىٕ ثٞى ٙيٟ سَٕیٖ ًبٍس٘ ثَ ٠ً ُٛٞاىی ًٞؿي ػٌٔ ث٠ ٓجوٜيی

 ! كش٘ب ، ٜٖٗ٘ٞٛ_

 . ثَهبٕز ٝ ىاى ىٕشٖ ث٠ ٍا ٥ب١ب ی ٖٛو٠ ًبؿٌ

 . ٠ٙ هٞة ُٝى سب ثيی ٝهز َٕ ىا١ٍٝبٙٞ ثب٠ٙ یبىر كو٤ ، ثجَی ٍٝ دَٖر سٞٛی ٗی ٙي ث٢شَ ٠ً كبٓز_

 ! ثٞى ٢َٗثبٙ ٙي ٗی ٍاكز ؿويٍ

 . ٜٙبهش٘٘ ٛ٘ی ىٍٕز كشی ٠ً ىًشَ ١٘یٚ ٗظْ

 . ًٌ٘شٞٙ اُ ٜٗ٘ٞٙ...  ؿٖٚ_

 . ٌُاٙز ١ٖ ثَ دٔي

 . ػِیِٕ ثبٗ دَٖر هٞىسٞ َٗاهت_

 . ٙي ىٍٝ ٗٚ اُ ٌُاٙز یبىُبٍ ث٠ ١ًٜٖ ىٍ ٠ً ٓجوٜيی ثب ٝ

 َٕاؽ ث٠ ثؼي ٝ ًَىٕ س٢ی٠ ٍا ٥ب١ب ىا١ٍٝبی ٝ ٍكشٖ ثی٘بٍٕشبٙ ی ىاٍٝهب٠ٛ ٕ٘ز اّٝ ٝ ثَهبٕشٖ ٍُٝ ث٠

 . ٍكشٖ هٞىٗ

 . ثٞى هٞاثیيٟ ٝ ٙيٟ آٍإ

 . ثٞى اٛياهش٠ ُْ ثی٘بٍی اُ ٠ً ٍٝٞسی ثب ، ًٞؿي ی كَٙش٠ یي ٗظْ

 . آٗيٕ ثیَٝٙ ثی٘بٍٕشبٙ اُ ٕال٠ٛ ٕال٠ٛ ٝ َُكش٘٘ ؿبىٍ ُیَ ٝ ًَىٕ ثـٔ٘ آٍإ ٝ دیـیيٕ سٜ٘ ىٍٝ ٍا دشٞ

 . ُى ٛ٘ی سٜي هٔجٖ ىیَِ

 . ثٞىٕ ؿَیج٠ ىًشَ هبٖٛ ١٘بٙ ٢َٗثبٙ ٍٝٞر ٗيیٞٙ ٍا س٘بٗ٘ ٠ً آٍاٗٚی ، ثٞىٕ آٍإ

 . ؿٖجیي ىٖٓ ث٠ ثيػٍٞی ىًشَ هبٖٛ ٗلجز ایٚ ٝ ثٞى ٛياىٟ سلٞیٖٔ ایی ىٕٝشب٠ٛ ٓجوٜي ًٖی ٠ً ثٞى ٕب٢ٓب
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 . ٙيٕ ٕٞاٍ ٝ َُكشٖ سبًٖی

 . ٗبٛي ىٍٝ ػِیِٕ ٥ب١بی اُ ه٦َ ٠ً ٌَٙ ٍا هيا

 . هٞإشٖ ٛ٘ی هيا اُ ؿیِ ١یؾ اٝ ٕالٗز ػِ

 . ثوٞا١ٖ ٠ً ثٞى ٛ٘بٛيٟ ؿیِی

 . ث٘بٛي ٗٚ ثَای اٝ هٞإشٖ ٗی كو٤

 . ثَیِٕ دبی٘ ث٠ ػبٙ ٝ ثجیٜٖ هٞىٕ ؿٚ٘بٙ ثب ٍا ٙيٛ٘ ثٍٍِ سب ث٘بٛي 

 . ًٜٖ ىٓ٘ ٢ٗ٘بٙ ٍا ػ٢بٙ ١بی ٙبىی س٘بٕ سب ث٘بٛي

 . ث٘بٖٛ سب ث٘بٛي

 . ثٖشٖ دٔي ٝ ٌُاٙشٖ اٗ ٠ُٛٞ ًٜبٍ َٕ ٝ ثٕٞیيٕ ٍا ًٞؿٌ٘ َٕ ٓجوٜيی ثب

 . ثٕٞیيٗ٘ ٝ ثٞییيٕ ٍا ٖٗیَ ٥ّٞ س٘بٕ

 . ٙي آٍإ ًبٗال هٔجٖ ٠ً آٛويٍ

 ! هٞة هٞة...  ٙي هٞة هٔجٖ اٝال

 . ىاٍى ٠ِٛ هٞإشٖ سبًٖی اُ ًٞؿ٠ َٕ

 . ٙيٕ دیبىٟ ٝ ًَىٕ كٖبة ٍا ًَای٠

 . ٍكشٖ هب٠ٛ ٕ٘ز آٍإ آٍإ

 ٝ ٙي هلْ ، ثٞى هٞٙ ی ًب٠ٕ ىٝ اؿَام ثيٝٙ ٠ً ٕؼیي ؿٚ٘بٙ ىٍ ؿٖٚ٘ ٝ ًَىٕ ثٜٔي َٕ ًٞؿ٠ ١بی ٛی٠٘

 . ٍكز دبیٖ ٝ ىٕز اُ كٔ

 . ثٞى ایٖشبىٟ ىٍ ؿٞة ؿ٢بٍ ىٍ ١ٖ هبٖٛ إٓی٠

 . ٛجٞى ٤ٖٔٗ ُب٢ٗبیٖ ىیَِ
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 . َُٓیي ٗی ُاٛٞاٖٛ

 . ایٖشبىٕ ٗوبثٔ٘ ، ٍٕیيٕ اٝ ث٠

 ... ٗٚ...  ٕالٕ_

 . ثَى ١ٞا ث٠ ٍا دًَٖٖ ػیؾ ٝ ٗٚ "  ١یٚ  " ٝ ًٚیي ثـٖٔ اُ ٍا ٥ب١ب ثِٛي كَكی آ٠ٌٛ ثی

 . ًَى ١ٞاٍ ٗبىٍٗ َٕ ثَ

 ! ثجَ ٍٝ ثـ٠ ثیب_

 . ٍكز هب٠ٛ ٕ٘ز ٝ ًَى ثـْ ٍا ٥ب١ب ٝ ىٝیي ٥َك٘ ث٠ هبٖٛ إٓی٠

 . ٍكشٖ ٕ٘ش٘ ُبٗی

 ... هبٛٞ إٓی٠_

 ٙي ًٞكش٠ ى١بٖٛ ثَ ٙير ث٠ ٗلٌ٘ی ٕیٔی ٝ ٙيٕ ًٚیيٟ ػوت ١َة ث٠ ٝ ٙي إیَ ٕؼیي ؿَٜ ث٠ ثبُٝیٖ

 . اكشبىٕ ُٗیٚ ٍٝی ٝ هٍٞىٕ ؿَهی ، دیـیي إ ػ٘ؼ٠٘ ىٍ ِٕٜیٜی ىٍى ،

 . ؿَهیي َٕٕ ىٍٝ ىٛیب ٝ ٙي سبٍ ؿٚ٘بٖٛ ٓلظ٠ ؿٜي

 ١بیٚبٙ هب٠ٛ ىاهْ ث٠ ٕؼیي آؼْ٘ ػٌٔ ىیيٙ ثب ثٞىٛي ًٞؿ٠ ىاهْ ٠ً ١ٖ٘بی٠ َٗىاٙ اُ ىٝٛلَ ٠ً ىیيٕ اٗب

 . ثبُُٚشٜي

 . ثٞى ػ٘یوی ٙٞى ىُیَ ١ًٜٖ ، ثٞىٕ ٙيٟ ُیغ

 ًٜٖ كٌَ ىاى ٛ٘ی اػبُٟ ٙي ٗی ًٚیيٟ ٗـِٕ سب ٝ َُكش٠ دب ى١بٖٛ اُ ٠ً ٝكٚشٜبًی ىٍى

 . ًٜي ُٗیٚ اُ ٍا سٜٖ ٝ َُكز ٍا ًشلٖ ٝ ٙي ىٍاُ ٕ٘شٖ ث٠ ىٕش٘ ثبُ

 ؟ ثٞىی ٍكش٠ ٍُٞی ًيٕٝ_

 . ثٌٞثي ٍٝٞسٖ ث٠ ىٝثبٍٟ سب ٍكز ػوت ىٕش٘ ثِٖٛ كَكی ثي١ي ٢ٗٔز آ٠ٌٛ ثی
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 . ىاى ١ٚياٍ ٗـِٕ

 . ثِٛي ٍا ٗٚ سٞاٖٛز ٛ٘ی...  ٛجبیي...  ٛياٙز كن اٝ

 . ُىٕ ػیؾ ٝ ًٚیيٕ ثیَٝٙ ىٕش٘ ُیَ اُ َٕ

 . ثی٘بٍٕشبٙ ثَىٗ٘...  َٗى ٗی ىاٙز دَٖٕ...  َٙف ثی ثٌ٘ ىٕششٞ_

 . ٌٙبكز ٍا إٓ٘بٙ اٗ ٛؼَٟ

 !؟ ًَىی ؿ٦ٔی ؿ٠_

 . ىاى ١ٖٞٓ ١َة ث٠ ٝ َُكز ١ٞٗبیٖ ؿبىٍ ٍٝی اُ ٝ آٍٝى ١ؼٕٞ ٕ٘شٖ ث٠

 . ثَهبٕز ػبٖٛ اُ كـبٙ ٝ ثَىاٙز ٌٙبف ، ٙي ُٗیٚ ثب ثَهٍٞى اُ ٍٝٞسٖ ثالی ٕذَ ٠ً ىٕشٖ ًق

 . ُى ١ٞاٍ ٝ آٗي ػٔٞ

 ! دشیبٍٟ ثجَی ثبال ٗٚ ثَای ٝيا هٍٞی ٗی.. ٍ سٞ_

 . دیـیي ١ٖ ىٍ إ ٍٝىٟ ٝ ىّ ثؼي ٝ ٍكز ػوت دبی٘ ىیيٕ آٙ یي

 . ىاٙز ىٍى ، ثيٖٛ ثَ ٕبهش٘بٛی ٙيٙ آٝاٍ ی اٛياُٟ ث٠ ِٓيٗ

 . آٍٝى دی٘ ىٕز ثبُ ، ٙي هٖ ثبُ

 . ًٜي سٜجی٢ٖ ٛبًَىٟ ػَٕ ث٠ هٞإز ١ٖ ثبُ

٠ٛ ! 

 . ىاىٕ ٛ٘ی ػبٙ اٝ ٍكٖ ثی ىٕز ُیَ

 . ٛجٞى ٠ً ػِْٜ هبٛٞٙ

 . ىاٙشٖ ٠ً ٍا هٞىٕ اٗب ثٞىٕ ًبٍ ٝ ًٔ ثی

 . ثَهبٕشٖ ػب اُ ٛیَٝیٖ ی ٗبٛيٟ س٠ ثب ٝ ُىٕ دٔ هيٍر س٘بٕ ثب ثِیَى ٍا ثبُٝیٖ آٗي ٗی ٠ً ٍا ىٕش٘
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 . ثِٛی ىٕز ٗٚ ث٠ ٛياٍی كن...  كن...  ًظبكز_

 . ٍكشٖ ػوت ُبٕ ث٠ ُبٕ ٝ آٗي ػٔٞ هيٕ هيٕ

 . ًٜٖ ٗی ثوٞاى ىٖٓ ًبٍی ١َ ٗٚ ، ًٜی ٛ٘ی سؼییٚ كن ٗٚ ثَای سٞ_

 . ىاىٕ ثیَٝٙ ٛلٔ كَٛ ثب

 ! ٜٛٚبٓ هيا َٗىى ًٜی ٗی هٞى ثی_

 . ٍكز ثبال ىٝثبٍٟ ىٕش٘ ثٜٔيی ی " ٙٞ هل٠ " ثب

 . ٍٕیي ١ًٜٖ ث٠ ٦ٗٔن سبٍیٌی ىٍ ٍٛٞ ی ثبٍی٠ٌ یي ٗظْ ؿیِی 

 . ىاٙز ٝػٞى ًالٛشَی یي هیبثبٙ ١٘یٚ اٛش٢بی

 سٞاٖٛشٖ ٗی ٝ َُكز ٛ٘ی ٛلٖٖ اَُ ، ىاى ٗی ىٝیيٙ اٗبٙ هٔجٖ اَُ ، ًٜٖ كَاٍ ىٕش٘ اُ سٞاٖٛشٖ ٗی اَُ

 ! ؿ٠ یؼٜی كن ٠ً ىاىٕ ٗی ٛٚبٙ ٕؼیي ث٠ ، ثَٕبٖٛ آٛؼب ث٠ ٍا هٞىٕ

 ؟ ٛياٙز هبٛٞٙ ٢َٙ ایٚ َِٗ

 كَاٍ ث٠ دب ٝ هبدیيٕ اٛياهز ٗی ٕ٘شٖ ث٠ ٠ً ىٕشی ١َة ُیَ اُ َٕ ٝ ٍكشٖ ػوت ىیَِ ُبٗی كٌَ ایٚ ثب

 . ٌُاٙشٖ

 . ًٜي َٕٕ اُ ؿبىٍ ٝ اٛياهز ؿَٜ

 .  ٛبیٖشبىٕ اٗب هٍٞىٕ ٌٕٜيٍی ای ٓلظ٠ ؿبىٍٕ ٙيٙ ًٚیيٟ ٙٞى اُ

 .  ًٚیي ىاى

 ؟ ًؼب_

  ؟ ًؼب

 ؟ ثبیٖشٖ هٞإز ٗی
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 ؟ ًٜی إ دبٍٟ س٠ٌ سب ًٜٖ ٝجَ

 ... اٗب ىاٙشٖ ىٕٝش٘ ، ثٞى دٜب١ٖ ، ثٞى ١َٖٕ٘ ، ؿٞٙ هَیيٕ ٗی ىّ ػبٙ ث٠ ٍا ٝبٓق ػٜٞٙ

 . هٞىٗ ُٙ ثَای ثٌِاٍى ٍا اٗ ٝكٚیَِی ، ٛياٙز كوی ١یؾ ، ٛجٞى ١یـٌٔ ٕؼیي

 . ٛؼبر ثَای ، ىٝیيٕ

 . ٗبٛيٙ ُٛيٟ ثَای

 . كوٖ سَیٚ ًٖ َُكشٚ ثَای

 ًٜي ثٜٔي ٗٚ ٍٝی ىٕز ٌٜٛي ػَار ىیَِ سب َُكشٜي ٗی ٕؼیي اُ ؿیِی سؼ٢يی كش٘ب ًَىٕ ٗی ٌٙبیز اَُ

. 

 . ًٜٖ ىكبع هٞى اُ ٗوبثٔ٘ ىٍ سٞاٖٛشٖ ٛ٘ی ٠ً هٞىٕ

 . ثٞى ٗٚ ثَاثَ ؿٜي اٗ ؿظ٠

 . ًَى ٗی ًبٍی كش٘ب دٔیٔ...  دٔیٔ اٗب

 . ثَىٛي ٗی كٖبة دٔیٔ اُ ٠٘١

 ىیيٙ ىاؽ ٠ً ، ًٚي ٗی ٍا ٗٚ ثَٕي ٗٚ ث٠ ىٕش٘ ٠ً ًَى ٗی س٢يیي ٝ ُى ٗی ىاى ٝ ىٝیي ٗی َٕٕ دٚز

 ٠ً اٗیيی س٢ٜب...  اٗیي دی ىٝیيٕ ٗی كو٤ ٗٚ ٝ ًٜي ٗی ٕبه٦ٖ ١ٖشی اُ ٠ً ، ٌُاٍى ٗی ىٖٓ ث٠ ٍا ٥ب١ب

 . ىاٙشٖ

 . ٛبٓیيٕ ىٝیيٙ اُ ٛبٙی ی ثَیيٟ ١بی ٛلٔ ثب كو٤ ثیياىٗ ٝ ىاى ػٞاة ىٍ

 ! ٛبَٗى ىٕشز ًق ًإٍ ٗی كوشٞ ًالٛشَی ٍٕ ٗی_

 . ایٖشبى دَیي ثیَٝٙ ى١بٖٛ اُ ٠ً ًالٛشَی ٛبٕ

 . ًَىٕ ِٛب١٘ ٝ ؿَهیي َٕٕ ایی ٓلظ٠
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 . ًَى ٍٝي ٍا ًؼ٘ دُٞهٜي ، ٛبثبٍٕٝ ؿٚ٘بٙ

 . ًَى ٗی س٘بٙب ٍا كَإٍ آٗيٟ ً٘ ٓت ٝ ثٞى ایٖشبىٟ كو٤

 ! ىیٞا٠ٛ َٗىى

 . ٛجٞى ٕؼیي اُ هجَی ، ًَىٕ ِٛبٟ ٍا َٕٕ دٚز ثبُ ٝ اٛياهشٖ ًالٛشَی ىاهْ ٍا هٞىٕ

 

*** 

 

 . َُكشٖ هَاٍ َٗى ایٚ ٗیِ ٗوبثْ ثبالهَٟ آهَٗ سب ُٚشٖ ٍا ًالٛشَی ًْ دَٕبٙ دَٕبٙ

 . ٙيٟ ثیياٍ هٞاة اُ االٙ ١٘یٚ آٗي ٗی ٛظَ ث٠ ، ٠ً دٞٙی ٕجِ ػیٌٜی ُٝٙ ِٕٜیٚ َٗى

 . ىاى ثبال اثَٝ ٝ ًٚیي دَدٚش٘ ٕیجیْ ث٠ ىٕشی

 ؟ ُىٟ ١َٞٙر ثَاىٍ ُلشی_

 . ًَىٕ ثبُ ٍا ىٍىٛبًٖ كي ٝ ىاىٕ كَٝ ٍا ى١بٖٛ ىٍ ٙيٟ ػ٘غ ثِام

 ! ث٠ٔ_

 . ٛٞٙز ىٕش٘ ُیَ ی ث٠َُ ٍٝی ؿیِی ٝ ىاى سٌبٙ َٕی

 ؟ ًؼبٕز ١َٞٙر_

 . ٕٞاّ ایٚ اُ اٗبٙ

 . اٛياهشٖ دبییٚ َٕ

 . ٙيٟ كٞر ١َٖٕ٘_

 . اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ػیٜي ثبالی اُ  ، ایٖشبى ثبُ ٛٞٙشٚ اُ ىٕش٘
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 ؟ ٕبٓش٠ ؿٜي_

 . ٛياٙشٖ ٝلجش٘ ٥َُ اُ هٞثی كٔ

 !؟ ًَى ٗی آوب ٍا اٜٗیز اكٖبٓ ٛجبیي َِٗ دٔیٔ

 ؟ ٗبػَا ایٚ ث٠ ىاٍٟ اٍسجب٥ی ؿ٠...  ٕٜٖ_

 . ٙي سٜي ٓلٜ٘ ٝ ىاى ثبال اثَٝ

 . ٠ٛ یب ًٜی ٌٙبیز هٞای ٗی_

 . ثٞىٕ ٗؼٌة ٍَٕٝی ٝ ٗبٛشٞ ثب ، ؿبىٍٕ ثيٝٙ ، ٙي ٗٚز ىٕشٖ

 . هٞإ ٗی_

 . ًَى اهٖ

 ؟ ٕبٓش٠ ؿٜي...  ثيٟ ػٞاة دَٕٖ ٗی ؿی ١َ دٔ_

 ! ٓؼٜز ، ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ

 . ٕب٠٘ٓ ىٝ ٝ ثیٖز_

 . ُى ٓجوٜيی اٛياهش٠ دبییٚ َٕ ١٘بٙ ثب ٝاهؼب یب ىیيٕ اٙشجبٟ ىاٖٛ ٛ٘ی

 ! كیل٠_

 . ًَىٟ دیيا ایَاى ُٖٞٙ ًَىٕ كٔ

 ؟ ُلشیٚ ؿیِی ، ثجوٚیي_

 . ىاى سٌبٙ َٕی

 . ثَار ًٜٖ ٗی ؿیٌبٍ ثجیٜٖ ًٚ ا٢ٗب ٍٝ ًبؿٌ ایٚ ثیب_

 . ٙي ثبُ اسبه٘ ىٍ ٠ً ٍكشٖ ػٔٞ ُبٗی
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 . ىاٙز ؿِٜبّ ىٍ ١ُٜٞ ٍا ؿبىٍٕ ٠ً ٖٛٚز ٕؼیي إٓبی ؿّٞ هبٗز ثَ إ ١َإیيٟ ِٛبٟ ٝ ؿَهیي َٕٕ

 . ىٝیي آٍاٖٗ ٛب هٔت ٍٝی ىٕشٖ

 . ؿٖجیيٕ ىیٞاٍ ث٠ ٝ ٍكشٖ ػوت اٍاىی ؿیَ ٝاًٜٚی ىٍ

 . ثٌٜي سٞاٖٛز ٛ٘ی ؿ٦ٔی ١یؾ ، ثٞى ًالٛشَی ایٜؼب ، اٗب

 . َُكز ػبٛی ىٖٓ كٌَ ایٚ ثب

 ! ٠َٗ١ٞٙ ثَاىٍ آهب ایٚ...  ثٞىٙ آهب ایٚ ، ََُٕى ػٜبة_

 ثَهبٕز ٕؼیي دبی دی٘ إ ُىٟ ث٢ز ِٛبٟ ٗوبثْ ىٍ ثٞى ؿ٠ ١َ اٗب ىاٖٛ ٛ٘ی ، َٕٝاٙ یب ١ََٕٜ ثٞى ََُٕى

. 

 . ىاٙز ٓت ثَ دُٞهٜي ١ٖ ١ُٜٞ ٕؼیي

 . هَثبٙ ًَىیٚ اكَاُ َٕ ، كالكی ػٜبة ث٠ ث٠_

 . ٗبٛي ثبُ ٛی٠٘ ى١بٖٛ

 . َٕٕ ثَ ٙي ِٕٜیٜی آٝاٍ ثٞىٕ ًَىٟ ػ٘غ ىٖٓ ىٍ اٗیي ؿ٠ ١َ

 . ٍكز دٔیٔ ٗبٍٗٞ ٕ٘ز ٝ َُكز ٗٚ اُ ٍا ًٚياٍٗ ٝ َٕى ِٛبٟ ٕؼیي

 ؟ ٙ٘ب اكٞاّ ، َٗاىی آهبی ٕالٕ_

 . ُلز ؿیِی ُٞٙ٘ ًٜبٍ ٝ ثَى دی٘ َٕ ٝ ىاى ىٕز اٝ ثب ٕؼیي

 . ىٝهز ٗیِٗ ٍٝی ی دَٝٛيٟ ثَ ٍا ِٛب١٘ ٝ ٖٛٚز ٝ ىاى سٌبٙ َٕی ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی َٗاىی

 . ُى دُٞهٜي ثبُ ٝ ؿَهیي ٗٚ ٕ٘ز ١ٖ ثبُ ٕؼیي

 . اٛياهز دبیٖ دی٘ ٍا ؿبىٍٕ

 ! ًٚ َٕر_
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 . دٞٙیيٕ ٝ ثَىاٙشٖ ٍا ؿبىٍٕ ٝ ٙيٕ هٖ ٌٗض ایی ٓلظ٠ ثب

 . ثٞى دٔیٔ َٗى ثَ ِٛب١ٖ

 . ٛياٍیٖ ٝػٞى اسبه٘ ىٍ ٕؼیي ٝ ٗٚ ٠ً اِٛبٍ ثٞى ٙيٟ هیَٟ دَٝٛيٟ ث٠ ػٍٞی

 !؟ ٙي ٗی َِٗ

 . َُكز ٍا ٗـٖ ٝ ٍٕبٛي ٗٚ ث٠ ٍا هٞى ُبٕ ىٝ ثب ٕؼیي

 ! ثیٞكز ٍاٟ _

 . ثِٛي ىٕز ٗٚ ث٠ ىاى ٗی كن هٞىٗ ث٠ ٠ً ثٞى ٖٗٔ٘بٛی ؿ٠ ایٚ

 ... ًٚ ٖٝٓ..  ثٌ٘ ىٕششٞ_

 . ؿَیي

 ! ثیٞكز ٍاٟ _

 . اكشبىٕ آش٘بٓ ث٠ ٝ ؿَهبٛيٕ دٔیٔ ٕ٘ز َٕ

 ! آهب...  ، ََُٕى...  َٕٝاٙ ػٜبة...  ع_

 . ٌَٛى ثٜٔي ىیيٖٛ ثَای ١ٖ دٔي كشی هٖٖ هيا ث٠

 . ٕبییي ١ٖ ث٠ ىٛياٙ ٕؼیي

 . ٌٖٛٚشٖ َُىٛشٞ سب ثیٞكز ٍاٟ_

 . ثٞى هیَٟ دٔیٔ َٗى ثَ ِٛب١ٖ ١ُٜٞ

 ! ٙي...  اٝ ٝ ٙٞ ًٍٞ ٝ ًَ ُلز اٝ ث٠ ٕؼیي اِٛبٍ

 . ًٚیي ٍا ٗٚ اٝ هيٍر اٗب ٛياٙز ثَ هيٕ دب١بیٖ ، ؿٌیي آٍإ ٝ ٝيا ثی اٌٖٙ

 ! اٗیيی ١یؾ...  ٛياٙز ٝػٞى اٗیيی ١یؾ ىیَِ ىٛیب س٘بٕ ىٍ ٓلظ٠ آٙ
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*** 

 

 ُاٛٞ ىٍ ثـْ ػ٘غ ًَىٕ .

 ٍٝٞسٖ ىٍ ١ٖ ٍكز .

 س٘بٕ إشوٞاٙ ١بی ثيٖٛ اُ ىٍى سٞی َٕ هٞىٙبٙ ٗی ُىٛي .

 ثـ٠ ِٕٜیٜٖ ٍا هٍٞر ىاىٕ ، ُٔٞیٖ ثبُ ث٠ ُٕٞٗ اكشبى .

 اُ ىیَُٝ آٛويٍ ىاى ًٚیيٟ ٝ ػیؾ ُىٟ ثٞىٕ ، ُٔٞیٖ ه٘ ثَىاٙش٠ ثٞى .

 ىٕ ٝ ١ؼ٠ ُىٕ ٝ آش٘بٓ ًَىٕ كبیيٟ ایی ٛياٙز .اٗب ١َ ؿ٠ ١ٞاٍ ًَ

 ىٓی ىٍ ٕی٠ٜ ی ٕؼیي ٛجٞى ٠ً ث٠ ٍكٖ ثیبیي .

 ٗوبٝٗز ىٍ ثَاثَ اٝ ٗظْ ىٕز ٝ دب ُىٙ ىٍ ثبسالم ثٞى .

 ثیٖز ٝ ؿ٢بٍ ٕبػز ٗی ٙي ٠ً ىٍ ػ٢ٜٖ ىٕز ٝ دب ٗی ُىٕ .

 ثیٖز ٝ ؿ٢بٍ ٕبػز سٔن ٝ ٕٙٞ .

 ًالٛشَی سب هب٠ٛ آٍٝى . ا١ُ٘یٚ ىیَُٝ ثٞى ٠ً ٗٚ ٍا ًٚبٙ ًٚبٙ 

 ٗٚ ؟

 ! "ٗٚ  "ٙبیي ىٍٕز ٛجٞى ثِٞیٖ 

 بٛيٟ ثٞى .ِی اُ ٗٚ ثبهی ٛ٘ؿی

  ىیَُٝ ٗٚ َٗىٕ ٝ ػٖٖ٘ ُٛيٟ ٗبٛي .

 ىیَُٝ ٠ً ىاى ُىٕ ٝ ًٖی ٜٛٚیي .

 ىیَُٝ ٠ً س٘بٕ ٥ّٞ كیب٣ ٍا ثَ ُٗیٚ ًٚیيٟ ٙيٕ .
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 كی ؿ٠ سبٝاٛی ىاٍى .ىیَُٝ ٠ً ٗٚز ٝ ِٓي هٍٞىٕ سب ثل٢ٖ٘ ثبُی ثب آثَٝی هبٛياٙ كال

 ... ىیَُٝ ٠ً

 ىیَُٝ ؿ٠ ٙي اٝال ؟

ىیَُٝ ٕؼیي ىٍ هب٠ٛ ٍا ثبُ ًَى ٝ ٗٚ ٍا اُ دٚز َُىٙ َُكز ٝ ث٠ ىاهْ كیب٣ ١ّٞ ىاى ٝ ١ِ٘ٗبٙ ىاى 

 ًٚیي .

 ٗی ٍی ًالٛشَی ؟ ... ٗی ٍی اُ ٗٚ ٌٙبیز ًٜی ؟ _

 ٝ ِٓيٗ ثَ ًَٕ٘ ٖٛٚز .

 . ٛؼَٟ ی اٝ ٝ ١ؼ٠ ی ٗٚ ث٠ إٓ٘بٙ ٍكز

 ٗٚ ا٠ُ ثوٞإ سٞ ٍٝ ثٌٚ٘ز ١ٖ ١یؾ هَی ٛ٘ی س٠ٛٞ ػٔٞٗٞ ثِیَٟ !_

ٍٝی ُاٛٞ ًٜبٍ سٚ ىٍ هٞى ػ٘غ ٙيٟ إ ٖٛٚز ٝ َٕٕ ٍا ٗلٌٖ ٗیبٙ ىٕز ثٍُِ٘ َُكز ٝ ٍٝٞسٖ ٍا ثَ 

 ُٗٞاییي ًق كیب٣ كَٚى .

 ًبٍی ٗی ًٜٖ ١َ ٍُٝ آٍُٝی ٍَٗ ًٜی سب ثل٢٘ی ٌٙبیز ًَىٙ اُ ٗٚ یؼٜی ؿی !_

 ز ٝ ٗٚ ٍا اُ ُٗیٚ ًٜي .ٝ ثبُٝیٖ ٍا َُك

 ىاٙشٖ ١ن ٗی ُىٕ اٗب ثيٝٙ ه٦َٟ ایی اٙي .

 اٌٙی ٛ٘بٛيٟ ثٞى ثَیِٕ .

 ٗـِٕ آٛويٍ ىٍى ًٚیيٟ ثٞى ٠ً ٛ٘ی سٞاٖٛز ىٕشٍٞی ثي١ي .

 كو٤ ٗظْ ػٖيی ثی كٔ ثب ىٕشبٙ هيٍسٜ٘ي ٕؼیي ث٠ ایٚ ٕٞ ٝ آٖٛٞ ًٚیيٟ ٗی ٙيٕ .

 ٗٚ ٍا ٕ٘ز د٠ٔ ١ب ًٚیي .

 إٓی٠ هبٖٛ ٝ ػَكبٙ ٍا اُ دٚز دٜؼَٟ ی هب٠ٛ ٙبٙ ىیي .ٓلظ٠ ایی ؿٖٚ سبٍٕ 



 رمان نجوای ناجی

 

 215  ناجی جواین

 

 إٓی٠ هبٖٛ ٥ب١ب ٍا ثـْ ًَىٟ ثٞى ٝ ث٠ ٛ٘بی٘ ٕؼیي ِٛبٟ ٗی ًَى .

 ىٖٓ اُ ایٚ ٠٘١ ثی ٍك٘ی ایٚ آى٢ٗب َُكز .

 َِٗ ٗی ٙي ُٛی ًشي هٍٞىٙ ١ٖ ػٜٖ٘ ٍا ثجیٜي ٝ هٖ ث٠ اثَٝ ٛیبٍٝى .

 ىٕ ثی دٜبٟ ثٜٚیٜي ٝ ١یؾ ِٛٞیي ؟َِٗ ٝػٞى ىاٙز َٗىی ث٠ س٘بٙبی ٌٜٙؼ٠ ی یي آ

 آٍی ثٞى ... ٗٚ ىاٙشٖ ثب ىٝ ؿٖٚ هٞى ٗی ىیيٗٚبٙ .

 ١٘یٚ هٕٞ ثٞىٛي !

 ١٘یٚ آى٢ٗب !

 ٕؼیي ػٖٖ ٛی٠٘ ػبٖٛ ٍا اُ د٠ٔ ١ب ثبال ًٚیي .

 ىٍ هب٠ٛ إ ٍا ثبُ ًَى ٝ ث٠ ىاهْ ١ٖٞٓ ىاى .

 ثب ػیؾ هل٠ ایی ٛو٘ ثَ ُٗیٚ ٙيٕ .

 ٞ آٗي ٝ ًیلٖ ٍا ًٜبٍٕ اكشبىٟ ثٞى ثَىاٙز .ثب ١٘بٙ ًل٢ٚبی ُْ آٓٞىٗ ػٔ

َٕ ىٍىٛبًٖ ٍا ؿَهبٛيٕ ٝ ىیيٕ ًیلٖ ٍا ُیَ ٝ ٍٝ ًَى ٝ ًٔیي ٝ ٗٞثبیْ ٝ ١َؿ٠ دّٞ ىاٙشٖ ٍا ثَىاٙز ٝ 

 ىٝثبٍٟ ًیلٖ ٍا ًٜبٍٕ دَر ًَى .

هشی ١ٖ ٠ً سب ٝاُ اَُٗٝ ٍ... ٗی هٍٞی دبسٞ اُ ه٠ٛٞ ثیَٝٙ ثٌاٍی ، دب ًغ ثٌاٍی هٖٔ دبسٞ هَى ٗی ًٜٖ ، _

 آىٕ ٛٚيی كن ٛياٍی ٥ب١ب ٍٝ ثجیٜی .

 ٝ ثَ دب٠ٜٙ ؿَهیي ٠ً ثَٝى .

 ٥ب١ب !

 ٥ب١ب ؟

 ُلز ٥ب١ب !؟



 رمان نجوای ناجی

 

 216  ناجی جواین

 

 ٗـِٕ ١ٚياٍ ىاى .

 سٚ ىٍ ٗبٛيٟ إ ٍا اُ ُٗیٚ ًٜيٕ اٗب ٛشٞاٖٛشٖ سؼبىٖٓ ٍا كلظ ًٜٖ ، ث٠ دبی٘ اكشبىٕ .

٠ٛ ... ٠ٛ ... سٞ ٍٝ هَآٙ ... سٞ ٍٝ هيا ... ٥ب١ب ٍٝ إُ ِٛیَ ... ثیبٍٗ دیٖٚ ...ث٠ هيا ١َ ًبٍی ثِی ٗی ًٜٖ _

 ... ىی٠ِ ٛ٘ی ٍٕ ثیَٝٙ ... سٞ ٍٝ هيا ... سٞ ٍٝ هيا ... ػٞٙ ػِیِر ... آهب ٕؼیي ... 

 دبی٘ ٍا ث٠ ١َة ٙيیيی سٌبٙ ىاى ٝ. سٜٖ ٍا دٔ ُى .

 كٌَ ٥ب١ب ٍٝ اُ َٕر ثیَٝٙ ًٚ . ُٖ ٙٞ اٍٝٛٞ ... ُلشٖ_

 ٍكز ٝ ٗلٌٖ ىٍ ٍا دٚز َٕٗ ثٖز ٝ هلْ ًَى .

 دب١بیٖ ػبٙ َُكز .

 ٕ٘ز ىٍ ىٝیيٕ ٝ ثب ٗٚز ث٠ ػبٛ٘ اكشبىٕ .

 ٥ب١ب ٍٝ إُ ِٛیَ ... ٕؼیي ... ًظبكز ثی َٙف ... ٕؼیي ... ٥ب١ب .._

 ٝ ١ٞاٍ ًٚیيٕ ٝ ... ١یؾ ! ٝ ٗٚز ُىٕ ٝ ٗٚز ُىٕ ٝ ٛبٓیيٕ ٝ كل٘ ىاىٕ ٝ ١ؼ٠ ُىٕ ٝ ٗٚز ًٞثیيٕ

 ىٛیب ٠ً ثوٞا١ي ثي ثـَهي ، ٗی ؿَهي !

 ١َؿ٠ ىاى ثِٛی ٝ ٛلَیٚ ًٜی ٝ ػبٙ ثٌٜی ١ٖ ًٌ٘ ٛ٘ی ُِى .

ثیٖز ٝ ؿ٢بٍ ٕبػز اُ آٙ ٓلظ٠ ٗی ٌُٙز ٝ ٗٚ س٘بٕ ثیٖز ٝ ٠ٕ ٕبػز هجْ ٍا ىاى ُىٕ ٝ آش٘بٓ ًَىٕ 

 ٝ ٍاٟ ث٠ ػبیی ٛجَىٕ .

ٝ ث٠ كیب٥ی ِٛبٟ ٗی ًَىٕ  ٝ ُثبٙ ثٖش٠ ثٞىٕ ؼَٟ ، ُاٛٞ ىٍ آؿٞٗ ًٚیيٟكبّ یي ٕبػشی ٗی ٙي ٠ً ًٜغ دٜ

 ػَٜ ٛب ثَاثَ ٗٚ ٝ ٕؼیي ثٞى .٠ً ٍُٝ ٌُٙش٠ ٗیياٙ 

 إٓ٘بٙ ٙت ، ث٠ ًجٞىی ٗی ُى .

 ٙجی٠ ٍِٛی ٠ً اَُٗٝ ثَ ثيٖٛ ٍَٛ هبٓت ٙيٟ ثٞى .
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 ىٟ ثٞى هیَٟ ٙيٕ .آ١ی ًٚیيٕ ٝ ث٠ ٝلل٠ ی ًٖ سٍٞ سجٔشی ٠ً اُ یٍٞٗ ٕؼیي ػبٙ ٕبٖٓ ث٠ ىٍ ثَ

 ٙبیي اَُ ٗی ٛٞٙشٖ ، ىٖٓ آٍإ ٠ً ٠ٛ ... كو٤ ٕبًز ٗی ٙي .

 ثَای ٛٞٙش٠ ی هٞى ١ٞٗٞػی اٛشوبة ًَىٕ ٠ً ُیبىی اؿَام آٗیِ ثٞى .

 "كبٖٓ هٞة إز  "

 ٝ ىٍ اىا٠ٗ سبیخ ًَىٕ .

 ... إز هٞة كبٖٓ "

 ... ٌٕٞر ِٕٜیٜی ىٍ ٙيٟ هل٠ ١بی كَیبى...  ٗظْ هٞة

 ... س٢ٜبیی ٍكٖ ثی كؼٖ...  ٗظْ

 ... َٕى ١بی دٜؼَٟ ٝ ٙيٟ هلْ ى١ٍبی...  ٗظْ

 ...هٞى آؿٞٗ ىٍ ثیياٍ ١بی ًبثٞٓ...  ٗظْ

 ... ًٜٜي ٗی ؿبّ ٍا هٞى سٚ ٠ً آ١ٍُٝبیی...  ٗظْ

 ... دٕٞز ٛوبٙی ثٕٞ ثَ...  ٍُى ٝ آثی ٝ هَِٗ ٍَٛ سًَیت...  ٗظْ

 ... ػبٙ ًٖ ی ٕشبٍٟ ٗٚز یي ُىٙ ٕٕٞٞ ثَای ىٓشِٜی... ٗظْ

 ... ؿٍَٝ َٕى سٚ ثَ هبى دَ ثیْ ؿٜي...  ٗظْ

 ... ٍی٠ ػ٘ن اُ ٛلٔ یي كَٖر... ٗظْ

 ... ٌٕٞر ٝ ٌٕٞر ٝ ٌٕٞر... ٗظْ

 ... ًبؿٌ ثَ ىٕز اٛش٢بی ثی ٍهٜ اُ كَٕٞىٟ هٖٔ... ٗظْ

 ! ًجٞى...  اٗٚت إٓ٘بٙ... ٗظْ

 ... ٍُٝ ١َ ٍُٝ ١َ...  ٝاّٟ یي سٌَاٍ...  ٗظْ
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 ! سٔن ی ٝاّٟ ٗؼٜبی...  ٗظْ

 ... إز هٞة كبٖٓ

 ! هٜيٕ ٗی ٛ٘ب ىٛياٙ ٠ً هٞة آٛويٍ

 . إز هٞة كبٖٓ

 ... هٞة

 ... هٞة

 "هٞة 

 سجٔشٖ ٍا ثـْ ًَىٕ . دٖز ٍا كَٕشبىٕ ٝ

 اٌٖٙ ثبالهَٟ اكٖبٍ ُٖیوز ٝ ػبٍی ٙي . 

 

*** 

 ٍاى٢َٗ 2

 

 ثٍٍِ ِٛبٟ ٗی ًَىٕ .ٍٝی كَٗبٙ ثب اِٛٚز ١َة َُكش٠ ثٞىٕ ٝ ث٠ آدبٍس٘بٙ ١بی ًٞؿي ٝ 

 "ًيإ اُ ای٢ٜب ثٞى هيایب ؟! "

كيٝى ١ٚز ٕبّ دی٘ ث٠ هب٠ٛ اٗ آٗيٟ ثٞىٕ ٝ كو٤ یي سٞٞیَ َُٜ اُ ٛ٘بی آدبٍس٘بٛ٘ ٍا ث٠ یبى ٗی 

 آٍٝىٕ .

 ثبٍ ىیَِ ٙ٘بٍٟ اٗ ٍا َُكشٖ ث٠ ایٚ اٗیي ٠ً دبٕن ثي١ي اٗب ثبُ ١ٖ آٛويٍ ثٞم هٍٞى سب ثبالهَٟ ه٦غ ٙي .
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٠ٌ سٞ٘یٖ َُكش٠ ثٞىٕ ایٚ ٗير اهبٗشٖ ىٍ ٢َٕٙشبٙ ٍا ، هب٠ٛ ی هب٠ٓ إ ٖٗشوَ ٕٙٞ ، دٚی٘بٙ ىاٙشٖ اُ ایٜ

 ٗی ٙيٕ .

 ١٘بٙ ١شْ ث٢شَ ث٢شَ ثٞى .

ثب دٞكی ًالك٠ ًٞؿ٠ ٍا ىٍٝ ُىٕ ، آٗيٕ ثی هیبّ دیيا ًَىٙ آىٍٓ ثٕٚٞ ٝ دب ٍٝی ُبُ ثٌِإٍ ٠ً هٞىٗ 

 َُٛ ُى .

 كبٓز ثٜٔيُٞ هَاٍ ىاىٕ .س٘بٓ ٍا ٗشْٞ ًَىٕ ٝ ُٞٙی ٍا ٍٝی 

 آٞ هب٠ٓ ؟ ٕالٕ ًؼبیی ؟_

 ٝيای٘ اُ ٙير ٙبىی ث٠ َُٓٗ اكشبى .

 ٍاى٢َٗ ػبٙ سٞیی هب٠ٓ ؟ اٝٗيی ؟_

 ًالكِی ٍا اُ َٕٕ دَاٛي .ٓجوٜيی ثَ ٓجٖ ٖٛٚز ، ٓلٚ ٢َٗثبٛ٘ 

 ىٍٕز كٖبثی یبىٕ ٛیٖز . آٍٟ هب٠ٓ ، اٝٗيٕ ، كو٤ آىٍٓ ٍٝ_

 ثب ٌٗض ًٞسب١ی دَٕیي .

 االٙ ػِیِٕ ؟ ًؼبیی_

 ِٛب١ی ث٠ ا٥َاف اٛياهشٖ .

 اكش٘بال سٞی ًٞؿ٠ ی ٙ٘ب !_

 هٜيیي .

 هت االٙ ىٍ دبًٍیَٜ ٍٝ ثبُ ٗی ًٜٖ ا٠ُ ىٍٕز اٝٗيٟ ثبٙی ، ٗیجیٜی ._

 ای سلٞیٔ٘ ىاىٕ ٝ ٜٗشظَ ٙيٕ . "ثب٠ٙ  "

 . ؿٜي طبٛی٠ ثؼي ىٍ دبًٍیَٜ ٗؼش٘غ ٕلیي ٍَٛ ثٍُِی ٠ً ؿٜي ٗشَ ػٔٞ سَ هَاٍ ىاٙز ثبُ ٙي
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 دَٕیيٕ .

 ایٚ ٕبهش٘ٞٙ ٕلیيٓ ؟_

 آٍإ دبٕن ىاى .

 آٍٟ دَٖٕ ، ثیب ٥جو٠ ی دٜؼٖ ، هٞٗ اٝٗيی ._

سٌَٚ ًَىٕ ٝ ُٞٙی ٍا ٍٝی ىاٙجَى ٌُاٙشٖ ٝ ىاهْ ٗؼش٘غ دیـیيٕ ٝ ٠ُٙٞ ایی اُ دبًٍیَٜ دبٍى ًَىٕ ٝ 

 دیبىٟ ٙيٕ .

 بىٕ .ًیلٖ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ دبٓشٞ إ ٍا َٗست ًَىٕ ٝ ٕ٘ز إٓبٍٖٛٞ ٍاٟ اكش

 ى٠ً٘ ی ٥جو٠ ی دٜؼٖ ٍا ُىٕ ٝ ٜٗشظَ ایٖشبىٕ .

 ىٍ إٓبٍٖٛٞ ٠ً ثبُ ٙي ىٍ ؿ٢بٍ ؿٞة ىٍ ٍٝٝىی ٝاكي ٍٝ ث٠ ٍٝ ٍٝٞر هب٠ٓ ٍا ىیيٕ .

 ؿويٍ دیَ ٙيٟ ثٞى !

 ٠ٕ ٕبٓی ٗی ٙي ٠ً ٛيیيٟ ثٞىٗ٘ ، اٗب اِٛبٍ ىٟ ٕبٓی ٍٝی ٕٜ٘ ٍكش٠ ثٞى .

 ٍإز ٗی ُلشٜي ٠ً س٢ٜبیی آىٕ ٍا دیَ ٗی ًٜي .

َٕشبٙ ؿَیت ، هب٠ٓ اُ ُٗبٛی ٠ً ١َٞٙ ٛبَٗىٗ ث٠ هب٥َ ثـ٠ ىاٍ ٛٚيٙ ١ٍبی٘ ًَىٟ ثٞى ، ایٜؼب ىٍ ایٚ ٢ٙ

 س٢ٜب ُٛيُی ٗی ًَى .

 ١یؾ ٝهز ٛل٢٘یيٕ ؿَا ایٜؼب ٍا ثَای ُٛيُی اٛشوبة ًَى .

 ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿ٦ٍٞ ثب آى٢ٗبی هٚي ٝ هِٚٚ ایٚ ٢َٙ ًٜبٍ ٗی آیي ؟

 َٗىٕ ٥جبثز ٗی ًٜي ؟ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿ٠ِٛٞ ثَای ایٚ 

 ١٘بٙ ؿٜي ثَهٍٞى ًٞسب١ی ٠ً ثب سؼياى اٛيًی اُ ایٚ ا١بٓی ایٚ ٢َٙ ىاٙشٖ ، ٗٚ ٍا ًالك٠ ًَىٟ ثٞى .

 ىٍ آؿٞٗ هب٠ٓ كَٝ ٍكشٖ .ث٠ ٗل٠ ای٠ٌٜ هيٕ اُ إٓبٍٖٛٞ ثیَٝٙ ٢ٛبىٕ 
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 ایٚ ُٙ ٍیِ ٛو٘ ٢َٗثبٙ ٠ً ثٞی ٗبىٍٕ ٍا ٗی ىاى .

إز اُ ىٍ آؿٞٗ ًٚیيٟ ٙيٙ ١بی ُبٟ ٝ ثی ُبٟ ٠ً ٗٚ اُ آٙ  هٞة ٗی ىاٖٛشٖ ثبُُٚز ث٠ ایَاٙ دَ

 َُیِاٙ ثٞىٕ اٗب ٍاٟ كَاٍی اُ ایٚ ٖٗئ٠ٔ ٝػٞى ٛياٙز .

 دَٖٕ ، ؿويٍ سـییَ ًَىی هَثٞٙ هي ٝ ثبالر ثٖٚ . _

 َٕٗ ٍا ثٕٞیيٕ .

 ٌٜٛي ٗٚ ١ٖ دیَ ٙيٕ ٝ ٛ٘ی ُٞیي ؟

 آٍی ٗٚ ١ٖ ٗظْ اٝ ُٝى دیَ ٗی ٙيٕ ... هیٔی ُٝى .

 ي ىی٠ِ اٝٗيٕ یٌی ىٝ ٗب١ی ُك٘شز ثيٕ .ثجوٚی_

 ٛٞاُٗ ًَى .ىٕش٘ ٍا ث٠ ٍُٝ ث٠ ٍٝٞسٖ ٍٕبٛي ٝ ٠ُٛٞ إ ٍا 

 ٝػٞىر ٍك٘ش٠ ػِیِ ىٖٓ ، ایٚ كَكب ٍٝ ِٛٙ ._

 ؿ٘ياٖٛ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ١َ٘ا١٘ ٝاٍى هب٠ٛ ٙيٕ .

 هب٠ٛ ی ًٞؿي ٝ ىٕٝز ىاٙشٜی اٗ .

 ٠ً آٛؼب ٍا ثَای ٗٚ آٗبىٟ ًَىٟ إز . ٗٚ ٍا ث٠ اسبم ًٞؿٌی اٛش٢بی ٍا١َٝ ١يایز ًَى ٝ ُلز

 اسبهی ثب ىًٍٞ ٕٜشی ٝ ٍَٛ هبٓت هَِٗ .

 ؿ٘ياٖٛ ٍا ٠ُٙٞ ایی ٌُاٙشٖ ٝ ِٛب١ی ث٠ اسبم اٛياهشٖ .ٓجبٓ ػٟٞ ًَىٕ ٝ 

 دَ ثٞى اُ ػٌٔ ثـ٠ ١بی هي ٝ ٛیٖ هيی ٠ً ١یؾ ًيإ ٍا ٛ٘ی ٜٙبهشٖ .

 اسبهشٞ ىٕٝز ىاٍی ٍاى٢َٗ ؟ ٍاكشی ؟_

 ث٠ ؿ٢بٍؿٞة ىٍ سٌی٠ ىاىٟ ثٞى .ٍٝ ث٠ اٝ ؿَهیيٕ 

 آٍٟ هب٠ٓ ، هٞث٠ ... كو٤ ..._
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 ٓجوٜيی ُى .

 كو٤ ؿی ؟_

 ِٛب١ی ىٝثبٍٟ ث٠ اسبم اٛياهشٖ .

 ایٚ ثـ٠ ١ب ...؟_

 ُثبٛی ث٠ ٓت ًٚیي ٝ ٢َٗثبٙ دبٕن ىاى .

١َ ثـ٠ ایی ٠ً ٗیبٍٙ ثی٘بٍٕشبٙ ٝ ثٖشَی ٗی ًٜٚ ، ٍُٝی ٠ً كبٓ٘ هٞة ٗی ٠ٙ ٝ ٗی هٞاى ثَٟ اُٗ _

 ػٌٔ ٗی ُیَٕ ، ٠٘١ ٙٞٙ ثـ٠ ١بٗٚ !

 ٗلجش٘ ىٖٓ ٍا َُٓاٛي .

 آٍٟ هَثٞٛز ثَٕ ، ػٞٙ ٠٘١ ٙٞٛٞ سٞ ٛؼبر ٗی ىی دٔ ٝاهؼب ثـ٠ ی هٞىسٚ ._

 ٓجوٜيٗ ١ِ٘ٗبٙ ٙي ثب َُٛ ُىٙ ٗٞثبیٖٔ .

 َٕی سٌبٙ ىاى ٝ ثَای ایٚ ٠ً ِٗاكٖ٘ ٛٚٞى اُ اسبم ثیَٝٙ ٍكز .

 آٖٛٞی ه٤ ٗبىٍٕ ثٞى .

 ٕ .ٕالٕ هَثٞٛز ثَ_

 ٢َٗثبٙ دبٕن ىاى .

 ٕالٕ دَٖٕ ، ٍٕیيی ؟_

 ٛلٔ ػ٘یوی ًٚیيٕ .

 آٍٟ ١٘یٚ االٙ ٍٕیيٕ ._

 ثب ٌٗظی ًٞسبٟ دَٕیي .

 ٢ٗٞٗ هٞث٠ ؟_
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 ث٠ ػبی هبٓی هب٠ٓ ىٍ ؿ٢بٍؿٞة ىٍ ٓجوٜي ُىٕ ، هٞة ثٞى ىیَِ ؟ ٠ٛ ؟

 هب٠ٓ ١ٖ هٞث٠ ! _

 ٓلٜ٘ ً٘ی َُكز .

 ٛيإٍ ١ب ! ٛیٞٗيٟ ٍكشی ثبُ ... ٗٚ ایٚ اٝٗيٙ ٍٝ هجّٞ_

 َٕی سٌبٙ ىاىٕ .

 ػِیِٕ سوٞیَ ٗٚ ؿی٠ ؟ ًبٍای ىاییِ ىی٠ِ ! ... آهَ ١لش٠ ١ب ٗیبٕ دیٚز ._

 آ١ی ًٚیي .

 ثب٠ٙ دَٖٕ ، َٗاهت هٞىر ثبٗ ._

 هجَىاٍ ایٖشبىٕ .

 ؿٖٚ هبٕٛٞ كَٗبٛيٟ ._

 ٕذَى ٝ ه٦غ ًَى .هٜيیي ٝ َٗا ث٠ هيا 

 ٝيای ىٕٝز ىاٙشٜی اٗ اَّٛی ث٠ ػبٖٛ ٍیوز .

 هٞىٕ ٍا ٍٝی سوز اٛياهشٖ .

ؿٖٚ ثٖشٖ ٝ ٛلٔ ػ٘یوی ًٚیيٕ ، اٗٚت ٍا كَٝز إشَاكز ىاٙشٖ ، اُ كَىا سب ىٝ ٗبٟ ىیَِ ًبٍ ثٞى ٝ ًبٍ 

 ٝ ًبٍ !

 یي ٍثؼی ثب هٞى ًٜٔؼبٍ ٍكشٖ اٗب هٞاة ث٠ ؿٖٚ٘ ٛیبٗي .

 ثبیي ثَای ایٚ ًٖ هٞاثی كٌَی ٗی ًَىٕ .

 ثَىاٙشٖ ٝ ٍٝی ٌٖٙ٘ ٌُاٙشٖ .ؿَهیيٕ ٝ ٓجشبثٖ ٍا اُ ىاهْ ًیق 

 ث٠ ایٚ ٕبیز ٝ اٛؼ٘ٚ ٗؼشبى ٙيٟ ثٞىٕ .
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 اِٛبٍ اَُ یي ٍُٝ ؿٌ٘ ٛ٘ی ًَىٕ ، ٍُٕٝ ٍُٝ ٛ٘ی ٙي .

ك٠ٔٝٞ ی ٛٞٙشٚ ٛياٙشٖ ، كو٤ دٖش٢بی سبُٟ ٍا ثبال دبییٚ ًَىٕ ٝ آ٢ٛبیی ٠ً ػبٓت ثٞى ٍا ثب ىهز ثیٚشَی 

 هٞاٛيٕ .

 ١ًٚ ًٜؼٌبٕٝ دی یي ٛبٕ ٗی ُٚز .

 ٕ ٛبٜٙبٓ ٝ َُٗٗٞی ٠ً هٔ٘٘ ، ػؼیت ث٠ ىٖٓ ٗی ٖٛٚز .دی ٛب

 ؿَیج٠ ! "...  "١٘بٙ 

 ٛٞٙش٠ ای ؿیِی اُ اٝ دیيا ًٜٖ ث٠ ٝللبر هجْ ٍكشٖ اٗب ١یؾ !ث٠ اٗیيی ٠ً 

 ىٍ ثو٘ ػٖشؼٞی ٕبیز ٛبٗ٘ ٍا ٛٞٙشٖ ٝ ى٠ً٘ ی ػٖشؼٞ ٍا ُىٕ .

 ٝلل٠ ی ػيیي ثبُ ٙي ، دیيای٘ ًَىٕ .

 سبٍین ىٝ ٍُٝ هجْ ٍا ىاٙز . آهَیٚ ٦ٗٔجی ٠ً ٛٞٙش٠ ثٞى

 ؿیِی ثب ایٚ ٢ٗ٘ٞٙ .

 "كبٖٓ هٞة إز  "

 ى١بٙ ًغ ًَىٕ ٝ ٗشٜی ٠ً ىٍ س١ٞیق ایٚ ١ٞٗٞع ٛٞٙش٠ ثٞى ٍا هٞاٛيٕ .

 هٞاٛيٕ ٝ ىٍى ًٚیيٕ .

 ٛٞٙش٠ ١بی٘ ثٞی ٍَٗ ٗی ىاى .

 َُٗی ٙبػَا٠ٛ ٝ ُیجب .

 ٦ٓیق سَیٚ َُٗی ٠ً ٗی ٙي آىٗی ىؿبٍٗ ٙٞى .

 ٛیبٗي ثی اػشٜب اُ ًٜبٍ ٛٞٙش٠ اٗ ثٌٍِٕ .١َ ؿ٠ ًَىٕ ىٖٓ 

 ٍٝی ٛٞٙشٚ ٛظَ ًٔیي ًَىٕ ٝ ٛٞٙشٖ .
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 هٞة ثبٗ ! "

 إٓ٘بٙ ٢ٕٖ سٞ هٞا١ي ٙي ...

 هيا ١٘یٚ كٞآی اُ الی دَؿیٚ ١بی كیب٣ ث٠ سٞ ُّ ُىٟ إز ...

 "هٞة ثبٗ ! 

 ٓجوٜيی ُىٕ ٝ ٛظَٕ ٍا إٍبّ ًَىٕ .

 

*** 

 

 ٛؼٞا 2

 

 ٥ب١ب ٍا ثـْ ًَىٟ ثٞى ٝ ٗی ىٝیي .ٕؼیي ، 

 دَٖى ثیذبٍٟ إ َُی٠ ٗی ًَى ٝ ُاٍ ٗی ُى ٝ اٝ ثی سٞػ٠ كو٤ ٗی ىٝیي .

 دٚز َٕٗ اكشبٙ ٝ هیِاٙ ٗی ىٝیيٕ .

 ٛلٖٖ ىٍ ٛ٘ی آٗي ، هٔجٖ ىاٙز اُ ٕی٠ٜ ثیَٝٙ ٗی دَیي .

 آش٘بٕ٘ ٗی ًَىٕ ثبیٖشي .

 ٗيإ ٌٕٜيٍی ٗی هٍٞىٕ .ػبىٟ ی ُیَ دبیٖ هبًی ٝ آة َُكش٠ ثٞى ، ٗيإ ٝ 

 اٛش٢بی ػبىٟ دَسِب١ی ػ٘ین ثٞى .

 ىاى ُىٕ .

 ٕؼیي ... ٝایٖب ... سٞ ٍٝ هَآٙ ٝایٖب ... ٗی اكشیٚ ! ... ٥ب١ب ٍٝ ٛجَ !_
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 ُٞٗ ٛ٘ی ىاى .

 ٛ٘ی ٜٙیي .

 ٛ٘ی ایٖشبى .

 ث٠ دَسِبٟ ٍٕیي ٝ ثبُ ١ٖ ٛبیٖشبى .

 دَیي ... ١َ٘اٟ ٥ب١ب .

 ىاى ُىٕ .

 ... سٞ ٍٝ هيا ٠ٛ !٠ٛ ... ٠ٛ ... ٠ٛ _

 ُاٛٞیٖ َُٓیي ، اكشبىٕ .

 ٠ٛ هيا یب ٠ٛ !

 ثبُ ثَهبٕشٖ ٝ ىٝیيٕ ٝ ٓج٠ ی دَسِبٟ هٖ ٙيٕ .

 آٙ دبییٚ ٙجی٠ ٥جو٠ ی ١ٌ٘ق ثی٘بٍٕشبٙ ثٞى .

 ٠ٛ ٕؼیيی ٝػٞى ىاٙز ٝ ٠ٛ ٥ب١ب ، ُٗیٚ ؿَم هٞٙ ٝ ٗیبٙ هٞٙ ١ب ٝبٓق ٖٛٚش٠ ثٞى .

 ثب ػ٘ؼ٠٘ ایی ٌٙبف ثَىاٙش٠ .

 ى٢َٟٓ إ ػیـی اُ س٠ ىّ ٙي ٝ اُ كٜؼَٟ إ ثیَٝٙ ٍیوز .سَٓ ٝ 

 ٝبٓق ِٛب١ٖ ًَى ٝ ىٕشی ث٠ َٕ هٞٙ آٓٞىٗ ًٚیي .

 ىیيی هٞىٗٞ سٜجی٠ ًَىٕ ؟_

 ٝای ... ٝای ٝبٓق !

 ٙي .ؿٖٚ٘ سب ٢ٛبیز ثبُ 

 ٠٘١ ػب سبٍیي ثٞى ٝ اسبم َٕىِ َٕى .
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 . ٛلٖٖ ػبیی ىٍٕز ٤ٕٝ هل٠ٖ ی ٕی٠ٜ ُیَ ًَىٟ ثٞى

 ٖٛٚشٖ ٝ ١َإبٙ ٝ ٗبر ث٠ ا٥َاف ِٛبٟ ًَىٕ .ٍٝی سوز 

 ىٍ اسبم هٞاة ٍٝی سوز ثٞىٕ .

 ٠ٛ هجَی اُ ػبىٟ ی هبًی ثٞى ٠ٛ ٕؼیي ٝ ٥ب١ب ٠ٛٝ ٝبٓق !

 آٗيٟ إ ٍا ثب ١ٞكی ػ٘ین ثیَٝٙ كَٕشبىٕ ٝ ث٠ هٔجٖ ؿَٜ ُىٕ . ٛلٔ ثٜي

 ٙي . َىاٍٛي ثی ٙي آهَ آِٗبٙ ٗیُٗبٛی ٠ً ایٚ ًبثٞٓ ١بی ٓؼٜشی ىٕز اُ َٕٕ ث

 اُ ٍٝی سوز ثَهبٕشٖ ٝ دشٞ ٍا ىٍٝ سٚ ین ُىٟ إ دیـیيٕ ٝ ٕ٘ز آٙذِهب٠ٛ ٍكشٖ .

 ٓیٞاٛی آة ثَ آٙٞة ىٍٖٝٛ هبٓی ًَىٕ ٝ ثبُ ١ٖ ؿٜي ٛلٔ ػ٘ین ًٚیيٕ .

 اُ آٙذِهب٠ٛ ثیَٝٙ آٗيٕ ٝ ٓن ٓن ًٜبٙ ث٠ سوز ثبُُٚشٖ .

 اُ هٞاة ىِٓىٟ ٙيٟ ثٞىٕ .

 ی آٗي ٝ ٍٝكٖ ٍا ٗی َُٓاٛي .هٞاثٖ ٗ ١َثبٍ ٗی هٞاثیيٕ ًبثٕٞی ث٠ ٗی٢٘بٛی

 ً٘ی ٍٝی سوز ٖٛٚشٖ .

 آٙلش٠ ٝ دَیٚبٙ ثٞىٕ .

 ىٖٓ ثَای َُٗبی سٚ ًٞؿي ٥ب١ب سَٜ ٙيٟ ثٞى .

 ث٠ ىٕشبٙ هبٓی إ ُّ ُىٕ .

اَُ اٝ ثٞى ثـٔ٘ ٗی ًَىٕ ٝ َُىٛ٘ ٍا ٗی ثٞییيٕ ٝ آٛويٍ ثٞی ث٢ٚشی اٗ ٍا ث٠ ٍی٠ ٗی ًٚیيٕ سب هٔجٖ آٍإ 

 ثِیَى .

 ىٕشبٙ هبٓیِ ٓؼٜشی ث٠ ؿ٠ ىٍى ٗی هٍٞىٛي ؟ایٚ 

 هبٓی ... !
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 ػؼت ٠ً٘ٔ ی ىٍىٛبًی ثٞى .

 ؿ٠ ػبٛی اُ آىٕ ٗی َُكز .

 آ١ی اُ اػ٘بم ػَِٕ ثَ هبٕز .

 ػَِی ٠ً ١َ ٓلظ٠ ٗی ٕٞهز ٝ ٗٚ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ؿَا ىیَِ هبًٖشَ ٛ٘ی ٙٞى ؟

 ٕؼی ًَىٕ ثوٞاثٖ .

 ٖٞٙ ثٞى .ىیيٙ ًبثٞٓ ث٢شَ اُ ىیيٙ ػبی هبٓی ٥ب١ب ىٍ آؿ

 َٕ ىٍ ثبٓٚز كَٝ ثَىٕ .

 دٔي ثَ ١ٖ كَٚىٕ .

 اُ ایٚ د٢ٔٞ ث٠ آٙ د٢ٔٞ ...

 ٗيإ ٝ ٗيإ ...

 َِٗ ایٚ هٞاة ٓؼٜشی ٗی آٗي ؟

 ٙيٕ .ٛیٖ ٕبػز ػِٜیيٕ ٝ آهَٗ سٖٔیٖ 

 ؿٖٚ ثبُ ًَىٕ ٝ ٖٛٚشٖ .

 ٓؼٜز ث٠ ثی هٞاثی !

 ٓؼٜز ث٠ هٞاة !

ٖ ٝ َٕ ٗیبٙ ً٘ي كَٝ ثَىٕ ٝ سجٔشٖ ٍا اُ ُیَ ٓجب٢ٕبی دٞكی ًٚیيٕ ٝ ثَهبٕشٖ ٝ ٕ٘ز ً٘ي ٓجبٓ ١ب ٍكش

 سبثٖشبٛی ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ١٘بٙ ػب ًٜبٍ ً٘ي ٍٝی ُٗیٚ ٖٛٚشٖ ٝ ٍٜٝٙ٘ ًَىٕ .

 ًبٍ ىیَِی ١ٖ َِٗ ىاٙشٖ ؟

 ٛٞٙشٚ س٘بٕ ؿیِی ثٞى ٠ً اُ س٘بٕ ُٛيُی ثَایٖ ثبهی ٗبٛيٟ .
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 ٝلل٠ ی ٍََُٗٝ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ آىٍٓ اٛؼ٘ٚ ٍا ٛٞٙشٖ .

٠ً ثبُ ٙي ىٕشٖ ٍكز سب ثو٘ ٛٞٙشٚ دٖز ػيیي ٍا ثبُ ًٜٖ ٠ً ِٛب١ٖ ثَ اه٦بٍ ًٞؿي هَِٗ ٍِٛی  ٕبیز

 هیَٟ ٗبٛي ٠ً ػيى یي ٍا ٍٝی سؼياى ٛظَار دٖش٢بیٖ ٛٚبٙ ٗی ىاى . ٠ُٙٞ ٕ٘ز ٍإز ثبالی ٕبیز

 ى١بٙ ًغ ًَىٕ ٝ اثَٝ ثبال  ىاىٕ .

 ثَای ٗٚ ٛظَی ثٜٞیٖي .ىٍ ٥ّٞ ٗيسی ٠ً ػ٢ٞ ٕبیز ٙيٟ ثٞىٕ ًٖ دی٘ ٗی آٗي ًٖی 

 ثی هیبّ ٛٞٙشٚ دٖز ٙيٕ ٝ ثو٘ ٛظَار ٍا ثبُ ًَىٕ سب ًٜؼٌبٝی إ ٍا آشیبٕ ثجوٖٚ .

 ٛٞٙش٠ ٙيٟ ثٞى هیَٟ ٗبٛيٕ . "كبٖٓ هٞة إز  "ث٠ ٗشٚ ٛظَی ٠ً ُیَ دٖز 

 هٞة ثبٗ !"

 إٓ٘بٙ ٢ٕٖ سٞ هٞا١ي ٙي .

 . هيا ١٘یٚ كٞآی اُ الی دَؿیٚ ١بی كیب٣ ث٠ سٞ ُّ ُىٟ إز 

 "هٞة ثبٗ ! 

 ٗشٚ ُیجبیی ثٞى ، ٠ً٘ٔ ث٠ ٠ً٘ٔ اٗ آٍاٗٚی ػ٘ین ٍا آوب ٗی ًَى .

 آٗيٕ ٛلٔ ػ٘یوی ثٌٖٚ ٠ً ؿٖٚ٘ ث٠ ٛبِٕ كَٕشٜيٟ یِ ٛظَ اكشبى ٝ ٛلٖٖ ىٍ ُٔٞ ٌٖٙز .

 ث٠ َٕك٠ اكشبىٕ ٝ سجٔز اُ ىٕشٖ َٕ هٍٞى .

 ىٕشذبؿ٠ ثبٍ ىیَِ سجٔز ٍا ثَىاٙشٖ .

 ٔي ُىٙ ث٥ََف ًَىٕ ٝ ثبُ ث٠ ٛبٕ كَٕشٜيٟ ی ٛظَ هیَٟ ٙيٕ .سبٍی ِٛب١ٖ ٍا ثب ؿٜي ثبٍ د

 ایٚ ...!

 ١َثبٙ هٔجٖ ث٠ آٛی ثبال ًٚیي .

 ایٚ إٖ ...
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 ایٚ ...

 ىٕز َُٓاٖٛ دی٘ ٍكز ٝ ثب َٕ اِٛٚز ثی كٖٖ ، ٛبٕ آٜٙبی٘ ٍا ٓ٘ٔ ًَىٕ .

 ؿٜي ٓلظ٠ ٗیبٙ ثبٍٝ ٝ ٛبثبٍٝی ىٕز ٝ دب ُىٕ سب ٝلل٠ ی ٗٚوٞبس٘ ثبُ ٙي .

 ..ایٚ .

ثٜٔيی ٠ً ىٍ إٓشب٠ٛ ی هَٝع اُ كٔوٖ ثٞى ، ٕٞی ى١بٖٛ ىٝیي ٝ ثَ ٓجبٖٛ  "١ییٚ  "ىٕشٖ ثَای هل٠ ًَىٙ 

 هلْ ُى .

 ِٛب١ٖ ٗيسی ٍٝی إٖ ٝ ػٌٖ٘ ٗبر ٗبٛي  ٝ ثؼي ٕ٘ز ىیَِ ٗٚوٞبسی ٠ً اُ هٞىٗ ٛٞٙش٠ ثٞى ىٝیي.

 ایٚ ...

 آٍی !

 ٛلٔ ٗی ًٚیيٕ . ایٚ ١٘بٙ ًٖی ثٞى ٠ً ٍُٝی ث٠ ١ٞای هٞاٛيٙ ٛٞٙش٠ ١بی٘

 ١ُٜٞ ِٛب١ٖ ٗبر ٛٞٙش٠ ١بی دی٘ ٍٝیٖ ثٞى .

 "ٍ . ًبٗیبة ، ٕی ٕب٠ٓ ، آٍٙیشٌز  "

 آكشبثی ؛ ثب س٘بٕ ٝػٞى ٓجوٜي ٗی ُى . یي ٕبكِْدٚز ُٗی٠ٜ ی  ٝ آٙ ػٌٖی ٠ً ثب

 ثب ١٘بٙ ؿٚ٘بِٙ ؿٞة ث٣ٞٔ !

 ىٍهٚیي .ؿٖٚ٘ ؿَهیي ٍٝی ؿَاؽ ٕجِ ًٞؿٌی ٠ً ًٜبٍ ػٌٖ٘ ٗی 

 ایٚ یؼٜی اٝ ١ٖ آٛالیٚ ثٞى .

 یؼٜی ػبیی ، ٠ُٙٞ ایی اُ ایٚ ىٛیب اٝ ١ٖ ث٠ ایٚ ٝلل٠ ِٛبٟ ٗی ًٜي .

 كبّ ػؼیجی ىاٙشٖ .

 !یي اكٖبٓ هيی٘ی ٝٓی ث٠ ٙير هٞی ىٍ هٔجٖ ٗی ػٞٙیي ، كشی هٞی سَ اُ هجْ 
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 هيی٘ی  .آٙ ٓلظ٠ ٗـِٕ ثَُٚش٠ ثٞى ث٠ ؿ٢بٍ ٕبّ دی٘ ، ١٘بٙ ٗـِ ػبٙن ٝ ىٓياىٟ ی 

 اُ كٌَ ای٠ٌٜ اٝ ١ٖ ىاٍى ث٠ ایٚ ٝلل٠ ِٛبٟ ٗی ًٜي ، ٍٝٞسٖ َُ َُكز .

یي آٙ ١ًٚ ٛبثبٍٕٝ ث٠ یبى آٍٝى ٠ً اٝ ... اٝیی ٠ً ػَ٘ی ىٍ ٥ٔت یي ٝاّٟ اُ ٛٞٙش٠ ١بی٘ ١ٍُٝب ٛشظبٍ ٗی 

 ًٚیيٕ ، ثَای ٦ٗٔت ٗٚ ٛظَ ٌُاٙش٠ إز .

 ایٚ یؼٜی ؿیِی ٠ً ٛٞٙش٠ إ ٍا هٞاٛيٟ ...

 !؟ هٞاٛيٟ

 یؼٜی آٙ ه٢ٟٞ ی ٛبة ِٛب١٘ ثَ ًٔ٘بسی ٠ً اُ ١ًٚ ٗٚ ثیَٝٙ ٍیوش٠ ؿٔشیيٟ .

 یؼٜی ٝاهؼب هٞاٛيٟ ثٞى ؟!

 ث٠ ٕٞاّ ٖٗوَٟ ی هٞىٕ هٜيیيٕ ، هٞاٛيٟ ٠ً ػٞاثی٠ ٛٞٙش٠ !

 هٞاٛيٟ ... یؼٜی هٞاٛيٟ ... هٞاٛيٟ !

 ٍ . ًبٗیبة ، ٛٞٙش٠ ١بی ٗٚ ٍا هٞاٛيٟ !

 ٍا ٗیبٙ ىٕشبٖٛ َُكشٖ . ٍٝٞر ىاؽ ٝ ٠ُٛٞ ١بی ُياهش٠ إ

 . ٠ً ٗوبثٔ٘ ایٖشبىٟ ثبٖٙ ُٞیی

 سٍٞٞ ؿٖٚ ىٍ ؿٖٚ ٙيٙ ثب آٙ ه٢ٟٞ ی سٔن ... ٗٞ ثَ سٜٖ ٕین ٗی ًَى .

 هٔجٖ ٛ٘ی سذیي ... ٗی َُٓیي !

 اِٛبٍ ٠ً یبىٗ ٍكش٠ ثبٙي ؿ٦ٍٞ ثبیي ثشذي .

 كٌَی ث٠ ١ًٚ ٖٗن ٙيٟ إ ٍٕیي .

، دبی ٕیٖش٘٘ ٖٛٚش٠ ٝ ث٠ ایٚ ٕبیز ِٛبٟ ٗی ًٜي ، اَُ  ٌٗ٘ٚ إز كبّ ٠ً اٝ ١ٖ ػبیی ىٍ ایٚ ػ٢بٙ

 ؿیِی ثٜٞیٖٖ ، ىٝثبٍٟ ثوٞاٛي ؟
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 اٌٗبٙ ىاٍى ثبُ ١ٖ ٛظَ ثي١ي ؟

 ٓجٖ ُیَ ىٛياٙ ىٝیي .

 ىهشَىِ ػبٙنِ هلش٠ ىٍ ىٍٖٝٛ ٛب٢ُبٙ ثیياٍ ٙيٟ ثٞى ٝ ث٠ ػبٖٛ ؿَٜ ٗی اٛياهز سب اثَاُ ٝػٞى ًٜي .

 ىٍ ثو٘ إٍبّ دٖز َٙٝع ث٠ ٛٞٙشٚ ًَىٙ .ث٠ ٍُٝ ؿٖٚ اُ ػٌٔ ُیجبی٘ ًٜيٕ ٝ 

 2 ٛٞٙش٠ ایی ثب ایٚ ١ٞٗٞع

 "یي ػٍٞ ىیَِ !  "

 ىٕشی ث٠ ٍٝٞسٖ ًٚیيٕ .

 إ٘٘ ٗج٢ٖ ثٞى ٝ اٌٗبٙ ىاٙز اٝ ٍا ًٜؼٌبٝ ًٜي .

 ىٍ اىا٠ٗ ؿیِی ٍا كی آجيا٠١ َٕ ١ٖ ًَىٕ .

 ... ٛيیي ًٔ ١یؾ "

 ... ىٍیي ١ٖ اُ یي ث٠ یي ثٜيٗ ثٜي ٠ً ٍٝكی

 ... ثَىاٙز سَى ٠ً ؿٍَٝی ٝ

 ... ٙي دبٍٟ س٠ٌ ٠ً اٗیيی ٝ

 ... ٜٛٚیي ًٔ ١یؾ

 ... ٍُٝ ١َ ٠ً ٍا كَیبىی

 ... ٙي ٗی ٛٚوٞاٍ ُٔٞ ىٍ ٝ آٗي ٗی ثبال ال١ٌٗت ىٛيا٢ٛبی ایٚ ی إٓشب٠ٛ سب

 ... ثبُایٖشبى ٠ً هٔجی سذ٘ ٝيای ٝ

 ... ؿٌیي ٠ً اٌٙی ی ٛب٠ٓ ٝ

  ٛل٢٘یي ١یـٌٔ
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 ... ٍا س٢ٜب ُٙ سٔوٜي

 .. سٞ اُ ٗبٛيٟ هبٓی آؿٞٗ كبّ ٝ

 ... ٍا اكن ث٠ هیَٟ َُٓاٙ ِٛبٟ ٗؼٜبی ٝ

 ... آٟ

 .... ك٢٘ي ٛ٘ی ٍا س٢ٜبیی ُثبٙ ثی ُثبٙ...  ١یـٌٔ

 ... ٙبیي ٝ

 " ! إ ٙيٟ " س٢ٜب " یي ػٍٞ ىیَِ ٗٚ

إٍبّ یي ثبٍ اُ ٍٝی ٛٞٙش٠ إ هٞاٛيٕ ٝ ثب ى١بٙ ػ٘غ ٙيٟ ؿٜي ؿ٤ٔ سبیذی إ ٍا اٝالف ًَىٕ ٝ ى٠ً٘ ی 

 ٍا ُىٕ .

 هٔجٖ ٗظْ إٓیبة ٗش٠ًَٝ ایی ٠ً یٌجبٍٟ ٍٗٞى ١ؼٕٞ ٕیْ هَاٍ ثِیَى ، َٙٝع ث٠ سذیيٙ ًَى .

 ٝای !

 ٗی هٞاٛيٗ ؟

 یؼٜی ٗی هٞاٛي ؟

 هيایب ؟!

 ثَ هبٕشٖ ٝ ثب إشَٓ ٕ٘ز سوز ٍكشٖ ، ثی آ٠ٌٛ ِٛبٟ اُ ٝلل٠ ی سجٔز ثِیَٕ .

 ػٌٔ ٝبٓق ٍٝی ىیٞاٍ اكشبى . یي آٙ ٠ً ثَ سوز ٝٓٞ ٙيٕ اُ دٚز سجٔز ِٛب١ٖ ث٠

 اِٛبٍ ٠ً ٦ْٕ آة یوی ثَ َٕٕ ثَیِٛي ، ٝا ٍكشٖ .

 آم ٛؼٞای ىیٞا٠ٛ !

 سٞ ٍا ؿ٠ ث٠ ایٚ ػبٙوب٠ٛ ١بی ىهشَا٠ٛ ؟
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 هٔجز آٙٞة ٙي ؟

 یبىر ٍكز ؟!

 سجٔز اُ ىٕشٖ ٍٝی سوز اكشبى .

 كٔ اُ ىٕز ٝ دبیٖ ٍكز .

 ٗٚ یي ُٙ ثیٟٞ ثٞىٕ ... یي ٗبىٍ ... یي ١َٖ٘ !

 ی ٙبیي ٝبٓق ىیَِ ًٜبٍٕ ٛجٞى .آٍ

 اٗب ... ٗٚ ١َٖ٘ٗ ثٞىٕ .

 هيا ٗٚ ٍا ثجوٚي ... هيا ٗٚ ٍا ثجوٚي ... ٝای ث٠ ٗٚ ٠ً ىٖٓ كشی ثَای ٓلظ٠ ایی َُٓیي .

 ىٕز ثَ ٍٝٞسٖ ٌُاٙشٖ .

 هيایب ... هيایب ... ثجو٘ ... ؿ٤ٔ ًَىٕ ... هيا ػٖٞٛ ... ؿ٤ٔ ًَىٕ ... ثجو٘ ... هيایب كٌَٙٞ اُ َٕٕ "

ثیَٝٙ ًٚ ... ٠ٛ ِٛبٟ ث٥ٞٔی ٝ ٛبثٚٞ ٗی هٞإ ٠ٛ ٥ِٖٖٔ هٔ٘ٚٞ ... هيایب ... ثجو٘ ... ً٘ي ًٚ اُ َٕٕ 

 "ثیَٝٛ٘ ًٜٖ 

 هٔت ثی هَإٍ ٍا ث٠ ؿَٜ ًٚیيٕ .

ؿٖٚ هیٔ اُ اٌٖٙ ٕ٘ز سجٔز ؿَهیي ٝ ىٕز ثَىٕ هٞاٗٞٙ٘ ًٜٖ ٝ ثَای ١٘ی٠ٚ ًٜبٍ ثٌِاٍٗ٘ ٠ً 

ِ ػيیي ىإٍ ىٕشٖ ٍا ٗیبٙ ُٗیٚ ٝ إٓ٘بٙ ٗشٞهق "دیبٕ هٞٞٝی  " ١ٚياٍ هَِٗ ٍِٛی ٠ً ٛٚبٙ ٗی ىاى یي

 ًَى .

 ١َ ؿ٠ ١ًٜٖ سٞث٠ ٍیٖیيٟ  ثٞى ، دٜج٠ ٙي ! 

 ٗیبٙ یي ًٌٚ٘٘ ٛلِٖیَثیٚ ػوْ ٝ اكٖبٕٖ ، آٍإ ١ٚياٍ هَِٗ ٍا ٓ٘ٔ ًَىٕ .

 ٛلٖٖ ٍكز ٝ ىیَِ ثَِٛٚز .

 كَٕشٜيٟ ی دیبٕ ، ٍ. ًبٗیبة ثٞى !
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 یٚ ٗیبٙ ٝػياٙ ىٍىٛبًٖ ٝ هٔت ىٍ إٓشب٠ٛ ی ایٖشبىٖٛ ، ثَای ثبًَُىٙ دیبٕ ىٍَُكز .ػِٜی هٞٛ

 ٠ٛ ٗی سٞاٖٛشٖ ایٚ ٍا ث٠ ٌٕٞر ٗؼجٞى ًٜٖ ٝ ٠ٛ آٙ ٍا.

ٙؼ٠ٔ ٍٕٝ اُ ٕٞیی ىاٙشٖ ثَای هٞاٛيٙ دیبٗی ٠ً اٝ ٛٞٙش٠ ثٞى ػبٙ ٗی ىاىٕ ٝ اُ ٕٞیی اُ هٞىٕ ٝ اكٖبٓ 

 هؼبٓز ٗی ًٚیيٕ .

 ٝبٓق !

 ثٞى ٠ً ثبیي س٘بٕ كٌَ ٝ ١ًٜٖ ٍا ىٍُیَٗ ٗی ًَىٕ . ایٚ إ٘ی

 ٝبٓق ! ٠ٛ ایٚ ؿَیج٠ ی َُٗٗٞ ٠ً س٘بٕ اكٖبٕبسٖ ٍا هٔؤي ٗی ىاى !

 سجٔز ٍا ١ٍب ًَىٕ ٝ ثَهبٕشٖ ٝ ٕ٘ز دٜؼَٟ ٍكشٖ .

 ىٕشِیَٟ ٍا ؿَهبٛيٕ ٝ دٜؼَٟ ٍا ثبُ ًَىٕ .

 . ٍٝىٚ ٙت ُٖٗشبٛی ث٠ ىاهْ اسبم ١ؼٕٞ إَٓٗبی ٕوز ٝ ِٕٜی

 ث٠ ػبٖٛ اكشبى اٗب ث٠ ایٚ َُٓ ٗلشبع ثٞىٕ ، سب ٠ُٙٞ ایی اُ آس٘ ىٍٖٝٛ هبٗٞٗ ٙٞى . َُٓ

 دیٚبٛی ث٠ ٗی٠ٔ ١بی ین ُىٟ ی ٗلبكظ دٜؼَٟ ؿٖجبٛيٕ .

هيایب ... هٞا١٘ ٗی ًٜٖ ... هٞا١٘ ٗی ًٜٖ ًٌٖ٘ ًٚ ... ٌٛاٍ ایٚ اكٖبٓ هيی٘ی َُ٘ا١ٖ ٠ًٜ  "

 "هٞا١٘ ٗی ًٜٖ 

 ىٕ ، ث٠ ٥ب١ب ...ٗٚ ثبیي ث٠ ٝبٓق كٌَ ٗی ًَ

 س٢ٜب َٗىاٙ ُٛيُی إ !

 ١یؾ َٗى ىیَِی ٛجبیي ىٍ ١ًٚ ٗٚ هيٕ ٗی ٌُاٙز .

 اٗب ...

 اٗب اٝ ...
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 اٝ ثب ١َ َٗىی كَم ىاٙز !

 اٝ ٍ . ًبٗیبة ػِیِی ثٞى ٠ً ثَای٘ ػبٙ ٗی ىاىٕ .

 اٝ ػبٓیؼٜبةِ هٞاة ١بیِ ٙیَیِٚ ١ؼيٟ ٕبِٓی إ ، ثٞى .

 بٗی ٍا ٠ً اٝ ثَای ٗٚ ... كو٤ ثَای ٗٚ ٛٞٙش٠ ثبٙي ٍا ٛوٞاٖٛ ؟َِٗ ٗی ٙي ؟ َِٗ ٗی سٞاٖٛشٖ دی

 ث٠ ٗی٠ٔ ١ب ؿَٜ ُىٕ .

 "آم هيایب ! "

 َِٗ كٌَ ًَىٙ ١ٖ ىٍى ىاٙز ٠ً ٗٚ ای٠ِٜٛٞ ث٠ هٞى ٗی دیـیيٕ ؟

 ىٖٓ ٗی هٞإز هٔجٖ ٍا اُ ٕی٠ٜ ثیَٝٙ ثٌٖٚ ٝ ثب س٘بٕ هيٍر ، ث٠ ىٍٝسَیٚ ٛو٠٦ ی ٌٗ٘ٚ دَسبث٘ ًٜٖ .

 بٙ ٛل٢ِٖ ثی َٕٙ ٍا .ایٚ هٔت ُث

ػ٠ ٛ٘ی ٙي ثبیي ث٠ ػِای َٗىی ثٜٚیٜي ٠ً ٗلَٗ٘ ثٞىٟ ، ٠ٛ ای٠ٌٜ ثَ َٕهٞى ثِٛي ثَای ػٚوی هٔجی ٠ً ٗشٞ

 ٠ٜ٢ً ٝ ٛب١ٜؼبٍ .

 دٔي ث٠ ١ٖ كَٚىٕ ، ایٚ ًٜٔؼبٍ ثی كبیيٟ ثٞى ، ٠ٛ ػؤٖ ٍإ ٗی ٙي ٝ ٠ٛ اكٖبٕٖ .

َكشٖ ٝ ٕ٘ز ًشبثوب٠ٛ ی ًٞؿي اسبم ؿَهیيٕ ٝ دٜؼَٟ ی ین ُىٟ ٍا ثٖشٖ ٝ سٚ َُٓاٖٛ ٍا ىٍ آؿٞٗ ُ

 ىیٞاٙ ٗلجٞةِ كبكظٖ ٍا ثَىاٙشٖ .

 ًشبة ٍا ىٍ ىٕز كَٚىٕ .

 "ًٌٖ٘ ًٚ هيایب ... ی٠ ًبٍی ًٚ هٔجٖ إٍٓٝ ٠ٙ .  "

 ًشبة ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ث٠ ٙؼَی ٠ً هَاٍ ثٞى آٍاٖٗ ًٜي هیَٟ ٙيٕ .

 ًَى هٞا١ٖ یبٍ ًٞی َٕ ػِٕ ثبى ؿٞ "

 ًَى هٞا١ٖ ٌٗٚجبٍ هٞٙ٘ ثٞی ث٠ ٛلٔ
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 ٌٍُى ٗی ػَ٘ ٗؼٚٞم ٝ ٗی ثی ١َُٟ ث٠

 ًَى هٞا١ٖ ًبٍ اَُٗٝ اُ ثٔ ث٦بٓشٖ

 ىیٚ ٝ ىاٛ٘ ُ اٛيٝهشٖ ٠ً آثَٝی ١َ

 ًَى هٞا١ٖ ِٛبٍ آٙ ٍٟ هبى ٛظبٍ

 ٍٝٙٚ اٝ ٢َٗ ُ ٙي ٝجليٖٗ ٙ٘غ ؿٞ

 ًَى هٞا١ٖ ثبٍ ٝ ًبٍ ایٚ َٕ ىٍ ػَ٘ ٠ً

 ٕبهز هٞا١ٖ هَاة ٍا هٞى سٞ ؿٖٚ یبى ث٠

 ًَى هٞا١ٖ إشٞاٍ هيیٖ ػ٢ي ثٜبی

 ُْ ؿٞ َُكش٠ هٞٙ ػبٙ ایٚ ٠ً ًؼبٕز ٝجب

 ًَى هٞا١ٖ یبٍ ُیٖٞی ٢ٌٛز كيای

 كبكظ ىّ ٝلبی ٛجوٚي ٍُم ٝ ٛلبم

 " ًَى هٞا١ٖ اهشیبٍ ػٚن ٝ ٍٛيی ٥َین

 آٍإ ؟!

 ٠ٛ ١٘بٙ یي ٗظوبّ هَاٍ ١ٖ اُ ًقِ هٔت ٍكز .

 آٙٞة ٙيٕ .

 اٝ ٍا ٗی هٞإز .ىٖٓ ... ىّ ٗی هَإٍ ٝاّٟ ث٠ ٝاّٟ ی 

 هيا ٗی ىاٛي ؿويٍ اُ هٞىٕ ثی ُاٍ ٙيٕ ٠ً آهَٗ اكٖبٍ ث٠ ىٕز هٔجٖ ىاىٕ .

 ٛ٘ی ٙي ... ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ىٍ ٗوبثْ ایٚ اكٖبٓ ػٜٞٙ آٗیِ ٗوبٝٗز ًٜٖ .
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ىٕز اُ دب ىٍاُ سَ ٕ٘ز سوز ثَُٚشٖ ٝ ثبٍ ىیَِ سجٔشٖ ٍا ثَىاٙشٖ ٝ ٝلل٠ ی دیبٕ ١بی هٞٞٝی إ ٍا 

 دیبٗی ٠ً اٝیِ ػِیِ كَٕشبىٟ ثٞى ُىٕ ٝ ثبُٗ ًَىٕ .ثبُ ًَىٕ ٝ ثَ 

 ٓلظبسی ٠ً ثَای ٗٚ ث٠ اٛياُٟ ی ػَ٘ی ٌُٙز ، ٥ّٞ ًٚیي سب دیبٕ ثبُ ٙٞى .

 اّٝ ِٛب١ٖ ثَ ػٌِٔ ٛبُٛیٜ٘ ٠ُٙٞ ی ٝلل٠ ؿٖجیي ٝ ثؼي ٕٞی ًٔ٘بر ٍكز .

 یٌی ىٝ ػ٠ٔ٘ ی ًٞسبٟ .

 "ٕالٕ . ٙ٘ب ٛٞیٖٜيٟ ١ٖشیي ؟  "

 . ٛلٖٖ ث٠ ٙ٘بٍٟ اكشبى

 اٝ ثَای ٗٚ دیبٕ ٛٞٙش٠ !

 ٗٚ ٍا ٗوب٥ت هَاٍ ىاىٟ !

 اُ ٗٚ ٕٞاّ دَٕیيٟ !

 یؼٜی ىٍثبٍٟ إ ًٜؼٌبٝ إز ؟

 اٝ ... ٍ.ًبٗیبةِ ػِیِ ... ٗی هٞا١ي ىٍ ٍٗٞى ٗٚ ثياٛي ؟

 ٍٝٞسٖ آٗ َُكز .

 ٝای ... ٝای !

 ٗٚ ٛٞیٖٜيٟ ثٞىٕ ؟

 ٗی ٙي ث٠ هِػجالسی ٠ً ث٠ ١ٖ ٗیجبكشٖ ، ٛٞٙشٚ ُلز ؟

 ثبیي ث٠ اٝ دبٕن ٗی ىاىٕ ؟االٙ 

 ؿ٠ ٗی ٛٞٙشٖ ؟

 ٗی سَٕیيٕ اِٛٚشٖ ث٠ ٝلل٠ ًٔیي ثَٕي ، ثی اهشیبٍ ثٜٞیٖي 2
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 "ای ػبِٙ ػبِٙ ػبٖٛ ، سٞ ػبِٙ ػبِٙ ػبٛی  ... !  "

 ٓجوٜيی ىٍىٛبى ثَ ٓجٖ ٖٛٚز .

 ؿ٠ ثی آثَٝ ٝ ثی َٕٙ ٙيٟ ثٞىٕ ٗٚ .

 ىٕز َُٓاٖٛ دی٘ ٍكز ٝ ث٠ ٍػ٠ٚ ٛٞٙز .

 "ا٠ُ ه٤ ه٦ی ١بیِ ٗٚ ٍٝ ٛٞٙشٚ كٖبة ًٜیي ، ٛٞیٖٜيٟ ١ٖشٖ  ٕالٕ . ث٠ٔ ،"

 ٝ ثب ٌٗظی ٥ٞالٛی ٠ً ٛبٙی اُ آهَیٚ سالٗ ١بی ٝػياٖٛ ثَای ٗشٞهق ًَىٖٛ ثٞى ، دیبٕ ٍا كَٕشبىٕ .

 دیبٕ ٠ً ٍكز سب ث٠ اٝ ثَٕي ، ىٕشبٖٛ ثَ ى١بٖٛ هلْ ٙي .

 ٗٚ ىاٙشٖ ث٠ اٝ دیبٕ ٗی ىاىٕ .

 ثٞى ثوٞاٛي . ٍ.ًبٗیبة ، دیبٕ ٗٚ ٍا هَاٍ

 ٦٢َٗة ٝ ىٓٞادٔ ث٠ ٝلل٠ ی ًٖ ٍٛٞ سجٔز هیَٟ ٙيٕ .

 االٕ دیبٖٗ ٍا ٗی هٞاٛي ؟

 ثب هٞىٗ ؿ٠ كٌَ ٗی ًَى؟

 ؿ٠ ٗی ُلز ؟

 اٝال ًؼب ثٞى ؟

 سٞی سوز ؟

 دٚز یي ٗیِ ؟

 ٖٓ ىاىٟ ٍٝی ٗجْ ؟!

 ػؼت اكٌبٍ ًٞىًب٠ٛ ایی ! ایٚ ٛؼٞای ١ؼيٟ ٕب٠ٓ هیبّ هٞاثیيٙ ىٍ ٝػٞىٕ ٍا ٛياٙز .

 إٖ ٍ.ًبٗیبة ٠ً ٗی آٗي هٞاة اُ َٕٗ ٗی دَیي .
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 ١ٚياٍ هَِٗ ًٞؿي ، ثبالی ٝلل٠ ظب١َ ٙي ٝ هَاٍ اُ ىٖٓ ثَى .

 دیبٕ ٍا ثبُ ًَىٕ .

 "٠ٌٜ٘ٗ إ٘شٞٙ ٍٝ ثيٖٝٛ ؟  "

 إٖ٘ ؟

 اٝ ٗی هٞإز إٖ ٗٚ ٍا ثياٛي ، ٜٗی ٠ً ثَای ىاٖٛشٚ إ٘٘ ػبٙ ٗی ىاىٕ .

بُ ٗی ٙيٛي ٍا ُیَ ٝ ٍٝ ًَىٕ سب ٛبٗی ٠ً ث٠ ٍٝٞر اٝ ثیبیي ٍا دیيا ًٜٖ آؿ "ٍ "ٗٚ ٠ً ػَ٘ی ٛب٢ٗبیی ٠ً ثب 

 ٝ آهَٗ ١ٖ ٛیبكشٖ .

 ٍإشی إٖ٘ ؿ٠ ثٞى ؟

... ٚٗ ... ٚٗ 

 ٗٚ ٢٦َٟٗ ثٞىٕ ؟

 ٠ٛ ... إٖ ىیَِی ىاٙشٖ !

 ١بٙ ! ٛؼٞا ... آٍی ٛؼٞا !

 ثبیي إٖ ٝاهؼی إ ٍا ٗی ُلشٖ ؟

ٝهشی ىٍ ؿز ٍٕٝ ١ب ثب ىیَِاٙ ؿز ٗی ًٜي اُ ٛبٕ ٖٗشؼبٍ ث٠ یبى ىاٙشٖ آٙ هيیٖ ١ب ٢ٗشبة ٗی ُلز 

 إشلبىٟ ٗی ًٜي .

 ثبیي إٖ ٖٗشؼبٍ ٍٝی هٞىٕ ٗی ٌُاٙشٖ ؟

 ٠ٛ ! ... ٛ٘ی ىاٖٛ !

 ىٕز ىٍ ١ٞٗبیٖ ؿَٜ ًَىٕ .

 "هيایب !  "
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 ىٍ ػٞاث٘ ٛٞٙشٖ .

 "إٖ٘ ٢ٖٗ ٛیٖز !  "

 ٝ ثؼي ثب هٞىٕ كٌَ ًَىٕ ػؼت دبٕن اك٘وب٠ٛ ایی .

 ا دبى ًَىٕ .ٛٞٙش٠ إ ٍ

 ىٝثبٍٟ ٛٞٙشٖ .

"  َٟ٢٦ٗ" 

 اهٖ٘ ىٍ ١ٖ ٍكز .

 ٗٚ ٢٦َٟٗ ٛجٞىٕ !

 ىٝثبٍٟ دبى ًَىٕ ٝ ثبُ ٛٞٙشٖ .

 "ٛؼٞا  "

 ً٘ی ث٠ ؿ٢بٍ كَف إٖ٘ هیَٟ ٙيٕ .

 دٔ ًٜؼٌبٝی هٞىٕ ؿ٠ ٗی ٙي ؟

 ٗولق ًيإ إٖ إز ؟ "ٍ"كن ٛياٙشٖ ثياٖٛ آٙ 

 ا١بك٠ ًَىٕ .  "ٛؼٞا  "ىٍ اىا٠ٗ ی  

  "ٝ ٙ٘ب ؟  "

 ٝ ثبالهَٟ ثب ٛلٔ ػ٘یوی ، دیبٕ ٍا كَٕشبىٕ .

 إٖ٘ هَٜٚ ثٞى ؟

 ٌٗ٘ٚ ثٞى ثب ٜٙیيٙ إٖ٘ اهٖ ًٜي ٝ ثی هیبّ اىا٠ٗ ی دیبٕ كَٕشبىٛ٘ ثٚٞى ؟

! ٠ٛ 
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 ثؼٜت ىیَِ ٍ.ًبٗیبةِ ػِیِ ... كَكی ثِٙ !

 كشی اَُ إٖ٘ ٍا ىٕٝز ٛياٍی ، كو٤ ثِٞ آٙ ٗولقِ الًَىاٍ ؿیٖز ؟!

 ىهیو٠ ٥ّٞ ًٚیي سب دبٕن ثي١ي .٠ٕ 

 ٠ٕ ىهیو٠ ی ٕوز ٝ ًٚياٍ ٝ ًٜٚيٟ .

 ثبالهَٟ دیبٕ ػيیيی اُ اٝ آٗي .

 ١یؼبٙ ُىٟ دیبٗ٘ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ؿٖٚ ثَ ٗشٚ ىٝاٛيٕ .

 اُ آٜٙبیی ثب ٙ٘ب هٞٙٞهشٖ ثبٛٞ ، إٖ ثٖیبٍ ٛبة ٝ ُیجبیی ىاٍیي . "

 ٗٚ ٍاى٢َٗ ١ٖشٖ ، ٍاى٢َِٗ ًبٗیبة .

 ی٠ ٛٞیٖٜيٟ ١ٖشیي . ثَإ ػبٓج٠ ٠ً

 "ػٌٍ ثٜيٟ ٍٝ ثبثز ًٜؼٌبٝیٖ ثذٌیَیي ، ٗی سٖٞٛ ثذَٕٖ ُٛيُیِ ی٠ ٛٞیٖٜيٟ ، ؿ٦ٍٞی٠ ؟ 

 ٍاى٢َٗ !

 ٍاى٢َٗ ًبٗیبة !

 ثٞى . "ٍاى٢َٗ  "ٛبٕ ٗؼ٢ٞٓی ٠ً یي ػَ٘ ىٍ دی اٗ ٗی ُٚشٖ ، 

 ایٚ ىٝ ٕیالثیِ ُیجب ٝ ىٜٓٚیٚ .

 !إ٘ی ٠ً ١ٖ ٗـٍَٝ ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕیي ١ٖ ٢َٗثبٙ 

 ؿیِی ىٍٕز ٙجی٠ ػ٢ٌٖبی٘ .

 ث٠ ػٌٖ٘ ِٛبٟ ًَىٕ ٝ ُیَ ٓت ٝيای٘ ُىٕ .

 "ٍاى٢َٗ  "

 ٝ ؿ٠ ثَ ىّ ٖٛٚز سًَیت آٙ ٍٝٞر ىٜٓٚیٚ ٝ آٙ ٛبٕ ُیجب !
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 ٍاى٢َٗ !

 ثبٍ ىیَِ دیبٗ٘ ٍا هٞاٛيٕ .

 ث٠ ٗٚ ٗی ُلز ٛٞیٖٜيٟ ، اِٛبٍ ٛٞٙش٠ ١بی هٞىٗ ٍا ٛ٘ی هٞاٛي !

 ز ؟ٗی هٞإز ثياٛي ُٛيُی ٗٚ ؿ٦ٍٞ إ

 ؿ٦ٍٞ ثٞى ؟

 ُلز ؟ "ُٛيُیِ ٗٚ  "ٝاهؼب ؿ٠ ٗی ٙي ىٍ ٝٝق ؿیِی ٠ً ث٠ آٙ ٗی ُلشٖ 

 آ١ی ًٚیيٕ ، دبٕن ث٠ ایٚ ٕٞآ٘ ىٍ ٗوبی٠ٖ ثب دیبٕ ١بی هجٔی ، إٓبٙ سَ ثٞى .

 ٗٚ ١ٖ اُ آٜٙبیی ثب ٙ٘ب هٞٙلبٖٓ آهبی ًبٗیبة . "

ىٝٛیي ٝ ٍإش٘ ىٍ ػٞاةِ ٕٞآشٞٙ ٗی اّٝ ػَٟ ًٜٖ هيٗششٞٙ ٠ً ٙ٘ب ٦ٓق ىاٍیي ٠ً ٗٚ ٍٝ ٛٞیٖٜيٟ ٗی 

 "سٖٞٛ ث٠ ٍٝٞر ًبٗال هال٠ٝ ػٞاة ثيٕ 2 ٕوز ! 

 ٕوز !

ىٍ ٝاهغ ایٚ ٠ً٘ٔ ، ٗوشَٞ سَیٚ ٝ ىٍ ػیٚ كبّ ًبْٗ سَیٚ سؼَیلی ثٞى ٠ً ٗی سٞاٖٛشٖ اُ ُٛيُی إ اٍائ٠ 

 ى١ٖ .

 ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ىٍٝؽ ثِٞیٖ .

اَُ ٗـِٕ ١ٖ ىٕشٍٞ ث٠ ٌٕٞر ٗی ىاى ثبُ ١ٖ ىٝى اُ ػَِ ٕٞهش٠ إ ثَ ٗی  آٛويٍ ىاؽ ثَ ىّ ىاٙشٖ ٠ً كشی

 هبٕز ٝ ىٕشٖ ٍا ٍٝ ٗی ًَى .

 ػالٟٝ ثَ ایٚ ١یؾ ٝهز كَٝشی دی٘ ٛیبٗيٟ ثٞى سب ىؿْ ثبُی ٍا ثیبُٕٗٞ .

 ٗی سٞاٙ ُب١ی ١ٖ ىٍٝؽ ُلز .ُٛيُی آٛويٍ ثَای ٗٚ ٍٝی ىٍٝ سٜي ؿَهیيٟ ثٞى ٠ً كَاٗٞٗ ًَىٟ ثٞىٕ 

 ىاٖٛشٖ اَُ ٗبػَای ُٛيُی إ ٍا ثٜٚٞى ثبٍٝ ٛوٞا١ي ًَى ... ىٍٝؽ ؿَا كشی هٞىٕ ١ٖ ثبٍٕٝ ٛ٘ی ٙي !ٗی 
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ؿ٠ ًٖی ٌٗ٘ٚ ثٞى هجّٞ ًٜي ٠ً آىٗی ثب َٙای٤ ٗٚ ، ٗجلٞٓ ىٍ ىٕشبٙ یي ٗٚز ىیٞا٠ٛ ، ىٍ ایٚ ػ٢بٙ 

 ُٛيُی ٗی ًٜي ؟

 دٔ س١ٞیلی ثبهی ٛ٘ی ٗبٛي .

 ٞى .ًبكی ث َٙف كبٖٓثَای  "ٕوز  "١٘بٙ 

 ٠ً ٠ٛ ىٍٝؽ ثبٙي ٝ ٠ٛ ثبٌٍَٝٛىٛی .

 ٍٝی سوز ٖٓ ىاىٕ ىٕز ُیَ ؿب٠ٛ ٕشٞٙ ًَىٕ .

 ىٍ اٛشظبٍ دبٕو٘ ، ث٠ ػٌٔ اٝ هیَٟ ٙيٕ .

 یؼٜی ١ُٜٞ آىٗی ثٞى ٠ً ٕب٢ٓب دی٘ اُ الث٠ الی ٛٞٙش٠ ١بی٘ ٗی ٜٙبهشٖ ؟

 ٕب٢ٓبی ٛٞػٞاٛی إ ٍا ٠ً ١ٖ آؿٞٗ ثب ٝاّٟ ١بی اٝ ٌُٙز ٍَٗٝ ًَىٕ .

 هجَ اُ ٝػٞى ٗٚ ، ثَای ىّ هٞىٗ ٗشٚ ١بی ؿٜیٚ ٝ ؿٜبٙ ٗی ٛٞٙز .اٝ ثی 

 ٗٚ ٗی هٞاٛيٕ ٝ س٘بٕ ١ٍُٝبی س٢ٜبییٖ ٍا ثب ًٔ٘بر ػبىٝیی اٗ دَ ٗی ًَىٕ .

آٙ ىٕز ٗبی٠ ی اٛيًٖ اُ هٖٔ ، ثبػض ٙيٟ ثٞى ٠ً ثشٞاٖٛ ٍٝف دَ ٝالثز اٝ ٍا ٗیبٙ ٝاّٟ ٝاّٟ ایی ٠ً ٍع 

 ٗی ُى ، اكٖبٓ ًٜٖ .

 اى ٝػٞىٕ ١٘یٚ ثٞى ٠ً آى٢ٗب ٍا اُ الث٠ الی ٛٞٙش٠ ١بیٚبٙ ثٜٚبٕٖ .س٢ٜب إشؼي

 ١٘یٚ إشؼياى ٛٞل٠ ٛی٠٘ ثبػض ٙي ٠ً سب كي ػٜٞٙ ث٠ ایٚ ٍ.ًبٗیبةِ ٝثالٍ ٛٞیِٔ ؿَیج٠ ، ٝاثٖش٠ ٕٙٞ .

هٖٔ ٍ. ًبٗیبثی ٠ً اُ ٙبِٛىٟ ٕبِٓی ثب ىٜٓٞٙش٠ ١بی٘ ُٛيُی ًَىٕ ٝ ... ٙبیي اٝال ث٠ سؤیي اُ اٝ ىٕز ث٠ 

 ثَىٕ .

 اٝیی ٠ً ١یـٞر ایٚ ٥َكياٍ ىٝ آس٠ٚ اٗ ٍا ٜٛٚبهز ٝ ٛيیي سب اَُٗٝ !

 اٗب ایٚ ٍاى٢َٗ ًبٗیبة ١٘بٙ آىٕ ٕب٢ٓبی دیٚیٚ ثٞى ؟
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 ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ، ؿٞٙ ىٜٓٞٙش٠ ١بی ػيیيٗ ٍا ١ُٜٞ ٛوٞاٛيٟ ثٞىٕ سب ه٢بٝس٘ ًٜٖ .

اُ سٜبه٠ ١بی ثی ٛظیَی ٠ً ١َ اٝیی ٠ً اُ ىٕز ٛٞٙش٠ ١بی دیٚیٜ٘ ٗی ٜٙبهشٖ ، ٗؼ٘ٞػ٠ ایی ثٞى 

 اٖٛبٛی ٍا ػٌة هٞىٗ ٗی ًَى .

 سٜبه٠ ٠ً ٗی ُٞیٖ ٝاهؼب سٜبه٠ ثٞى .

 ٗؼؼِٟ ی ٛبثبٍٝ یي ٗظْ

 ٝ ىٍیبی ًٍٟٛٞٞ ؿٍَٝ ثٞى 

 َٕٜ ثٞى ٝ ػٞیجبٍ .

 ! ثبٍٟ یي ایی كبىط٠

 ! ٛبثبٍٝ ١بی ٛب٢ُبٛی اُ دَ

 ! سبثٖشبٙ ست ٤ٕٝ...  اكِا ٍٝف ٖٛیٖ یي ٗظْ

 ! هيا ٍٝف اُ ٍٝكی

 ! آؿبُ...  ٝ س٘بٕ ثٞى

 ! كَیبى...  ٝ ٌٕٞر ثٞى

  ! ػ٢بٙ كویوز ٗلبّ سَیٚ

 ... ٍٝیبی ١٘ی٠ٚ ىٍ هٞاث٢بیٖ ثیياٍ

 ! آُاىی ، دَ اُ كٞبٍ سَیٚ َٗىا٠ٛ

 ! آؿبُ ثی َٙٝع ، یي اُّ ثٞى

 ! دبیبٙ ثی دبیبٙثٞى ، اثي

 آٍی اٝ ىٍ اٝع ثی هجَی ، ٗؼجٞى ٗٚ ٙيٟ ثٞى .
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 ٛ٘ی ٜٙبهز ٝ ٗٚ اٍٝا اُ هٞىٗ ث٢شَ ٗی ٜٙبهشٖ . َٗىی ٠ً ٗٚ ٍا

 ایٚ هيای دبٍاىًٝٔ ١بی ٛب ٜٗش٢ب !

 ىٖٓ ٗی هٞإز ١ُٜٞ ١ٖ ١٘بٙ ثبٙي .

 َٗىی ٠ً ثب هیبّ ٍاكز ٗی ٙي دَٕشٚ٘ ًَى .

ٙبیي ٖٗوَٟ ث٠ ٛظَ ٗی ٍٕیي ٠ً یي ٛلَ ٍا س٢ٜب اُ ٍٝی ٛٞٙش٠ ١بی ثی ٗوب٥ج٘ ، ثٜٚبٕی ٝ ه٢بٝر ًٜی 

 ٠ً ٗٚ ىٍ ىٜٓٞٙش٠ ١بی اٝ ٗی ىیيٕ ، ٝاّٟ ١ب ٛجٞىٛي ... ٠ٛ !اٗب ، ؿیِی 

 ١ٖ آؿٞٗ ١ًٜٖ ٗی ٙي . ٗیبٙ ًٔ٘برِ ث٠ ١ٖ دیـیيٟ اٗ ، ٍٝف اٝ ثٞى ٠ً

 ٍٝكی ٠ً آٛويٍ ٗلٌٖ ٝ ُیجب ٝ هيایی ثٞى ٠ً ٛ٘ی سٞاٖٛشی ػبٙو٘ ٛٚٞی .

 ١ٚياٍ ًٞؿي هَِٗ ٍَِٛ دبٕو٘ ، ٍٙش٠ ی اكٌبٍٕ ٍا اُ ١ٖ ُٖٖز .

 ثَىٕ .ىٕز دی٘ 

 ٓؼٜشی !

 ٛ٘ی ىاٖٛ ؿَا ىٕز ىیَِ ىٕز اُ َُٟٓ ثَ ٛ٘ی ىاٙز .

 ثبُ ١ٖ دیبٕ اٝ ٠ً ٗی آٗي ػبیی ٗیبٙ ًََٗ اػٞبة ثيٖٛ ٠ُِٓٓ ٗی ٙي .

 آهَ ١ُٜٞ ١ٖ ثبٍٝ ٛ٘ی ًَىٕ اٝ ... َٗا ٗوب٥ت هَاٍ ىاىٟ ثبٙي .

 دیبٗ٘ ٍا ثبُ ًَىٕ ٝ ث٠ ػ٘الس٘ هیَٟ ٙيٕ .

٘بٕز ٠ً ٗوب٥ت ٍٝ كشی ثب یي ٠ً٘ٔ ، سب ایٚ كي ث٠ ١َ ؿیِی ًٜؼٌبٝ ٕوز ؟! ایٚ كٚ ٛٞیٖٜيُیِ ٙ "

 "ًٜیي ؟ 

 اُ ٥ِٜ ٛب ٗلٖٞٓ دیـیيٟ ىٍ ًٔ٘بس٘ ، ٓجوٜيی ًٜغ ٓجٖ ٖٛٚز .

 دٔ ایٚ َٗى َُِٗٗٞ ىٕٝز ىاٙشٜی ١ٖ ثٔي ثٞى ثب ٝاّٟ ١بی٘ ، ٙی٦ٜز ًٜي .
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كيی ػؼیت ٝ ث٠ ٙير ٗؼٌٝة  سٍٞٞ ٙی٦ٜز ثَای ٙوٞیز ٗلٌ٘ی ٠ً اُ اٝ ىٍ ١ًٚ دٍَٝاٛيٟ ثٞىٕ سب

 ًٜٜيٟ ثٞى .

 ایٚ ىیَِ اُ سٜبه٠ ١ٖ ، ُبٗی آٙ ٥َف سَ ٗی ٍكز .

 آٍإ ٓت ث٠ ىٛياٙ َُكشٖ ٝ اِٛٚز ١بیٖ ٍا ثَ كَٝف ٍهٞبٛيٕ ٝ ٛٞٙشٖ .

اثيا هٞيٕ ث٠ ٝػٞى آٍٝىِٙ كِٔ ًٜؼٌبٝی ٛجٞى ، َٝكب ایٚ ٠ً٘ٔ، ث٢شَیٚ سٞٝیلی ثٞى ٠ً ٗی سٖٞٛشٖ  "

 " هيٗششٞٙ ػَٟ ًٜٖ

 دیبٕ ٍا كَٕشبىٕ .، ثب ُِٗ هلیلی اُ ٓجٖ 

ىٍٝؽ ؿَا ، ٠ُٙٞ ایی اُ ٍٝف ًَٕ٘ ىهشَا٠ٛ إ ، ٝاهؼب هٞيِ ث٠ ٝػٞى آٍٝىٙ كِٔ ًٜؼٌبٝی ىٍ ١ًِٚ اٝ 

 ٍا ىاٙز .

ایٚ ىهشَى ٙی٦بٙ ٝ ػبٙن دی٠ٚ ٠ً ١َ ٓلظ٠ ثی٘ اُ دی٘ ٝػٞى َٕى ٝ ین ُىٟ ی ٛؼٞایِ كبّ كب١َ ٍا ، 

 سٖویَ ٗی ًَى .

 ى ثی َٙٗی ٠ً كبٓی اٗ ٛ٘ی ٙي یي ُٙ ثیٟٞ إز .ىهشَ

 یي ٗبىٍ إز .

 ... سوَیجب ١ِ٘ی ىیٞا٠ٛ ثٞىٛي . ٝ ػَٝٓ هبٛٞاىٟ ایی ٠ً

 ثب یبىآٍٝی ٗٞهؼیشٖ ، ه٦َٟ اٌٙی ًَٕ٘ ثَ سجٔز ٍیوز .

 ایٚ َٗىِ ًبِْٗ ٍٝیب١بیٖ ... سب اثي یي ٍٝیبی ٗلبّ ثبهی ٗی ٗبٛي .

 ِ س٘بٕ ػیبٍ ، ٛ٘ی ٍٕیي ." آٛی٘ٞٓ "ىٕز ٗٚ ١یـٞهز ث٠ ایٚ 

 ثبُ ١ٖ آٟ اُ ػَِٕ ثَهبٕز .

 ىٍ اٛشظبٍ ثَای دبٕو٘ ، دٖشی ػيیي ٛٞٙشٖ ٝ ث٠ ٝلل٠ ی اٝٔی اٛؼ٘ٚ كَٕشبىٕ .

 ىٜٓٞٙش٠ ایی ٠ً ١٘بٙ ٓلظ٠ ، اُ دٔ آٟ ُٕٞاٖٛ ، ىٍ ١ًٚ ٗشٞٓي ٙي .
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 ؿیِی ثب ایٚ ٢ٗ٘ٞٙ .

 "آٛی٘ٞٓ  "

 ! آٛی٘ٞٓ آٟ "

 ... ىٝاٛيٟ ٍی٠ٚ ٍٖٝك ث٦ٚ ىٍ ثٞىٛز آٛويٍ

 ! ایی ٙيٟ ٗٚ هٞى اِٛبٍ ٠ً

 ! ًٚي ٗی دَ ٠ً إز ػبٙ اِٛبٍ...  ٛیٖشی ٠ً طبٛی٠ ١َ

 ... ثِٖٛ هيٕ ٠ً ١ٖ ىٛیب س٠ سب

 ... ًٜٖ ٕیبٟ اَُ ١ٖ ٍا ػ٢بٙ ًبؿ١ٌبی س٘بٕ

 ... ٙٞى ٛ٘ی هٞة ػبٖٛ كبّ ١ٖ ثبُ

 ... إز ٍٝف ٍاكز ثٞىٛز

 ... ِٛب١ز

 ! ثيٙ ث٠ إز ػبٙ ٗلٌٖ هلْ ِٛب١ز

 ... ٗیجیٜی

 ! ٛٞیٖٖ ٗی ١ٌیبٙ آٍی...  ىإٍ ست

 ... ٍا ار ٕشبٍٟ اُ دَ ٕیبٟ ِٛبٟ...  ٍا ٍٝف ٛبثز...  ٍا ثٞىٛز

 ! ُٖٛ ٗی س١ٖٞ

 ! هٞاث٢بیٖ ػبٓیؼٜبة آٟ

 "؟  آیی ٗی

 یؼٜی ٗی ىاٖٛز ٠ً آٛی٘ٞٓ ؿیٖز ؟
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 ثبُ ١ٖ ٗی سٞاٖٛشٖ ًٜؼٌبٝٗ ًٜٖ ؟

 

 

 

*** 

 2ٍاى٢َٗ

 ٍا ٛٞٙیيٕ . إ ىاىٕ ٝ ػَػ٠ ی ىیَِی اُ ه٢ًٟٞ٘ ٝ هٕٞی ث٠ سٚ هٚي ٙيٟ 

 ٥ؼ٘٘ ٍا ىٕٝز ٛياٙشٖ .

 َٗؿٞة ٛجٞى .

هب٠ٓ ُیبى ه٢ٟٞ ٛ٘ی هٍٞى ٠ً ثياٛي ؿ٠ ٗبًٍی ث٢شَ إز ، َٝكب ث٠ هب٥َ ٗٚ هَیيٟ ثٞى ٝ ٗٚ ١ٖ ث٠ اكشَإ 

 ٦ٓل٘ ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ اػشَا١ی ثٌٜٖ .

 ٟ ثٞى ٝ هٞي ثَُٚشٚ ٛياٙز .ایٚ هٞاة ٓؼٜشی ١ٖ ٠ً دَیي

َُؿ٠ هب٠ٓ ٗی ُلز ث٠ هب٥َ ١٘یٚ َٗٞف ثبالی ه٢ٟٞ إز ٠ً ای٦ٍٜٞ ثی هٞاثی ث٠ ٠ًٔ إ ٗی ُٛي اٗب 

 . ىٕز اُ ایٚ ٛٞٙیيٛیِ ػِیِ ثَىإٍ كب١َ ٛجٞىٕ ث٠ هب٥َ هٞاثیيٙ ، 

 ثبٍ ىیَِ ث٠ ٝلل٠ ی ٛ٘بیَِٚ ٓجشبثٖ هیَٟ ٙيٕ .

آٙ ٕٞی ایٚ ك٢بی ٗؼبُی ثَای كَك٢بیٖ دبٕن ٗی ٛٞٙز ، ثيػٍٞی ثَایٖ ایٚ ىهشَِ ؿَیج٠ یِ َُٗٗٞ ، ٠ً 

 ػالٗز ٕٞاّ ٙيٟ ثٞى .

 ٛ٘ی ك٢٘یيٗ٘ ٝ ایٚ ث٠ ٙير ًالك٠ إ ٗی ًَى .

١ًٚ  هیٔی ثب هٞىٕ ًٜٔؼبٍ ٍكشٖ سب ث٠ اٝ دیبٕ ٛي١ٖ اٗب ، ٛٞٙش٠ ١بی سٔن ٝ ِٕٜیٜ٘ ، آهَ ًبٍ ىٕشٖ ىاى ٝ

 ًٜؼٌبٕٝ ٍا ث٠ ٕٞی هٞى ًٚیي .



 رمان نجوای ناجی

 

 251  ناجی جواین

 

 ٖ ٗی هٞإز ثياٖٛ دٚز ایٚ سٔویِ ثی دبیبٙ ؿ٠ ًٖی ٝػٞى ىاٍى .ىٓ

 دیبٕ ىاىٕ ٝ دبٕن ١بی٘ ٍا یٌی دٔ اُ ىیَِی هٞاٛيٕ ٝ ث٠ ػبی ٍٝٙٚ ٙيٙ ، ُیغ ٝ ُیغ سَ ٙيٕ .

ٗؼَكی ًَى ٝ ٗٚ ث٠ اكش٘بّ هَیت ث٠ یویٚ ٗی ىاٖٛشٖ ىٍٝؽ  "ٛؼٞا  "یي ىهشَ ثٞى ، ىهشَی ٠ً هٞىٗ ٍا 

 ٗی ُٞیي .

 ٘ی ٛجٞى ٠ً ١َ ٍُٝ ثٜٚٞی ! اُ آٙ ا٢ٕ٘بی ً٘یبة ٝ ٛبة .ٛؼٞا إ

 ٗظال ٗی هٞإز هٞىٗ ٍا هبٛ ٝ یٞٛیي ٛٚبٙ ى١ي .

 ىهشَاٙ ایٚ ٗيٓی ُیبى ىٍٝ ٝ ا٥َاكٖ ثٞىٛي .

 هٞى ٍا ثب إٖ ١بی سي ٝ ث٠ هّٞ هٞىٙبٙ ثب ًالٓ ٗؼَكی ٗی ًَىٛي سب ث٠ ؿٖٚ ػٌاة سَ ثیبیٜي .

 "ٕوز !  "ٛيُی یي ٛٞیٖٜيٟ ؿ٦ٍٞ إز ػٞاة ًٞسب١ی ىاى 2 ىٍ ػٞاة ٕٞآٖ ىٍ ٍٗٞى ای٠ٌٜ ُ

 ثی اهشیبٍ هٜيیيٕ .

 ؿٜي ٕبٓ٘ ثٞى ؟ "ث٠ ظب١َ ٛؼٞا  "ایٚ 

 دبِٛىٟ ؟ ٙبِٛىٟ ؟

ٛ٘ی ك٢٘یيٕ ایٚ ٛٞػٞاٛبٙ اَُٗٝی ؿَا كٌَ ٗی ًٜٜي ٠ً سیخ ٙوٞیشیِ ؿِ٘یٚ ، آ٢ٛب ٍا ػٌاة سَ ٛٚبٙ ٗی 

 ى١ي !

 ػَٜ ُىُبٙ ٠َُٜٕ ُٛيُی ٗی ًٜي .اٍى ىٍ ىّ ٠ً اِٛبٍ ى "ٕوز  "ؿٜبٙ ٗی ُلز 

 ؿ٠ َُٗ٘ ثٞى َِٗ ؟

 ديٍٗ ث٠ ٕبُ اٝ ٛ٘ی ٍهٞیي ؟

 ىٕٝز دَٖٗ ه٢َ ًَىٟ ثٞى ؟

 ٗبىٍٗ ٛبُ ٝ اىای ًٞىًب٠ٛ اٗ ٍا ىٍى ٛ٘ی ًَى ؟
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 ىیَِ ِٕٜیٚ سَیٜ٘ آٙ ثٞى ٠ً ٌٖٙز ػٚوی هٍٞىٟ ثبٙي !

 ثَای٘ ٛٞٙشٖ .ثب اثَٝی ثبال اٛياهش٠ دٞكی ًٚیيٕ ٝ ػٞاثی دَ ًٜبی٠ 

 ًٜؼٌبٝ ؿیِی ١َ ث٠ كي ایٚ سب ، ٠ً٘ٔ یي ثب كشی ٍٝ ٗوب٥ت ٠ً ٙ٘بٕز ٛٞیٖٜيُیِ كٚ ایٚ! ؟ ٕوز "

 " ؟ ًٜیي

 ثَ ُِی٠ٜ ی إٍبّ ًٔیي ًَىٕ .

 ثَای ٌٍُاٙ ایٚ ٙتِ ٥ٞالٛی ٝ ایٚ ثی هٞاثیِ ٕ٘غ ، ََُٕٗیِ هٞثی ثٞى .

 ١ٖ ػبٓ٘ی ىاٙز .ىٕز اٛياهشٚ ایٚ ىهشًَبِٙ ٍٝیب ُىٟ ِ هیبّ دَىاُ 

 ث٠ اٛياُٟ ی سبٍ ث٠ سبٍِ ١ٞٗبی َٕٕ ثب ىهشَاٛی ٠ً هٞي هٞة ٛٚبٙ ىاىٙ هٞى ٍا ىاٙشٜي ٗٞاػ٠ ٙيٟ ثٞىٕ .

آٙ اٝایِْ ػٞاٛی  ؿیِی كيٝى ١ٚز ٕبّ دی٘ ، یي ثبٍ ٛیِ٘ ٗبٍی هٞٗ ه٤ ٝ هبّ ، ٠ً ایٚ ٗٞٗ َٗىٟ 

آٙ هٞىٕ اّى١ب ٙيٕ .دبُ آٙ ث٠ ثؼي ٗظْ یي ثبُی ١بی ىٓجَا٠ٛ ٍا هٞة ثٔي ثٞى ، هٍٞىٟ ثٞىٕ ٝ ثؼي اُ 

 ََُٕٗی ًٞسبٟ ٗير ٙي... ٍا١ی ثَای ٌُاٍاٙ ٝهش٢بی ًٞسبِٟ ثی ًبٍی .

ٗیبٙ هٌٚی ٝ ِٕٜیٜیِ كٚبٍ ًبٍ ، ایٚ ػٍٞ ََُٕٗی ١ب ثبػض ٗی ٙي آٙ الی٠ ی ٙی٦ٜز ٥ٔت ٍٝكٖ ، 

 ٛلٖی ثٌٚي .

 دبٕن ىاى . إ ٍا ٗی هٍٞىٕ ٠ً ث٠ ٕٞآٖىاٙشٖ س٠ ٗبٛيٟ ی ًبحِ ه٢ٟٞ 

 سٖٞٛشٖ ٗی ٠ً ثٞى سٞٝیلی ث٢شَیٚ ٠ً٘ٔ، ایٚ َٝكب ، ٛجٞى ًٜؼٌبٝی كِٔ آٍٝىِٙ ٝػٞى ث٠ هٞيٕ اثيا "

 " ًٜٖ ػَٟ هيٗششٞٙ

 آهَیٚ ٠ً٘ٔ ٍا ٠ً هٞاٛيٕ ثی اهشیبُ ٠ُِٗٗ ًَىٕ .

 "آٍٟ ػٞٙ هٞىر !  "

 ٗٚ ٍا اك٘ن كَٟ ًَىٟ ثٞى ؟

 ًَىٙ ثیٚشَ ٗٚ إز .س٘بٕ ًٔ٘بس٘ ىاى ٗی ًٚیي ٠ً هٞيٗ ًٜؼٌبٝ 
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 ایٚ ىهشَ یب ُیبىی ثـ٠ ثٞى یب ُیبىی اك٘ن !

 ًبح ٍا ٍٝی ٗیِ ًٜبٍ سوز ٌُاٙشٖ ٝ ث٠ ىیٞاٍ سٌی٠ ُىٕ .

 ٗٚ ٍٝ ٛ٘ی سٞٛی ُّٞ ثِٛی ػٞػ٠ ًٞؿٞٓٞ !_

 ٓجوٜيی ُىٕ .

 كش٘ب كبال ثب هٞىٗ كٌَ ٗی ًٜي ٠ً ؿويٍ ىٍ ؿٖٚ ٗٚ ػٌاة ػٟٔٞ ًَىٟ إز .

 آهَ ایٚ ثبُیِ ًٞىًب٠ٛ ی هٜيٟ ىاٍ ؿ٠ ٗی ٙٞى .سب ثَهٖٞ ثجیٜٖ  سٞ٘یٖ َُكشٖ ثب ٕبُ اٝ

 آٗيٕ ػٞاثی ثٜٞیٖٖ ٠ً ٗشٞػ٠ ٙيٕ دٖز ػيیيی إٍبّ ًَىٟ إز .

 ثب ًٜؼٌبٝی دٖش٘ ٍا هٞاٛيٕ .

 ٍٝٞسٖ ىٍ ١ٖ ٍكز .

 ثبُ ٗج٢ٖ ٙي .

 اٙز .آىٗی ٠ً دٚز ایٚ ىٜٓٞٙش٠ ١ب ثٞى ثب ًٖی ٠ً ىاٙز ث٠ ٕٞا٢ٓبی ٗٚ دبٕن ٗی ىاى كَم ى

 اِٛبٍ ٠ً ىٝسب آىٕ ثبٙي .

 ػ٠ٔ٘ ثٜيی اٗ ٙجی٠ ثٞى اٗب ٍٝف ًٔ٘بس٘ ٠ٛ !

 ایٚ ثبػض ٗی ٙي ُیغ ٕٙٞ .

 ؿٖٚ٘ ٍٝی ثو٘ دبیبٛی دٖش٘ طبثز ٗبٛي .

 یي سًَیتِ ٠ً٘ٔ ىٍ ایٚ ٗیبٙ ثَایٖ ث٠ ٙير آٜٙب ثٞى .

 "ػبٓیؼٜبة هٞاث٢بیٖ !  "

 ، ٛٞٙش٠ ایی هٞاٛيٟ ثٞىٕ .اِٛبٍ ایٚ ػ٠ٔ٘ ٍا هجال ػبیی ىٍ ٙؼَی ، ىإشبٛی 

 ٙبیي اٝ ١ٖ ٛٞٙش٠ ١بی٘ ٍا اُ ػبیی اهشجبٓ ٗی ًَى .
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 ثی ٙي ١٘ی٦ٍٜٞ ثٞى ، ٠َُٛٝ ٛجبیي ایٜويٍ سلبٝرِ اكٖبٕی ٗیبٙ ؿز ١ب ٝ ىٜٓٞٙش٠ ١بی٘ دی٘ ٗی آٗي .

 ى١بٙ ًغ ًَىٕ ٝ ثبُ ١ٖ ٗشٜ٘ ٍا هٞاٛيٕ .

 ؿ٠ ثٞى ىیَِ ؟ "آٛی٘ٞٓ  "

 ١ؼیت ٝ ؿَیت ثٞى ؟ایٚ ىهشَ ؿَا سب ایٚ كي 

 ثب ١٘بٙ اهٖ ؿٔیظی ٠ً ٗیبٙ اثَٝ ١بیٖ ٖٛٚش٠ ثٞى ثَای اٝ دیبٗی ٛٞٙشٖ .

ٗی سٖٞٛ ثذَٕٖ ٙ٘ب ؿٜي ٕبٓش٠ٛٞ ؟ سلٞیالسشٞٙ ؿويٍٟ ؟ ٝ ٦ٓلب ی٠ س١ٞیق ١ٖ ىٍ ٍٗٞى ایٚ آٛیٕ٘ٞی ٠ً  "

 "ىٍ ٗشٜشٞٙ آٍٝىیي ثيیي . 

 ٜٗشظَ دبٕو٘ ٗبٛيٕ .

 ی ثبٖٙ ؟ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ثبیي ٜٗشظَ ؿ٠ ػٞاث

اُ ٕٞیی كٔ ٗی ًَىٕ ٗظْ س٘بٕ ىهشَاٛی ٠ً ٗی ٜٙبهشٖ هبثْ دیٚجیٜی إز ٝ اُ ٕٞیی ٗيإ ٝ ٗيإ ثَایٖ 

 ٗج٢ٖ سَ ٗی ٙي .

 ایٚ كٔ ُیؼی ًالك٠ إ ٗی ًَى ، ػبىر ًَىٟ ثٞىٕ آىٕ ١ب ٍا ث٠ َٕػز ثٜٚبٕٖ .

 ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ سلْ٘ ًٜٖ ىٕز ًٖی ثَایٖ ٍٝ ٛجبٙي .

 ًٜٖ . ٗٚ ثیٖز ٝ ىٝ ٕب٠٘ٓ ٝ ٓیٖبِٛٔ ُثبٙ اِٛٔیٖی ىإٍ . هٞا١٘ ٗی "دبٕن ىاى 

ىٍ ٍٗٞى آٛی٘ٞٓ ١ٖ ثبیي هيٗششٞٙ ػَٟ ًٜٖ ٠ً ٍٝف ١َ آىٗی ی٠ ٛی٠٘ ی ػٜٔ ٗوبٓق ىاٍٟ ، یؼٜی ٍٝف 

یي ُٙ ، ی٠ ٛی٠٘ ی َٗىا٢ٛياٍٟ ٠ً ث٠ اٝٙ آٛی٘ٞٓ ٗی ُٚ ٝ ٍٝف یي َٗى ی٠ ٛی٠٘ ی ُٛب٠ٛ ىاٍٟ ٠ً إ٘٘ 

ػبٙن اٝٙ ٛی٠٘ ی ىٍٝٛی هٞى٠ٙ ، ٝ ثیٚ آىٗبی ىٛیب ىٛجبّ ًٖی ٗی َُىٟ ٠ً ثیٚشَیٚ  آٛی٘بٕز . ١َ ًٖی

ٙجب١ز ٍٝ ث٠ اٝٙ ٛی٠٘ ی ىٍٝٛی٘ ىاٙش٠ ثب٠ٙ ٝ ػبٙو٘ ٗی ٠ٙ ٝ ١َ ؿويٍ ایٚ ٙجب١ز ثیٚشَ ثب٠ٙ ػٚن 

 "١ٖ ػ٘ین سَ ٗی ٠ٙ . ث٠ ػجبٍسی آٛی٘ب ٝ آٛی٘ٞٓ ، ٗؼٚٞم ٗظبٓی آى٢ٗب ١ٖشٚ . 

 ٍا ثب اٙشیبم ٝ ًٜؼٌبٝی هٞاٛيٕ .سب دبیبٙ ػ٘الس٘ 
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 ایٚ ىهشَ ثیٖز ٝ ىٝ ٕب٠ٓ ؿیِی ٍا ٗی ىاٖٛز ٠ً ٗٚ ٛ٘ی ىاٖٛشٖ .

 آٛی٘ب ؟

 آٛی٘بی ٗٚ ؿ٠ ٌٙٔی ثٞى ؟

 هشَی ىٍ دٔ دَىٟ ١بی اث٢بٕ ثٞى .آٛی٘بی ٗٚ ى

 ثب ٍٝٞسی ٠ً ٗظْ ٢ٗشبة ٗی ىٍهٚیي .

 ٝػٞىٗ ٜٗجغ آٍاٗ٘ ثٞى .

 إٓ٘بٛی ثٞى .آٛی٘بی ٗٚ ثبٛٞی 

 كَٙش٠ ی دبًی ٠ً ٝيای هٜيٟ ١بی ظَیل٘ ٕٗٞیویِ ث٢ٚشی ثٞى .

 ٜٙیيٙ ٝيای٘ ، كٖی ٙجی٠ ث٠ هٞاثیيٙ ىٍ دَ هٞ ٍا ث٠ آىٕ ٗی ىاى .

 هٔج٘ ٍا اُ ٗیبٙ دٜؼَٟ ی ؿٚ٘بٛ٘ ٗی ىیيی .

 ىٕشبٛ٘ ُٛيُی ٗی ثوٚیي .

 آٛی٘بی ٗٚ ؿیِی ٙجی٠ ث٠ یي كَٙش٠ ثٞى .

 ٜیٚ ٗٞػٞى ٛبُٛیٜی ٍا ٗیبٙ آى٢ٗبیِ هبًٖشَیِ ػ٢بٙ ، دیيا ًٜٖ .ُ٘بٙ ٛ٘ی ًَىٕ ثشٞاٖٛ ؿ

 ١٘بٙ هیبّ َُٜ ٗج٢ٖ٘ ث٘بٛي . آٛی٘ب ث٢شَ ثٞى ىٍایٚ 

 ٗظْ ُیجبی هلش٠ ایی ٠ً ١َُِ ثیياٍ ٛوٞا١ي ٙي .

 آ١ی ًٚیيٕ ٝ ىٍ ػٞاة اٝ ثب ٌٗظی ٥ٞالٛی سبیخ ًَىٕ .

، ٙ٘ب هٞىسٞٙ ٘بی ٗٚ اٝال ٝػٞى هبٍػی ٛياٍٟ ، ٍإش٘ االٙ ٠ً كٌَ ٗی ًٜٖ آٛیٖٗئ٠ٔ ی ػبٓجی ثٞى  "

 "ایٚ آٛی٘ٞٓ ٍٝ دیيا ًَىیي ؟ 

 ىاى ، ٗج٢ٖ سَ اُ هجْ . ُِٜیدبٕن 
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٘٘ ٌَٛىٟ ثٞىٕ ... ١٘ی٠ٚ آٛیٕٖ٘ٞ ًٜبٍ ٗٚ ثٞىٟ ٝ ١ٖز ... كشی ثب ٝػٞى ای٠ٌٜ ٗٚ ٗٚ ١یـٞهز ُ "

 "آٛی٘بی اٝٙ ٛیٖشٖ ! 

 دٞكی ًٚیيٕ .

 ای ثبثب !

 ٚشَ ٗـِ ٗٚ ٍا ٗی دیـبٛي .ایٚ ىهشَ ١َ ٓلظ٠ ثی

 ىٖٓ ٗی هٞإز ثياٖٛ ایٚ ٗٞػٞى َُٗٗٞ ؿ٠ ٌْٙ ٝ ٙ٘بیٔی ىاٍى .

 اُ ػ٘ي ثٞى یب ؿیَ ػ٘ي ، ث٠ ١َ كبّ ٗٞكن ٙيٟ ثٞى ٠ً ٗٚ ٍا ٖٛجز ث٠ هٞىٗ ثی ٢ٛبیز ًٜؼٌبٝ ًٜي .

 كٌَی ًَىٕ ٝ ٛٞٙشٖ .

 "ی ایٚ ٗش٢ٜبی ُیجب ، ؿ٠ ٌٙٔی٠ ؟ اٌٗبٛ٘ ١ٖز ٠ً ی٠ ػٌٔ اُ ٙ٘ب ثجیٜٖ ؟ ىٕٝز ىإٍ ثيٖٝٛ ٛٞیٖٜيٟ "

 ی ثیٖز ٝ ىٝ ٕب٠ٓ ٍا ٗؼٖٖ ًٜٖ . "ٛؼٞا  "ٛ٘ی سٞاٖٛشٖ ىٍ ١ًٜٖ ایٚ ٗظال 

 ١یؾ سٍٞٞی اُ اٝ ىٍ ١ًٜٖ ٌْٙ ٛ٘ی َُكز .

 دبٕو٘ اهٖ٘ ٍا ىٍ ١ٖ ثَى .

َٜٙٗيسٞٙ ٗشبٕلب٠ٛ ١یؾ سٞٞیَی اُ هٞىٕ ىٍ ٕیٖشٖ ٛيإٍ ٠ً ثَای ٙ٘ب ثلَٕشٖ ٝ اَُ ١ٖ ىاٙشٖ ثبُ ١ٖ  "

 "ٗی ٙيٕ ، ؿٞٙ ٝاهؼب َٙای٦٘ ٍٝ ٛيإٍ ٠ً ثوٞإ ػٌٖی ثلَٕشٖ . 

 ٛ٘ی ىاٖٛ ایٚ َٗىٕ ؿَا ایٜويٍ ىٍٝؽ ٗی ُلشٜي ؟

 "ثجوٚیي ٛ٘ی هٞإ ػٌٖٖ ٍٝ ث٠ ٙ٘ب ٛٚٞٙ ثيٕ  "اَُ ٛ٘ی هٞإز ػٌٖ٘ ٍا ثجیٜٖ ًبكی ثٞى ثِٞیي 

 ىیَِ ایٚ ٠٘١ دیـبٛيٙ ٝ ث٢ب٠ٛ آٍٝىٙ ؿ٠ ثٞى ؟

 هشَی اَُٗٝی اُ هٞىٗ ػٌٔ ٛياٙش٠ ثبٙي ؟َِٗ ٗی ٙي ى

 . ایٚ ىیَِ اُ آٙ كَك٢ب ثٞى
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 َٙای٦٘ ؟

 َٙای٦٘ َِٗ ؿ٠ ٌٗٚٔی ىاٙز ؟

 ُیبىی ُٙز ثٞى ؟

 ديٍ ٝ ٗبىٍٗ ٕوز ُیَ ثٞىٛي ؟

 ٙبیي اٝال ىهشَ ٛجٞى ٝ كو٤ ٗٚ ٍا ىٕز اٛياهش٠.

 ًالك٠ ٛلٔ ثیَٝٙ ىاىٕ .

 اُ ایٚ كٌَ ث٠ ٙير ػٞجی ٙيٕ .

 ٓجشبة ٍا هبٗٞٗ ًَىٕ . ٕبیز ٍا ثٖشٖ ٝ

 ٓؼٜشی !

 *** 

 

 ٛؼٞا 2

 ؿَاؽ ٠ُٙٞ ی ػٌٖ٘ هبٗٞٗ ٙي .

 آٛی٘ٞٓ ٍكز !

 ثيٝٙ هياكبكظی ...

 سَٓ ث٠ ػبٖٛ اكشبى .

 ٌٜٛي ىیَِ ٛیبیي ؟

 ٙبیي ٛبٍاكز ٙيٟ !

 كن ٛياٙز ٛبٍاكز ٙٞى .
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 ىٍهٞإز ػٌٔ اُ یي ىهشَ ، ؿیِی ٛجٞى ٠ً ىٍ ك١ََٜ ٗٚ ث٠ ٍاكشی دٌیَكش٠ ٙٞى .

 كشی اَُ آٙ ىٍهٞإز ًٜٜيٟ ، ٍاى٢َٗ ًبٗیبة ثبٙي !

 اٗب اَُ ٛیبیي ...

 هت ٛیبیي ! َٙاكشٖ ٢ٖٗ سَ ثٞى .

 اٗب َِٗ َٙاكز ثب یي ػٌٔ اُ ثیٚ ٗی كز ؟

 آٍی ٗی ٍكز !

 َٙاكشٖ ٠ٛ ... َٖٙٗ اُ ثیٚ ٗی ٍكز !

 ٠ٛ ىٖٓ ٍا١ی ثٞى ٝ ٠ٛ ػؤٖ .

 ٗٚ ٠ً ١یـٞهز ىٕشٖ ث٠ آٙ ٗبِٟ ثٜٔي ، ٛ٘ی ٍٕیي .اٝال ثٌِاٍ ثَٝى ٝ دٚز َٕٗ ٍا ١ٖ ِٛبٟ ٌٜٛي ، 

 ٗی ٖٛٚشٖ ٍٝیب ث٠ ١ٖ ٗی ثبكشٖ ٠ً ؿ٠ ثٚٞى ؟

 ١٘بٙ ث٢شَ ٛجبٙي ، ثٞىٛ٘ ثیٚشَ اُ ٛجٞىٛ٘ ىٍى ىاٙز .

 ثٞىٛ٘ ثبػض ٗی ٙي هٔجٖ طبٛی٠ ایی آٍإ ِٛیَى ... ثٞىٛ٘ ٛلٖٖ ٍا ثٜي ٗی آٍٝى .

 اٝال ثٞىٛ٘ ٍا ٛ٘ی هٞإشٖ .

 ا ثٜٞٙي ٝ ُٛيُی اٗ ٍا ثٌٍِاٛي .ثَٝى ه٢ٟٞ اٗ ٍ

 ٗٚ ٍا ؿ٠ ث٠ اٝ ؟ اٝ ٍ ا ؿ٠ ث٠ ٗٚ ؟

 دٔ ؿَا اٙي ١بیٖ ػبٍی ٙيٛي ؟

 اَُ ىٖٓ اٝ ٍا ٛ٘ی هٞإز دٔ ایٚ ١ن ١ن ثی ٗٞهغ ىیَِ ؿیٖز ؟

 ٢ب د٢ٜبٙ ًَىٕ .سجٔشٖ ٍا هبٗٞٗ ًَىٕ ٝ ثَهبٕشٖ ٝ آٙ ٍا ُیَ ٓجبٕ

 ، كشی ٝاّٟ ١بی٘ ... ؿ٠ ثب ٍٝف ٝ ػبٙ ٗٚ ٗی ًٜي .ایٚ ٍاى٢َٗ ًبٗیبة ٛ٘ی ىاٖٛز ك٢ٍٞٗ ، ٝػٞىٗ 
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 ِ ٕبىٟ ؿ٠ آسٚی ث٠ ٍُُٝبٍ ٗٚ اٛياهش٠ ... "ٕالٕ  "ٛ٘ی ىاٖٛز ثب آٙ 

 ث٠ هيا اَُ ٗی ىاٖٛز اٌٗبٙ ٛياٙز ١ٍبیٖ ًٜي .

 اٗب ... ث٢شَ ٠ً ٛ٘ی ىاٖٛز .

 ثياٛي ٠ً ؿ٠ ثٚٞى ؟

 ٛلٔ ثٌٖٚ ؟ایٚ ُٛيُی َِٗ ؿَٜ اُ كٔوٕٞ ٗٚ ثَٗی ىاٙز ٠ً آُاىا٠ٛ 

 َٕ ٝ ٝيایی اُ كیب٣ ، ٍٙش٠ ی اكٌبٍِ ٛبٜٗظٖ٘ ٍا دبٍٟ ًَى .

 ایٚ ٝهزِ ٍَُ ٝ ٗی٘ ٝجق ثبُ ؿ٠ هجَ ٙيٟ ثٞى ؟

 ً٘ي ٓجبٓ ١ب ٍا ثٖشٖ ٝ ٕ٘ز دٜؼَٟ ىٝیيٕ .

 ىیيٙ ٕؼیي ىٍٕز ٗوبثْ ىٍ ٍٝٝىی كیب٣ ثبػض ٙي دٚز دَىٟ د٢ٜبٙ ٕٙٞ .

 ثب ًٖی كَف ٗی ُىٛي .ػَكبٙ ٝ ٕ٘ی٠ ١ٖ ثٞىٛي ٝ ىاٙشٜي آٖٛٞی ىٍ 

 اٝال ٛ٘ی ك٢٘یيٕ ٠ً ایٚ ٕبػزِ َٕى ٝ ین ُىٟ ، آٙ ثیَٝٙ ؿ٠ ٗی ًٜٜي .

 ػٞاة ٕٞآٖ ٍا هیٔی ُٝى َُكشٖ .

ٕؼیي ٓلظ٠ ایی اُ ىٍ ثیَٝٙ ٍكز ٝ ثؼي ثب ٝیٔـَی ٠ً ػٖ٘ی ٝا ٍكش٠ ثَ آٙ ٝٓٞ ٙيٟ ثٞى ث٠ ىاهْ ثَُٚز 

. 

 ً٘ی ىهز ًَىٕ .

 آم !

 ٢٥ٍٞای ثیـبٍٟ ثٞى .

 ایٚ ىٝ ١لش٠ ٠ً اُ ثٖشَی ٙيٛ٘ ٗی ٌُٙز ، ١یؾ هجَی اُ اٝ ٛياٙشٖ . ىٍ

 آجش٠ ًٖی ث٠ ٗٚ ا١٘یز ٛ٘ی ىاى ٠ً ثوٞا١ي اهجبٍ ٢ٖٗ هبٛٞاىٟ ٍا ثَایٖ ثِٞیي .
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 ٠ٛ ٗی ىاٖٛشٖ ًيإ ٛبَٗىی اٝ ٍا آٗ ٝ الٗ ًَىٟ ٝ ٠ٛ ای٠ٌٜ ىهیوب ؿ٠ ثالیی ث٠ َٕٗ آٗيٟ .

 بی ثی اٗبٙ اٝ ٍا ٠ً ثیٚشَ َٗىٟ ثٞى سب ُٛيٟ ثبٙي ، ث٠ هب٠ٛ آٍٝىٛي .ٝ كبال ١ٖ ایٚ ٝهز ٝجق ىٍ ایٚ َٕٗ

 دٚز َٕ ٕؼیي ، َٗىی ؿّٞ دیٌَ ٝاٍى هب٠ٛ ٙي . 

 ١٘بٙ َٗىی ٠ً ٗيسی دی٘ ثَ َٕ ٕؼیي ١ٞاٍ ٗی ُى ٝ ٕؼیي ىٍ ٗوبثٔ٘ ، ٗٞٗ َٗىٟ ٙيٟ ثٞى .

ز ٝ ثب ٛلًٞ إٝز ٠ً ثی٘ اُ كبّ ٠ً ىٍ ًٜبٍ ٢٥ٍٞا ٗی ىیيٗ٘ ث٠ یبى آٍٝىٕ اٝ ١٘بٙ ديٍ َُىٙ ًٔل

 هٞىٗ ، ٛبٗ٘ ىٍ ٗیبٙ ثٞى .

 ىٖٓ ثَای ثيٙ ٛی٠٘ ٓ٘ٔ ٢٥ٍٞا ، ٍی٘ ٙي .

 ُٙ ثیـبٍٟ !

 ىٍ ایٚ ١ٝغ آٙلش٠ ٝ ثی ىكبع ؿ٦ٍٞ ٗی هٞإز آٙ ١َِٞٙ اّى١بی٘ ٍا سلْ٘ ًٜي ؟

 

*** 

 

٠ُٙٞ ایی اُ هب٠ٛ ٖٛٚش٠ ثٞىٕ ِٛىیي ظ٢َ ثٞى ٝ ٗٚ ثب َٕی ٠ً ىاٙز اُ ٙير ثی هٞاثی ٜٗلؼَ ٗی ٙي ، 

 . ٝ ٕؼی ٗی ًَىٕ ایٚ س٢ٜبیی ٥بهز كَٕب ٍا ، ثب هٞاٛيٙ ًشبثی دَ ًٜٖ

 ١یؾ ؿیِ ث٠ اٛياُٟ ی س٢ٜبیی ىٍى ٛياٙز .

 ٛ٘ی ىاٖٛشٖ ثبیي ؿٌبٍ ًٜٖ ؟

 دٜي ٍُٝ هَاٍ ثٞى ١٘یٚ ٥ٍٞ ثی ًبٍ ٝ س٢ٜب ًٜغ هب٠ٛ ٗجلٞٓ ثبٖٙ ؟

 ٠ٛ ١ٖ ُثبٛی ٠ٛ ١ٖ كٌَی ٠ٛ ١یؾ !

 كياهْ ٥ب١ب ٍا ىاٙشٖ . ًبٗ
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 دًَٖٖ ، س٢ٜب اٗیي ٝ آٍُٝی ٗٚ ثٞى ٝ ثٔ .

 ای٠ٌٜ ىٕشز اُ س٘بٕ ىٛیب ًٞسبٟ ثبٙي ، كبػؼ٠ ثٞى .

 ىٍ ١٘یٚ اكٌبٍ ؿ٠٥ٞ ٍٝ ثٞىٕ ٠ً ٝيای ؿَه٘ ًٔیي ىٍ هلْ ىٍ هب٠ٛ ٍا ٜٙیيٕ .

 َٕإی٠٘ ثَهبٕشٖ ٝ ؿبىٍ َٕ اٛياهشٖ .

 ٢٦َٟٗ ؟_

 ٝيا ، ٝيای ٕ٘ی٠ ثٞى .

 ای٠ٌٜ هَاٍ ٛجٞى ثب ٕؼیي ٍٝ ث٠ ٍٝ ثٕٚٞ ٛلٔ ٍاكشی ًٚیيٕ ٝ اُ اسبم ثیَٝٙ ٍكشٖ .اُ 

 ٕالٕ ٕ٘ی٠ هبٖٛ ._

 ثب ىیيٖٛ اهٖ ىٍ ١ٖ ًٚیي .

 ٓجبٓ ىٍٕز ىٍٗٞٙ سٜز ًٚ ثیب ثَیٖ دبییٚ ، ٢ٗ٘ٞٙ ىاٍیٖ ._

 ٓلظ٠ ایی ٗبر ٍٝٞرِ ثی ٍٝك٘ ٙيٕ .

٢ٛب ك٢ٍٞ دیيا ٗی ًَىٕ ٠ً ِٛٞیي ػَٕٝٚبٙ ًيإ ثَای كلظ آثَٝی هبٛٞاىُی ٗٚ ثبیي ىٍ ٢ٗ٘بٛی ١بی آ

 ٍُٞی إز .

 كش٘ب اهٞإ آٗيٟ ثٞىٛي ثَای ػیبىر ٢٥ٍٞای ثيثوز ٠ً كشی ٗؼٕٔٞ ٛجٞى ؿ٠ ثَ َٕٗ آٗيٟ .

 ٕ٘ی٠ ثبالهَٟ اُ ِٛبٟ هیَٟ إ هٖش٠ ٙي ٝ ث٠ ٗٚ سٞدیي .

 ث٠ ؿی ُّ ُىی ، ثؼٜت ىی٠ِ ىیَ ٙي ._

 ١ُٜٞ دب١بیٖ هلْ ثَ ُٗیٚ ثٞى .

 ٘ی٠ هبٖٛ ... ؿ٠ ثالیی َٕ ٢٥ٍٞا اٝٗيٟ ؟ٕ_

 اثَٝ ثبال اٛياهز .
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 َٗی٠ ٙيٟ ... االٖٛ ٠٘١ ی هٞٛٞاىٟ ٗی هٞاٙ ثیبٙ ػیبىس٘ ، ثؼٜت ىی٠ِ ._

 ٠ٛ ... اك٘ن ٠ً ٛجٞىٕ .

 َٗی٢ی ىیَِ ؿ٠ ٝیـ٠ ایی ثٞى ؟

 ٗی ىٖٝٛ َٗی٠ ٛٚيٟ ، كو٤ ٗی هٞإشٖ ثيٖٝٛ ؿ٠ ثالیی َٕٗ اٝٗيٟ ، َِٛاٛ٘ ٙيٕ ._

 ثَ ٕی٠ٜ َُٟ ًَى . ىٕز

الُٕ ٌَٛىٟ َِٛاٙ ثٚی ، ىٍ ٍٗٞى ؿیِی ١ٖ ٠ً ث٠ سٞ اٍسجب٣ ٛياٍٟ ًٜؼٌبٝی ٌٛٚ ، كو٤ َٕیغ سَ كب١َ _

. ٞٙ 

 ثی كبیيٟ ثٞى .

 ایٚ هبٛٞاىٟ اَُ ٛ٘ی هٞإشٜي ؿیِی ثِٞیٜي ، ٛ٘ی ُلشٜي .

بىٍ ٍا ىٝثبٍٟ ثَ َٕ اٛياهشٖ ٞ ٝ ٍَٕٝی إ ٍا دٞٙیيٕ ؿٓت ث٠ ىٛياٙ َُكشٖ ٝ ث٠ اسبم هٞاة ثَُٚشٖ ٝ ٗبٛش

. 

١ُٜٞ ١ٖ ث٠ هب٥َ ًشي ٗلٞٔی ٠ً ؿٜي ٍُٝ دیٔ اُ ٕؼیي هٍٞىٟ ثٞىٕ س٘بٕ ثيٖٛ ىٍى ٗی ًَى ٝ ًٞكشِی 

 ىاٙز .

 ث٠ ٍٝٞر ٍَٛ دَیيٟ ٝ ث٠ إشوٞاٙ ٖٛٚش٠ ی هٞىٕ ىٍ آی٠ٜ ؿٖٚ ىٝهشٖ .

 اِٛبٍ ٗیزِ اُ هجَ ثَهبٕش٠ ثٞىٕ .

 ىٕز ً٘ی ١ٖ اُ هجَ ٛياٙز .

 هب٠ٛ ، هجَ ٠ً ٠ٛ ، اٝال هٞىِ ػ٢ٜٖ ثٞى .ایٚ 

 ٢٦َٟٗ ! ىٕز ثؼٜجٞٙ !_

 آ١ی ًٚیيٕ ٝ اُ اسبم ثیَٝٙ ُىٕ .
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 ١٘بٙ ٓلظ٠ سٞ٘یٖ َُكشٖ اَُٗٝ ثب كبع ٦ٞٗلی ٝلجز ًٜٖ سب سٌٔیلٖ ٍا ٗٚوٜ ًٜي .

 اٝ ٗیبٙ ایٚ هٕٞ ، اُ ٠٘١ آٍإ سَ ٝ ٦ٜٗوی سَ ثٞى .

 ثبیي ث٠ اٝ ٗی ُلشٖ كٌَی ثَایٖ ثٌٜي .

 ب دَٖٕ ٍا ث٠ ٗٚ ثي١ي یب كياهْ اُ كجٔ هبِٛی ث١َبٛيٕ .ی

 ایٚ س٢ٜب اٗیيٕ ثٞى .

 ١َ٘اٟ ٕ٘ی٠ ٍاٟ اكشبىٕ ٝ اُ د٠ٔ ١ب دبییٚ ٍكشٖ .

 ىٍ هب٠ٛ ٍا ثبًَُى ٝ ٗٚ ٍا ث٠ ىاهْ ٍاٛي .

 هب٠ٛ ی آهب إ٘بػیْ ؿٔـ٠ٔ ثٞى .

 كيٝى ؿ٢ْ ، دٜؼبٟ ٛلَی ك٢ٍٞ ىاٙشٜي .

 ٜٙبهشٖ ، َُؿ٠ ػِ ؿٜي ثَهٍٞى ًٞسبٟ ، ١یؾ یي ٍا ٛيیيٟ ثٞىٕ .اًظَٙبٙ ٍا اُ ٍٝی هیبك٠ ٗی 

 .ػ٠٘ ١ب ٝ هب٠ٓ ١ب ٝ ىایی ٝ ػ١ٞ٘بی ٝبٓق ث٠ ١َ٘اٟ هبٛٞاىٟ ١بی دَ ػ٘ؼیشٚبٙ ثٞىٛي 

 ٕالٕ ٝاكٞاّ دَٕی ػ٘ؼی ثب ٠٘١ ًَىٕ .

ٛبُٛیٜٖ ٍا ثـْ ٗیبٙ ایٚ ػ٘غ ٙٔٞؽ ، ؿٖٚ٘ ث٠ إٓی٠ هبٖٛ اكشبى ٠ً ًٜبٍ ١ٖ ػَٕٝ٘ ٖٛٚش٠ ثٞى ٝ ٥ب١بی 

 ًَىٟ ثٞى .

 ىٖٓ ثَای ٍٝٞر ثَكی ٝ ؿٚ٘بٙ ١٘ی٠ٚ ًٜؼٌبٝٗ ١ؼق ٍكز .

 ثی سٞػ٠ ث٠ ١َ ًٖی ٠ً ثٞى ٝ ٛجٞى ٕ٘ز ٥ب١ب دَٝاُ ًَىٕ .

 ٕالٕ إٓی٠ هبٕٛٞ ._

 ٗوبثْ إٓی٠ هبٖٛ ایٖشبىٕ ، ٗی ىاٖٛشٖ ٗوبثْ ١ٖ ػَٕٝ٘ ٍكشبٍ ٛبهٞٙبیٜيی ٛوٞا١ي ىاٙز

 ث٠ ٗٚ هیَٟ ٙي .َٕ ثٜٔي ًَى ٝ ثب ِٛبٟ َٕی 
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 ٓجوٜيی سٜٞؼی سلٞیٔ٘ ىاىٕ ٝ ثب كٜب٠ٛ هبٖٛ ٠ً ًٜبٍٗ ٖٛٚش٠ ثٞى ٕالٕ ٝ ػٔیي ًٞسب١ی ًَىٕ .

 ثب ٍٝی هٞٗ دبٕن ىاى ٝ ٛظبٍٟ َُ ٝلجز ٗٚ ٝ إٓی٠ هبٖٛ ٙي .

 ٥ب١ب ٍٝ ٗٚ ٗی ُیَٕ إٓی٠ هبٕٛٞ ، اًیششٞٙ ٗی ٠ًٜ ._

 ىیيٕ ٍَٛ ِٛب١٘ ٕیبٟ ٙي .

 ث٠ ػ٢ٜٖ !

 ػٞاهج٘ ٍا ثب ١ٍبیز ًبْٗ ث٠ ػبٙ ٗی هَیيٕ . س٘بِٕ

 ثب اهٖ ٛبٗلٖٕٞی دبٕن ىاى .

 ٠ٛ اًیز ٛ٘ی ٠ًٜ ، ٙ٘ب ثَٝ ، هیبٓز ٍاكز ._

 ثبُ ١ٖ ٓجوٜي ُىٕ ، ایٜجبٍ ٝاهؼی سَ .

 ٠ٛ هٞا١٘ ٗی ًٜٖ ، ٙ٘ب ١ٖ هٖش٠ ١ٖشیٚ !_

ىٕشبٛ٘ ثیَٝٙ ًٚیيٕ ٝ ٝ ثی آ٠ٌٛ ٜٗشظَ دبٕوی اُ ٕٞی اٝ ثبٖٙ ىٕز دی٘ ثَىٕ ٝ ٥ب١ب ٍا اُ ٗیبٙ 

 ىٍآؿٞٗ هٞىٕ كَٝ ثَىٕ .

 ًبٍى ٗی ُىی هٞٛ٘ ىٍ ٛ٘ی آٗي .

ثَای كٜب٠ٛ هبٖٛ َٕی سٌبٙ ىاىٕ ٝ ىٍ كبٓی ٠ً َٕ ىٍ َُىٙ هٞٗ ػ٦َ ٥ب١ب كَٝ ثَىٟ ثٞىٕ اُ آ٢ٛب ىٍٝ 

 ٙيٕ .

 جٞى .ىیيٕ ٕؼیي ٠ً ًٜبٍ ػَكبٙ ٝ ػ٘ٞی٘ ایٖشبىٟ ثٞى ثب ِٛب١٘ ثَایٖ ه٤ ٝ ٛٚبٙ ًٚیي اٗب ٢ٖٗ ٛ

 ١٘یٚ ٠ً یي ثبٍ ىیَِ ٗی سٞاٖٛشٖ ٥ب١ب ٍا ث٠ آؿٞٗ ثٌٖٚ ًلبیز ٗی ًَى .

 ٍكشٖ ٝ ٍٝی ٗجٔی ىٍٝسَ اُ ػ٘ؼیز ٖٛٚشٖ . 

 ٥ب١ب ٍا ٗیبٙ ىٕشبٖٛ ٠ِٛ ىاٙشٖ .
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 ٕؼی ىاٙز ثب اِٛٚشبٙ ًٞؿٌ٘ ، ثیٜی إ ٍا ثِیَى .

 ٠ُٛٞ َٕٛ ٝ دَُآٓٞىٗ ٍا آٍإ ٝ ػ٘ین ثٕٞیيٕ .

 اُ سٚ ایٚ ثـ٠ ثیَٝٙ ٛ٘ی ٍكز .ثٞی ٌٙٞك٠ ١بی ُیالٓ 

 آٍإ َٕ ىٍ َُىٛ٘ كَٝ ثَىٕ .

 هٜيٟ ی ظَیق ٝ ثب ِٟٗ اٗ ث٠ ١ٞا ٍكز .

 َٕٗ ٍا ث٠ ٍٝٞسٖ ؿٖجبٛيٕ .

ػبِٙ ٗبٗبٙ ... ػبِٙ ٗبٗبٙ ... ٗٚ كيای هٜيٟ ی هِٜٚز ثٖٚ ... ػِیِ ىٖٓ ... ػبِٙ ٗبٗبٙ ... ىاٙشٖ ٗی َٗىٕ _

 ػِیِٕ .ثَای ثـْ ًَىٛز ... ىٍىر ث٠ ػٖٞٛ 

 ٛؼٞا هبٕٛٞ ؟_

 ٗيس٢ب ثٞى ًٖی ٗٚ ٍا ث٠ ٛبٕ اٝٔی إ ٛ٘ی هٞاٛي .

 ٗشؼؼت َٕ ثٜٔي ًَىٕ ٝ ١یؾ ًٔ ٍا ٗوبثْ هٞى ٛيیيٕ .

 ١٘یٚ ٗبٛيٟ ثٞى ٠ً س١ٖٞ ثِٖٛ ٝ ىیٞا٠ٛ ثٕٚٞ .

 ٛؼٞا هبٕٛٞ ؟_

 ٠ٛ س١ٖٞ ٛجٞى .

 َٕی ث٠ ا٥َاف ؿَهبٛيٕ .

هجال سلز ىٍٗبٛ٘ هَاٍ ىاٙز ، دٚز ث٠ ٗٚ ث٠  ٝبٓق٥َف سَ ، ًًشَ اٗیٜی ، ٍٝاٛذٌِٙی ٠ً  ؿٜي ُبٕ آٙ

 ؿ٢بٍ ؿٞة ىٍ اسبهی ، سٌی٠ ىاىٟ ثٞى ٝ ثب ٗٞثبیٔ٘ كَف ٗی ُى .

 یي آٙ ٗشٞػ٠ ٙيٕ ُیَ دٚ٘ی ث٠ ٗٚ ِٛبٟ ٗی ًٜي .

 ىإٍ ثب ٗٞثبیْ ٝلجز ًٜٖ .ٛؼٞا هبٕٛٞ سظب١َ ًٚ ٠ً ٝيای ٜٗٞ ٛ٘ی ٜٙٞی ، اػبُٟ ثيٟ ثوی٠ كٌَ ًٜٚ ٠ً _
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هٞىٗ ثٞى ، ىًشَ اٗیٜی ثی آ٠ٌٛ ًٖی ٗشٞػ٠ ٙٞى ىاٙز ثب ٗٚ كَف ٗی ُى ، هيا ٍا ٌَٙ آٛويٍ ایٚ هب٠ٛ 

ثٍٍِ ثٞى ٠ً ثب سٞػ٠ ث٠ كب٠ٔٝ إ ٖٛجز ث٠ ػ٘غ ، ًٖی ٝيای اٝ ٍا ٛ٘ی ٜٙیي ، ىٍ ظب١َ اَٗ ١ٖ ٠ً ىاٙز 

 ثب ٗوب٥جی آٙ ٕٞی ه٤ ، ٝلجز ٗی ًَى .

 هبٕٛٞ ؟ ىهشَٕ  ، ؿَا ١ُٜٞ ایٜؼبیی ؟ ؿَا اُ ایٚ ه٠ٛٞ َٛكشی ؟ٛؼٞا _

 ٥ب١ب ٍا ٗوبثْ ٍٝٞسٖ َُكشٖ ٝ سظب١َ ث٠ كَف ُىٙ ثب دًَٖٖ ًَىٕ .

 ًؼب ثَٕ آهبی ىًشَ ؟ دَٖٕ ایٜؼبٕز ._

 دٞكی ًٚیي .

 دَٖسٖ ثجَ ، ایٜؼب ػبی اٜٗی ثَای ٗٞٛي ٛیٖز ._

 ثب ٓلظ٠ ایی ٌٗضِ اٝ ، آٍإ ٛبٓیيٕ .

 ..ٝٓی ._

 ٗیبٙ ٝلجشٖ دَیي .

ُٞٗ ًٚ ىهشَٕ ، ؿیِایی ١ٖز ٠ً سٞ ٛ٘ی ىٝٛی ، سٞی ایٚ هٞٛٞاىٟ ، ٝبٓق َٛٗبّ سَیٚ آىٕ ثٞى ، ١یؾ _

ًيٕٝ اُ ایٜب سؼبىّ ٍٝاٛی ًبٗٔی ٛياٍٙ ، إٓی٠ هبٖٛ ٝ آهب إ٘بػیْ اُ ٥َف ٗبىٍی ، كبٗیٔٚ ٝ اُ ١٘ٞٙ ٥َف 

بسِْ ثبٓل٦َٟ ١ٖ ه٦َٛبى سَ ثبٙٚ ث٠ِٛ ٗی سٞٛٚ اُ ١ِاٍ سب ه١ِ٘ی آَٛٗبٓٚ ، ١َ ًيٕٝ اُ ایٜب ا٠ُ ث٠ َٕٙٞٙ 

، اُ اٝٙ ٌُٙش٠ ، ٛلًٞ ٝ هيٍر ایٚ هبٛٞاىٟ ، ٗوٞٞٝب ٕؼیي ٝ ديٍٗ ثبػض ٗی ٠ٙ ػَار ١َ ًبٍی ٍٝ ث٠ 

 هٞىٙٞٙ ثيٙ ... یؼٜی ٠ٌٜ٘ٗ ١َ ثالیی ٍٝ َٕر ثیبٍٙ ثيٝٙ ای٠ٌٜ ًٖی ٗشٞػ٠ ث٠ٚ یب اػشَاٟ ٠ًٜ ... 

 ٜٖ ، ٗظال ثِٞیٖ َِٗ ٢َٙ ١َر إز ؟هٞإشٖ اػشَا١ی ً

 َِٗ ٌٗ٘ٔز هبٛٞٙ ٛياٍى ؟

 َِٗ ٗی ٙٞى ؿٜیٚ ؿیِی ؟

 اٗب دی٘ اُ آ٠ٌٛ كَكی ثِٖٛ ػٞاثٖ ٍا ىاى .
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 ث٠ ُٙ ٕؼیي ِٛبٟ ًٚ ._

 هٞى ث٠ هٞى ِٛب١ٖ ث٠ ٕ٘ز ٢٥ٍٞا ٠ً ٍٝی سوز ثٍُِی ٠ُٙٞ ی هب٠ٛ ،  ثی كًَز اكشبىٟ ثٞى ؿَهیي .

 ىًشَ اٗیٜی اىا٠ٗ ىاى .

 كٌَ ًَىی ًی ایٚ ثال ٍٝ َٕٗ آٍٝىٟ ؟_

 َٕٕ ُیغ ٍكز .

 یؼٜی ٕؼیي ... َِٗ ٗی ٙي ؟

 اٝال ثب آٙ ديٍی ٠ً ٢٥ٍٞا ىاٙز َِٗ ٕؼیي ػَار ؿٜیٚ ًبٍی ٍا دیيا ٗی ًَى ؟

 ثبُ ١ٖ ػٞاثٖ ٍا دی٘ اُ دَٕیيٙ َُكشٖ .

٢٥ٍٞا ، ی٠ ػٍٞی ٕؼیي ١یـٞهز ًبٍی ٍٝ ٖٗشوی٘ب اٛؼبٕ ٛ٘ی ىٟ ، ٗوٞٞٝب ث٠ هب٥َ سَٕ٘ اُ ديٍ _

ٗ ایٚ ثال ٍٝ َٕ ىهشَٗ آٍٝىٙ ، ای٦ٍٜٞی ٕؼیي ٝل٠ٜ ٕبُی ًَىٟ ٠ً ديٍ ٢٥ٍٞا كٌَ ٠ًٜ ىٜٙ٘بی هٞى

هیٔی ٍاكز ٝ ثيٝٙ ىٍىَٕ ٝ ثيٝٙ اػجبٍ ث٠ دَىاهز اٝٙ ٢َٗی٠ ی ِٕٜیٚ ٗی س٠ٛٞ اُ َٙ ُٙ ِ ٛبُاٗ 

اهشالف ىاٙشٚ ٝ ٢٥ٍٞا ث٠ ٍُٝ  ٍاكز ٠ٙ ... هیٔی ٝهش٠ ٗی هٞإز ٥اله٘ ثيٟ ٝ ٛ٘ی ٙي ، ٗيإ ثب ١ٖ

٢َٗی٠ ٝ ٛلًٞ ديٍٗ ُٛيُیٚٞ ٠ِٛ ىاٙش٠ ثٞى ... كبال ىی٠ِ ١یؾ ًبٍی ٛ٘ی س٠ٛٞ ث٠ٌٜ ... كبال هٞىر 

ه٢بٝر ًٚ ٝهشی ایٚ ثال ٍٝ َٕ ُٛ٘ ٠ً اٝٙ ديٍِ هيٍسٜ٘ي ٍٝ ىاٍٟ آٍٝىٟ ، اٌٗبٙ ىاٍٟ ؿ٠ ثالیی َٕ سٞ 

 ثیبٍٟ .

 ٖ ٛبٌٗ٘ٚ ثٞى .َٕٕ ٕٞر ًٚیي ، ثبٍٝ ایٚ كَك٢ب ثَای

 ٢ٗٔز ٛياى ًٔ٘بس٘ ٍا ٢١ٖ ًٜٖ .

 ىٍ اىا٠ٗ ُلز .

١َؿ٠ ُٝىسَ ػٞٙ هٞىر ٝ دَٖر ٍٝ ثَىاٍ ٝ اُ ایٜؼب كَاٍ ًٚ ، إَُ ث٠ ً٘ي اكشیبع ىاٙشی ، ٍٝی ٗٚ _

 ٗی سٞٛی كٖبة ًٜی .

..... 
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 . گرفت آتش حلقم و شد سیخ تنم بر مو

 ؟ بود سعید سر زیر بود آمده طهورا سر به که بالیی واقعا

 خواهـد  مـی  دلـش  کـه  غلطـی  هـر  توانسـت  مـی  او و ترسـیدند  مـی  او از همـه  کـه  بود چکاره سعید این اصال
 ؟ بکند

 . خورد می را مغزم داشت  موریانه از لشکري مثل ، بود کرده باز من براي دکتر که حقایقی

 . بودند دیوانه خانواده این تمام

 ! هوشیار شدت به هایی دیوانه

 . بود یافته کاهش مرگ حد تا قلبم ضربان و شد می رو و زیر داشت ام معده

 ؟ بکنم توانستم می چه

 ؟ کردم می فرار چطور

 . کرد می پیدا را من شدم می پنهان اگر هم دنیا سر آن ، بود سعید ، سعید اگر

 یـک  را سـمیه  کـه  بگیـرم  سـرم  بـه  گلـی  چـه  بایـد  شـما  نظـر  بـه  ؟ دکتـر  " کـه  بپرسـم  کـنم  باز دهان آمدم
 . دیدم خود مقابل در ، ام قدمی

 . گرفت آغوشم از بود خوابیده که را طاها اجازه بی و شد خم

 . نکنه اذیتش صدا و سر که اتاق توي ببرمش گفت می مامان_
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 . گرفتم را سمیه بازوي و برخاستم اختیار بی شد خالی طاها تن گرماي که دستانم

 ازم ولـی ...  ولـی ...  بـاال  بـرمش  مـی  بـده  نکنـه  اذیـتش  صـدا  و سـر  خـواي  می اگه...  اگه...  نبرش خدا رو تو_
 ! قرآن رو تو...  نکن جداش

 . کرد اخمی و کشید دستم از را بازویش

 . نکن آبروریزي ، بشین_

 . زد سرم به وار دیوانه و آنی فکري اش جمله شنیدن با

ــه...  ســمیه_  ایــن ي همــه کــه کشــم مــی جیــغ و زنــم مــی داد اونقــدر ببــریش اگــه ، صــالح خــاك ارواح ب
 . گرفتین ازم رو م بچه بفهمن مهموناتون

 . کرد نزدیک صورتم به را سرش و آمد تر جلو قدم یک و شد تر غلیظ اخمش

 !؟ گفتی چی...  نفهمیدم_

 . زدم چنگ بازویش به هم باز

 . برم می آبروتونو قسم طاها جون به...  سمیه گذشته من سر از آب_

 . نباختم را خودم اما ریخت دلم سوزان و سرخ آتشی به چشمانش سفیدي رنگ تغییر از

 . است دیگرشان اقوام ظاهرمیان حفظ ، خاندان این ضعف نقطه تنها دانستم می

 . است من دستان در برنده برگ ، دارند حضور خانه در جمع این تا یعنی این

 ! قدر همین فقط...  باشید مهمانها که زمانی تا فقط اما

 هـزاران  از کـه  داد تکـان  بـرایم  سـري  و بازگردانـد  مـن  آغـوش  بـه  حـرص  بـا  امـا  آرام را طاها و کرد ریز چشم
 . بود تر ترسناك تهدید

 . شدم پشیمان آن یک ، افتاد جانم به لرز
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 . کنم امضا را قتلم حکم ساده لجبازي این با بود ممکن

 ؟ کردند الشش و آش خوردن آب مثل که بود کرده کار چه مرده مادر طهوراي آن مگر

 . نبودم عزیزتر طهورا از که من

 . نداشت زیادي عمر پشیمانی این اما

 . جهان هاي شکنجه تمام به ارزید می طاها کشیدن آغوش در

 . کنند جدا من از را او دوباره بتوانند تا شدند می رد ام جنازه روي از مگر اصال

 .  نشستم مبل روي دوباره و چرخیدم

 صـالح  ي خالـه  شـوهر  بـا  و بـود  پیوسـته  جمـع  بـه  ، جیـب  در دسـت  حـاال  ، نبـود  اش قبلـی  جاي دیگر دکتر
 . کرد می بش و خوش

 . زند می حرف سعید با دارد سمیه دیدم نشستم که مبل روي

 . فاجعه یک آغاز یعنی این

 . شد قفل چشمانم در سعید سیاه نگاه سمیه دهانِ ي وقفه بی شدنِ بسته و باز میان

 بـر  چـه  کـه  کـن  تماشـا  و بنشـین  " یعنـی  کـه  کشـید  غلـیظ  نشـانی  و خـط  بـرایم  آلـودش  خشـم  دیدگان با
 ".  آورد خواهم سرت

 . زدم می حرف مصطفی حاج با ، رسید می من به سعید دست آنکه از قبل باید

 . ندیدم را او حضورم اول ي لحظه از اما

 . کجاست که دانستم نمی هیچ

 . نبود پیرمرد از خبري ؛ کردم نمی اشتباه ، شدم خیره جمعیت به بیشتري دقت با

 . شد می من نصیب فقط دنیا این در که بود هایی بدشانسی آن از دیگر این



4 
 

 کـم  خیلـی  شـدنش  گیـر  زمـین  و پـیش  سـال  چنـد  ي سـکته  خـاطر  بـه  ، بـود  خانـه  همیشـه  مصـطفی  حاج
 . شوند جمع هم دور خانواده بود قرار وقتی مخصوصا ، برود بیرون خانه از که آمد می پیش

 . نبود او حاال

 . شدم می دفاع بی شکار یک من رفتند می مهمانها اگر و نبود او

 . گزیدم لب

 . بود پیچیده هم به پایم و دست

 ؟ شد می چه کردم می فرار حاال همین اگر

 !؟ شد می چه

 . نداشت تن بر گرمی لباس ، زد می یخ سرما از طاها اول گام در

 . نداشتم پولی چون گشتم می را شهر پیاده پاي باید ، مقصد داشتنِ فرض به ، آن از غیر به

 ، بودنـد  ایسـتاده  اش قـدمی  دو عرفـان  و سـعید  کـه  دري از توتنسـتم  مـی  کـه  بـود  صـورتی  در همـه  هـا  این
 . بردم می بیرون سالمت سرِ

 . عجوالنه و نقشه بی اینطور نه اما بود خوبی راه فرار

 . خواستم می کمک امینی دکتر این از باید ، کردم می صبر باید

 . ارزید می...  اما داشت تاوان شاید صبر

*** 
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 دوم_و_پنجاه_پست#



5 
 

 . آمد بند ،نفسم شد بسته ، بد امینی دکتر ، قضا از که مهمان آخرین سر پشت که در

 . نداشتم را او به مستقیم شدن خیره جرات

 . بود ایستاده مقابلم ، دریدن ي آماده اژدهاي یک مثل

 !باشی شده شیرفهم کردم می فکر.  کنی بازي خانواده این آبروي با نداري حق گفتم بهت بار یه_

 ؟ آبرو

 . نبود چیزي که آبرو

 . کنم بازي آنها یکایک جان با بودم حاضر ، طاها داشتن براي 

 . ایستادم اش سینه به سینه و برخاستم

 کـه  تـو ...  نباشـه  دنیـا  خـوام  مـی  نباشـه  پسـرم ...  کـاري  هـر ...  کـنم  مـی  کـاري  هـر  بگیري ازم پسرمو اگه_
 ! نیستی عددي

 . نشست حلقومم بر محابا بی که سعید چنگ با شد همراه خانم آسیه و سمیه بلند " هیین " صداي

 ! شده زیاد روت...  زیادي غلطاي_

 . انداخت گریه به را معصومم طفل و کشید بیرون دستم از را خوابالود طاهاي دیگرش دست با

 . زدم هوار سرش بر لهیدن ي آستانه در ایی حنجره با

 ! حیوون کشتی مو بچمه_

 . داد هول سالن وسط سمت به را من قدرتش تمام با

 . افتادم اسماعیل آقا پاي پیش و خوردم سکندري

 . گیرم می گل خودم صاحابتو بی دهن اون_

 . زد داد و گرفت سمیه سمت ، کرد می گریه و کشید می جیغ بلند صداي با که  را طاها
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 ! نکردم خفه اینم تا خودت ي خونه ببر سگ توله این بردار_

 ! بود اش زاده برادر ، گفت می که ي " سگ توله " آن

 ! بود هیوال این جوانمرگ برادرِ یادگارِ تنها ، ام بیچاره طاهاي

 . فهمیدم می را امینی دکتر حرفهاي معناي کم کم حال

 . نبود امن هم پسرم براي حتی ، من براي فقط نه لعنتی ي خانه این

 . قاپید سعید بغل از را طاها هراسان و دوید جلو سمیه

 نبـوده  سـاده  تهدیـد  یـک  تنهـا  سـعید  حـرف  کـه  داشـت  بـاور  مـن  از بیشتر او انگار ، دیدم ترس چشمانش در
 . است

 . زد بیرون خانه از و پیچید پتو در را طاها

 . نگفتم هیچ

 . بماند پسرم بگذارد که نکردم التماسش

 . شدم گر نظاره را رفتنش  و زدم چنگ دستانم زیر گرانقیمت فرش به تنها

 . نبود ماندنش براي خوبی جاي ، سعید حضور در ، اینجا

 بـی  پسـر  و خـودم  بتـوانم  تـا  بـروم  بیـرون  سـعید  دسـتان  زیـر  از زنـده  که بود این خواستم می که چیزي تنها
 . بدهم نجات جهنم این از را گناهم

 یـک  ، هـم  او بعـد  سـالها ...  یـا  و کشـتنش  مـی  یـا  ، مانـد  مـی  تنهـا  نامردمـان  ایـن  با طاها و مردم می من اگر
شد می دیگر سعید . 

 . خواستم نمی پسرکم براي را شوم سرنوشت دو این از کدام هیچ

ــدم مــن ، شــد بســته ســرش پشــت کــه در ، رفــت کــه ســمیه  هــر چشــمان در کــه نفــر ســه حصــار در مان
 . دیدم می را خودم مرگ کدامشان
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 . کرد می منتقل من به را سنگینی ضعف حس ، بودم افتاده زمین روي که این

 . ایستادم خانم آسیه و سعید مقابل و کندم زمین از را لرزانم تن و کردم ستون زانو بر دست زور به

 .بود ایستاده سرم پشت درست جایی اسماعیل آقا

  بود مسخره نمایشِ این تماشاچیِ ، سالن آنسوي ، ویلچر بر حرکت بی ، طهورا

 . غریدم سعید به رو

 کوتـاه  مـن  نـدي  اجـازه  اگـه !  کـنم  مـی  خـواهش ...  بشـه  تمـوم  مـاجرا  ایـن  تـا  کنه زندگی من با پسرم بذار_
 . کنم زندگی پسرم با بذاري یا بکشی منو باید یا ، نمیام

 . کرد نگاهم شده ریز چشمان با

 . خورد سر  سرم پشت به نگاهش بعد و

 . شد آرام نگاهش رنگ ایی لحظه تنها ، ایی لحظه اما ، طهورا یا کرد نگاه پدرش به نفهمیدم

 ! خب خیلی_

 . نالید اعتراض به خانم آسیه

 ! سعید_

 . گرفت تحویل سعید از چپی چپ نگاه و

 . نشد باورم آن یک

 ؟ کرد قبول سعید

 ؟ سرعت این به ؟ آسانی این به

 ؟ شد می مگر

 ؟ چی یعنی_
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 . کشید هم در اخم

 هسـتن  خودشـون  جـاي  سـر  شـرایط  بـاقی  امـا  خـودت  پـیش  ببـر  رو طاهـا ...  باشه یعنی...  ؟ داره چی یعنی_
 . بره یادت خودتم اسم که میارم سرت به بالیی دربیاري بازي چموش دیگه بار یه اگه باش مطمئن و! 

 !  آورد اش بیچاره زن سر بر که بالیی شبیه چیزي یعنی

 . کردم نگاهش خیره

 . شد می رو و زیر دلم در چیزي

 . است شدیدي طوفان آبستنِ ، ناگهانی آرامشِ این گفت می مدام که چیزي

 . بود خوب ، اول قدم براي هم باز اما

 . بزرگ خیلی پیشرفتی یعنی باشد خودم پیش طاها که همین

 . شد باز آرام دستانم مشت

 ! قبوله_

 . کشید پوفی

 . بیاره رو طاها گم می سمیه به ، باال برو_

 . زدم پلک بار چند

 . نبود پذیر باور اصال

 . بود تر ترسناك ، او وحشیِ خويِ از ایی مسخره طرز به ، سعید آرامِ رويِ این

 . شود پشیمان داشت امکان ماندم می بیشتر اگر

 خانـه  از و گذشـتم  دو آن کنـار  از سـرعت  بـه  بعـد  و انـداختم  خـانم  آسـیه  خشـم  از کبـود  صـورت  بـه  نگاهی
 . شدم خارج
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*** 

 

 ]13:19 26.01.17[, ناجی نجواي رمان

 . بود برده خوابش تازه طاها

 . آمدم پایین تخت از و برداشتم را تبلتم و انداختم کوچکش شکم روي آرام را لحاف

 . زدم لبخند پیامش به و شدم خیره تبلت ي صفحه به دیگگر بار و نشستم پنجره کنار

 اون ي خونـه  در بیـام  پاشـم  خواسـتم  مـی  دیشـب !  نگرانـی  از مـردم  مـن  ؟ تـو  بودي کجا!  دختر نشی خفه "
 "  بگیرم سراغتو وحشی غانشیناي

 . کردم تایپ و کشیدم آهی

 کـنم  تعریـف  بـرات  خـوام  مـی ...  دونـی  نمـی  تـو  کـه  هسـت  چیـزا  خیلـی  مهتاب ، نیومدي که شکر رو خدا "
 " کنی کمک خوام می ازت...  کنی می کنترل خودتو بدي قول باید اما

 . بدهد پاسخ تا کشید طول چندلحظه

 ".  بگو فقط...  کنم می تو خاطر به کاري هر من...  ببینم بگو ؟ دونم نمی رو چی "

 . کشیدم صورتم به دستی

 تــرکش تمـام  و شــد خواهـد  منفجـر  عصــبانیت از مهتـاب  ، ام زنـدگی  جریــان کـردن  تعریـف  بــا دانسـتم  مـی 
 . بس و بود او به امیدم تمام اما ، ریخت خواهد من جان به هایش

 . کردم نوشتن به شروع عمیق نفسی با

ــاري از ــالح بیم ــعی و ص ــه وض ــول در ک ــدگی ط ــا زن ــتم او ب ــاي از ، داش ــد روزه ــردن از بع ــعید از ، او م  و س
 ... بود آمده طهورا سر بر که بالیی و امینی دکتر حرفهاي از ، هایش وحشیگري
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 . لحظه به لحظه ، جزء به جزء...  را همه و را همه

 . ماندم منتظر و فرستادم او براي ، ارسال ي دکمه زدن با را ام زندگانی بسیط شرح

 مـاجرا  او بـراي  بلنـد  صـداي  بـا  دیگـر  بـار  ، بزنـد  صـدا  را علـی  ، شـود  عصـبانی  آرام آرام ، بخواند تا کردم صبر
 ، بریــزد اشـک  ، کنــد دعـوا  علــی بـا  ، بدهـد  دســت از را کنتـرلش  ، کنــد نثـارم  فحــش ، بزنـد  داد ، تعریـف  را

ــار چنــد  خــش صــداي بــا عمیــق نفــس چنــدین از پــس بــاالخره بعــد و " خــر ي دختــره " بزنــد داد بلنــد ب
 !کند پاسخ نوشتن به شروع و "!  نجوا دست از امان " بگوید و سیستم پاي بنشیند برداشته

 . انجامید طول به ربع یک دقیقا روند این

 بـی  دسـتم  ترسـیدم  مـی  ، کـنم  گـرم  را خـودم  سـر  انجمـن  سـایت  در گشـتن  بـا  نکردم جرات فرصت این در
 . کند هوایی را آرامم نا قلبِ باز و برود کامیاب.  ر شخصی ي صفحه سمت اختیار

 . داد پاسخ مهتاب و شد شکسته انتظار طلسم که بودم زده زل سرد و ابري آسمانِ به

ــه!  احمــق ي دختــره " ــو کــنم چیکــار تــو دســت از مــن آخــه!  ابلــه!  دیوون ــه دادي ؟مغزت  کــه اول از ؟ کرای
 چـرا  الـن !  هـیچ  ، گذشـت  و رفـت  اون حـاال  ، نگرفتـی  کـه  گرفتـی  مـی  طـالق  بایـد  اونطوریـه  صالح فهمیدي
 " بیرون بزن اونجا از بردار رو طاها ؟ خبر بی خدا از وحشیِ ي دیوونه همه اون بین نشستی

 و زد مـی  نفـس  نفـس  عصـبانیت  شـدت  از داشـت  حـاال  همـین  مهتـاب  ، بـود  درسـت  حدسـم  ، زدم لبخندي
 . کرد می نثارم فحشی ، بلند گاهی و لب زیر هم هنوز

 . شناختمش می ، دست کف مثل

 خـوام  مـی  همـه  از اول ، دارم احتیـاج  کمکـت  بـه  اینجـا  از زدن بیـرون  بـراي  ، افتـادم  گیـر  اینجا من مهتاب"
 دکتـر  گفـتم  کـه  همونیـه .  کنـی  پیـداش  رو روانپزشـکه  کـه  امینـی  فرامـرز  اسـم  بـه  دکتـري  یـه  مطـب  بري

 از همینطـوري  اگـه .  کـن  مشـورت  مـورد  ایـن  در باهـاش  و مطـبش  بـرو .  زد حـرف  مـن  با امروز و بوده صالح
 " کنم عمل شده حساب باید.  کشه می منو و کنه می پیدام راحت خیلی سعید بزنم بیرون اینجا

 . داد پاسخ سریع خیلی
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 اذیتــت کـه  امـروز  ؟ چطـوره  وضـعیتت  االن.  دم مـی  نجاتــت اونجـا  از و کـنم  مـی  پیـداش  ؛ راحـت  خیالـت  "
 "؟ نکرد

 دوسـت  شـدت  بـه  ترکیبـی  غـریبش  و عجیـب  و تنـد  اخـالق  کنـار  در مهتـاب  مهربانی ، شد لبم مهمان لبخند
 . آورد می وجود به داشتنی

 . آمد جدید پیام یک دیدم که بود نرفته پاسخ تایپِ به دستم هنوز

 . شدم خیره کامیاب.  ر نام به زده حیرت و کردم باز را ها پیام ي صفحه

 . دهد پیام من به دیگر کردم نمی فکر

 . کرم باز را پیامش زده هول و قرار بی

 مـن  شـدت  بـه  کنجکـاوي  ایـن  بگـم  بایـد  ، امـا  دم مـی  پیـام  شـما  به دارم دوباره چرا دونم نمی واقعا.  سالم "
 ایـن  تـا  رو شـما  کـه  سـختی  شـرایط  ایـن  بدیـد  توضـیح  شـه  مـی  اما خوام نمی شما از عکسی ، کرده کالفه رو

 " ؟ ؟ هستید متاهل نکنه...  ؟ چیه دقیقا ، کرده مرموز حد

 .  گزیدم دندان به لب

 . بود شده کنجکاو شدت به موردم در کامیاب.  ر

 . ریخت تنم ي ریشه و رگ به خوشی سر از موذي حسی

 . نوشتم مهتاب براي بدهم جوابی او به آنکه از قبل

 بهـت  نـویس  وبـالگ  یـه  مـورد  در دانشـگاه  دوران یادتـه ...  چیـزي  یـه  راسـتی ...  خوبـه  حـالم  االن.  ممنونم "
 ".  سایته همین توي حاال اونم ؟ کامیاب. ر اسم به گفتم

 . نزنم حرفی مهتاب به کامیاب. ر حضور مورد در و کنم کنترل را درونم خوشان حس این نتوانستم

 ، ناهنجـار  ي طرفـه  یـک  عشـقِ  ایـن  خـاطر  بـه  همیشـه  و بـود  خبـر  بـا  او به من ي عالقه از کمابیش سالها آن
 . کرد می سرزنشم
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 . شدم خیره رادمهر پیام به دوباره

 "!   بگو را چیز همه!  بگو " که چرخید می سرم در مدام آور عذاب فکر یک

 . بود مسخره

 . نبودم بیش ایی غریبه او براي خودم اما شناختم می را او من

 . بگذارم دستش کف را ام زندگی تمام که رسید می نظر به احمقانه

 . داد تحویلم کننده شوکه جوابی مهتاب ، خود با کلنجارِ این میان

 

 ]13:19 26.01.17[, ناجی نجواي رمان

 پسـتی  آخـرین  و خونـدم  مـی  وبالگشـو  گـاهی  مـنم  سـالها  اون راسـتش .  کـردي  پیـداش  زود که خوب چه "
 یـه .  نویسـه  مـی  اونجـا  بعـد  بـه  ایـن  از بـود  گفتـه  و بـود  انجمن این معرفی گذاشت اونجا پیش سال تقریبا که

 ت  روحیـه  شـدن  بهتـر  بـراي  کـه  گـرفتم  تصـمیم  کـردم  پیـداش  وقتـی  و شـدم  عضـو  اونجـا  مـنم  بعد مدت
 " ببینی رو جونت امیاب ك. ر اون دوباره و شی عضو انجمن توي کنم کاري

 . بود گذاشته چشمک شکلک یک هم آخرش

 . شدم خیره مقابلم کلمات به حیران و مات

 ! بود مهتاب کار پس

 

 ]19:11 27.01.17[, ناجی نجواي رمان

 سوم_و_پنجاه_پست#

*** 
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 :رادمهر

 روشـن  را ماشـین  بخـاري  و گذاشـتم  کنـاري  صـندلی  بـر  و برداشـتم  پـا  روي از را لبتـاب  ، ایـی  کالفـه  پوف با
 . کردم

 . کشیدم می خجالت غریب و عجیب و فضولی احساس این و خودم از

 . بودم نشده اراده بی و سست قدر این هیچوقت

 گـردش  ام عالقـه  مـورد  سـایت  در راحـت  خیـال  بـا  داد نمـی  اجـازه  مرمـوز  و غمگـین  ي نویسـنده  این حضور
 . کنم

 . بود او هاي پست ي صفحه ، کردم می باز که ایی صفحه اولین ، موذي اعتیاد یک مثل

 . گذشت نمی روزگارم ، خواندم نمی را " نجوا " ظاهر به این هاي نوشته دست روزي اگر انگار

 . خورد می خوره مثل را مغزم ، فکرش ، کردم رها کاره نیمه را او با چت اولین که روز آن از

 ! منطقی غیر زیادي ، بود منطقی غیر

 . نداشتم دوست را " غیرمنطقی" من

 . باشد منطق خالف رفتارم خواست نمی دلم

 . کشیدم آهی

 . رفتم فرو ام پالتو در پیش از بیش

 . نداشت تمامی سرد شب این

 نمـی  مـن  و زد مـی  کلـه  و سـر  پـروژه  امتیـازان  صـاحب  از دونفـر  یکـی  بـا  داشـت  بیـرون  آن نعیمی مهندس
 . کند پیدا ادامه جدل این است قرار چقدر دانستم

 . کنم استراحت و برگردم خاله ي خانه به تر سریع خواست می دلم
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 . دویدم می کار پی در  داشتم سحر ي کله از امروز

 . کننده خسته و نتیجه بی هاي دویدن آن از

 . رفت نمی پیش درست کوچک شهر این در چیز هیچ اصال

 . برد نخواهم جایی به راه باشم پروژه این سر هم سال صد اگر گفت می حسی

ــراي معطلــی ســاعت یــک ایــن در  هــوسِ ام لعنتــی مغــزِ کنجکــاوِ ي نیمــه آن هــم بــاز ؛ نعیمــی مهنــدس ب
 . کرد را او زیباي هاي دلنوشته خواندن

 آخــرین و کــردم بــاز را ســایت و شــدم مطلــق کشــش حــس ایــن مغلــوب بــاالخره پــیش ســاعت نــیم همــین
 . خواندم بود نوشته ظهر امروز همین که را اش نوشته

 " انسان " موضوع با ایی نوشته

 ! رها و آزاد...  هستم انسان یک من "

 ... چیز هر از قبل

 ! جنس و نژاد ، قوم ، دین از فارغ

 ! هستم نسان آري

 باشد پاك باید قلبت...  است مهم تو عقل...  سنجند می روحت بزرگی با را تو ، انسانیت دنیاي در

 ! چیست دینت پرسند نمی انسانیت دنیاي در

 ! مغرب یا ایی آمده مشرق از پرسند نمی

 ... انسانهاست فکر سنجیدن معیار...  کنند می نگاه ات اندیشه به فقط

 ! سومی جهان من و اولی جهان تو!  شود نمی بندي شماره جهان ، ها انسان والیت در

 ! روان رود یک مثل است یکدست جهان آنجا
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 ! شوند می نگاهت عمق عاشق آدمها ، معناست بی ثروتت ، عزیز شهر آن در

 ! است نشنیده کسی را ظلم لغت

 ... دارد تعظیم جاي ایی اندیشه هر

 ! نیست حوري ، زن ، انسانیت کشور در

 . شود می روانت و روح آرامش منبع زن

 ...! نیست گنج ي صندوقچه ، مرد

 . شود می پناهت و پشت ترین مقدس مرد

 ...  هستند عاشق همه ، آنجا در و

 ... کثیف جسم از فارغ...  معصوم و  پاك

 ! باشد ها دریا پشت شهر آن شاید

 . ما دنیاي پایان ي نقطه

 "!  ساخت خواهم قایقی روزي پس

 . کشید طول دقایقی بلند نسبتا ي نوشته این خواندنِ

 . کشیدم نمی هم نفس خاللش در حتی که دقایقی

 ...  رنگ سفید فکر این ، عمیق نگاه این

 . ریخت هم به معادالتم هم باز

 و بکشــم بیــرون مــانیتور ي صــفحه از و بگیــرم را اش یقــه مجــازي فضــاي ایــن پشــت از خواســت مــی دلــم
 از را مغـزم  و کـرده  رفـع  را سـنگین  ابهـام  ایـن  تـا  کـنم  رو و زیـر  را فکـرش  و روح و بنشـانمش  خـودم  مقابـل 
 . کنم خالص شرش
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 رسـد  مـی  نظـر  بـه  بـاز  شـدت  بـه  ذهـنش  کـه  اخیـر  مـتن  ایـن  مثـل  متنی ي نویسنده بدانم خواست می دلم
 . بفرستد من براي را عکسش نشد حاضر چرا

 ؟ باشد متاهل بود ممکن

 . نوشتم او براي فکر بدون و گزیدم لب

 مـن  شـدت  بـه  کنجکـاوي  ایـن  بگـم  بایـد  ، امـا  دم مـی  پیـام  شـما  به دارم دوباره چرا دونم نمی واقعا.  سالم "
 ایـن  تـا  رو شـما  کـه  سـختی  شـرایط  ایـن  بدیـد  توضـیح  شـه  مـی  اما خوام نمی شما از عکسی ، کرده کالفه رو

 " ؟ ؟ هستید متاهل نکنه...  ؟ چیه دقیقا ، کرده مرموز حد

 . شدم پشیمان هم بالفاصله و فرستادم را پیام

 . گذاشتم کنار را لبتاب نداد پیامم به پاسخی اما بود آنالین که این وجود با وقتی

 بـه  بـودم  گذاشـته  پـا  زیـر  فضـولی  خـاطر  بـه  را غـرورم  اینکـه  از ؛ بکوبم دیوار به را خودم سر خواست می دلم
 . بود شده خرد اعصابم شدت

 . کردم فراموش را عصبانیتم ایی لحظه جدید پیام هشدار صداي با

 شـما  اط واقعـا  اینطوریـه  اگـه  ، باشـم  کـرده  ناراحـت  رو شـما  کـردم  مـی  فکـر  راسـتش .  کامیاب آقاي سالم "
 بـدم  توضـیح  شـما  بـراي  چطـوري  بایـد  شـرایطم  مـورد  در دونـم  نمـی  کـه  اینه واقعیت.  کنم می خواهی عذر
 "!  نه هم ، آره هم ، بگم باید آخرتون سوال مورد در... 

 . کشیدم صورتم به دستی کالفه و خواندم را اش پاپانی جمالت گرد چشم با

 ! عجب

 . هایش نوشته سنگینِ ابهامِ این از امان

 ! نه هم و آره هم:  بود داده پاسخ و نه یا است متاهل بودم پرسیده

 . رسید می نظر به مسخره زیادي دیگر این
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 ؟ برسد نظر به هست آنچه از تر مرموز خواست می

 . ساییدم هم به دندان

 " شم می تر گیج شما پاسخ هر با فقط من ؟ بدید توضیح تر روشن شه می "

 

 ]12:48 28.01.17[, ناجی نجواي رمان

 چهارم_و_پنجاه_پست#

 . تر روشن جواب یک امید به ، ماندم منتظر و فرستادم را پیام

 . شود ارضاء ، فرسا طاقت کنجکاويِ حس این شاید تا

 بـه  داشـت  و بـود  داده خاتمـه  بحـثش  بـه  بـاالخره  کـه  افتـاد  نعیمـی  مهنـدس  بـه  لبتـاب  ي صـفحه  از نگاهم
 . آمد می ماشین سمت

 در نبـود  احتیـاجی  و داشـت  حضـور  او شـکر  خـدارا  ، لرزیـد  مـی  سـرما  شـدت  از و بـود  شده جمع خودش در
 . بیاندازم احمقانه جدال این وسط را خودم ، سخت سرماي این

 . برد بین از را ماشین مطبوع گرماي بیرون ي زده یخ هواي ، کرد باز را ماشین در

 . رفت هم در سرما از اخمم

 . پرسیدم بود آورده ماشین داخل را سرش که او به رو

 مهندس؟ کردي چیکار_

 . لرزید می هم صدایش حتی بیچاره

 . راحت خیالتون ، گرفتم رو ها ورقه اون_

 . گذاشت صندلی روي را پیمان و پر ایی پوشه و
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 . انداختم پوشه به نگاهی

 . میبینمت ، سرکار صبح فردا...  نکنه درد دستت ، خب خیلی_

 . زد خشکی لبخند

 . بخیر شبتون.  کنم می خواهش_

 . گذاشتم پوشه روي و کردم جمع را لبتابم

 . خوش شب_

 . گذاشتم گاز روي پا بست که را ماشین در

 مـی  تـر  محـو  و محـو  ، مـن  حرکـت  بـا  و بـود  ایسـتاده  همانجـا  هنـوز  که او به وسط ي آینه از ي لحظه نگاهم
 . افتاد ، شد

 . بود نیاورده ماشین

 ؟ رساندمش می باید

 ! نه

 ؟ بیاورد ماشین باید بندان یخ و سرما این در که رسید می عقلش نباید مملکت مهندس

 . کشیدم می نباید من که را او عقلی بی جور

 گـم  داشـت  امکـان  کـردم  مـی  کـج  رسـاندنش  بـراي  را راهـم  اگـر  ، شـناختم  نمـی  کامـل  را شهر این عالوه به
 . بشوم

 . گرفتم پیش را خاله ي خانه راه خیال بی و انداختم باال شانه

 بخوانم را غریب و عجیب دخترك آن پاسخ و برسم زودتر که داشتم عجله
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*** 

 . رفتم خواب اتاق سمت پاورچین پاورچین

 . بود تاریک تاریک خانه و خوابیده خاله

 . دادم تنم به قوسی و کش و کردم عوض راحتی لباس با را هایم لباس

 . کنم استراحت توانستم می باالخره

 رختخـواب  بـه  و بگیـرم  کوتـاهی  دوش و بشـوم  او مگـوي  رازهـاي  و نجـوا  و سـایت  خیـال  بـی  گـرفتم  تصمیم
 . بخزم

 . کرد می التماس ، آرام و راحت خوابی براي وجودم تمام

 . آمد سراغم به فکرش باز کشیدم سرم روي را لحاف که همین اما

 " ؟ نه هم ، آره هم " که چه یعنی

 ؟ بود طالق ي آستانه در مثال یعنی

 ؟ کند ازدواج خواست می تازه یا

 ؟ داشت نامزد

 ؟ باشد مهم باید چرا

 ؟ چه من به اصال

 ؟ دیگر بود چه دردناك و غمگین ي متنها این پس کند ازدواج خواست می تازه و داشت نامزد اگر

 ! خورد نمی طالق به هم سنش

 ! آخ

 . نشستم و زدم کنار را لحاف
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 و سـر  را افکـارم  توانسـتم  نمـی  و بـودم  شـده  خـارج  کنتـرل  از سـاله  هفـده  ، شـانزده  پسـر  یـک  مثل اینکه از
 . بودم کالفه ، بدهم سامان

 مـی  راحـتش  خـواب  از مجـازي  شـخص  یـک  خـاطر  بـه  عـاقلی  آدم کـدام !  گنـده  مـرد  دیگـر  بخـواب  بگیر "
 "! ؟ گذرد

 . کشیدم پوفی

 "!  من "...  که رسید می نظر به

 . کردم باز و برداشتم را لبتابم و شدم خم تخت روي از

 . دارم جدید يِ نشده خوانده پیامِ دو که دیدم شد روشن که صفحه

 . شد کج لبخندي به لبم

 . نکند ترم گیج جوابش با کردم دعا دل در

 . بود نوشته همیشه از تر طوالنی ، انداختم پیامش به نگاهی

 مـی .  بـودم  دل دو مقـدار  یـه  سرگذشـتم  گفـتن  بـراي  راسـتش  ، کـردم  گـیج  رو شما اگه خوام می عذر من "
 سـعی  بنـابراین  بشـم  شـما  آزار باعـث  ایـن  از بـیش  خـوام  نمـی  امـا  نکنیـد  بـاور  رو حرفهـام  شما ممکنه دونم
 . بدم توضیح راحت کنم می

 پـدرم  چـون .  کـنم  ازدواج شـدم  مجبـور  زنـدگیم  سـخت  شـرایط  خـاطر  بـه  پـیش  سـال  چهار ، سه حدود من
 جنـون  همسـرم  شـدم  متوجـه  ازدواج از بعـد  ، داشـت  سـرطان  هـم  مـادرم  و بـود  شـده  فـوت  قبـل  سال چند

 وقتـی  تـا  کـردم  زنـدگی  باهـاش  داشـت  دوسـت  رو مـن  هـم  شـدت  بـه  و بود خوبی آدم چون اما ، داره ادواري
 تـوي  مـاه  چنـد  و کـرد  خودکشـی  ، آنـی  جنـون  یـه  طـی  همسـرم  که بود بارداریم آخر ماهاي.  شدم باردار که

 ، پسـرم  اومـدن  دنیـا  بـه  از بعـد  گـرفتن  تصـمیم  همسـرم  ي خـانواده  ، شـد  مغـزي  مـرگ  هـم  بعـد  و بود کما
 بعـد . پـیش  مـاه  شـش  حـدود  چیـزي  ، کـنن  خـاموش  ، رو بودنـد  داشـته  نگـه  زنده همسرمو که هایی دستگاه

 مجبـور  هـم  مـن  و...  کنـی  زنـدگی  مـا  بـا  بایـد  خـواي  مـی  رو پسـرت  اگه که گفتن من به هم همسرم فوت از
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 بــراي کـه  ایـن  یعنـی  ، سـخت  کـردم  عـرض  خـدمتتون  خالصـه  طـور  بـه  کـه  ایـن ...  شـدم  اونهـا  زنـدگی  بـه 
 درمونگـاه  تـا  رو پسـرم  تنهـایی  دن نمـی  اجـازه  حتـی  کـه  باشـم  ایـی  خونـواده  دسـت  اسـیر  باید پسرم داشتن

 بـزنن  کـتکش  و کـنن  زنـدونی  خودشـونو  ي بیـوه  عـروس  دن مـی  اجـازه  خودشـون  به که ایی خونواده...  ببرم
 " کنن رفتار باهاش جنگی اسیر مثل و

 . فرستادم بیرون زور به را ام شده حبس نفس

 . بود ناممکن من براي ، شده بافته هم به کلمات این هضم

 . بودم مبهوت هم باز من اما بود واضح واضحِ توضیحاتش

 ؟ شد می مگر

 ؟ نه دیگر بود دروغ...  آشکاري و بزرگ دروغ عجب

 ؟ بیوفتد اتفاقی چنین داشت امکان دنیا این کجاي

 . شدم گالویز خودم با ، نکردنشان یا کردن باور براي که بودند مصمم کلماتش آنقدر

 ... روزگار این در...  حاال اما ، بود باورپذیر افتاد می اتفاق این پیش سال هفتاد شصت شاید

 . نداشت امکان نه

 ! گفت می دروغ

 ! باز دغل

 . نوشتم او براي پوزخندي با

 

 ]12:48 28.01.17[, ناجی نجواي رمان

 میگـی  کـه  باشـه  اینطـوري  شـرایط  اگـه !  کنـی  شـکایت  ازشـون  کافیـه  ؟ رفتـی  ظلـم  ایـن  بـار  زیر چرا شما "
 ".  بدي نجات شکایت یه با خودتو تونی می زود خیلی
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 ؟ بود کرده فرض خر من

 ! بکشم بیرون ماست از را مو توانستم می که من!  را من

 . گرفت بازي به را مطمئنم افکارِ و داد پاسخ زود خیلی

 قـانونن  خودشـون ...  قدرتمنـدین  و نفـوذ  بـا  آدمـاي  ، مرحـومم  همسـرِ  ي خونـواده  امـا  کنم شکایت خواستم "
 بشـه  تمـوم  جـونم  قیمـت  بـه  بـود  نزدیـک  کـردن  شـکایت  بـار  یـک ...  کنـه  دفاع من از که مونه نمی قانونی... 

." 

 . کشیدم صورتم به دستی

 . زد می پسش قدرت تمام با عقلم و کرد باورمی داشت روحم

 ؟ داد می تحویلم را ها دروغ این داشت چرا

 ؟ بسوزد برایش دلم خواست می

ــود فهمیــده هــایم مــتن خواننــدگانِ نظــرات میــان از نکنــد ــد ام زنــدگی اوضــاع ب ــول بــوي و نیســت ب ــه پ  ب
 ؟ بود خورده مشامش

 . پیچید هم به ام روده و دل فکر این از ایی لحظه

 . نوشتم پاسخ سریع

 شـه  مـی  چطـوري  نظـرت  بـه  ؟ خـوان  مـی  جونـت  از چـی  ؟ بشـه  چـی  که داشتن نگه اونجا رو شما...  خب "
 " ؟ چی با ؟ پول با ؟ زدن حرف با ؟ بردارن شما سر از دست که کرد راضیشون

 . بود طور همین شک بی ، پول گفت می حتما

 . بجنب!  کن رو را خودت دست خودت!  دختر یاهللا

 . بردارم احمقانه کنجکاوي این از دست و بشوم راحت تا بگو

 . دارم قصدي چه سوال این پرسیدن با بفهمد بتواند که رسید نمی نظر به باهوش آنقدر
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 . شد می رو دستش راحت خیلی

 . شد ظاهر صفحه بر پیام هشدار

 . کردم باز را پیام و نشست لبم بر مندي رضایت لبخند

 کـه  دارن اونقـدر  هـم  مـالی  نظـر  از ، زد حـرف  اونهـا  بـا  بشـه  کـه  نـدارن  کـاملی  روانـیِ  تعـادل  خونواده این "
 شـبیه  خونـواده  ایـن .  خـوان  مـی  جـونم  از چـی  دونـم  نمـی  واقعـا  مـن ...  باشه کافی بعدشون نسل هفت براي

 " هستن خروجی بدون ي چاله سیاه یه

 . ماسید لب بر لبخندم

 . شد قفل مغزم

 ! خدایا آخ

 ؟ گفت می راست یعنی

 . کنم باور را خزعبالتی چنین که نبودم ساده هم ها آنقدر...  نه

 . زد سرم به فکري هم باز

 . بیاورد کم مقابلم در که کردم می کاري دیگر اینبار

 : نوشتم

 زنـدگی  یـه  و بشـی  خـالص  شـرایط  اون از شـده  طـور  هـر  بایـد ...  کـنم  کمکـت  شده طور هر خواد می دلم "
 صـورت  بـه  چیـه  نظـرت ...  انتظارتـه  در روشـن  ي آینـده  یـه  و جـوونی  خیلـی  هنوز چون کنی شروع رو خوب

 زنـدگیت  وقتـی  تـا  هـم  رو پسـرت  و خـودت  خـرج  ، بیـارم  بیـرون  اونجـا  از رو تـو  و خواستگاریت بیام فرمالیته
 ".  دم می ، بگیره سامون و سر

 . فرستادمش بعد و خواندم را پیامم دیگر بار یک

 . بود برانگیزي وسوسه پیشنهاد
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 راسـت  بفهمـم  بتـوانم  بـاالخره  شـاید  تـا  آورد مـی  دسـت  بـه  را دلـم  دارد کـه  کنـد  احسـاس  خواست می دلم
 . دروغ یا گوید می

 . دهند می لو را خودشان راحت خیلی شوند می احساساتی که دخترانی بود کرده ثابت م تجربه

 . کردم باز را پیامش زده هیجان ، داد پاسخ

 مـن  و کنیـد  برداشـت  اشـتباه  شـما  شـده  باعـث  حرفهـام  کـه  متاسـفم  مـن  و کامیـاب  آقاي دارید لطف شما "
 باعــث خواســتم نمــی چــون کـردم  تعریــف شــما بــراي رو مســئله ایـن .  بدیــد قــرار خودتــون تــرحم مـورد  رو

ــام ایجــاد ــراي ابه ــن.   بشــم شــما ب ــواده ای ــدر خون ــراي بخــواد کســی اگــه کــه متظــاهرن و متعصــب اونق  ب
 رو خودتـون  هـم  شـما  پـس .  کـنن  مـی  تبـاه  زندگیشـو  حتمـا  بـذاره  پـیش  قدم شون بیوه عروس خواستگاري

 ، باشــدي موفــق ، دادیــد گــوش حرفهــام بــه کــه ممنــون.  ننــدازین دردســر تــوي ، دلســوزي ایــن خــاطر بــه
 ".  خدانگهدار

 . خواندم را پیامش بار چند ناباورانه

 ؟ زد می هم به را معادالتم مدام و مدام چرا

 . نیست آنالین دیگر دیدم که بنویسم جوابی خواستم

 . کوبیدم تخت به مشتی کالفه

 شـک  خـودم  باورهـاي  و هـا  دانسـته  تمـام  بـه  شـود  باعـث  مرمـوز  مجـازي  شخص این که بود مانده همینم!  اَه
 . کنم

 

 ]12:43 29.01.17[, ناجی نجواي رمان

*** 

 پنجم_و_پنجاه_پست#
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 : نجوا

 !؟ بیاید من ي فرمالیته خواستگاريِ به خواست می کامیاب رادمهر

 . جهنم به فرمالیته خواستگاريِ اصال

 ! بیاید خواست می

 ... ببینمش توانستم می من اینکه یعنی او آمدن...  بیاید

 . کرد می پادشاهی ام بیداري و خواب بر که را مردي

 ! نه...  اما

 . ریخت می جانم به را ترحم از غلیظی حس پیامش ي کلمه به کلمه

 . بودم بیزار ترحم از من

 . بسوزاند دل من براي نداشت حق هم کامیاب رادمهرِ حتی ، هیچکس

 . شکست دلم

 . ام زده را حرفها این تحرمش جلب برايِ کند فکر خواستم نمی

 را تبلـتم  و کـردم  رهـا  کـاره  نیمـه  او بـا  را صـحبتم  امـا  داشـت  را مـرگم  دسـتور  امضـاي  حکم من براي گرچه
 . بازگرداندم کمد داخل به را آن و کردم خاموش

 .کرد می زندگی من با داشت بداند آنکه بی ، عزیز کامیاب.  ر این

 مـی  آشـتی  زود ، رفـت  مـی  غـنج  او بـا  زدن حـرف  تصـور  از دلـم  ، کـردم  مـی  قهـر  او بـا  ، زدم می حرف او با
 ... کردم

 . نداند او و باشی کسی عاشق وار دیوانه که بود حالی چه داند می خدا
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 چانـه  تـا  را لحـاف  و گذاشـتم  سـرش  کنـار  سـر  و بوسـیدم  را طاهـا  بـوي  خـوش  صورت و خزیدم رختخواب به
 . کشیدم باال

 . کشیدم آغوش در را خودم

 ؟ داشت دوست را من هم او اگر شد می چه

 ... ! شد می عاشقم اگر

 . بردم فرو بالشت در سر و گرفت گر صورتم

 . کرد آب را دلم او زبان از "!   عاشقتم " شنیدن تصور

 ؟ بود چگونه صدایش

 . اش چهره شبیه چیزي ، داشت زیبا و دلنشین شدت به صدایی حتما

 . داشت شرقی گرمایی و بود گرفته کمی که مردانه و بم صداهاي همان از

 . شدي می انتهایش بی اعماق غرق شنیدنش یکبار با که صداها همان از

 . بشنوم را صدایش داشتم دوست چقدر آخ

 . رفتم فرو خود آغوش در پیش از بیش ، شدم جمع خودم در

 ! تنهایی به لعنت

 . خواست می عاشقانه صحبت عمر یک دلم

 . خواست می لرزیدن دلم

 . خواست می را او...  دلم

 . زدم چنگ را خود توان کم بازوان

 ؟ کرد می درد تنم چرا
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 ؟ داشت جسمی درد عاشقی مگر

  ؟ کشید می زجر که بود روحت اینکه نه مگر

 ؟ کرد می درد لعنتی جسم این چرا پس

 . رفت دستم از صدایم بی اشکهاي اختیارِ

 . شد خیس آرام صورتم

 . من بودم شده حیا و شرم بی چه

 . کرد می را چیزهایی چه هوس ام مرده مادر دلِ این

 ؟ کردن عاشقی به چه را تو ؛ الکردار آخر بگوید دلم به نبود یکی

 معصـوم  کـودك  ایـن  روي از الاقـل ...  کشـی  نمـی  خجالـت  ات رفتـه  خـاك  بـه  تـازه  همسـر  مهربـان  عکس از
 . کن شرم

 ! دختر کن حیا نجوا آخ

 ؟ چیست ها پیچیدن خود به این

 ؟ کنی می جان داري چرا

 ! شد نخواهد تو مرد کامیاب رادمهر ، کنار به اینها اصال

 . نکش سیاهت زندگیِ منجالب به خودت با را او

 . نداشت فایده

 . رفت نمی کورم و کر دلِ گوشِ به حرفها این

 نوشـتن  هـوس  و رفـت  ام دیـده  از نـور  شـاید  بلکـه ...  ببارنـد  نفهمـم  زبـان  و عاشـق  چشـمهاي  صـبح  تا بگذار
 . برد گور به خود با را رادمهر براي
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*** 

 

 ]12:43 29.01.17[, ناجی نجواي رمان

                                                                                                                             " بعـــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــــــــــــــــه "
 زیـر  کـه  حیـاط  وسـط  گـیالسِ  بـزرگ  درخـت  بـر  زده جوانـه  زهتـا  هاي شکوفه به ، روح بی ي پنجره پشت از

 . بودم شده خیره دخشید می ماه نور

 ؟ گذشت چطور دانم نمی

 . کردم جفا خودم حق در ، سخت بگویم

 . کردم نمی پیدا او بدون روزهاي توصیف براي چیزي

 . نکند باز را لعنتی سایت آن و نرود تبلتم سمت دستم تا پیچم می خود به شب هر دانستم می

 مـی  کلنجـار  خـود  بـا  بایـد  چـون  بـود  ام زنـدگی  لحظـات  بـدترین  بـزنم  ایمیـل  مهتـاب  بـه  خواستم می هربار
 . نکنم فکر دیگري چیز به ایمیلم جز که رفتم

 . بود بهتر اینطوري

 . بود ضررش از بیشتر نفعش اما داشت درد

 . کردم می سیاه و سخت زندگی این درگیر را عزیزم اويِ نباید

 . سوخت می دلش نباید

 . افتاد می سرش به کمک فکر نباید

 . کند فدا بیچاره منِ براي را خودش آرامش و زندگی بدهم اجازه نداشت امکان



29 
 

 از بعـد  کـه  بیچـاره  طهـوراي  زنـدگی  شـبیه  چیـزي  شـد  مـی  آخـرش  فالحـی  ي خانواده و سعید با افتادن در
 . داشت نباتی زندگی هم هنوز درمان و دوا ماه سه

 دلـش  ایـی  لحظـه ... روزي ، جـایی  بـود  ممکـن  ، کـنم  پـت  مـدام  و مـدام  او بـا  و بروم دلم پی خواستم می اگر
 . کند کمکم بخواهد و بجنبد اش مردانه غیرت رگ و بسوزد من براي

 . بود کافی کند خدایی افکارم در که همان

 . کنم تباه را اش واقعی خود زندگیِ خواستم نمی

 زنـدگانی  روزهـاي  تـرین  آرام ، بگـذریم  کامیـاب  رادمهـر  از مانـدن  دور ي شـکنجه  از اگـر  اخیـر  مـاه  سـه  ایـن 
 . بود من

 . نداشتند کارم به کاري حداقل اما ، نداشتم رفتن بیرون حق و بودم زندانی خودم ي خانه در گرچه

 و بـود  گرفتـه  را خـانواده  وقـت  حسـابی  طهـورا  او درمـان  دوا کارهـاي  و بـود  احـوال  مریض کمی مصطفی حاج
 . کنند فکر من به داد نمی اجازه

 نفـري  سـه  و رفـت  مـی  مالقـاتش  بـه  گـاه  گـه  و بـود  کـرده  پیـدا  را امینـی  دکتر مطب هم مهتاب بین این در
 ي خانــه از را مــن بتواننــد تــا بکشــند ایــی نقشــه و بگذارنــد هــم روي فکــر کردنــد مــی ســعی ، علــی همــراه
 . بکشند بیرون فالحی ي خانواده

 کـارت  و شناسـنامه  یـک  سـاختن  پـی  در رسـید  مـی  نظـر  بـه  بـودم  فهمیـده  مهتاب هاي ایمیل از آنچه بر بنا
 .  بود علی پیشنهاد که هستند من براي جعلی ملی

 ! نبودم امیدوار واقعا اما باشد آمیز موفقیت تواند می حد چه تا دانستم نمی

 . کرد انکار شد نمی را ذکاوتش و هوش اما بود متعادل نا روانی لحاظ از شدت به سعید اینکه با

 ایـن  ي خانـه  از مـن  رهانـدن  بـراي  فرصـت  بهتـرین  عیـد  تعطـیالت  کـه  گفتـه  امینـی  دکتـر  گفت می مهتاب
 . است خانواده

 . دادم می دست از را جراتم و دل پیش از بیشتر روز هر من و بود مانده عید به هفته یک از تر کم
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 . بدهم دست از ، دارم االن که هم را آنچه هر بود ممکن شد نمی عملی نقشه این اگر

 دکتـر  و مهتـاب  دسـت  بـه  را خـودم  شـد  مـی  باعـث  خانـه  ایـن  در پسـرم  و خـودم  معلوم نا ي آینده سویی از
 . بسپارم امینی

 . رفتم تخت سمت و گرفتم پنجره از چشم باالخره

 . بود دنیا کار ترین سخت خوابیدن روزها این

 و کـردم  مـی  فکـر  و رفـتم  مـی  رژه را خانـه  عـرض  و طـول  طـوالنی  سـاعتهاي  خـودم  و خوابانـدم  می را طاها
 . کشیدم می زجر

 . داشتم را ترك حال در معتاد یک احساس

 . کند ترك...  را اش نیافتنی دست عشقِ کرد می سعی داشت که معتادي

 . بودم کندن جان و دیدم کابوس حال در بیشترش خوابیدم می که هم ساعت دو یکی همان

 . بستم زور به را سرکشم هاي وپلک کشیدم سرم روي را لحاف

 . گذاشت نمی امشبم خواب به پا ، کابوس شاید

 . گرفتم می آرام...  شب یک همین...  امشب شاید

 نــوازشِ حــس بــا کـه  شــد مــی سـنگین  داشــت خــوابم تـازه  ، گذشــت مــی خوابیـدنم  از ســاعتی یــک حـدود 
 . پریدم خواب از زده وحشت ، ام گونه پوست بر انگشتانی

 

 ]19:37 29.01.17[, ناجی نجواي رمان

 ششم_و_پنجاه_پست#

 . کشیدم هینی و پریدم جا از هراسان زده وق و شده باز منتهی تا چشمان با
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 . شدم خیره بود پنهان نیمه اتاق روشن و تاریک در که اش برافروخته صورت به

 . نشست لبش بر پوزخندي ، من چشمانِ وحشت دیدن با

 ! باش آروم_

 . کند درك را شرایط و بیاید بیرون خواب منگیِ از مغزم تا کشید طول کمی

 . زد می ضربان شدت به ام پیشانی وسط درست جایی ، آنی شدن بیدار آن عمیقِ شوك خاطر به

 ؟ باشم آرام

 ؟ باشم آرام خواست می من از و بود اینجا ، وضعیت این در ، شب وقت این ، او

 ؟ دیوانه این خواست می من از چیزي چنین فکري چه با

 . پیچیدم خودم دور را آن و زدم چنگ لحاف به

 . داشت را بودن عریان حس ، بودم شده ظاهر چادر با او مقابل همیشه که منی براي اما نبود باز لباسم

 ؟ کنی می چیکار اینجا...  اینـ_

ریخت دلم ، شد تر عمیق ترسناکش لبخند . 

 ! کنی می بیدار رو طاها!  هیس_

 . آمد باال حلقم تا قلبم

 ؟ اینجاست شب وقت این او چرا کردم نمی درك...  فهمیدم نمی

 پـا  ، گفـتن  " یـاهللا " بـدون  دهنـد  اجـازه  خودشـان  بـه  اینکـه  جـز  بـه  داشتم خانواده این از را چیزي هر انتظار
 .بگذارند نامحرم زنی حریم به

 ؟ بود او دست...  شدم بیدار ام گونه بر دستی احساس با که افتاد یادم تازه

 ! خدایا
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 . شدم جمع خود در بیشتر آمد جلوتر قدمی

 . گذاشت تخت بر زانو

 ؟ کنی می داري چیکار...  چیـ_

 . رفت هم در صورتش و کرد اخم

 ؟ بشه بیدار طاها خواي می ؟ پایین بیار صداتو گم نمی مگه_

 خیــره ، ریخـت  مـی  بیـرون  دنــدانهایش الي البـه  از کـه  کلمـاتی  و دهـان  شــدن بسـته  و بـاز  بـه  زده وحشـت 
 . شدم

 ؟ بود نرم لحنش لینقدر چرا ؟ گفت می چه

 ؟ بارید می حلقومش از آتش ، اژدها مثل همیشه که نبود مردي همان این مگر

 ؟ بود چه دیگر کالمش يِ مسخره لطافت و آور رعب آرامشِ این پس

 . رسید سر به طوفان از قبل مرموزِ آرامشِ آن مهلت...  شد تمام گفت می حسی

 ".  است شده طوفان!  کن فرار ":  گفت می لعنتی حس آن

 آمـد  مـی  پـیش  کـه  دسـتش  زیـر  از و پریـدم  جـا  از ارادي غیـر  اقـدامی  در ، کشید جلو را خود که دیگر کمی
 . بردم هجوم در سمت و قاپیدم سر ، دارد نگه را من

 . دوید سرم پشت و گفت بلنديِ " کن صبر "

 . کن رحم کنم می خواهش...  کن رحم را اینبار...  خدایا...  خدایا

 . رساندم در به را خود ، سکندري چند با و زدم بیرون اتاق از

 نـوه !  تـر  بـاال  بگـذار  را کالهـت !  جـان  آقـا  " وبگـویم  برسـانم  مصـطفی  حـاج  به را خود که بود این همه امیدم
 " بگذارد خانواده ي بیوه عروس حریم به پا داده اجازه خودش به ت
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 . بود قفل...  آمد بر نهادم از آه کرد لمس را دستگیره که دستم

 ! شدم بیچاره...  یعنی قفل

 . نشست در بر مشتم

 ! خانوم آسیه! ...  سمیه_

 . شد حلقه شکمم دور و شد رد کوبید می در بر که دستانم زیر از قدرتمندش و بزرگ دست

 . پایینه طهورا فقط!...  بیمارستان بردن رو جون آقا...  نیست خونه کی هیچ نزن زور_

 ! من بیچاره...  طهورا بیچاره...  طهورا واي

 . زدم چنگ دستش به و پریدم جا از باشم شده وصل برق که انگار

 ! کثافت کن ولم_

 . نالید و برد فرو گردنم در سر

 ! خواستم می رو تو اولم از! ...  آوردم دستت به تازه ؟ کنم ولت_

 ؟ گفت می چه

 ؟ گفت می چه شرف بی نامرد این

 . رفت هزار تا بالفاصله و رسید صفر به قلبم ضربان ناگهان شوم ور غوطه یخ آب در که انگار

 . کوبیدم کرد می حرمت بی هایش نفس با را گلویم زیر که کثیفش سر بر مشت با

 ! برادرتم زن من شرف بی...  بکش دستتو... سعید_

 . گذاشت حلقم به چنگ و دوخت صورتم به را اش برزخی نگاه و کند گردنم از سر آن یک

  ؟  داشت برت یابو باشم مهربون باهات خوام می دیدي!  زنیکه نیار در بازي چموش اینقدر_
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 . را حرمتم نه و بگیرد را جانم دستانش بودم راضی اما ، آمد بند نفسم

 . من کندن جان از برد می لذت انگار...  شد نمی مرگم به راضی او ولی

 . انداخت خانه وسط و داد هول را موتم به رو تن

 . برخاست خواب اتاق از طاها ي گریه صداي همزمان و رفت هوا به درد از ، اختیارم بی آخِ

 . پیچید هم در دلم

 . شد زهر ،  کشمکش این میان پسرم شیرینِ خواب

 . انداخت مفلوك منِ بر را تنومندش تن و آمد جلو دهد مهلتم آنکه بی

 صـورتم  روي و نشسـت  شـکمم  بـر  و کوبیـد  زمـین  بـه  سـرم  بـاالي  و گرفـت  محکـم  دسـت  یـک  با را دستانم
 . گرفت را دهانم دیگر دست با و شد خم

 . بشوم این از تر بیچاره نشو راضی خدایا...  خدایا...  خدایا

 . بودم گرفته تهوع حالت بدنم بر تنش گرماي احساس از

 . کشید می چنگ قلبم بر طاها ي گریه

 ! مردم می کاش...  کاش...  مردم می کاش

 . کرد تر زبان به لب

...  کـنم  رو اینکـار  نبـود  الزم آوردي نمـی  در بـازي  کـولی  اینقـدر  اگـه ...  گـم  مـی  چی ببین کن گوش خوب_
 ... بودنته چموش همین گیر دلم که کنم چه

 ؟ شنوي می خدایا

 ؟ هستی حرفها این ناظرِ هم تو

 . داد ادامه پوزخندي با
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 تصـمیم ...  شـه  مـی  تمـوم  گـرون  خیلـی  بـرات  نفهمـی  اگـه  چـون  کـن  گـوش  خـوب  زنـم  می که حرفی به_
 حـالل ...  نـدارم  کاریـت  االن نتـرس ...  نمونـه  پـدر  بـی  پسـرتم  و باشـم  سـرت  رو خودم تا کنم ت صیغه گرفتم

 ... شه می سرم حروم و

 ؟ حرام و حالل

 

 ]19:37 29.01.17[, ناجی نجواي رمان

 ؟ بود نشسته من شکم روي االن و فهمید می حرام و حالل ، ریش در غرقِ مرد این

 ؟ شد می سرش اسالم...  نامسلمان نمايِ مسلمان این

  ؟ هستی خدایا

 ؟ بینی می

 . کرد لمس را ام بینی تقریبا اش بینی ، آورد تر جلو را سرش

 ناسـازگاري  سـر  هـم  فـردا  بخـواي  اگـه  حالـت  بـه  واي ، بخونـه  صـیغه  مـن  و تو بین گم می جون آقا به فردا_
 ! مطهره حالت به واي! ...  بذاري

 و برخاسـت  بـنم  روي از و برداشـت  را دسـتش  و شـود  ام حـالی  حـرفش  مـثال  تـا  آورد صـورتم  بـه  زیادي فشار
 . کوبید هم به کار اتمام نشان به را دستانش

 . ماند ثابت ، داشت فاصله من با قدم یک که میز روي اییِ شیشه گلدان روي تارم چشمان

 . نشست لبم بر تلخندي

 ...  کند شیرین را کامش پیروزي حس این دادم نمی اجازه!  نه

 ! درك به ؟ کردم می بیدار را جنونش

 . زدم گلدان به دستی و کندم زمین از تن زور به
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 . شد تکه هزار بلندي صداي با و افتاد گلدان

 . پرید سعید خوش حال

 . شد کبود عصبانیت از صورتش

 ؟ کنی می داري غلطی چه_

 . گذاشتم خودم گردن شاهرگ بر و برداشتم را شیشه ي تکه ترین بزرگ

 . است مسخره حماقتی ؛ من برابر چند هیکلی با او به کردن حمله دانستم می

 پـایش  پـیش  تفـی  و کـردم  پـاك  آسـتین  پشـت  بـا  شسـت  مـی  را صـورتم  داشـت  وقفـه  بـی  و مدام که اشکی
 . انداختم

 ! تو مثل سگی با زندگی به داره شرف مردن_

 . پرید رخش از رنگ ایی لحظه

 ! ایی لحظه فقط اما

 در را شیشـه  دسـتم  کـه  بدهـد  دسـتور  کنـد  جـرات  مغـزم  آنکـه  از قبـل  و آورد هجوم سمتم به سرعت به بعد
 . پیچااند و گرفت را دستم ببرد فرو گردنم

 ! بزنی زور نیست الزم...  خدمتم در خودم ؟ بمیري خواي می_

 در بلنـدي  سـوت  شـد  باعـث  نواخـت  صـورتم  بـه  ، دسـتم  از شیشـه  کشـیدن  بـا  همزمـان  کـه  محکمـی  سیلی
 . بیوفتم زمین به و بچرخم دور یک و بپیچد گوشم

 . انداخت شکمم بر را وزنش بدهد من به ناله مهلت آنکه بی و کرد پلهویم نثار محکمی لگد

 ! زد...  زد...  زد

 ! دنیا مرگ ترین دردناك یعنی...  مرگ حد تا یعنی زد گویم می وقتی
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 . ببینی چشم با را مردنت ي لحظه به لحظه یعنی

 ! بشنوي را قلبت ایست به رو تپشِ به تپش یعنی

 . آورد باال تهدید انگشت و برخاست جانم رفتنِ در به مانده نفس یک

 ! برم می هم با رو پسرت و خودت سر بشی چموش بازم اگه فردا_

 . گذاشت تنها لرزیدم می درد از و بودم شده جمع خود در که را من و چرخید پاشنه بر

 

 ]12:39 30.01.17[, ناجی نجواي رمان

 هفتم_و_پنجاه_پست#

 . زد می میان در یکی قلبم ، بود بریده را امانم درد

 . شد می خفه زدن هق شدت از داشت ام بچه ، کرد می گریه هنوز ام بیچاره طاهاي

 . بود نمانده باقی تعادلم حفظ براي توانی اما برخاستم زور به و گذاشتم دردناکم پهلوي بر دست

 . دادم تکیه دیوار به

 . رسید نمی مغزم به کافی اکسیژن و کرد می گیر نفسم

 . شد می سیاه بار یک ایی ثانیه چشمانم پیش

 .کردم بغل را پسرکم و انداختم تخت روي را خود و رفتم خواب اتاق تا ، دیوار دامنِ به دست همانطور

 بـی  دسـتان  میـان  و شـد  آرام بـاالخره  تـا  ریخـتم  اشـک  پـایش  بـه  پا ، کردم نوازشش ، بوییدمش ، بوسیدمش
 . رفت خواب به ؛ حسم

 . نداشتند آمدن بند خیال من اشکهاي اما خوابید او

 ؟ بود چه ام چاره
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 رحـم  بـی  دسـتانِ  زیـر  ام بیچـاره  پسـرك  ، بگـذریم  عقـوبتش  و گنـاه  از اگـر  حتـی  ، کشـتم  مـی  را خودم اگر
 . ماند می تنها ، قوم این

 . شوم اش صیغه کرد می مجبورم آخرش ، گذاشتم می دست روي دست هم اگر

 . بود بدتر من براي هم مرگ از این

 . بود بهتر کشت می مارا هردوي اگر شاید

 . شدیم می خالص آور عذاب زندگیِ این شر از حداقل

 . کشیدم بیرون را تبلتم و رفتم ها لباس کمد سمت و برخاستم تخت روي از کندن جان به

 . نوشتم مهتاب براي و کردم باز را ایمیلم و نشستم زمین روي همانجا

.  کشـه  مـی  رو طاهـا  هـم  رو مـن  هـم  نکـنم  قبـول  اگـه  گفـت  ، بشم ش صیغه کنه مجبورم خواد می سعید "
 " بکن فردا همین ، بکنی کاري تونی می اگه

 . زدم می هم بر لحظه هر را آرامشش که مهتاب بیچاره

 ... من بیچاره

 ... پسرم بیچاره

 . کشیدم آهی

 . همیشه از بیشتر ، بود شده پناه بی دلم چقدر

 "!   دارم را هوایت خودم " بگوید و شود دراز سمتم به که بودم دستی محتاج چقدر

 . پرداز رویا ذهن این از امان آخ

 ... من از امان

 . کرد تایپ را انجمن آدرس و زد اینترنت مرورگر بر اراده بی لرزانم دست
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 . بکوبم احساسم سر بر توانستم نمی دیگر

 رادمهــرِ هــوسِ توانــد مــی کــه باشــد شــبی آخــرین امشــب دارد امکــان بــود فهمیــده درونــم عاشــقِ نجــوايِ
 . بزند سرش به کامیاب

ــاز کــه را او شخصــی ي صــفحه ــسِ ي گوشــه ســبزِ چــراغ روي درســت چشــمم از اشــکی قطــه کــردم ب  عک
 . افتاد خندانش

 . بودم سبز چراغ این عاشق

 ! حضور یعنی سبز

 . کند می گردش سایت در دارد من با همزمان هم او یعنی

 . است آنالین یعنی

 . شدم خیره عکسش به طوالنی دقایقی

 . رفتم هایش نوشته سراغ به کند دل صورتش از چشمانم باالخره وقتی

 . سوخت چشمانم

 نـود  همـان  حـدود  چیـزي  تـاریخش  هـم  آن کـه  بـود  گذاشـته  جدیـد  پسـت  یـک  فقط حاال تا پیش ماه سه از
 . بود قبل روز

 " کلبه " اسم به بود متنی

 . خواندم را متن و گذاشتم عکسش بر را لزرانم انگشتان و دادم فرو را سنگین بغض

 ! رود کنار ایی کلبه...  خواهد می کلبه یک دلم "

 ... آب نواز گوش صداي غرق

 ! خورده باران نم خاك و تازه چوب بوي
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 ... هیزم از پر شومینه یک

 ! فضا روشن و تاریک در آتش رقص

 ... بینی زیر تلخ ي قهوه معطر بخار

 ! دوش روي بر ایی تکه چهل پتوي

 ...! حضور یک و

 "!  نهایت بی آرامش

 . گسیخت افسار بغض هم باز

 ؟ قلمم جانِ خواي می را کسی چه حضور

 ؟ ست کسی چه تو زیباي آرزويِ

 ؟ تپد می قلب کدام براي تو قلب...  تو و تویی همه من قلب

 . کردم باز را جدید پست نوشتن بخش و بازگشتم سایت اصلی ي صفحه به

 ... خواست می شدن خالی دلم

 ... بار آخرین براي شاید حتی نوشتن

 : کردم تایپ موضوع در

 " ضعیفه "

 . نشست لبم بر پوزخندي و

 . بودم متنفر کلمه این از زمانی یک

 ! است لطیف...  نیست ضعیف زن که کردم می فکر زمانی یک
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 . گنجید نمی ام مخیله در زن یک براي ضعف

 ! ضعیفه گویند می زن به ها بعضی چرا کردم نمی درك

 . چه یعنی...  بودن ضعیف...  بودن زن داد نشانم بدجوري روزگار ولی

 ! شود می ضعیفه زت ، باشد نامرد مرد وقتی فهمیدم خوب...  آري

 ... کردم تایپ به شروع پست نوشتن بخش در و زدودم چشم از اشک

 

 ]12:39 30.01.17[, ناجی نجواي رمان

ــل ــارم فصـــــــــــــــــــــــــــ ــرخ« :  چهـــــــــــــــــــــــــــ »                                                                                                                             ســـــــــــــــــــــــــــ
 : رادمهر

 . بیوفتد دستم از قهوه کاپ بود نزدیک

 . پرید گلویم به تقریبا بودم نوشیده که ایی جرعه

 . پراند اش روزي نیم چرت از را  جیسون ام ناگهانی ي سرفه

 ؟ شد چی_

 . نشست لبم بر لبخندي او منگ و گیج حال از

 ! ببخشید...  بخواب...  هیچی...  هیچی_

 و رفـت  فـرو  اش صـندلی  در دوبـاره  و کـرد  نثـارم  " دیوانـه  " شـبیه  لـب  زیـر  چیـزي  و کـرد  نگاهم چپ چپ
 . گذاشت هم بر پلک

 ؟ برد می خوابش چطور کاري ساعت در دانستم نمی

 ؟ برد می خوابش چطور کال دانستم نمی اصال واقع در
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 یـک  آسـانی  بـه  توانسـت  مـی  آمـد  مـی  پـیش  فرصـتش  اگـر  ، شـد  می ام حسودي اش خوابی خوش به گاهی
 . بخوابد ماه

 . دادم مانیتور به دوباره و گرفتم او ي کرده پف صورت از نگاه

 . شدم خیره پروفایلش مبهمِ عکسِ ي گوشه سبزِ چراغ به و گذاشتم میز روي را کاپ

 . شد می آنالین که بود باري اولین این ماه سه از بعد

 . کنم چک را پروفایلش بار یک ایی هفته اقل ال که حدي در فقط اما بود شده رنگ کم ذهنم در

 . کنم فراموشش داد نمی اجازه وجودش ابهام که بود آنجا درد

 . بود شده ذهنم گنج ، همیشگی بزرگ سوال عالمت یک او

 . کردم نگاه پروفایلش عکس به بیشتري دقت با

 . بودم نکرده رنگ سیاه عکس این به توجهی هیچوقت

 . کنم توجه دیگري چیز به داد نمی فرصت که بود جذاب هایش نوشته آنقدر یعنی

 . بود کرده دراز ایی مردانه دست سوي به را دستش که ، تاریکی در بود دختري مبهمِ  عکس

 ! خواست می کمک عکسش

 ! نه خودش

 . بود کرده تحریم که بود ماه سه ، ساده کمک پیشنهاد یک خاطر به را من خودش

 .. لجباز دخترك

 . گذاشت جدید پستی دیدم که بودم فکرها این در

 . چرخاندم چشم زده هیجان

 . رفت باال ابروهایم متنش موضوع دیدن با
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 !؟ "  ضعیفه "

 !مرموز زنِ این

 ؟ بود موضوعی چه دیگر این

 . شدم خیره اش نوشته ي ادامه به و کشیدم آهی

 ... شیرینم جان "

 ؟ شنوي می

 ؟ شنوي می...  را شکسته حنجره در که صدایی

 ؟ شنوي می...  را عاشقم قلب مرگ به رو و کند ضربان

 ؟ شنوي می...   را تلخندم پر هاي گفتن هستم عاشقت

 ؟ شنوي می... کدر پوست این پس از...  را استخوانم ي زجه صداي

 ؟ میشنوي...  را بیچاره گلوي بر نشسته...  من هفتاد بغض

  ؟ نه

 بشنو من گوش با...  تو براي گوشهایم!  بیا

 ...من نشین عرش

 ؟ بینی می

 ؟ میبینی ام بیچاره تن بر را ام زندگی رحم بی نقاشان دست نقاشی

 ؟ میبینی را چکیده گونه بر صدا بی اشک

 ؟ میبینی را هایت نوشته ي کلمه کلمه بر شده خشک چشم
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 ؟ میبینی را رویم پیش ي شده قفل در

 ؟ میبینی را ام پنجره پشت ، شده مچاله خود در جسم

  ؟ نه

 ! ببین من چشم با...  تو براي چشمهایم ، بیا

 ! جانم ناجی

 ... ؟ کنی می حس

 ؟ کنی می حس...  را افتد می جانم به در بر کلید چرخیدن صداي هر با که ترسی

 ؟ کنی می حس...  ظالم مردنماي نامردان به را نفرتم

 ؟ کنی می حس را...  پناهیم بی

 ! کن حس من قلب با...  تو براي قلبم...  ؟ نه

 ... آرامشم

 ؟ حاال کنی می حس ؟ میبینی ؟ میشنوي

 ؟ آید می ها " ضعیفه" سر بر چه نامردان شهر در بینی می

 ! بس را ما بدانی تو که همین...  کافیست همین

 ... خشن دنیاي این از ایی گوشه...  چشم دو...  که بدان فقط تو

 ... است زنده تو قلم با

 ... کنند می سکوت...  بیچاره چشم دو این امروز از

 ! ابد تا
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 . بکشم نفس تا بنویس فقط

 ! روحم راحت آه

 احساس از تهی آرامش...  است آرامش تنهایی

 انتها بی درد...  است درد...  امروز...  من براي...  تنهایی

 ! باالتر دوز با است مردن خود من تنهاییِ

 ... آرامشم

 ...  ببین

 ... بشنو

 ...  کن حس 

 "!  بنویس

 . شد خیس دستم پشت

 . کردم نگاه افتاد دستم روي چشمم از ناباوري اوج در که اشکی قطره به

 . ریختم می اشک ، غریب متنی پاي به داشتم...  کامیاب رادمهر...  من

 ! است من به خطاب کردم می احساس ایی احمقانه طرز به که متنی

 

 ]18:13 30.01.17[, ناجی نجواي رمان

 هشتم_و_پنجاه_پست#

 ؟ خورد می را مغزم مسخره فکر این چرا

 ؟ بنویسد من براي بخواهد که داشتم حضور او زندگی در ، کردن چت دوبار یکی جز مگر
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 ! باطل خیال زهی

 ؟ شود نوشته من براي عاشقانه هاي دلنویس این داشتم دوست یعنی

 . افتاد می دلم به گاه گه که بود ایی کودکانه هاي هوس آن از هم این

 . داشتم چیز همه من

 . باشد داشته احتیاج آرامش و آسایش براي انسان یک که هرچه

 ! چیز همه

 ... جز

 . نداشت وجود استثنایی نه

 ! چیز همه

 ! بزنم گول توانستم نمی دیگر که را خودم آه

 . بود کم ، ناب احساسِ یک بودنِ هیجانِ ، من کاملِ زندگیِ در

 . گرفتم می او هاي نوشته کلمات الي البه از که همین شبیه چیزي

 ! " شدن پرستیده " شبیه حسی

 . نشست لبم بر برانگیز وسوسه تعبیرِ این از لبخندي

 . خواست می کوچک بازيِ یک دلم

 . بدهد قلقلک را ام خفته احساسات که بازي یک

 . کردم جدید پست یک نوشتن به شروع کنم ارسال او براي شخصی پیامی آنکه بی

 ؟ بخواند داشت امکان
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 . کردم انتخاب او پست هاي واژه میان از را ام نوشته نام

 "!  نویسم می "

 هسـت  خـودش  بـه  خطـاب  فهمـد  مـی  کـه  نـدانم  و بنویسـم  او بـراي  اینکـه  داشـتم  دوست را موذي حسِ این
 ! نه یا

 . کردم نوشتن به شروع

 ... من روزهاي این گنگ ي دلهره نویسم می تو براي "

 ... ! تو

 ! بیدارم همیشه خوابهاي مبهم و وار سایه وجود

 ... و بزنم کنار را خیال نازك هاي پرده ، خواهد می دلم گاه

 ! وهم دنیاي از بکشم بیرون را تو و بگیرم را دستت

 ... را خود و

 ... بسپارم احساست نارنجِ هاي شکوفه دامن به را خسته خود این

 ... اما

 ...! آورم می یاد به رحمانه بی اما

 ... دارم سپردن دل براي دلی من نه

 ! هستی واقعی...  تو نه و

 . است عالم بیداري ترین دردناك...  این و

 ... پرداز رویا ي زده خواب من...  من

 ! محضم هاي حقیقت اسیر...  قفس در ققنوسی مثل 
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 ... بینم می و کنم می باز چشم من

 "!  ندارد وجود واقعیت متعفن کدر جز چیز هیچ

 . کردم ارسال را پست و گرفتم دندان به لب

 دوسـت  بـه  بـار  اولـین  بـراي  خواهـد  مـی  کـه  داشـتم  را زده هیجـان  ي سـاله  هفـده  شـانزده  پسرك یک حس
 . بدهد نامه دخترش

 ایـن  عاشـقِ  مـن  و بـرود  بـاال  قلـبم  ضـربان  شـد  مـی  باعـث  امـا  رسـید  می نظر به مسخره و بود احمقانه گرچه
 . بودم آدرنالین

 اسـت  مجـازي  آدم یـک  " نجـوا  مـثال  " ایـن  کـه  کـنم  حـالی  مغـزم  به تا رفتم کلنجار خودم با ما سه این تمام
 .دیگر مجازیانِ تمام مثلِ

 ! نشد...  اما بوده دروغ گفته چه هر که کنم باور کردم سعی

 . نرفت مغزم خورد به

 راسـت  نکنـد  ":  گفـت  مـی  کـه  تلنگـري ...  کـرد  ویـران  را هـایم  سـاخته  تمـام  تلنگـري  باز کردم تالش هرچه
 " ؟ بگوید

 دهـد  قـرار  مخاطـب  را مـن  آنکـه  بـی  و آمـد  او خـودم  بـا  بـودن  گریبـان  به دست مدت همه این از بعد حاال و
 . کرد خودش مخاطبِ را فکرم... 

 . بود وقوع حال در ذهنم در انقالبی

 . باشد خبره کودتاچیِ یک ، غمگین مرموزِ ي غریبه این که رسید می نظر به

 بـه  را غریـب  و عجیـب  ابهـام  حـسِ  ایـن  مـن  در ، قبـل  مـدتها  بـود  توانسته او ي نوشته جز که ایی نوشته تنها
 . گذاشت وبالگم پستهاي از یکی زیر پیش سالها ناشناس نفر یک که بود نظري بیاورد وجود
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 بـود  کـرده  خـودش  درگیـر  را فکـرم  مـدتها  دانسـتم  مـی  امـا  آوردم نمـی  خاطر به را متنش و نظر آن جزئیات
. 

 . شد ارسال او طرف از جدیدي پست

 . کردم باز را پست و شدم خراب کامپیوترم سر بر زده هیجان باشم کرده پیدا گنج که انگار

از بعـد  جدیدي پست ارسال با کمرنگم شک  گرفـت  مـی  جـا  پـیش  از بـیش  داشـت  ، او جانـب  از ، مـن  پسـت 
 . ماند مات جدیدش ي نوشته بر چشمم اینکه تا ،

 . کشید بیرون بدنم از جان ، اش کلمه به کلمه که ایی نوشته

 "!  من براي نه "

" من پاییزي شاه ... 

 ... باشد گرفته شکستنم از دلت مبادا

 ... آخ

 جانانم جانِ

 ... بخراشد را نازنینت دست عمرم ي شیشه هاي خرده مبادا

 ... آبان ي واژه واژه مطلقِ معناي

 ... کنی اخمی مبادا

 ... خوابهایم عالیجناب

 ! باش فقط تو

 ...  من بدون

 ... من بدون آري
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 ... بخند

 ... من روي به نه

 ... بنویس

 ... من براي نه

 ! نه

 ! باش فقط تو

 ... کرده حبس اتاقکی در را من که جهانی آزاد هواي از

 ! کن تنفس

 ! کافیست

 ! باش فقط تو

 ... بینم می درد هاي پنجره کدر ي شیشه پشت از من که آسمانی زیر

 ... هستم که جهانی ي ستاره پر آسمان زیر

 "...  باش

 . شده حبس سینه در نفسم که افتاد یادم

 . کشیدم صورتم به دستی و فرستادم بیرون بازدم آرام چندان نه پوفی با

 . بود نمانده شکی دیگر

 . نوشت می من به خطاب داشت را ها نویس ستایش این

 ... اما
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 ؟ هستم آبانی دانست می کجا از

 . باشم نوشته ام شخصی ي صفحه مشخصات در نکند که کردم شک خودم به ایی لحظه

 . انداختم پروفایلم به دقیق نگاهی و برگشتم

 ! نه

 !؟ چه پس

 ؟؟ دانست می کجا از

 . خواندم را اش نوشته دیگر بار

 ! دقت با...  خط به خط ، کلمه به کلمه

 . کردم گیر ، باز ، اش نوشته جاي یک

 . نرفت جلوتر آن از نگاهم کردم تالش چه هر

 ... آشنا ي کلمه ترکیبِ یک

 ... اینبار اما بودم دیده هایش نوشته میان هم قبال که چیزي

 . شد منفجر مغزم در ناگهان چیزي

 . ایی هسته انفجار یک بزرگی به چیزي

 

 ]18:13 30.01.17[, ناجی نجواي رمان

 . شد سیاه ایی لحظه براي چشمانم که آنقدر

 . کوبیدم پیشانی به محکم

 . پرید جا از دیگر بار بیچاره جیسون که بود حدي به صدایش
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 ؟ مرگته چه رادمهر_

 . دادم تکان برایش هوا در " خیال بی " نشان به دستی

 "!  اومده سرش به چی برگشته ایران از وقتی از نیست معلوم " که غرید لب زیر

 . ندادم گوش

 . داد می جوالن مغزم در مهمتري چیز

ــان پــیش ســالهاي کــه را ام قــدیمی وبــالگ آدرس و کــردم بــاز تــازه مرورگــر ي صــفحه یــک  دلنوشــته میزب
 . شود باز تا گرفتم ضرب میز روي انگشت با و کردم تایپ ، بود هایم

 . رسید می نظر به متروکه ي خانه یک مثل درست

 . بود شده ناخوانا ها نوشته بعضی فونت و ریخته هم به قالبش

 . کردم چک را وبالگ مختلف هاي پست نطرات یکی یکی و کردم ستون چانه زیر دست

 ... سال دو...  سال یک

 ! هیچ و رفتم عقب سال نیم و سه به نزدیک

 را فکـرم  مـدتها  کـه  نظـري  آن کـه  نداشـتم  شـک  چـون  کـنم  مـی  پیـدایش  آخر دانستم می ، نشدم ناامید اما
 . دیدم خودم پستهاي از یکی زیر جایی را بود کرده مشغول

 ... من به خطاب نظري

ــه یــک از نظــري ــه قریــب احتمــال بــه کــه مرمــوز ي غریب  "  کلمــاتش میــان را مــن داشــتم حــتم یقــین ب
 . بود کرده خطاب " خوابهایم عالیجناب

 . شد قفل "  درخشان ابر ي معجزه " اسم به پستی زیر نگاهم

 . شد می واضح داشت مبهبم و تار خاطرات ، بود خودش



53 
 

 بـه  پنجـره  از چشـمم  کـه  بـود  گرفتـه  بـدجور  دلـم  و بـودم  برگشـته  پدرم مزار از نوشتم را پست این که روزي
 . افتاد درخشان ابري

 . کردم مرور یکی یکی را پست زیر نظرات

 ! دیدمش باالخره

 ! بود خودش

 کـه  اسـت  همـین  ابـد  تـا  و...  انـد  خاکسـتري  ، ابرهـا  کـه  عمریسـت  مـن  سرزمین در... !  خوابهایم عالیجناب "
 "!  هست

 . ایستاد ، نظر ي فرستنده نامِ دیدن با و باال و باال و رفت باال قلبم ضربان

"  ..."  

 ! نقطه سه این

 خیـره  پروفـایلش  نـام  بـه  و رفـتم  نجـوا  شخصـی  ي صـفحه  بـه  و کـردم  بـاز  را انجمـن  سـایت  عمیـق  نفسی با
 . شدم

"  ..." . 

 . لرزید دستم

 . پاشید هم از فکرم

 ؟ شناخت می را من زمانی چه از دختر این

 ؟ نگفت چیزي دادم پیام او به بار اولین وقتی چرا شناخت می اگر

 . نوشتم خصوصی پیامی او براي مردد بعد و فرستادم بیرون را منقطعم هاي نفس بار چند

 " ؟ هستی کی واقعا تو "
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 ]21:33 30.01.17[, ناجی نجواي رمان

 نهم_و_پنجاه_پست#

*** 

 : نجوا

 . کند خفه را بغضم ترکیدنِ صداي تا پوشاند را صورتم دردناکم دستان

 . کردم می بیدار دوباره را طاها نباید

 . کشیدم آغوش به را خود

 ... نجوا واي

 ! نوشت تو براي کامیاب رادمهر که واي

 ...  بیچاره نجوايِ واي

 . رسید مقصد به دلت بار دیر خیلی که واي

 ! نداري را او براي کردن فدا دل مهلت دیگر که دیر آنقدر

 ... اما ، پرسید ، بپرسد خواستم می اول از که را آنچه

 . گذاشت نمی عاشقی براي فرصتی آمده باال لب تا جانِ

 ؟ هستم کی من

 ؟ عزیزم کامیابِ. ر هستم کی من

 . کرد پیدا تو کلمات میان را عشق که هستم ساله شانزده دخترکی من
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 بغـل  را ریخـت  مـی  بیـرون  قلمـت  از کـه  ایـی  واژه هـر  ، تمـام  سـال  دو کـه  ناهنجارم ي دیوانه مجنونِ آن من
 . خوابید می و کرد می

 را تـو  تـا  بریـد  سـر  را شـرمش  و گذاشـت  افکـارش  و عقایـد  تمـام  بـر  پـا  کـه  هستم حیا بی و داغدیده زنی من
 . بپرستد

 ؟ قلمم جانِ تو به بگویم چه

 ؟ رود می پیش تو خداوندگاريِ مرزِ تا داشتنم دوست وسعت بدانی تا بگویم چه

 . نوشتم لرز به ولی آرام

 شـما  وبـالگ  بـا  بـود  سـالم  شـونزده  وقتـی ...  کامیـاب  آقـاي  دادم شـما  هـاي  نوشته به دل و جان عمري من "
 هــر بــا تمــوم ســالِ دو...  نوشــتید مــی کــه شــد هــایی واژه غــرق نوجــوانم و احساســاتی ذهــن و شــدم آشــنا
 هـم  رو اسـمش  حتـی  کـه  شـدم  آدمـی  عاشـقِ  و کـردم  جسـارت ...  کـردم  زنـدگی  کردیـد  نگـارش  کـه  پستی

 س معجـزه  اسـم  بـه  پسـتی  زیـر  شـما  بـراي  نظـر  یـه  کـنم  ازدواج کرد وادارم شرایط که روزي...  دونستم نمی
 یعنـی  ، بعـد  سـال  سـه ...  کـردم  خـداحافظی  خـودم  ذهـن  تـوي  عشـقتون  و شـما  از و گذاشـتم  درخشـان  ابر

 مـن  بـه  سـایت  ایـن  داخـل  شـما  کـه  مـن  حـق  در خـدا  لطـف  یـا  بود قسمت دونم نمی ، پیش ماه چند همین
 شـاید  دونـم  مـی  کامیـاب  آقـاي ...  دادیـد  بـاد  بـه  رو کردنتـون  فرامـوش  بـراي  مـن  سعی ي همه و دادید پیام
 شـما ...  خـوام  نمـی  شـما  از چیـزي  مـن ...  نکنیـد  بـاورم  اگـر  نـداره  هـم  اشـکالی ...  نباشه پذیر باور شما براي
 اجـازه  خـودش  بـه  زبـانم  حتـی  کـه  هسـتید  ارزشـمند  و محتـرم  مـن  براي اونقدر...  کنید می خدایی من براي
 مـی  شـما  از کـه  چیـزي  تنهـا ...  پرسـتیدم  اجـازه  بـی  رو شـما  عمـري  من...   کنه زمزمه رو شما اسم شه نمی
 "...  باشه مونده عمرم از روز یه اگه حتی...  باشم عاشقتون که بدید اجازه که اینه خوام

 . رفتم فرو خودم آغوش در باز و فرستادم را پیام

 ؟ چیست پیچیدن خود به دانی می ، عزیز کامیاب آقاي

 . است من زندگانیِ کامل شرح پیچیدن خود به

 . است غرور از کوهی دانی می که کنی اعتراف مردي پرستیدن به یعنی پیچیدن خود به



56 
 

 . اش شناسی نمی که اویی به کنی تقدیمش و بگذاري دستت کف را غرورت و روح و قلب یعنی

 ... نه یا هست هم صبحی فردا ندانی یعنی

 ... نشود تمام شب کنی آرزو یعنی

 ... کند سیاه را ات ایی اسطوره مرد زندگی است ممکن که اعترافی از بکشی عذاب یعنی

 ... گفتم نمی کاش

 .. کاش

 . بود باتالق من زندگی

 ؟ کثیف باتالقِ این به چه اورا آرام روح

 . ببیند چشمم اقل ال که کردم پاك اشک ، آرام فینی فین با

 . نوشتم جدید پست نوشتن قسمت در آرام را ریخت می بیرون قلبم از آنچه

 ... بگذر و بخوان آرام را من خاموش هاي ضجه "

 ... خوانی می که این

 ... است عاشق همیشه ذهن یک آخر نفسهاي

 ... که قلبی تقالي واپسین و

 ... بدارد دوست تا آمد دنیا به

 ... را کوچکم هاي نوشته درد... !  نه که دلنوشته

 ... بگذر و بخوان آرام

 ... قلمم
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 ... رود می گوري سوي

 ... نویسد می که کلمه هر با که

 ! کنده خودش براي

 ... است برخاسته بیمار تن از روحی

 ... رود می شتابان

 ... لنگان لنگ...  خیزان و افتان من و

 ... کشم می دنبالش به را وجود

 ... ام کرده بند هم سر چه هر

 ... بگذر و بخوان آرام فقط تو

 ... دیگر عاشق هزار مثل ، عاشق یک هم من

 ... زنده زنده که

 "!  میمیرد

 . فرستادم را پست کندن جان به

 . بمیرم بگذار آري

 ... کنم ام بیچاره خود درگیر تورا که است آن از بهتر بمیرم

 ! داشت دردي عجب الکردار عشق این

 ! مرگ نبودنش و بود مرگ بودنش

 . نوشت برایم پیامی پست ارسال از بعد ایی دقیقه
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 . کردم بازش و زدم پیام روي انگشت آرام

 ! بیند می خواب کرد گمان و خواند را کوتاه پیام آن پشمانم

 "!  کن صدام...  راز و رمز پر بانويِ کن صدا رو اسمم! ...  کن صدام...  نجوا "

 ! رفت دلم

 

 ]13:28 31.01.17[, ناجی نجواي رمان

 شصت_پست#

 . ریخت دلم

 . شد زنده و مرد دلم

 . ریخته من به خطاب کلماتی در را گونه مخمل احساس این که بود قلبم نشین شاه همان این

 ؟ بزنم صدایت

 ؟ بزنم صدایت ، عزیزم آنیموس آه

 ... بزنم صدا گشتم می اش پی در عمري که را نامی

 ! دارد حالی چه زبانم بر عزیزت نام شدنِ جاري دانی نمی که تو

 ... بهشت آغوشِ در خوابیدن شبیه حسی

 ... شبانه نمازِ خلوت در گریستن مثل

 ... ممنوعه ي میوه چیدن هیجانِ مثل

 . زد می دوباره...  ایستاد می...  زد می تند...  زد نمی...  زد می ، قرارم بی قلبِ

 . زدم زل صفحه ي گوشه عکسِ در درخشانش چشمان به
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 . گرفت می زبانم تصویرش به کردن نگاه با حتی

 ! من رویاییِ همیشه مرد آخ

 دهـان  جـرات  چطـور  ایـی  نشسـته  قلـبم  سـلطنت  تخـت  بـر  غـرور  پـر  شاه یک مثل وقتی...  عزیزم کامیاب.  ر
 ؟ بدهم خودم به کردن باز

 ؟ جانم کنی پا به شور خواهی می چرا

 ؟ کشی می بیرون دلم آوار زیر از را کنم می جان بریدنش سر براي که عشقی چرا

 . کند می پا به خون ، برسد قلبم مشام به احساس بوي کالمت از اگر

 . نشو حاضر مهلکه این وسط یکباره...  هایم نوشته غایب همیشه مخاطبِ

 ! نکن اش مزه...  دهد می خون طعمِ داستان این ، من ي قصه شخصِ اول

 ... کنم سکوب را دلم که بخواهی کاش

 ! کن خفه را قلبت گفتی می کاش

 . بود تر راحت خدا به

 . بنویسم جوابی نتوانستم کردم هرچه اما ، بردم پیش دست

 . نوشتم تازه پستی ، او به پیام جاي به

 ! بمیرد ، اصال تا...  شود خالی تا ببافد هم به را کلمات آنقدر ذهنم بگذار

 ! هایم خواب عالیجناب "

 ! دارد خون بوي به شبیه بویی هوا ، حوالی این

 ... کرده خودکشی ، اش تنهایی کنج در...  اینجا دلی

 ...! گویا اند مرده چشمانش...  دارد تن به را خودش چشمان سیاه که بینم می را زنی
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 ... کشد می فریاد را اتاق خاموشی حجم سکوت جنس از صدایی

 ! کند می منقار به را خود پر ، قفس ي گوشه پرنده ، اینجا که دیدم خود چشم به من

 ! است گرفته سرفه سیاه ، پناه سر بی ذهن گوي قصه حلق

 ! شود می سفید...  بازد می رنگدانه چشم که ، نتابیده درون به کدر ي شیشه این از آنقدر خورشید

 ! است مرداب یک ي منظره ، منظره ، حوالی این

 ... رود می فرو ، گند آب دل در که ، میبینم چشم دو به را مرگ به رو نهالی من و

 ... اند بریده سر ، گوش تا گوش ، اینجا را شعور

 ! بارند می اشک ، باران جاي ، اینجا ، ابرها که انگار...  دارد شوري بوي

 ... گردد ،می  گرم پناهی پیِ ، خمار ایی سرگیجه با ، شده پاره تکه روحی

 ! درد می هم از را غوغا این آرامش ، شعور بی هاي کالغ زمستانی قار قار سمفونی ، باال آن و

 . است غایب حضوري متوجه  غوغا این در من ذهن تمام و

 . بشود سیاهم روزهاي ناجیِ که حضوري

 ... اما

 ... بخواه من از تو

 ! کنم می سکوت را خواستنت ، ابد تا من

 ... من براي

 ... نو لبخندي به ، لبت ي پریده باال کنج

 ... تنی آب یک از بعد ات آشفته موي
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 ... خواب هنگام چشمانت سیاه آسمان باران ستاره

 ! دهد می زندگی معناي

 ! عالیحضرتم

 ... محبوبت ي قهوه ناب تلخی

 ... حتی چشیدن بدون

 ... است شده جهانم طعم بهترین

 ... بوییدن بدون حتی را تو عطر ماندگار سرد

 ! شناسم می

 ! مردانه دلنشین گرم صداي آن و

 ... شنیدن حتی بدون

 ! کند می خدایی ، را هایم گوش لحظه هر

 ... کن تنفس فرستم می رنجورم ي ریه به را هوایش من که جهانی هواي در فقط تو

 ! شوم می پایت خاك ابد تا من

 ! جانم ناجی

 ... پرسد می خودش از روز هر ، آمده لب تا جان

 ؟ پرسیدي مرا حال خودت از ، شدي بیدار که صبح امروز

 ...  عمر آخر تا جویدت می...  هوا بی دستی

 ... تو که خیالی هواي به
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 ... گاهی

 ... گاهی

 ... بیاوري یاد به مرا ، محبوبت تلخی بین جایی

 ... بپرسی دلت از مرا نفس حال...  نفسگیرت لبخند میان ، ایی لحظه

 ... که بیاورد یادت به...  کاغذي و قلم ترکیب هر و

 ! هستی فعالم بیش ذهن هاي سرایی داستان ي همه قهرمان

 "!  همین و

 . فرستادم را ام طوالنی پست

 . نشد سبک الکردار بارِ این هم باز اما گفتم را خواست می تنگ دل این هرچه

 

 ]21:35 31.01.17[, ناجی نجواي رمان

 یکم_و_شصت_پست#

 *** 

 

 : رادمهر

 ! انگار بودم مست

 . شیرین ي سرگیجه این بود خماري به شبیه حالی و حس

 ؟ نلرزد دلم و بخوانم را لطیف کلمات این شد می مگر

 . نبود دردم تنها ، بود کرده پا به غوغا قلبم در که براندازي خانمان ي زلزله این اما
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 . شدم می خفه داشتم که بود گرفته را ام شده بیدار تازه احساسات ي یقه چنان مغزم

 . شود می منفجر دارد ام سینه ي قفسه کردم می حس

 . بودم نکرده تجربه را احساس حجم این حال به تا

 " دروغ...  است دروغ " داد می هشدار ، مغزم ناباورِ ي گوشه آن هنوز گرچه

 نمــی را عقلــم صــداي کــه بــود انداختــه راه صــدا و ســر آنقــدر ، احساســم بــه محتــاج روحِ اعظــمِ بخــشِ امــا
 . شنیدم

 . پرستید می را من بدانم آنکه بی که شد می سال شش یعنی گفت می راست اگر

 . کردم می قلقلک احساسِ پوستم زیر ، فکر این از

 . کند پرستشش اینگونه زنی داشت آرزو مردي هر

 ! است ندیده را او حتی که باشد کسی عاشق حد این تا توانست می چطور ؟ چرا...  اما

 ؟ گنجد می آدم یک وجود در چطور احساس قدر این که کردم نمی درك

 ؟ بنویسد راحت را نامم توانست نمی حتی که گذاشت می احترام من به نشناخته و ندیده اینقدر چرا

 . گذاشتم می عقلم روي پا که بود باري اولین این

 . مجازي دروغِ از پر صفحات الي البه از حتی ، باشد واقعی احساس این خواست می شدت به دلم

 ! باشد بگذار ، بود هم دروغ اگر اصال

 . کرد می ام وسوسه هم دروغش ، حریرگونه احساسِ این

 . افتاد لرزه به هم جانم ، هیچ که تنم خواندم را اش طوالنی پیامِ وقتی

 . کنم جوابم خرج احساس کمی و بزنم دریا به دل که داد جرات من به کلماتش ي عاشقانه پود و تار

 . بشکند را سنگین احترامِ این سد خواستم او از
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 ... را خودم...  را من...  کند صدایم...  بیاید تر جلو قدمی خواستم

 ! غریبه کامیابِ.  ر آن نه! ...  را رادمهر

 . شود وارد ام تنهایی حریم به بیشتر کمی ، حضورش خواستم می

 ؟ ام تنهایی

 ! عزیزم تنهاییِ...  مقدسم تنهاییِ

 . بگیرد من از را تنهایی توانست نمی که بود این مرموز نجواي این خوبی

 . آورد نم وجود به من تنهایی و آرامش براي خطري یعنی این...  نبود و بود

 . داشت هم هایی خوبی مجازي دنیاي

 ! شوي محو توانستی می شدي می پیشمان که لحظه هر

 . زدم خودم فکر به پوزخندي

 ؟ بودم شده رحم بی اینقدر کی از

 ... که سالها همان...  گذشته ي شده کمرنگ سالهاي همان از درست

 ! بیخیال ، کشیدم آهی

 . نداشت کردن مرور ، که حاصل بی ي احمقانه عشق یک داستان

 ! امروزي ي عاشقانه اییِ کلیشه هاي داستان تمام شبیه چیزي

 ! میرود...  بندد می دل...  آید می بهتر یکی...  بندي می دل...  شوي می دوست

 . داد توضیحش اینگونه بتوان جمله پنج با که عشقی به لعنت

 . شدم خیره مانیتور به باز و کشیدم پوفی
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 ؟ داد نمی جواب چرا

 . است گذاشته جدید پستی شدم متوجه

 ! بریزد اش هنرمندانه پردازيِ قلم اليِ به ال را حرفهایش خواست می هنوز پس

 . چرخاندم جمالتش میان چشم

  ؟ بود جادوگر زن این

 . داشت خبر من از اندازه این تا ببیند را من آنکه بی چطور

 . ترساند می را من کم کم ، شناختش حد

 . است من محبوب ،نوشیدنی تلخ ي قهوه دانست می

 . دارد سرد بویی کنم می استفاده که عطري دانست می

 ... اما باشد خوانده وبالگم قدیمی هاي نوشته الي به ال بود ممکن را اینها

 ؟ چه صدایم

 ! بود نشنیده دیگر که را آن

 . مکار نهایت بی یا بود عاشق زیادي یا دختر این

 . داد نمی مکرش به گواه دلم اما بپذیرد داشت دوست خیلی عقلم اینکه با

 . دادم پایین سختی به را دهان در شده جمع بزاق

 ؟ بنویسد نرم اینقدر توانست می چطور

  ؟ گرفتند می جان که کلمات با کرد می چه

 . کشید می آغوش به سخت را جانم که هایش واژه میان لطیف و مبهمِ روحِ این از امان
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 ؟ نخواست را رویاگونه هاي عاشقانه این ي نگارنده شد می مگر

 . نشست لبم بر لبخندي

 . ببینم را عکس داشتم دوست چقدر

 ! نه یا هست کلماتش لطافت به هم اش چهره بدانم خواست می دلم

 . کنم مطرح دوباره را شده رد یکبار که درخواستی داد نمی اجازه سمجم غرورِ...  غرورم اما 

 . نوشتم پیامی او براي و شدم خیال بی را ام کنجکاوي ، براین بنا

 بـده  اجـازه  مـن  بـه ...  کـن  صـدام ...  کـنم  تجربـه  رو احساسـت  خـوام  مـی ...  کـنم  ریسک خوایم می...  نجوا "
 "!  کنم درکت بذار... 

 . فرستادم را پیام

 ! شروع یعنی این

 !؟ احساس یک شروع یا بازي یک شروع

 . کرد نمی فرقی زیاد من براي

 مـی  ، رنـگ  بـی  و کننـده  خسـته  روزهـاي  میـان  ، او بـا  کـردن  چـت  از ، لحظه در که بود خوبی حس آن مهم
 . ماندم می ، گرفتم می را خوب احساس این که زمانی تا ، گرفتم

 بـرهم  را آرامشـم  نتوانـد  چیـز  هـیچ  شـد  مـی  باعـث ...  داشـتم  دوسـت  را خودخـواهی  ایـن  امـا  بودم خودخواه
 . نبود آرامش از تر مهم دنیا در چیز ، بزند

 . فرستاد پیامم براي پاسخی

 . نشست لبم بر لبخندي ، نگذاشت منتظرم زیاد اینکه از

 . دوختم پیامش به نگاه
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 ]21:35 31.01.17[, ناجی نجواي رمان

 چـه  امـا ...  کـنم  پـات  زیـر  فـرش  رو روحـم  پـود  و تـار  بـذاري  کـه  اینه آرزو ترین بزرگ من براي... جانم جانِ"
 از رو مهلـتش  زمـان  کـه  بگـه  رو احساسـش  دادم جـرات  دلـم  بـه  دیـر  اونقـدر  من!  دیره خیلی...  دیره...  کنم
 وقتـی ...  بـرن  مـی  سـر  رو احساسـم  و خـودم  و بـرن  مـی  مسـلخ  بـه  رو مـن  جـون  و جسـم  فردا...  گرفت من

 حـس  ایـی  لحظـه  بـراي  حتـی  دادي اجـازه  اینکـه  از...  رادمهـرم ...  کـنم  بودنـت  فـداي  رو دلـم  کـه  مونه نمی
 " میرم نمی دل به آرزو حداقل...  ممنونم شدي من درگیر هم تو کنم

 . کشید پر خوبم حس

 . زد یخ پایم و دست

 ؟ سرگشته لیاليِ این گفت می چه

 ؟ مرگ ؟ مسلخ

 ؟ چه یعنی

 . شد زهر کامم که پروراندم می وجودم در را کودکانه شیرینِ احساسِ این داشتم تازه

 . نوشتم تردید با

 چـی  بگـو  مـن  بـه ...  کـنم  تجربـه  رو لطیفـت  احسـاس  تـا  کـن  کـاري  و باش...  باشی باید تو ؟ بانو چرا مرگ"
 چیـه  لعنتـی  درد ایـن  بگـو ...  کـنم  مـی  کمکـت  امـا ...  نیسـتم  ، دورم مـن ...  نیسـتی  تنها دیگه حاال...  ؟ شده

 "؟ ده می عذابت داره که

 ؟ لرزید می دستانم چرا

 ؟ ریختم می عرق چرا

 ! بود نمرده که حاال ولی ، مرگ گفت
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 !؟ رادمهر شده مرگت چه

 . کوبیدم میز به مشتی

 اتـاق  از و برخاسـت  و داد تکـان  سـري  تاسـف  بـا  فقـط  نگفـت  چیـزي  دیگـر  امـا  پریـد  جا از جیسون هم اینبار
 . رفت بیرون

 !  شده مرگم چه دانست می چه او

 . دانستم نمی هم خودم حتی

 . دوختم چشم شد می فشرده میز روي هنوز که مشتم به

 !؟ زند نمی هم بر را آرامشم چیز هیچ گفتم می اینکه بود درستی تعبیر

 ! بله مشخصا

 . بس و بود هیجانم باالي حجم به ارادي غیر واکنش یک فقط مشت این

 . بدهد جواب تا کشید طول کمی

 ك نوشت شدم می امید نا دادنش پاسخ از داشتم دیگر که زمانی درست

 "...  که سعیدِ  اسم به دارم بزرگتر شوهرِ برادر یه من"

 . خواندم دقت با ، بود نوشته که را طوالنی تلخِ داستان این ي واژه به واژه ، مو به مو ، خط به خط

 ! دوبار

 . کشیدم درد و خواندم

 . لرزیدم و خواندم

 . خوردم حرص و خواندم

 ! بود فاجعه گفت می راست اگر
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 ؟ کند چنین مرحومش برادرِ مظلومِ زنِ با دهد اجازه خودش به مردي شد می مگر

 ؟ شد می مگر

 شد؟ می مگر

 . جویدم می لب و زدم می قدم را اتاق طول داشتم آمدم که خودم به

 . آمد نمی در نفسم

 . بود گره مشتم

 . پیچید می هم در دلم

 . داشتم بدي تهوعِ

 . ایستادم

 . کردم فکري و بردم فرو موهایم در چنگ

 . کردم سبک و سنگین را حرفهایش

 . سنجیدم را جوانب

 . کشید نقشه خودش با ، معمارم شمِّ آن

 و زدم خـم  کلیـد  صـفحه  بـر  بنشـینم  آنکـه  بـی  و رفـتم  کـامپیوتر  سـمت  بعـد  و کشـیدم  عمیـق  نفس بار پند
 . نوشتم

 امـروز  کـه  احساسـی  خـاطر  بـه  و پسـرت  خـاطر  بـه  ، خـودت  خـاطر  بـه  بجنگـی  و بمونی باید تو ، نجوا ببین"
 "...  کن گوش خوب حاال ، گم می من که کنی می رو ،کاري اومد سعید اگر فردا ، انداختی من دل به

*** 
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 ]13:16 01.02.17[, ناجی نجواي رمان

 دوم_و_شصت_پست#

*** 

 

 : نجوا

 . بود گذشته ظهر از ساعتی

 . جوشید می سرکه و سیر مثل دلم

 . آید می خانه به ساعتها همین معموال سعید دانستم می

 . شد می تکرار سرم در مدام رادمهر حرفهاي

 ! گفت می راست

 . کند فکر تواند می بهتر ، دلهره و هراس از دور ذهنی با او که رسید می نظر به

 . بکشد را من نداشت امکان اما بود ترسناکی آدم سعید

 . چرخید می سرم در رادمهر هاي جمله

 بـه  فعـال  امـا  ، ایـه  دیوونـه  و وحشـی  ادم کـه  ایـن  بـا  ، سـعید  ایـن  ، شدم متوجه حرفهات از که چیزي بر بنا "
 نـداره  امکـان  امـا ...  کنـه  تهدیـدت  ممکنـه ...  بزنـه  کتکـت  شـاید  ، میـاد  خوشش تو از نظر به و داره احتیاج تو
 "!  بکشه رو تو

 . گفت نمی راه بی رادمهر اما بزند سر است ممکن سعید از کاري هر دانستم می

 دسـتانِ  زیـر  طاهـا  کـه  بـدهم  اجـازه  توانسـتم  نمـی  امـا،  نداشـت  تفـاوتی  ماندنم و مردن ، بودم تنها خودم اگر
 . بماند تنها آدمها این نامطمئن
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 . بود " طاها " هم رادمهر حرفهاي میان بزرگ ترسِ

 یـه  حتمـا  بایـد .  پـذیر  آسـیب  شـدت  بـه  و کوچیکـه  خیلـی  چـون  ، پسـرته  اونـم  داري ظعـف  نقطـه  االن تو "
 ســعید حــرف از بیشــتر پســرت جــونِ کــه هســت کســی خونــواده اون افــراد از...  بکنــی پســرت بــراي فکــري
 " ؟ باشه داشته اهمیت براش

 . کردم فکر طوالنی دقایقی مانده در و مستاصل من و

 . کند کاري توانست نمی ناتوانش تن و خراب حال آن با که مصطفی حاج

 ؟ خانم آسیه

 . شد می الل ، سعید جانب از تشر یک با همیشه او

 ؟ اسماعیل آقا

 ! بود تر دیوانه هم پسرش از او

 ؟ عرفان

 ؟ داشت هم فرقی برایش پسرم و من نبود و بود! ؟ دارد وجود طاها دانست می اصال

 ! شاید...  شاید...  او شاید آري...  سمیه... سمیه

 ؟ کند دفاع پسرم از داشت امکان

 . مصطفی حاج و سمیه از بود مطمئن نا ترکیبی دادم رادمهر به که پاسخی

 . بسپارم آنها از یکی به را پسرم و ندهم راه دلم به ترس بود خواسته جواب در او و

 . است خریدن وقت ممکن کار ترین مهم گفت می

...  کـن  قبـول  رو صـیغه  پیشـنهاد  ، نمیشـه  درسـت  فریـاد  و داد بـا  چیـز  هـیچ  ، نکنی عصبانیشون کن سعی "
 بـراي  ماهـه  چنـد  وقـت   یـه  اینجـوري  ، کـنن  صـبر  سـالگردش  تـا  بگـو ...  کـن  بهانـه  رو شـوهرت  سـالگرد  اما

 ".  بکنیم فرار براي فکري مدت این توي تونیم می و خري می خودت
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 . کرد کم را هایم نگرانی و ترسها اقیانوس از ایی قطره شاید اطمینانش از پر حرفهاي

 . شناخت نمی را سعید ، رادمهر که بود اینجا مسئله اما

 . بود زیرك و هوش با نهایت بی اما نداشت حسابی و درست روانی تعادل شاید

 ؟ بزند گول را اد بتواند که شد می پیدا کسی مگر

 را ام روسـري  و چـادر  و ببـرم  هجـوم  کمـد  سـمت  بـه  و بپـرم  جـا  از شـد  باعـث  قفل در کلید چرخیدن صداي
 . بیاندازم سر بر عجله با و بردارم

 . آمد فغان به ام کوفته پاهاي و دیده آسیب پلهوهاي سراسیمه واکنشِ این از

 ! مرد کند لعنتت خدا

 . بود ایستاده ورودي درِ چهارچوب در سعید ، آمدم بیرون لنگان لنگ خواب اتاق از

 ؟ حاضري_

 . شد جمع مشتم

 . کنم دهانش ي حواله محکمی مشت که شد می خوب چقدر

 "!  نکنی عصبانیشون کن سعی "

 . کرد می صادر فرمان گوشم در و بود ایستاده کنارم رادمهر انگار

 . شد آرام قلبم تپش ، زد لبخند دلم

 . حاضرم آره_

 . نشست لبش بر گشادي ي خنده

 . پایین بریم که بیار رو طاها ، خوبه_

 . دادم قورت زور به را دهانم بزاق
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 ! تو به لعنت

 . باشه_

 . کردم بغل بود کوچکش عروسکی خرسِ گرفتن گاز سرگرم هنوز که را طاها و برگشتم اتاق به

 . کردم زمزمه گوشش کنار آرام و فشردمش آغوش در

 ! ها نترسی...  پایین بریم قراره...  مامانی ها نترسی_

 . بودم خودم با ، اما گفتم می او به

 ! شود می دارد چه دانست نمی که طاها

 . خندید خورد می گوشش به که نفسم گرماي واز گرفت دست در را ام بینی

 . لرزاند را دلم اش خنده

 ! خدایا "

 ... پاك ي خنده این خاطر به

 "!  شود تر تلخ این از سرنوشتم نگذار

 . انداخت جانم به رعشه ، سعید بلند صداي

 ؟ کنی می چیکار داري ؛ دیگه بجنب!  مطهره_

 . آمدم بیرون اتاق از و کشیدم آهی

 . کرد باز کامل را در و چرخاند طاها و من بین نگاهی اخم با

 ! بیوفت راه_

 . بدهد حرکت دستور مغزم که کشید طول کمی
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 . فرستاد صبح به نزدیک تقریبا که بود رادمهر ي نوشته آخرین درگیر شدت به ذهنم

 "!  منتظرتم ، مونم می آنالین... کن خبرم و برگرد سالم"

 . داشت ارزش دنیا تمام ي اندازه به برایم ایی اسطوره مرد این ماندنِ منتظر همین

 ! باشم من خواهد می کسی کردم می حس ، صالح مرگ از بعد  که بود باري اولین

 ؟ مردي_

 . کرد ویران را خوشم خیال سعید غیظ از پر کالم

 . افتادم راه در سمت و کندم قدم از قدم

 . غرید گذشتم که کنارش از

 . بزنی حرف حرفم رو بخواي امروز حالت به واي_

 . انداختم پایین سر

 . بود آمده جوش به خونم

 . نداشتم سکوت جز ایی چاره اما

 . کردم باز را اسماعیل آقا ي خانه در و رفتم پایین از تر جلو را ها پله

 . شد آوار سرم بر خانه درون سنگین جو

 کـه  اتـاقی  در بـه  سـمیه  و بودنـد  نشسـته  سـالن  وسـط  پیکـرِ  غـول  مبلهـاي  روي مصـطفی  آقـا  و خـانم  آسـیه 
 . کرد می نگاه ما به و داده تکیه ، بود طهورا حسِ بی جسمِ پذیراي شد می مدتی
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 . نبود خبري اسماعیل آقا و عرفان از
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 . نبود هم طهورا کاش

 . است افتاده اتاق همان کنج ، بیچاره دختر دانستم می اما

 ! کشید می زجري چه

 . ببرد پدرش نزد شکایت که نداشت هم زبان دیگر حتی طفلک

 . بیوفتد من جان به خواست می هم حاال و داشت او که شوهري چنین به لعنت آخ

 . زد تشر هم باز سعید

 ؟ کنی می استخاره داري!  دیگه تو برو_

 . شدم خانه وارد و رفت هم در اخمم

 . بیاید خوب نداشت امکان کردم می استخاره هم بار هزار

 ؟ بدهی عذاب را پناه بی زنِ یک گونه این شد می راضی خدا دلِ مگر

 . شد داده پاسخ فقط ، مصطفی حاج جانب از که کردم سالمی جمعی و آرام

 . نشست می مادرش کنار داشت که رفتم سمیه سمت بدهم هدر وقت آنکه بی

 . شد خیره آمدنم به متعجب و زد خشکش سرجایش

 .ماند مات که کنم روبوسی او با خواهم می و شده تنگ برایش دلم کرد می فکر شاید

 . ایستادم مقابلش و رسیدم او به
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 سوم_و_شصت_پست#

 . بیاورد رحم به را دلش شاید... شاید تا ریختم لحنم به را ام مادرانه احساس تمام
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 ؟ باشه طاها به حواست لطفا...  شه می...  خانوم سمیه_

 . چرخید سعید بر من از ایی لحظه نگاهش

 ؟ گویم می چه فهمید یعنی

 . گرفت بغلم از را طاها و آورد پیش دست و شد خیره من به دوباره

 ! خب خیلی_

 . زدم لبخند عمیق ام تلخ

 . ممنونم _

 . گفت سعید به رو بلند و داد تکان سري

 . بخوابونم اتاق توي رو طاها ببرم من_

 . برو یعنی که جنباند هوا در دستی و داد تکان سري سعید

 . کشیدم راحتی نفس

 . خورد نمی طاها به ترکشش ترکید می هم سعید جنون بمبِ اگر حتی اینطوري

 . انداختم او به نگاهی نیم و چرخیدم پاشنه روي

 . کرد غرولند لب زیر

 ! بشین برو_

 . افتاد جانم به دلهره باز

 ؟ کردم می شروع باید چطور

 ؟ گفتم می باید چه
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 . نشستم ؛ پریده رنگ مصطفیِ حاج مقابل ، ذهنی کشمکش همین میان در

 . بود شده استخوان پاره دو بودمش ندیده که مدت این در

 . کرد اخم من نشستن محض به خانم آسیه

 . نشست مصطفی حاج سفید لبهاي بر کمرنگی لبخند اما

 . بود امیدم آخرین مرد این...  مرد این

 . باشد دنیا به عمرش هم آنقدرها آمد نمی نظر به که مردي

 . گفت پوفی با و انداخت مبل روي را خود من از کوتاهی ي فاصله در سعید

 ! کن شروع جون آقا خب_

 ؟ کن شروع

 ؟ مقدمه بی اینقدر ؟ زودي این به

 . زد یخ پایم و دست

 ! نه!  نه

 . نیست کردن هول وقت ، کن جمع را خودت نجوا

 ! آقا حاج کنید صبر_

 . ماند باز نیمه همانطور بود شده باز صیغه  خواندن براي که مصظفی حاج دهان

 . دوخت من به را اش برزخی نگاه و چرخید طرفم به سعید

 ؟ مرگته چه_

 . کنم تهی قالب شد می باعث که بود ترسناك آنقدر چشمانش ، نکنم نگاهش کردم سعی
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 . بگیرد زبانم و شود تکرار سرم در دستانش سنگینی یاد شد می باعث دیدنش

 . آمد حرف به ، بدهم توضیحی من یا کند باز دهان سعید آنکه از قبل مصطفی حاج

 کـه  اینـه  بـر  خـانواده  صـالحِ  امـا  ، نـه  یـا  هسـت  صـیغه  ایـن  بـه  راضی دلت دونم نمی من ، جان دختر ببین_
 رو زنـش  حـال  کـه  هـم  سـعید  ،  بمونـه  سرپرسـت  بـدون  جـوان  ي بیـوه  زن نداره خوبیت ، بشی سعید زنِ تو

 ایـن  ، کـرده  انتخـاب  رو تـو  گفـت  خـودش  خـب  کـه  کنـه  صـیغه  زنی باید نیوفته گناه به اینکه براي ، میبینی
 . خونوادس  صالحِ به

 ! خانواده صالح

 ! خانواده مصلحت فداي روحم و جسم و من یعنی

 . بودم متنفر تکشان تک از که ایی خانواده هم آن

 . جواب براي کردم باز دهان و دادم قورت بزاق

 . غرید لب زیر سعید

 ؟ گفتم چی باال رفت یادت_

 . گرفتم نادیده را حرفش

 . شدم خیره مصطفی حاج به مستقیم

 . کنم مخالفت خوام نمی من...  آقا حاج_

 . توپید من به مصطفی حاج جاي به و زد گره سینه بر دست سعید

 ؟ پریدي جون آقا حرف توي که چیه دردت پس_

 حـاج  تحویـل  را حـرفم  و کـنم  جمـع  را فکـرم  توانسـتم  مـی  شـد  مـی  خفه دقیقه دو اگر ، کشیدم کالفه پوفی
 . بدهم مصطفی

 . گفتم آرام بدهم او به جوابی آنکه بی
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 خـواهش  ازتـون  مـن ...  تنمـه  جـوونمرگم  شـوهر  سـیاه  رخـت  هنـوز ...  صـالحم  عـزادار  هنـوز  من...  آقا حاج_
 . صالح روح هم شم می آروم من هم اینجوري ، بگذره صالح سال تا بدید فرصت ماه چند کنم می

 . برخاست جا از کالفه سعید

 ... ندادم هشدار بهت مگه میبافی؟ هم به داري چیه خزعبالت این_

 . رفت هوا به باالخره مصطفی حاج اعتراضِ صداي

 ! سعید_

 . رفت من به سنگینی ي غره چشم شد می پایین و باال اش سینه ي قفسه حرص از که سعید

 ! " بیاورم سرت بر چه ببین و بشین " یعنی که هایی غره چشم آن از

 . گرفتم سعید چشمان دوزخِ از نگاه زور به

 ؟ گم می بد آقا حاج_

 برنمـی  مصـطفی  حـاج  از چشـم  امـا  بـودم  گرفتـه  وحشـتناکی  ي دلپیچـه  صـورتم  بـر  سعید ي خیره نگاه زیر
 . داشتم

 ! کن رحم را بار این...  کن رحم خدایا

 ؟ بشوم سعید ي صیغه چطور نکند قبول را حرفم اگر

 گـرو  شـیرین  جـانِ  آن نـزد  دیـنم  و دل وقتـی  ؟ اسـت  عقـد  ي خطبـه  شـدنِ  جـاري  به فقط شدن محرم مگر
 ؟ بسپارم درنده هیوالي این دست به را جسم چطور ، مانده

 . کشتم می را خودم کند تصاحبم آنکه از قبل شک بی کرد می ام صیغه اگر

 . ماندن سعید پاي و دست زیر به داشت شرف جهنم عذاب...  خریدم می جان به را گناهش

 . گشود هم از لب مصطفی حاج باالخره
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 . ریخت هم به قلبم ضربان تعادل

 ! خدایا...  خدایا واي

 . کنیم می صبر موقع اون تا ، نمونده زیادي زمان سال تا ، درسته حرفت_

 . گفت او ار قبل مصطفی حاج اما اعتراض براي بزرگش پدر سمت چرخاند سر سعید

 . نیست صالح ، صالح سیاه لباس با...  سعید کنی صبر باید_

 . کرد من به رو بعد و ماند خیره بزرگش پدر به لحظه چند براي تنها نگفت هیچ سعید

 . بود لبهایش روي بزرگی پوزخند

 ! دارد فکري یعنی این ، کرد آشوب را دلم پوزخندش

 ! بیچاره نجواي زایید گاوت یعنی

 ! سال تا...  باشه_

 . خودت بر پناه خایا ، لحنش آرامشِ از واي

 " برو " یعنی داد تکان سري که کردم اجازه کسب رفتن براي آقا حاج از و برخاستم مردد

 . غرید سعید که بروم و بردارم را طاها که خواب اتاق سمت برم خواستم

 ! طرفه اون در_

 ! نه خدایا نه...  ریخت دلم

 . نالیدم آرام و گزیدم دندان به لب
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 . رم می بعد ، بردارم رو طاها خوام می_
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 . من سقوط براي شد چاهی پوزخندش ، زد گره سینه به دست سعید

 ! برو ، مونه می سمیه و مادر پیش اینجا طاها صالح سالگرد روز تا_

 . باشد خورده ام سینه ي قفسه به مشتی مه انگار ، پیچید قلبم در سیاه دردي

 ... ! خدا رو تو...  نه_

 . کرد اخم

 ! بخوونه رو صیغه جون آقا بتمرگ یا کن زندگی سالگرد تا تنها و باال برو یا..  گفتم که همین_

 ! مرگ سعید با و بود مرگ طاها بدون زندگی

 . کردم انتخاب را شرافتمندانه مرگ من و

 . رفتم خروجی در سمت حرفی هیچ بی و انداختم پایین سر
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 چهارم_و_شصت_پست

*** 

 

 : رادمهر

 . نبود خوبی حالِ

 . رود می پایین و باال حلقم در آتشین اي توده کردم می حس

 . بود شده مشت اتاق ي پنجره طرف دو دستانم

 . زد می نامیزان قلبم
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 ؟ بودم نگران

 ؟ داشتم دلشوره

 ! بود شده مرگم چه

 ؟ بود کرده خودش درگیر را من فکر حد این تا غریبه دخترك این چرا

 ؟ گفت می راست معلوم کجا از اصال

 . شد می تکرار سرم در مدام ، نجوا با آشنایی زمان از که خواندم جایی را متنی روزي  یک

 شخصـیت  بـه  تبـدیل  تـورا  بفهمـی  آنکـه  بـی  تواننـد  مـی  هـا  نویسـنده ...  نشو نویسنده یک عاشق وقت هیچ "
 " بکنند دروغین ي عاشقانه آلود وهم داستان یک اصلی

 کـرده  خمـش  و پـیچ  پـر  فکـرِ  ي بازیچـه  را مـن  پـرداز  خیـال  ي نویسـنده  ایـن  کـه  داشـت  امکـان  سادگی به
 .باشد

 . نداشت دلواپسی و خوردن حرص اینقدر پس

 ... اما

 . داد می نشان خودي ، کنم آرام را ذهنم کمی خواستم می تا که ، الکردار ي " اما " این به لعنت آخ

 ؟ گرفت نادیده را اما این شد می مگر

 ؟ چه بود راست نجوا حرفهاي تمام اگر

 . بخورد را جانم که داشت حق دلشوره این وقت آن

 زیـر  کـه  بـود  بیـوه  و پنـاه  بـی  و جـوان  زنِ یـک  روز و حـال  مهـم ...  دارد من به احساسی چه او نبود مهم اصال
 . شد می له ، نامرد یک پايِ و دست

 . گرفتم پنجره پشت تاریک آسمانِ از را نگاهم
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 ؟ کرد می زندگی پیکر و در بی دنیاي این کجاي یعنی

 . کند می زندگی ایران کجاي بپرسم او از بود رفته یادم

 . داشتم فاصله او با فرسنگها من ، بود که ایران جاي هر ، نداشت هم تفاوتی گرچه

 !؟ رفتم می یعنی...  بروم دیدنش به نداشت امکان نداشتند وجود ها فاصله هم اگر

 . کردم نمی غریبه یک فداي را ام زندگی آرامش!  نه

 ؟ شد می چه او پس

 ؟ بود دلگیر و تلخ زندگی آن به محکوم عمر آخر تا

 . دارد دوست مرگ پاي تا را من رسید می نظر به که اویی

 ؟ نبود کم او احساسِ بیانِ براي جمله این ؟ دارد دوست

 ... رسید می نظر به کم هم باز ؟ بود عاشقم

 . پرستید می ، نشناخته و ندیده ، را من زن این

 ! نه...  باور اما کردم می درك هم شاید ، کردم نمی درکش من و

 . نبود منطقی ، کردم می باور هم اگر

 . ترکید می داشت مغزم!  آخ

 ؟ بشود خالص کشمکش همه این شر از فکرم و شوم راحت تا گذشت بخیر بگوید آمد نمی چرا

 . نداشتم استرس به عادت

 . بود دقیق و منظم ؛ شده ریزي برنامه من زندگی در چیز همه

 . برد می بین از را ام زندگی تعادلِ ، غریب و عجیب نجواي این
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 . متفرم آن از یا دارم دوست را توازنِ  خوردن هم به این دانستم نمی

 . زد من به تلنگري پیام هشدار کوتاه صداي که بودم یقه به دست خودم با هنوز

 . انداختم تخت روي را خودم و دویدم لبتابم سمت

 . کردم باز را پیام

 . کشیدم راحتی نفس ، بود خودش

 ! ست زنده الاقل داد می نشان بود داده پیام که همین

 . شدم خیره پیام متن به

 بــا رو پسـرم  نـداد  اجــازه سـعید  امـا  کــردن قبـول ...  دادم انجـام  رو بــودي گفتـه  کـه  کــاري...  جـانم  نـاجی  "
ــارم خــودم  ، ســایت بیــام اینکــه از قبــل ، هــم االن همــین...  نیســت ایــن همــش...  گرفــت ازم پســرمو...  بی
 بـرام  ایمیـل  یـه  کـنن  کمکـم  دارن تصـمیم  امینـی  دکتـرِ  بـا  گفـتم  کـه  دوسـتم  اون و کـردم  چـک  رو ایمیلم

 رو شـوهرش  هـم  صـبح  ، ده نمـی  جـواب  زنـه  مـی  زنـگ  امینـی  دکتـر  بـه  داره دیشب از بود نوشته و فرستاده
 ایــی دیگـه  آدرسِ ده نمـی  جـواب  موبایلشـم  و خبـره  بـی  اون از روزه دو گفتـه  منشـیش  مطـبش  در فرسـتاده 

 دکتـر  دسـت  کـنم  فـرار  بتـونم  تـا  بـودن  کـرده  درسـت  مـن  بـراي  که هم جعلی مدارك تمام.  ندارن ازش هم
 "!  کنم چیکار دونم نمی دیگه...  بوده امینی

 . است گرفته درد سرم پوست که ام فشرده موهایم در چنگ آنقدر شدم متوجه

 . کندم خودم سر از دست ، پوفی با

 !؟ بود جانوري چه " سعید " مردك این

 . ببینم را آدم این خواست می دلم

 . بوده سعیده کارِ ، است شده گور و گم امینی دکتر این اگر نداشتم شک ، نجوا توصیفات با

 . کرد می آب زیر نیز را او شوهر و دوستش آن سرِ احتماال رفتند می پیش از بیش هم اگر
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 ؟ بردارد خودش راه سر از را موانع توانست می راحت اینقدر که بود کاره چه

 . فشردم کمی سوخت می شدت به که را ام خسته چشمان و کشیدم صورتم به دستی

بود انداخته ام سینه به را ظریفی درد ؛ نجوا ي شده بافته هم به کلمات . 

 . خواست می امن پناه یک ، نشین قفس ي زده سرما ي پرنده این

 . خراشید شدت به پیامش بابت قلبم...  راست یا دروغ

 . نوشتم عمیق آهی با

 ایـن  تـوي  ذارم نمـی ...  کشـیم  مـی  جدیـد  ي نقشـه  یـه  و کنـیم  مـی  فکـر  هم با کم کم ، نخور غصه...  نجوا "
 " کنارتم من...  بمون آروم و باش آروم فقط...  بمونی وضع

 ؟ باشم کنارش خواستم می واقعا

 ! آره بگویم اطمینان با توانستم می کاش

 .. بگویم دروغ من که بود نامردي خیلی ، گفت می راست او اگر

 . دارم حالی چه دانستم نمی واقع در چون نبود هم دروغ اما

 . داد نمی آزارم ؛ لطیف درد این دانستم می فقط

 . نشاند لبم بر تلخ لبخندي پاسخش هشدار

 

 ]13:05 02.02.17[, ناجی نجواي رمان

 نبایـد  تـو  نـورانیِ  و پـاك  وجـود  ، باتالقـه  یـه  شـبیه  مـن  زنـدگی  ، امـا  منـه  امیـد  تنهـا  بودنـت ...  قلمم جانِ "
 امـا  منـه  آرزوي ي همـه  داشـتنت ...  باشـم  خودخـواه  خـوام  نمـی ...  بشـه  پسـتی  و سـیاهی  همـه  ایـن  گرفتار
 خالصـه  مـن  خوشـبختی ...   کـنم  مـی  خفـه  خـودم  دسـتاي  بـا  خـودم  رو بزنـه  لطمـه  تـو  به بخواد که آرزویی

 شـم  باعـث  بخـوام  اگـه  بکشـه  منـو  خـدا ...  زنـه  مـی  مـن  بـه  عکسـت  کـه  دلـی  تـه  از لبخند اون توي شه می
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ــره لبــت از لبخنــد ــاجی پــس...  ب ــه محکــومم مــن...  نبــاش مــن فکــر...  جــانم ن  مثــل فقــط تــو...  قفــس ب
 نشـه  گیـرت  دامـن  ، مـن  سـیاهیِ  کـه  دور اونقـدر ...  مـن  از دور ولـی  بـاش ...  تابـه  می باال اون که خورشیدي

" 

 ! کند شلیک آدم قلبِ کجاي به دانست می دختر این ، زد یخ پایم و دست

 . بگویم چه دانستم نمی

 . زد می قفل دهانم بر نوشت می وقتی

 ؟ باشد عاشق حد این تا کسی شد می مگر

 . گذاشت جدید پست یک ، بنویسم او براي جوابی و کنم جمع را مغزم آنکه از قبل

 . کند سالحم خلع کامال خواست می انگار...  بود نشده تمام قلبم به اش حمله هنوز

 ! بود عمیق نفس یک براي لطیفی هواي ، هوا امروز "

 ! نور بازوان میان سرما نفس یک

 ! ابري قسمتی تا کمی ي زمینه پشت با صبحگاهی بند نیم خورشید آغوش در سرمایی

 ! کردم می فکر ها فاصله به امروز

 ! خورشید تا من ي فاصله

 ؟ شده خورشید عاشق کسی حال به تا

 ! دنیا عشق ترین غریب و عجیب

 ؟ شد خواهد چه شود پر فاصله اگر

 ؟ کشیده آغوش در را خورشید حال به تا کسی
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 بــراي دري کــه بکنــی تماشــا اتــاقی ي بســته یــخ ي شیشــه همــان پشــت از بایــد فقــط را چیــز همــه گــاهی
 ! ندارد خروج

 ! خورد می هم به تعادل وگرنه

 ! گیرد می خورشید به پرش که پرد می باال فکرت آنقدر گاهی

 ! سوزد می

 ! کند می خوش جا ، خورشید رخ بر خاکسترش سیاه ي لکه

 ! شوند همنشین ، خورشید و خاکستر نیست عدالت

 ! ست کننده وسوسه و انگیز خیال عدالتی بی یک فقط این

 ... کند می خورشید هوسِ اش دیوانه ذهنِ فقط پرنده

 ! کنم می فکر ها فاصله به فقط امروز من پس

 "... شد نخواهد پر هیچگاه که ایی فاصله

 . لرزید قلبم...  شدم سالح خلع آري

 

 ]20:01 03.02.17[, ناجی نجواي رمان

 چهارم_و_شصت_پست#

 ! تابیدم نمی...  من و دانست می خورشید را من

 . پاك و گونه خدا اندازه این تا انسانی...  کرد می تصور او که نبودم آنی من

 بفهمـد  خـودش  روزي اگـر  ترسـیدم  مـی  ، کـنم  ویـران  سـاخته  ذهـنش  در مـن  از کـه  بتـی  خواست نمی دلم
 . شود تکه هزار و بشکند نازکش دلِ نیستم عالی هم آنقدر من
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 . بکنم او براي توانستم می که بود کاري حداقل این ؛ دانست می باید ، گفتم می او به باید

 .  است تصور یک صرفاً ؛ عالی تصورِ این که فهمید می باید

 .  او براي نه اما ؛ دهم نشان هستم آنچه از بهتر همیشه را خود که بود این عادتم

 . دانست می نقص بی و بزرگ را من کافی ي اندازه به او

 . نوشتم ، بود افتاده انگشتانم جان به که لرزي با

 تـوي  جاهـا  خیلـی  کـه  آدم یـه ...  خاکسـتري  آدم یـه  ام معمـولی  آدم یـه  مـن  ، نیسـتم  خورشید من...  نجوا "
 هـزار  مـنم  ، آدمـم  مـنم ...  اشـتباهه  داري ذهنـت  تـوي  مـن  از کـه  تصـوري  کـن  بـاور  ، کرده اشتباه زندگیش

 یـک  مـن  تـرس  ، باشـم  زنـدگیت  تـوي  بـده  اجـازه  بهـم .  نکـوب  خودتـو  و نبر باال منو اینقدر پس ، لغزیدم جا
 تـونی  مـی  تـو  عکـس  بـر  ، بشـه  خـراب  تـو  حضـور  بـا  مـن  زندگی نیست قرار ، بلدم رو کشیدن نقشه که عمره

 " ؟ شی می من نجواي ؟ باشه...  بمونم بده اجازه بهم...  خوب احساسِ از کنی پر رو من زندگی

 . شدم فلج آخر ي جمله روي

 . بود سنگینی حرف

 . گذاشت می دوشم بر بزرگی نهایت بی مسئولیت پرسیدنش

 ؟ بیایم بر ها واژه این بارِ حملِ پس از توانستم می

 . نبودم مطمئن او حرفهاي کامل حقیقت از حتی که منی

 ! بگو گفت می مغزم سیاه ي نیمه آن

 !؟ او از بهتر کسی چه بگوید راست اگر و گیرد نمی را گردنت مسئولیتی بگوید دروغ اگر

 فرشـته  همـان  ؛ بـود  ، داد مـی  نشـان  کـه  همـین  اگـر  روحـش  امـا  نداشـت  اهمیتی چندان مجهولش ي چهره
 . گشتم می اش پی در عمري که شد می ایی
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*** 

 

 : نجوا

 

 " ؟ باشم تو نجواي "

 ؟ آورد بیچاره منِ سرِ بر چه جمله این گفتنِ با دانست می چه کامیاب رادمهرِ

 . ایستاد حرکت از طوالنی ي لحظه چند بیمارم قلبِ

 . رفت نفسم

 . شد بسته آرام پلکم

 ؟ باشم او نجواي

 ؟ رادمهر نجوايِ

 ؟ عزیزم کامیابِ. ر نجواي

 . افتاد لرزه به ام سینه ي قفسه که تند آنقدر ، گرفت تپیدن یکباره ، قلبم

 ... است ساده و عادي مردي گفت می ، نیست خورشید که گفت می او

 ! بود آري بود

 .. کند می اشتباه دانستم می ، است آدم هم او دانستم می

 ... اما ، است معمولی آدمِ یک هم او آري

 ! من براي نه

 . بود خدا ي سایه کامیاب رادمهرِ ، من براي
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 . بیاوري فرو تعظیم به سر و بیوفتی زانو به مقابلش توانستی می که مردي

 . بود خورشید خود او

 ... مطلق نور

 ... بود زندگانی تمام تعریف او

 ... واژه هر معناي

 . علوم ي همه ي ترجمه

 بخـواهم  کـه  نبـودم  کسـی  مـن ...  باشـم  نجـوایش  خواسـت  مـی  بـود  قلـبم  جانشـینِ  بی شاه من براي که اویی
 . کنم مخالفت

 . زهر سوزشِ هم و داد می عسل طعم هم که نشست لبم بر لبخندي

 . نوشتم برایش

 ... تو "

 ! طلوعی تعریف تو

 ! منتها بی روشنی

 ! اشراقی ي فلسفه خود تو

 ! مطلق نور

 ! وجود و هستی از پر

 ! است آسمان از پر...  که غروري و صالبت پر خورشید

 ... تو

 ... منی گاه بی و گاه پردازي قلم معناي تو
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 ... که مردي

 ! دارد خونش در ، را بودن قصه قهرمانِ

 ...  تو ، آغاز

 ... تو ، اوج

 ... تو ، پایان 

 !  شعر هر!  داستان هر مثالِ بی ي مایه بن

 ... تو

 ! عرفانی مظهر تو

 ! کامل انسان مثال شاهد ترین نزدیک

 ... تو وجود از  زاویه هر در خدا

 ! دارد تجلی

 ! جان آرام و آرامی

 ! روح راحت و راهی

 ! خالقت به رسیدن راه شروع

 ... تو

 ! شبی لطافت آغاز تو

 ! نجوم از دیگري تعریف

 ! طلبد می ، شدن کشف براي را تاریخ شناسان ستاره تمام که آسمانیست وجودت اصال
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 ! هستی شعرا خود

 ! است شناور تو راهنماي نور سوي به من جان کشتی 

 ! است حقیر زیادي برابرت در شباهنگ!   نه

 ! " ژوپیتر "... آمد یادم...  هان

 !  اکبر سعد...  هستی ژوپیتر تو!  آري

 ! شد خواهد او همراه بخت ابد تا بیاید نازنین "مشتري" این طالعش در که هر

 ! ژوپیترم این عاشق من

 ! عالمم علومِ تمام عاشق من...  اصال

 ! کنم ثابت توانم می علمی هر با را تو نشینی عرش چون

 ! هستی علمی هر معناي شما!  من عالیجناب آري

 ...  کرد خواهم تعظیم مقابلت در

 ... من

 ... ام بوده تو نجواي همیشه

 "!  ناجی نجواي

 

 ]13:50 04.02.17[, ناجی نجواي رمان

 پنجم_و_شصت_پست#

 . کشیدم آغوش به را تبلت و فرستادم را پیام

 . باشد داشته جریان کوچک دستگاه این در او روحِ که انگار



93 
 

 . خندان لبم و بود اشک خیس چشمانم

 . خورد می تاب و بود معلق ، او حضور آسمانِ بلندايِ و ام زندگانی پست زمینِ میان جایی ذهنم

 احســاسِ ي بــاره یــک هجـوم  تالطــمِ در قلــبم و بـود  آمــده بــاال طاهــا ي سـاعته  چنــد دوري همــین از جـانم 
 . داشتم را آرزویش عمري که بود مردي به تعلق

 ؟ باشم او نجواي توانستم می واقعا

 مـی  نظـر  بـه  محـال  زیـادي  چیـزي  چنـین  واقـع  در امـا !  شـاید  ، مجازي دنیاي این در...  خیال در...  ذهن در
 . رسید

 . بود زمین روي موجود ترین رحم بی زندانبانم و بودم برق و زرق پر درندشت قفسِ این اسیر من

 . داد می درس هم را شیطان حتی که مردي

 ریخـتم  مـی  پـایش  بـه  دل و جـان  از را هـایم  عاشـقانه  دور راه همـین  از ، خواسـت  مـی  رادمهـر  کـه  زمـانی  تا
 . کند من درگیر را خودش واقعا بدهم اجازه نداشت امکان اما

 . کند حذف را مخالفانش که نداشت کاري سعید براي

 باشـد  آورده بیچـاره  مـرد  سـر  بـر  بالیـی  سـعید  جـدي  جـدي  ترسـیدم  مـی  ، بودم امینی دکتر نگران دل ته از
. 

 . نکنم ریسک رادمهر زندگی سر بر شد می باعث همین

 . است آمده پیامکی ، داشتم تبلتم روي که کارتی سیم براي شدم متوجه که بودم افکار همین در

 آن جـز  و بودنـد  خریـده  مـن  بـراي  تبلـت ِ  همـراه  ، علـی  و مهتـاب  را کـارت  سـیم  ایـن  ، گزیـدم  دندان به لب
 و ایمیـل  راه از تنهـا  و بودنـد  نـداده  پیـام  خطـم  بـه  مسـتقیم  حـال  بـه  تـا  امـا  ، نداشت را اش شماره کسی دو

 . کردند می برقرار ارتباط من با سایت

 . کردم باز را پیام
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 . زد یخ پایم و دست

 . بود ناشناس ي شماره یک

 . شناخت می را من انگار که ناشناسی

 " کنه پیدا تبلتو نذار ؛ ارتباطی در بیرون با جوري یه فهمیده سعید "

 . افتاد لرزه به بدنم

 . کشید می یدك خود دنبال به را عواقب از کوهی ، ساده ي جمله دو این

 ؟ کردم می باید چه

 . پیچید هم به پایم و دست لحظاتی براي

 ... خدایا...  خدایا

 . بدهم دست از توانستم نمی دیگر را یکی این ، مانده باقی من براي که بود چیزي تنها تقریبا تبلتم

 . بود رادمهر ، تبلتم

 . نبودم او دادنِ دست از آدمِ

 . برقصم زندگی این وارِ دیوانه سازِ به توانستم نمی دیگر گرفتند می من از را او اگر

 . مردم می شک بی ، مردم می

  ؟ بود کسی چه ناشناس ي شماره این اصال

 ؟ باشد امینی دکتر داشت امکان

 ؟ بود گرفته مهتاب از را ام شماره

 ! داشت فرقی چه
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 . بود پیامش متنِ مهم

 . بس و بود رادمهر...  مهم

 . بپرم جا از فنر مثل شد باعث او از شدن جدا فکرِ

 . چرخیدم خودم دور کمی بغل به تبلت

 ؟ نکند پیدا را آن ، سعید که کردم می پنهانش کجا

 ؟ لباس کمد

 . بود باال ریسکش نه

 ؟ تخت زیر

 . بود ابلهانه

 ! کرد می نگاه را تخت زیر اول بگردد چیزي دنبال خواست می کسی هر

 . کند صادر فرمان توانست نمی که بود شده دستپاچه آنقدر مغزم ، کشیدم عمیق نفس بار چند

 . انداختم سالن به گذرا نگاهی ؛ دویدم بیرون اتاق از

 ؟ کنم پنهانش کجا...  کجا...  کجا

 . رفتم آشپزخانه به و زدم دور را سالن

 . چرخاندم ها کابینت و وسایل میانِ چشمی

 . زد جرقه ذهنم در فکري

یـک  قطـر  ي انـدازه  بـه  درسـت  شـاید  ، داشـت  دیـوار  از کمـی  خیلـی  ي فاصـله  ، یخچال کنارِ قدیمی کابینت 
 . تبلت
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 بـه  ، نشـود  حشـره  ي النـه  تـا  کنـد  پـر  را فاصـله  آن کـه  کـردم  می گله صالح از ؛ عید گردگیري زمان همیشه
 . داشتیم خانه در را حشرات مشکلِ همیشه ، خانه قدیمی بافت دلیل

 . دویدم یخچال سمت

 . انداختم کابینت پشت به نگاهی و دادم جا کابینت و یخچال بین کمِ ي فاصله میان را خودم زور به

 . خواستم می که بود همانی

 . کردم محکم را اطرافش ، مشما مقدار یک با و تپاندم آلود غبار درزِ آن میان آرام را تبلت

 . شد آزاد باالخره نفسم

 . برسد تبلت آن به دستش بدهم اجازه سعید به نداشت امکان

 را خـود  هراسـان  شـد  باعـث  در قفـل  میـان  کلیـد  چرخیـدن  صـداي  کـه  آمـدم  مـی  بیرون اشپزخانه از داشتم
 . بدوم خواب اتاق سمت و بیاندازم سالن به

 تـا  دادم تکیـه  دیـوار  بـه  و انـداختم  سـر  چـادر  و پوشـیدم  روسـري  و بـردم  هجوم ها لباس کمد داخل به سر با
 . کنم تازه نفسی

 . زند می دهانم در قلبم

 . شکست ، سعید بلند صدايِ  میان کشیدم می که عمیقی نفس

 . ببینم اینجا بیا!  مطهره_

 . شدم می ناگواري اتفاقات منتظر باید

 . همیشه از تر ناگوار

 . رفتم بیرون اتاق از سست قدمهاي با و گرفتم دیوار از تکیه

 . رسید می نظر به آرام ، وحشتناکی طرز به که ایی چهره با ، بود ایستاده سالن وسط سعید



97 
 

 . شد قفل او هولناك تصویرِِ  ي زمینه پشت بر نگاهم

 ! در

 ! بود باز سرش پشت در

 . داشت معنی یک من براي باز درِ

" فرار راه " 

 . بود تصور یک فقط این اما

 ؟ کجا به فرار

 ؟ بروم گوري کدام طاها بدون

 . گسست هم از را یافکارم رشته برداشت جلو به سعید که گامی

 ؟ بینی می تاوانشو بدجوري دربیاري بازي بخواي اگه گفتم بهت دیشب که بود رفته یادت...  خب_

 . کشید پر جسمم از روح

 . بود کرده تهدید هم را طاها...  من براي فقط نه اما...  تاوان بود گفته...  تاوان

 . داشتم خاطر به خوب

 ... نکند...  نه...  نه
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 . پیچاند هم در را ام روده و دل خونسردش پوزخند

 . گذاشتی خودت دل به رو ت توله دیدنِ داغِ عمرت آخر تا_

 ! ام بیچاره قلبِ آخ...  قلبم آخ..  قلبم



98 
 

  ؟ بود کرده چه

 ؟ بود کرده چکار معصومم طفل طاهاي با

 ؟ نبود عمویش مگر

 ؟ است بیچاره صالحِ یادگارِ تنها طاها دانست نمی مگر

 ؟ کرد می غلطی چه سمیه پس...  پس

 ؟ کثافت کردي چیکار پسرم با...  کردي چیکار...  چیـ...  چـ_

 . خندید

 مثــل ظهــر اگــه...  خودتــه تقصــیر بیــاد پســرت ســر بالیــی هــر...  کــردي تــو!  نکــردم کــاري مــن...  ؟ مــن_
 جـاش  بـه  حـاال ...  بـود  بغلـت  تـوي  طاهـا  االن بخونـه  رو صـیغه  جـون  آقـا  تـا  جـات  سر تمرگیدي می آدمیزاد

 ! بگیري هم با رو ت بچه و شوهر عزاي بشینی عمرت آخر تا تونی می

 ... نه

 ... گفت می چه

 ... بود دروغ

 ... نه

 ... نه

 ؟ توانست می مگر

 ! بود اش برادرزاده

 . گفت می دروغ

 . بیاورد گناه بی ي بچه یک سر بالیی توانست نمی



99 
 

 . شد افتادنم از مانع دیوار

 . کشید چنگ به شد می تر تنگ لحظه هر که را سینه ي قفسه لزرانم دست

 . گرفت جوشیدن مغزم درون داغی مایع

 ؟ میبینی داري خدایا...  خدایا

 . زدم هوار سرش بر شکست می مدام که نفسی با

 ...  گی می دروغ داري... گی می دروغ...  شرف بی...  کثافت_

 . بود سیاه پوزخند آن مهمانِ لبش هم هنوز

 ؟ نه...  گفت می دروغ

 ! گفت می دروغ

 . بود افتاده هق هق به فریادم اما ریختم نمی اشک ، کردم نمی گریه

 . کردم کثیفش تنِ ي حواله را ام مرده نیم مشتهاي و بردم هجوم سمتش به

 ... کثافت...  غیرت بی داره شرف تو به سگ_

 بـه  چشـم  و کـرد  قفـل  دهـانم  بـر  را دیگـرش  دسـت  و کوبیـد  دیـوار  به قدرت تمام با را من و گرفت را دستانم
 . دوخت ام آشفته چشمانِ

ــر آروم_ ــا بگی ــه ت ــناریوي ی ــو س ــرات رو کوچول ــف ب ــنم تعری ــه ، ک ــر ی ــو پس ــه کوچول ــونِ ک ــه مهم  ي خون
 پیشـنهاد  مـادربزرگش  و عمـه  بـه  مهربـونش  عمـوي  ، کنـه  مـی  قـراري  بـی  مـادرش  براي مدام و مادربزرگشه

 مـی  رو بچـه  هـم  مادربزگـه  و عمـه  " شـه  سـرگرم  تـا  بگردونیـد  ببریـد  رو عمو دل عزیز!  خوبه هوا " که میده
 پولـداري  و شـریف  آدمـاي  چقـدر  فالحـی  ي خونـواده  دونـن  مـی  کـه  بـدجنس  و بد دزد تا چند ، بیرون بیرن

 فالحـی  ي خونـواده  عزیـز  ي نـوه  گیـرن  مـی  تصـمیم  دارن نظـر  زیـر  رو خونـواده  کـه  شـه  می مدتی و هستن
 چــون و بــرن مــی خودشــون بـا  و دزدن مــی مهربــونش ي عمــه از رو بچـه  پــارك تــوي و بگیــرن گروگـان  رو
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 خوبیـه  داسـتان  ؟ چطـوره ! ...  دن نمـی  پـس  رو بچـه  ، پـول  گـرفتن  از بعـد  حتـی  نیسـتن  خـوبی  آدماي اصال
 ! کنن می باورش همه انگیزه غم چون اما تکراریه کم یه البته ؟

 . شدم آب و دادم جان بافت هم به که هرکلمه با ؛ سنگینش دست زیر

 . بزند رقم پسرکم براي طهورا از بدتر سرنوشتی خواست می

 

 ]19:13 04.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ششم_و_شصت_پست#

 . برد باالتر صدا و کرد بیشتر را دستش فشار

 صـالح  سـالگرد  تـا  داري نفهمـم  کـه  احمقـم  اونقـدر  کـردي  فکـر  ؟ بـري  در و بـرداري  رو طاهـا  خواستی می_
 !  بکشی نقشه تونی می بازم ببینم حاال ؟ خري می وقت

 . بخورم تلو تلو شد باعث که کرد رهایم ناگهان پوزخندي با

 . کشیدم نمی هم نفس حتی دیگر ، زدم نمی هق دیگر

 . تپید نمی دیگر ؛ شد فشرده خودش در قلبم

 نفـس  دردي بـا  و شـد  منفجـر  ام جمجمـه  میـان  ناگهـان  بـود  گرفتـه  جوشـیدن  مغـزم  در کـه  داغـی  مایع آن
 . زد بیرون ام بینی راه از ، گیر

 چکیـد  مـی  زمـین  بـر  ام بینـی  از کـه  قطراتـی  بـه  ، مانـد  مـات  صـورتم  بـر  سـعید  نگـاه  ، کوتـاه  ي لحظه یک
 . شدم خیره

 " سرخ "

 ... نه قرمز

 ! عاشقانه سرخِ
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 . کرد می گریه خون داشت شیرینم پسرك عشقِ سوگ در مغزم

 . برگشت سمتم به را رفته عقب قدم

 .. مطهره_

 !  خندیدم

 ! بلند بلند

 . گرفت ام خنده لحنش در خفته نگرانیِ از

 .کرد نگاهم متحیر

 . زده سرم به کرد می فکر شاید

 !؟ نبود ، بود دار خنده واقعا اما

 . کرد می الش و آش را اش بیچاره زنِ

 . گرفت می بازي به را اش برادرزاده جان

 ... بعد و زد می مرگ حد تا را من

 ؟ شد می نگران لحنش ، چکید می ام بینی از که خون قطره چهار براي

 . بودم کرده جفا دیوانگان حقِ در ؛ است دیوانه گفتم می اگر

 . بودند مرده لحظه آن احساساتم تمام

 ... ناراحت نه و هراسیده نه ، بودم عاشق نه

 . بودم متنفر فقط من

 ! کامیاب رادمهرِ...  از ، امینی دکتر از ، مهتاب از ، صالح از ، خودم از ، اش خانواده از ، او از
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 ! همه از

 . کشیدم بیرون دستش زیر از را خود

 مـی  کـاري  شـرف  بـی  کفتـاراي  شـما  بـین  کـرد  ول اون امـون  بـه  منـو  صـالح  که خدایی همون به...  خدا به_
 ایـن  تـوي  بـاالخره ...  سـعید  بکشـی  زجـر  بـود  بـدهکار  دنیـا  ایـن  بـه  طاهـام  کـه  نفسی به نفس خاطر به کنم

نخواسـت  اونـم !  هسـت  کـه  خـدا !  درك بـه  هـم  نبـود ...  هسـت  تـو  دسـت  بـاال  نفـر  یـه  شـده  خراب مملکت 
 . گیرم می جونتو خودم کنه کمکم

 . غرید پوزخندي با

 ! گم می چی ببین کن گوش مطهره نزن زر اینقدر_

 . نداشت ایی فایده هم آنچنان گرچه ، زدودم دست پشت با را بینی خونِ

 ؟ شد چی شدم خفه همه این ؟ شم خفه ؟ نزنم زر_

 . رفتم می عقب گام به گام زدم می داد که طور همان

 . کردي داغون زندگیمو کثافت توي که گرفتم اللمونی االن تا_

 . لرزید تنم صدایش ارتعاش از کرد بلند که صدا

 ! ببر صداتو_

 . ایستادم و خوردم نهارخوري میز به

 . برداشت طرفم به خشم با قدمی

 پـرت  پـایش  پـیش  و دادم هـول  داشـت  قـرار  میـز  روي خـوري  شـیرینی  بشـقابِ  هرچـه  و رفـت  عقـب  دستم
 . کردم

 . را من هم ، داد تکان را او هم ها بشقاب شدن خرد صداي

 . کثافت نیا جلو...  نیا جلو_



103 
 

 .  خانواده این اعضاي تمامِ مثل ، بودم شده دیوانه

 . گرفتم نمی دستور مغزم از دیگر

 . داد می دستور که بود نفرت

 . کشید هوار سرم بر

 . گم می چی ببین ببند صاحبتو بی زبون اون دقیق دو ، گوساله کردي رم چته_

 مـی  سـمتم  داشـت  کـه  او کفـش  بـر  را آلـودم  خـون  تـف  ، نـدادم  قـورت  راه بود شده جمع دهانم در که بزاقی
 . انداختم آمد

 . شرف بی میگیرم جونتو گرفتی پسرمو جون...  بگی داري چی دیگه...  دیگه بگی چی_

 . گذاشت حلقم بر چنگ و کرد تمام را فاصله

 منــو خـواي  مــی تـو  میــره در جونـت  بگیــرم دمـاغتو  مــن جوجـه  آخــه ؟ منـو  جــون ؟ میگیـري  منــو جـون _
 هـاي  گربـه  از مـن ...  دونـی  مـی  آخـه  ، کـنم  کیـف  بیشـتر  مـن  شـه  مـی  باعث انداختنت جفتک این ؟ بکشی
 کـنم  تحمـل  تـونم  نمـی  دیگـه ...  شـم  صـیغه  خیـال  بـی  کـنم  می فکر دارم اصال...  میاد خوشم بیشتر وحشی

 ... المصب تويِ آخه...

 . شکست را گوشم حرمت کثیفش حرفهاي

 . شد رو و زیر دلم

 . آمد باال شدنم خفه ي آستانه در حلقومِ تا ام معده محتویات

 . زد چنگ سرم پشت میز به و افتاد تنم کنار او عبور بی و قوي مچ از دستانم

 . داد می گند بوي که حرفهایی با ، انداخت می بدنم بر را وزنش داشت

 . بخواباند میز روي را من خواست می

 . فرستادم ، بدهد نجاتم بتواند که چیزي جستجوي به میز روي ، را دستانم باشم داشته دید آنکه بی
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 . شد سیخ تنم بر مو ، برد فرو ام سینه در سر

 ! بجنب نجوا بجنب

 ... چیزي...  چیزي

 ... پذیرایی وسایلِ از بود پر همیشه لعنتی میزِ این

 ! نجوا بجنب

 . کرد باز ایی کشیدهِ  "جان " با را اما سري رو گره

 . آمد باال باز هزارمین براي ام معده محتویات

 . بود انگشتانم ي المسه حسِ بر متمرکز فکرم ؛ کردم نمی تقال

 . خورد سردي جسم به انگشتم سر

 . شد روشن دلم در امید از ایی جرقه

 . چرخاندمش و گرفتم دستم میان را سرد شیء آن زور به

 . بست نقش لبم بر موذي لبخندي

 . باشد بهشت باغِ کلید که انگار

 . گرفتم مشت در محکم را ظریفش ي دسته و چرخاندمش دیگر بار

 گـردن  و کتـف  میـان  جـایی  را خـوري  میـوه  چـاقوي  آن و کـردم  جمـع  بـود  مانـده  بـاقی  تـنم  در نیـرو  هرچه
 . بردم فرو سعر

 . لرزاند را خانه بلندشِ  " آخ "

 . افتاد زمین به زانو با و کند من تن از را خود گردن به دست

 . دویدم در سمت سراسیمه و پیچیدم خود به چادر و برخاستم وار دیوانه
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 . کشید نعره سرم پست

 پــایین هـا  پلـه  از و کوبیـدم  هـم  بـه  در و کـردم  جمـع  مشـت  ، افتـاده  زمـین  روي دیـدم  و چرخیـدم  آن یـک 
 . رفتم

 

 ]19:13 04.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . بود زده یخ بدنم

 . داشت خونریزي ام بینی هنوز

 . زد می میان در یکی قلبم

 . بروم جهنم این از شده هرطور باید ، بروم باید دانستم می ، بود هوشیار مغزم اما

 . باشد زنده طاهایم هنوز بود ممکن

 . بگیرد گل را خانواده این دهان شود پیدا نفر یک باالخره تا دویدم می مملکت پایتخت خود تا شده

 . برسد ها این به زورش که نفر یک

 . بازگرداند آغوشم به سالم را پسرم که نفر یک

 . شده طور هر ، رفتم می باید

 . بردم هجوم حیاط به ها پله از

 . بود خاموش و ساکت ، چرخید خانم آسیه ي خانه سمت ایی لحظه چشمم

 مـی  صـورت  هـر  در ، رفـتم  مـی  ، ایسـتادند  مـی  مقـابلم  هـم  لشـکر  یـک  اگـر  لحظـه  آن ، نداشـت  هـم  فرقی
 .رفتم

 ... شاید...  شاید...  کشید می نفس پسرم هنوز شاید
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 . دویدم در سمت

 . بود قفل

 . بود قفل که جهنم به اصال...  اما رفت پایم و دست از حس ایی لحظه

 . پیچیدم کمرم دور و آوردم در را چادرم

 . نبود بلند هم آنچنان ویال این قدیمیِ دیوارهاي

 و بودنـد  ریختـه  حیـاط  کـنج  ، انبـاري  کـردن  درسـت  بـراي  آجـر  و سـیمان  از تلـی  کـه  قسـمت  آن مخصوصا
 . است فرار براي خوبی راه کردم می فکر و دوختم می چشم آن به روزها خوابم اتاق از من

 . رفتم باال ها آجر از

 . رسید دیوار باالي به راحت دستم

 . بکشم باال را خودم توانستم موفق نا تالشی بار سه از بعد

 . افتادم کوچه داخل و نیاورد طاقت انگشتانم دیگر که بپرم بعد و شوم آویزان سو ازآن آمدم

 . شد بلند راستم پاي مچِ استخوان از فغان

 . نزنم داد تا فشردم دهان به دست

 . نبود کوچه داخلِ کسی آوردم شانس

 . برخاستم و انداختم سر و کردم باز کمر از چادر

 .  پیچید سرم فرق تا پا مچ از دردي

 را مـن  و برسـد  سـر  خـانواده  افـراد  از یکـی  اگـر  کـه  بـرود  بیـرون  ذهـنم  از فکر این شد نمی باعث درد این اما
 ؟ شد خواهد چه بکشد جهنم آن داخلِ به خود با
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 کوچـه  انتهـاي  تـا  و گذاشـتم  فـرار  بـه  پـا  انگـان  لنـگ  و خریـدم  جـان  بـه  را مـرگ  حـد  تـا  درد فکر همین با
 . دویدم

 خـودم  کنـد  توجـه  جلـب  ایـن  از بـیش  ام خـاکی  لبـاس  و خـونین  ي چهـره  آنکـه  از قبل رسیدم که خیابان به
 . شدم سوار نکرده توقف کامال هنوز و انداختم تاکسی یک روي تقریبا را

 

 ]13:23 05.02.17[, ناجی نجواي رمان

 هفتم_و_شصت_پست#

 . چرخید سمتم به وحشتزده من روز و حال دیدن با ؛ بود جوان تقریبا مردي تاکسی راننده

 ؟ بیمارستان ببرمت ؟ شده چی ؟ آبجی_

 ؟ بیمارستان

 . نبود رفتن بیمارستان وقت االن نه

 . نالیدم زده هول

 . "...  " خیابونِ سمت ببرید منو...  لطفا کنید حرکت فقط...  نه_

 . گذاشت گاز روي پا و گرفت من از نگاه مردد

 . دادم را مهتاب ي خانه آدرسِ

 ! داشتم که بود کسی تنها او اصال ، کند کمکم توانست می که بود کسی تنها او

 . کنم تمیز را صورتم و دست روي ي شده خشک خون کردم می سعی داشتم مسیر طولِ تمام

 . چرخید می من روي آینه در مدام و مدام بیچاره ي راننده ي وحشتزده نگاه

 . بیوفتم گردنش به و بشوم شر ترسید می ، داشت حق
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 . است شده متحرك مردگان شیبه ام قیافه و ریخت دانستم می

 . کردم می شکر بار هزار را خدا باید بود نینداخته بیرون را من شدن سوار ي لحظه همان که همین

 . بودم داده تکیه در به را خود

 روحـم  بـه  کـه  دردي امـا  ، کـرد  مـی  درد سـعید  امـروزِ  هـاي  خشـونت  و قبـل  شـب  هـاي  کتـک  از تـنم  تمام
 . کرد مقایسه شد نمی جسمم با را بود نشسته

 " نکند خالی را مادري هیچ آغوشِ خدا "

 . بود چه خواند می نمازش از بعد همیشه مادرم که دعایی این معناي فهمیدم می حاال

 . بود شده خالی آغوشم

 . داشتند کم چیزي دستانم

 ! طاها جسمِ کوچکی به و دنیا تمام بزرگیِ به چیزي

 نـوازش  را پسـرکم  لطیـف  و نـرم  موهـاي  توانسـت  مـی  االن نشسـته  اسـتخوان  بـه  و پریـده  رنـگ  انگشتان این
 . کند

 !؟ بودند او از خالی حد این تا وقتی خوردند می دردي چه به دستهایم

 ؟ گفتی که آدرسیه همون این خانوم_

 . ام شده خیره لرزانم انگشتانِ به که طوالنیست زمانی مدت شدت متوجه

 . کردم نگاه بیرون به و گرفتم روحم بی مفاصلِ از نگاه

 . داشتیم فاصله مهتاب آپارتمان با خانه دو یکی

 مـی  حسـاب  رو کرایـه  برمیگـردم  سـریع  و میـرم ...  بمونیـد  منتظـر  لحظـه  چنـد  لطفـا  میشـه ...  همینجاست_
 . کنم
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 . گفت لبی زیر ي باشه و داد تکان سري

 . گذاشتم زمین بر پا و بازکردم را در

 . است خراب اوضاعش چقدر دقیقا ، خورده پیچ پايِ مچِ آن فهمیدم تازه

 . است آمده سرم بر چه نفهمیدم که بودم فرار هواي و حال در آنقدر پریدم دیوار از که زمانی

 مـی  بیشـتر  دردش هـم  بـار  هـر  و رفـت  مـی  فـرو  ام پاشـنه  در تیـز  اسـتخوانی  انگار داشتم برمی که قدمی هر
 . شد

 زنـگ  روي دسـت  و رسـاندم  آپارتمـان  در بـه  را خـود  گرفـت  مـی  مـدام  درد از نفسـم  که حالی در لنگان لنگ
 . گذاشتم

 ... آخر در و شدم نگران کم کم ، داد امید به را خود جاي هیجان کم کم ؛ بودم زده هیجان آغاز در

 . زدم زنگ دوباره

 ! سکوت...  سکوت...  سکوت

 ؟ کجایی مهتاب...  مهتاب

 . زدم زنگ دوباره

 . پراند جا از را من سرم پشت از کسی صداي

 ؟ جون دختر داري کار کی با_

 . دیدم سرم پشت را پوش شیک و میانسال زنی و چرخیدم

 . پرید باال ام قیافه دیدن با اش کرده تاتو ابروهاي

 . کنه نمی کمک کسی اینجا ، محل مسجد برو_

 . شد قلبم بر خنجري کالمش معناي
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 . دادم فرو بغض

 . خانوم نیستم گدا...  من_

 را همـین  کننـد  مـی  گـدایی  کـه  کسـانی  تمـام  گفـت  مـی  خـودش  بـا  داشـت  حتما ، زد محسوسی نا پوزخند
 . گویند می

 . پرسید کنایه به

 ! اومدي کار دنبال اگه ، داره مستخدم آپارتمان این ؟ خواي می چی پس_

 ؟ کنند می قضاوت زود اینقدر آدمها چرا خدایا

 ؟ نیستن...  شکوري آقاي ي خونواده ، دارم کار پنج واحد با_

 . رفت باالتر ابرویش

 ؟ داري چیکارشون_

 ؟ جانم از خواست می چه ، رفت هم در اخمم

 . نالیدم

 . هستم بستگانشون از_

 . انداخت پایم تا سر به نگاهی

 ایـن  کـاش  امـا  نیسـتم  حسـابی  هـاي  آدم شـبیه  پـاره  مـانتوي  و کبـود  صورت و خاکی چادر این با دانستم می
 عـادي  آدم یـک  کـه  کـرد  مـی  فکـر  ایـی  لحظـه  حتـی  کـاش  ، گذاشـت  نمی شخصیتم حساب به را وضعم سر

 . است شده بال طوفانِ گرفتارِ که هستم

 . انداخت آپارتمان درِ به کلید و شد رد کنارم از و داد تکان سري

 ؟ بدهد من به جوابی خواست نمی واقعا یعنی



111 
 

 پـا  بـه  کـه  فرشـی  رو هـاي  دمپـایی  بـه  چشـمی  زیـر  و چرخیـد  طرفم به کمی بشود آپارتمان وارد آنکه از قبل
 . کرد نگاه داشتم

 ؟ دونی نمی که هستی فامیلی چطور ، رفتن اینجا از مدته یه_

 . بست من روي به ، سرش پشت را در و

 ؟ رفتند اینجا از! ؟ رفتند

 ؟ نگفت اش کشی خانه از چیزي چرا ، بود داده ایمیل من به گذشته شبِ همین که مهتاب

 ؟ بود چیزي چنین گفتن جايِ چه بهبوهه آن در ، بود ایی مسخره سوال

 . ریخت سرم بر " کنم چه " هزار هزار

 . بردارم خواستم می که دیگري قدمِ هر تا  گرفته بیچاره تاکسیِ راننده آن ي کرایه از

 . برگشتم تاکسی سمت جان بی هاي قدم با

کرد می برانداز را آمدنم ، حوصله بی و منتظر ، راننده جوانِ مرد . 

 . خوردم تورش به مسافر عنوان به من که بود بدشانس چقدر

 . ایستادم ماشینش ي پنجره مقابل

 ... که بخوام ازش خواستم می که کسی این...  شرمندتونم من...  من...  آقا_

 . پرید حرفم میان

 !؟ نداري کرایه پول_

 . انداختم پایین شرمندگی سرِ

 ...  خدا رو تو ببخشید_

 . کشید پوفی
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 ...  بابا خب!  شانس بخشکی اي_

 . کرد حرکت بزند دیگري حرف اینکه بدون و گذاشت گاز روي پا

 

 ]13:23 05.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . شکست کنارم از ماشین ي یکباره حرکت شدید شوك با بغضم

 ؟ کنم چه خدایا

 ؟ بروم کجا

 ! ناقابل تومانیِ هزار یک حتی بدون مرگ رو حالِ این با

 . برگشتم رو پیاده به و پیچیدم خود دورم به چادر

 بــه رفــتم مــی بایــد واقعــا شــاید ، نداشــتم گــدا یــک از کمــی دســت ، گفــت نمــی هــم راه بــی زن آن شــاید
 ! محل مسجد

 . افتادم راه و کشیدم زمین بر را دردناکم پاي و کردم بغل را خودم

 . کنم بلند سر شد باعث ماشینی گرفتن عقب دنده صداي

 . ماند خیره گشت برمی را رفته راه که تاکسی روي نگاهم

 . بدهد را بود نداده که هایی فحش تا برگشت هم شاید کند عوض مسیر بود گرفته تصمیم شاید

 . دادم ادامه راهم به و انداختم پایین سر

 ؟ آبجی...  خانم_

 . کردم پاك را اشکم بچرخانم سمتش به صورت آنکه از قبل و ایستادم

 ؟ بله_
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 . کشید پشتش پر سبیلِ به دستی و شد پیاده

 مـی  تلـف  کـه  اینجـوري  ، بیمارسـتان  ببرمـت  یـا  ، کاریـت  و کـس  یـه  پـیش  برسـونمت  شـو  سـوار  بیا آبجی_
 .شی

 ! خدایا ، افتاد پایین هم با پلکم و سر

 . روز و حال این داشت دردي چه

 . میرم خودم...  ممنونم...  آقا نه_

 . کرد باز برایم را ماشین در

 رو خـدا  جـواب  فـردا  پـس  بـرم  کـنم  ول اینجـوري  اگـه  ، بـدي  خـواد  نمـی  هـم  کرایـه  ، آبجـی  شو سوار بیا_
 . بیا...  بدم ندارم

 ؟ بود ترحم

 ؟ بود دلسوزي

 ! باشد بگذار

 . است نمانده باقی دادن دست از براي چیزي دیگر وجود این از...  بشکنم بگذار

 . بود کافی کند کمک من مثل ایی غریبه به وضع این در که بود جوانمرد آنقدر که همین

 . نشستم و رفتم ماشین سمت آرام

 . شد سوار خودش و رابست در

 ؟ پیشش ببرمت که هست ایی دیگه کسی...  خب_

 . بود گرفته آغوش در را لرزانم و جان بی تنِ محکم دستانم

 ؟ نجوا داري را کسی چه
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 ؟ شناسی می را کسی چه پیکر و در بی شهرِ در

 . رسید ذهنم به رنگی کم فکر

 . دادم راننده تحویل شکسته پا و دست را آوردم می خاطر به زور به که آدرسی

 ؟ آورد می خاطر به را من کردم می کار اش خانه در روزي که بزرگ خانم

 ؟ کرد می زندگی آنجا هنوز

 ؟ بود زنده...  اصال

 

 ]21:34 05.02.17[, ناجی نجواي رمان

 هشتم_و_شصت_پست#

 . کرد نگاه من به آینه از ، انداخت اصلی درخیابان را مسیر که جوان ي راننده

 چیزي؟ بیمارستانی ، درمونگاهی یه ببرمت راه سر خواي می آبجی_

 ؟ رسیدم می نظر به ویران اینقدر

 و گـچ  بـه  صـورتم  رنـگ  حتمـا  ، نرسـد  بـدنم  اعضـاي  بـه  کـافی  اکسـیژن  شـد  مـی  باعـث  قلـبم  منظم نا ریتم
 . بود دیده که هم را رفتنم راه وضعیت ، زد می کبودي به لبهایم

 . خوبم...  ممنونم...  نه_

 . دوخت خیابان به را مرددش نگاه

 حـاال  تـا  صـبح  از مقـدار  یـه  مـن ...  پولشـی  نگـران  اگـه  ، باشـی  خوب کنم نمی فکر اما وقت یه نشه جسارت_
 . بده پسم ، فامیلت و فک خونه رسیدیم وقتی ، هست همراهم پول ، کردم کاسبی
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 بـه  نزدیـک  تقریبـا  کنـد  کمکـم  باشـد  حاضـر  کـه  شـهر  ایـن  در آشـنا  یک کردن پیدا امید دانست نمی بیچاره
 . بشوم مهربان و خداترس مرد این مدیون این از بیش خواستم نمی ، است صفر

 . تره مهم اقوامم کردن پیدا...  کنم نمی تعارف_

 . کشید صورتش به دستی

 . کند کوب سر را اش کنجکاوي حس دارد سعی که کردم می حس

 . نشد موفق نظر به

 ؟ غریبی شهر این توي ، پرسم می سوال هی که شرمنده آبجی_

 ؟ بودم

 ؟ بودم غریب

 ؟ باشد غریب ، خودش زادگاه در ، خودش شهر در آدم شود می مگر

 ! نشود چرا

 ... باشد داشته را هوایت که باشی نداشته را کسی وقتی

 ... نزند تو براي هیچکس دل وقتی

 ... نباشد نگرانت هم نفر یک حتی وقتی

 ... خوب

 ! دیگر غریبی

 !! غربت در چه خودت شهر در چه

 ؟ دارد دم و شاخ بودن غریب مگر

 ! شوي می غریب باشی که من مثل 
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 ! غریبم...  آره... آ_

 . کشید آهی

 . سوزاند هم را من دل که آهی

 . داره رو غریب آدماي هواي خدا ، آبجی باشه خدا به توکلت_

 . دوختم تاکسی کثیف و کدر سقف به چشم و دادم تکیه صندلی پشتی به

 . گفت می را این همیشه هم پدرم

 " غریبه آدماي یار خدا "  گفت می

 " داره رو شکسته دالي هواي " گفت می

 !؟ داشت

 . بودم نشسته تاکسی این داخل االن که داشت حتما

 همـین  هـم  نظـر  آن از ایـی  گوشـه  ، افتـادم  بـود  نوشـته  پسـتهایم  بـراي  رادمهـر  کـه  نظـري  تنهـا  و اولین یاد
زد می را تاکسی راننده و پدرم حرف . 

 "...  است زده زل تو به حیاط هاي پرچین الي از حوالی همین خدا "

 ؟ بگیرم کمک رادمهر از توانستم می...  راستی

 ؟ بود کجایی اصال

 ؟ کرد می زندگی کجا

 ؟ کرد می کمکم

 ! نه...  نه

 ؟ نکنم ام زندگی منجالب درگیر را او بودم نداده قول خودم خداي و خودم به مگر
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 . نکنم مختل را عزیزش تنهایی بودم داده قول...  نزنم هم بر را او زندگی آرامش بودم داده قول

 . داد می پس را من زندگی تاوان نباید که او

 . کافیست سوزم می روز هر جهنم این آتش در خودم که همین

 . شد می من درگیر نباید او

 . کشیدم آهی و بستم چشم

 

 ]21:34 05.02.17[, ناجی نجواي رمان

*** 

 . بخورد جلو صندلی پشتیِ به سرم بود نزدیک ماشین سنگین ترمز با

 " ؟ شده چه " بپرسم آمدم تا

 . کشید بیرون زور به را من و آورد هجوم ماشین داخل به دستی و شد باز در

 . شد خفه سعید ي برفروخته وصورت خشمگین چشم دیدن با بشکافد ام حنجره رفت می که جیغی

 ؟ کثافت ي هرزه کنی فرار دستم از تونی می کردي خیال_

 . آمد باال دهانم تا قلبم

 . کرد خواهد پیدا را من سعید بروم دنیا این جايِ هر دانستم می خدا به...  دانستم می

 . کشید هوار

 . شونم می عزاش به کنه کمکت رو خري کره هر مادر_

 . داد ادامه خراشی گوش ي نعره با و چرخاند جوان ي راننده سمت را سرم و گرفت را گردنم پشت

 . کردي بیچاره رو نفر چند کنی فرار من از اینکه خاطر به ببین کن باز کورتو چشم_
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 . آمد بند نفسم

 . زد می فواره شیشه به داشت خونش ، بود بریده را راننده مرد گلوي

 . آمیخت هم در جیغم و گریه

 ! خدا یا_

 . کردم حصار چشمانم بر دست

 . زد چنگ تر محکم را موهایم

...  کثافـت  کـن  بـاز ...  کـن  بـاز  چشـمتو !  مـردن  تـو  خـاطر  بـه  همه...   گوساله دادي کشتن به خودت پسرتم_
 ! مونده هنوز کن باز

 . داد هولم زمین به رو و کشید پایین صورتم از زور به را دستانم

 . افتادم پایش مقابل درست

 .  بود افتاده آسفالت روي خون در غرق که را دیدم را مهتاب سرش پشت و کردم بلند سر

 . افتاد رعشه به تنم

 ... نه... نه خدا تورو...  نه...  نه...  نه_

 ...  تر آنسو کمی...  امینی دکتر او کنار...  بود افتاده علی مهتاب کنار

  نه...  خدایا نه

 ؟ کرد پیدا چگونه را رادمهر

 ؟ چرا را او...  چرا را رادمهرم

 ... سعید سر پشت جایی...  آلود خون و کبود...  خندان زیباي صورت آن

 ... نه...  خدایا نه
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 . چرخاندم سعید سمت سر

 . بود ایستاده صالح ؛ سردش پوزخند و سعید جاي اما

 ... ! باشم خودم اگه حتی...  نجوا کشمش می خودم کنه اذیتت هرکی_

 . کشیدم چنگ به را موهایم

 ! خدایا

 ؟ اومدیم درست ببین...  آبجی_

 . نشستم صاف و کردم باز چشم هراسان

 . هم در فشرده ، منتها تا ام ریه و بود عرق از خیس صورتم

 .  لرزاند می را بدنم که زد می هنجار نا و تند آنقدر قلبم

 . کرد نگاهم زده هول بیچاره ي راننده

 ... بترسونمت خواستم نمی موال به ؟ ترسوندمت ؟ شد چی ؟ آبجی_

 ... اما افتاده اتفاقی چه و هستم کجا دانستم نمی

 ! رادمهر...  واي...  مهتاب...  راننده ي بریده گلوي...  سعید

 . شکست بلندي صداي با بغضم اختیار بی 

 . شد شکه ام گریه بلند صداي از خدا ي بنده آن

 . چرخید سمتم و کرد متوقف را ماشین

 ؟ شدي چی عباس حضرت یا...  من خواهرِ کنی می گریه چرا_

 . شد خفه هقم هق صداي اش خورده ترس لحن این با
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 ؟ مگر شدم چه

 . است شده جاري ام بینی از خون هم باز شدم متوجه زود خیلی

 ! هیچی...  هیـ_

 . نالید آرام و گرفت من از نگاه آرام و داد من به و برداشت ماشینش داشبرد از را دستمالی

 "!  شکرت خدا اي "

 ؟ گفت شکر چه براي ندانستم

 ! نیست بدبخت بدبختم من که ها آنقدر کرد حس شاید

 . نبود موفق کامال هیچکدام که کشیدم عمیق نفس بار پند و کردم پاك را صورتم

 ... شرمندتونم من...  آقا_

 . کرد نگاهم زده ماتم و نگران

 ...  چیزي درمونگاهی یه ببرمت نکن لج و بیا آبجی_

 . بودیم بزرگ خانم ي خانه نزدیک ، انداختم اطراف به نگاهی

 ! نه یا کنم می پیدا رو کسی ببینم باید...  باید اول...  ممنون...  نه_

 . شدم پیاده ماشین از کنم توجه گفتنش آبجی آبجی به آنکه بی

 . رفتم پیش بزرگ خانم ي خانه تا دیوار به تکیه و رساندم رو پیاده به را خودم کندن جان زور به

 . فشردم را زنگ امیدانه نا و کشیدم دستی رنگ ایی قهوه آشناي و قدیمی در به

 . گذشت سکوت در زیادي زمان مدت

 ... نبود
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 ... نبود هم امیدم آخرین این

 ! خدایا ، خدایا

 ؟ کنی نمی باز رویم به هم دررا این

 . کردم کج آسمان به رو سر

 ... رضات به راضیم_

 . پیچید آیفن در بزرگ خانم خشن و گرفته صداي که شدم دور در از قدمی

 ؟ کیه_

 . بیوفتم بود نزدیک که برگشتم خانه سمت زده هول آنقدر

 ! نجوا...  نجوام...  منم...  جون خانوم...  خانوم...  خا_

 . گفت بلند باره یک بعد و "! ؟ نجوا " کرد زمزمه آرام بار دو یکی متعجب و مردد ، صدا

 ... عزیزم تو بیا...  بیا...  ؟ دختر خودتی! ...  نجوا هان_

 

 ]14:53 06.02.17[, ناجی نجواي رمان

 نهم_و_شصت_پست#

 . نشست دلم بر امید سويِ کور آن از لبخندي

 . داشت را هوایم هنوز...  شنید می خدا

 . چرخیدم راننده سمت به لحظه یک شد باز بلندي تق صداي با که در

 . میارم تونو کرایه رم می کنید صبر دقیقه چند_

 . نشست لبش بر گرمی لبخند
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 ؟ آبجی امنِ اینجا جات ؟ اومدیم درست رو خونه_

 . شدم دلگرم پرسید سرپناهم امنیت از ، بود حقش که پولی مورد در صحبت جاي به اینکه از

 . ممنونم بله_

 . زد استارت و گفت ي " شکر"

 . آبجی خدانگهدارت_

 . گذاشت گاز روي پا و

 . ماسید دهانم در " ؟ پس شه می چی تون کرایه کنید صبر "  ي جمله

 . شدم گر نظاره خیابان انتهاي تا را رفتنش

 . بود ها نزدیکی همین واقعا خدا انگار

 ! همینجا

 ... جوان تاکسیِ راننده یک وجود در

 ... بزرگ خانم دل در

 ! کرد می نگاه من به ، حیاط هاي پرچین الي به ال از هم هنوز خدا آري

 . بستم سرم پشت را در و شدم خانه وارد آرام

 چشــم و عمیــق کــاريِ کاشــی حــوضِ و انگــور و انجیــر و تــوت هــاي درخــت بــا بــزرگ و قــدیمی حیــاط آن
 ... نوازش

 . باشم کرده سفر زمان در انگار

 . کردم ترکش ، درمانده و امید نا پیش سالها که بود همان خانه

 . شناختم می دستم کف مثل را وجبش به وجب که ایی خانه همان
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 ! جان نجوا_

 . دروختم قدیمی رنگ شکالتی ساختمانِ به و گرفتم حوض اطراف شمشادهاي از نگاه

بست نقش ، ساختمان ورودي در پیکرِ غول چهارچوبِ در بزرگ خانمِ ي زده خم قامت . 

 . ریخت فرو دلم دیدنش با

 . بود شده فرتوت و شکسته سالها این در چقدر

 . بریزد فرو حد این تا ، قوي و مقتدر زنِ آن  که نداشتم انتظار

 . کند باور هستم که وضعیتی در را من توانست نمی هم او انگار

 . کوبید صورتش بر دستی دو دیدنم با

 ؟ نجوا اومده روزت به چی...  غریب امامِ یا_

 . گرفت را هایم شانه و دوید سمتم به برسم او به لنگان لنگ آنکه از قبل

 ؟ اومده سرت بالیی چه دخترم_

 . انداخت جانم به سنگینی درد اما بود خفیف نهایت بی گرچه ام شانه بر دستش فشار

 . بود شده له ، سعید دستانِ زیر تنم تمام

 . بردم فرو کتفش در سر و کردم حلقه گردنش دور آرام و کردم بلند زور به را لرزانم دست

 ... جون خانوم_

 . کشید آغوش در را من دستانش

 ؟ دخترکم شدي چی_

 . شکست صدا بی بغضم
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 ...  جون خانوم_

 مـن  بـا  زمـان  و زمـین !  جـان  خـانم  آخ " بگـویم  و بـزنم  داد...  بـزنم  داد داد نمـی  اجازه که بغض این به لعنت
  "...   کند و گرفت دندان به را روحم از ایی گوشه رسید راه از کسی هر ، دارند جنگ سر

 "...  بده پناهم را روز یک همین پرستی می که خدایی آن به را تو " بگویم

 . شکست می دهان در را کالمم و خراشید می را ام حنجره بغض

 . بگویم را کدامش دانم نمی که دارم دلم در درد آنقدر که فهمید انگار

 . انداخت کمرم در دست

 . نیست خوب حالت ، کن استراحت بریم...  کنی می تعریف برام اونجا...  عزیزم تو بریم بیا_

 . کردم اطاعت حرفی هیچ بی

 . شدم خانه همراهش

 . شد کوبیده صورتم به خانه سنگینِ سکوت ، بست سرم پشت که را ورودي راهروي درِ

 . نبود ساکت هرگز ، قبال خانه این

 را بـزرگ  خـانم  هـاي  بچـه  آمـدهاي  و رفـت  و هـا  نـوه  آمیـز  شـیطنت  هـاي  جیـغ  صداي توانستی می همیشه
 . بشنوي

 . بود باور قابلِ غیرِ ، شلوغ همیشه ي خانه این براي سنگین و سخت سکوت این

 و نـرم  و بـزرگ  مبـلِ  روي کـرد  کمکـم  و کـرد  هـدایت  پـذیرایی  سـالن  بـه  را مـن  و گذاشت کتفم میان دست
بنشینم اطلسی راحت . 

 . گفت رفت می آشپزخانه سمت که حالی در

 . نیست خونه توي تو و من جز به کسی باش راحت ، عزیزم دربیار رو چادرت_
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 . ریخت سرم به سوال هزار هزار اما بود ساده گرچه اش جمله

 ؟ بود تنها چرا

 ؟ چه ماهگل پس

 ؟ بودند کجا ستاره همسرش و محمدرضا

 . بازکردم را ام روسري گره و کندم سر از چادر

 . بود رفته کند دورِ روي حرکاتم تمام که بود شده الش و آش آنقدر تنم

 سـیاه  بـه  رو تقریبـا  کـه  بـزرگ  کبـودي  یـک  ، انـداختم  ام شـانه  بـه  نگاهی و زدم کنار را ام یقه آرام و نشستم
 بـاال  لـبم  تـا  جـانم  گرفـت  را ام شـانه  بـزرگ  خـانم  وقتـی  کـه  نبـود  بیهـوده  ، کـرد  کجی دهن من به رفت می
 . آمد

 . نشست کنارم و بازگشت سالن به دست در آبی لیوان با

 . چرخید گردنم و صورت هاي زخم و ها کبودي بر نگاهش

 بـی  خـدا  از کـدوم  بگـو ...  دختـرم  شـده  چـی ...  آورده سـرت  بـه  رو بـال  ایـن  کـه  کسـی  هـر  کنه لعنت خدا_
 ؟ انداخته روز این به رو تو خبري

 . سالن انتهاي قد تما شکوه با ي آینه به ، افتاد سرش پشت به او صورت از نگاهم

 . شدم خیره خودم تصورِ به زده بهت

 ؟ بودم من این

 ؟ بودم من...  کبود و آلود خون کثیف موجود این

 ! خراب حد این تا نه دیگر اما است خراب احوالم و حال دانستم می

 ؟ بزرگ خانم براي گفتم می چه
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 کردم؟ می شروع خمار سرنوشت اینِ  کجاي از

 . کردم باز دهان بردارم آینه تصویر از نگاه آنگه بی

 ... گفتم دیدم می آینه در آنچه از

 ... گفتم آینه بهت از

 ... آینه بهت در...  جان خانم آه که

 ! است نشسته دختري

 ... فهمم نمی را اش کرده پف کبود چشم

 ... دارد نفسگیر بغضی از نشان اما اش شکسته هاي نفس

 ! آشناست زیادي اش چهره

 ... است زهرتر هم زهر از لبخندش ، زند می لبخند آینه در دختر

 

 ]14:53 06.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ... تنهاست ي بیچاره نوجوانِ همان این

 ...  فهمید مادر نام با را سرطان نحس معناي که همان

 آینه بهت در

 است نشسته دختري

  اش تنهایی هاست سال که دختري

 ... !شود می حل گیج هاي قرص در شب هر

 ! نکرد پیدا ، گرفتن اجازه براي را کسی... عقدش ي سفره پاي که تنها ي ساله هجده همان
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 ! بریزد که است نمانده باقی اشکی...  خندد می هم هنوز دخترك

 ! گوید می را این اش گونه روي کبودي...   دارد درد خنده

 ! درد

 ! است افتاده جانش بی جان به سکوت درد نشین آینه دختر

 ! کند می عمل یکسان سرسختانه...  اما روزگار رحم بی اصل

 ! لنگ پاي و سنگ همنشینی ماجراي

 آینه بهت در

 است نشسته دختري

 ! است شور نگاهش طعم

 ! دهد می نوید را کودکی اش برجسته شکم که ست پوشی سیاه عروس همان این

 ! زایمان درد یا کند گریه همسر مرگ از داند نمی که همان

 ! است فروریخته که پناهی و...  نگرد می کودکی به که ساله اندکی و بیست ي بیوه همان

 ! زد عربده سکوت...  خالی از شد پر چیز همه

 ! کشد می آه دخترك

 ... است دخترك همان این

 ! کشد می نفس که روحی بی سرد همان

 ! شد ناموس تهی نامِ نشینِ قفس که همان

 ... پیچید هم به همینجا از داستان
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 ! دانند می خود نام اسیر اما نه که ناموس... را عروس که مردانی

 ! رود می اسارت به عروس

 ! رسد می ارث

 ! برداشت موجی آینه

 آینه مواج بهت در

 ... است نشسته دختري

 ... تنگ...  نفسی با

 ... ویران...  تنی

 ... دارد بغل در زانو

 ...  نویسد می را درد

 ... خراش گوش سکوتی از پر

 ...شود می خاموش گاهی که چشمی و

 ! چکد نمی که اشکی و

 ... خورد می دهان به مشتی

 ... شود می کبود تنی

 ... خورد می زخم قلبی

 آخر است اسیر

 !  آخر است مادر
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 دخترك آخر است بیوه

 ! گرگها میان بودن بیوه دارد ترس

 

 ]22:57 06.02.17[, ناجی نجواي رمان

 هفتاد_پست#

*** 

 . بود حیرت و اشک در غرق بزرگ خانم چشمان

 ، بـال  همـه  ایـن  تحمـل  از بعـد  ؛ اسـت  نشسـته  مقـابلش  کـه  کـوچکی  و نقـش  ریز زن این کرد نمی باور گویی
 . بکشد نفس و باشد زنده هنوز

 . کشید دردناکم ي گونه به دستی

 . نیستم روح که شود مطمئن خواست می شاید

 وسـیله  بـه  خواسـته  شـاید ...  شـاید ...  نکشـته  پسـرتو  مـرد  اون مطمئـنم  مـن ...  نبـاش  نگران...  عزیزم دخترِ_
 . بکنه اش برادرزاده با کاري همچین نداره امکان...  کنه تهدیدت اون ي

 . زد می باز سر باورش از عقلم اما کرد روشن دلم در امید از جانی کم ي جرقه حرفش اینکه با

 . داشت شد می را کاري هر انتظار سعید از دانستم می من که بود این بزرگ خانم با من فرق

 ! هیچی به...  کنم فکر تونم نمی اصال...  دونم نمی_

 . داد تکان سري

...  ش خونـه  در رفتـی  گفتـی  کـه  بزنـی  دوسـتت  اون بـه  زنـگ  یـه  بایـد  اول...  فهمم می ، دخترم داري حق_
 ؟ حفظی شمارشو
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 . کردم فکري

 را شــماره تــا ســه دو امــا کــردم مــی اســتفاده شــماره نگهــداريِ بــراي تلفــن ي حافظــه از همیشــه اینکــه بــا
 . بود مهتاب ي شماره آنها از یکی که بودم از همیشه

 . دادم تکان تایید نشان به سري

 . زد رضایت از لبخندي

 . داد دستم به و برداشت مبل مقابل ي طاقچهِ  روي از را بیسیمش تلفن و برخاست

 . گرفتم شماره زده هول

 . است خاموش خطش بگوید اپراتور ترسیدم می

 . بدهم دستش از دیدم که خوابی مثل درست ترسیدم می

 . گرفتم ایی تازه جانِ انگار پیچید تلفن در که بوق صداي

 . شد جمع خود در بیشتر ام چاره بی دلِ شد تر طوالنی جواب بی هاي بوق این هرچه اما

 . شد قطع تماس تا کشید طول انتظار آنقدر

 . خورد سر دستم از گوشی

 . جون خانوم ده نمی جواب_

 . بود امیدواري از بر نگاهش

 . نشو امید تا تالش بار یه با هیچوقت...  دخترم بگیر دوباره_

 . شنید نخواهم جوابی دانستم می دل در ، گرفتم شماره دوباره نشکنم را مهربانش دل اینکه براي

 در مهتـاب  آلـود  خـواب  و خسـته ِ  " بفرماییـد  ؛ بلـه  " صـداي  لحظـه  درآخـرین  وقتـی  کـه  بودم مطمئن آنقدر
 . بیافتد دستم از گوشی بود نزدیک تعجب شدت از ، پیچید گوشم
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 . کردم جمع را خودم زور به

 !؟ مهتاب...  مهـ_

 . گفت آرام نبود هشیار کامال هنوز صدایی با

 ؟ بفرمایید...  خودمم_

 . کشید جبغ باره یک بدهد من به پاسخ مهلت آنکه بی و

 ؟ خودتی نجوا! ... ؟ نجوا_

 . کند فرار است قرار که انگار چسبیدم را گوشی طوري زده هیجان

 ؟ کردین عوض خونتونو چرا...  نگرانی از مردم من کجایی...  مهتاب کجایی...  مهتاب خودمم_

 ! کشدار و طوالنی ؛ کرد سکوت لحظه چند

 !؟ نجوا االن کجایی...  اصال....  ما که دونی می کجا از تو...  ببینم کن صبر_

 . شکست لعنتی بغض این باز

 . بزرگ خانوم پیش بیام شدم مجبور...  رفتین گفت تون همسایه ، شما ي خونه در اومدم_

 . پرسید منگ و گیج

 ؟ بیرون زدي فالحی ي خونواده ي خونه از چطوري ، کن ولش اصال...  کـ دیگه بزرگ خانوم_

 . گفتم مهتاب به و دوختم بزرگ خانم دار غصه نگاه به چشم

 ... من به...  خواست می...  خواست می...  کردم فرار سعید از_

 . نشست لرزانم پاهاي بر کردنم آرام براي بزرگ خانم دست

 . نالیدم و زدم چنگ گوشی به
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 مهتـاب ...  کشـته  مـو  بیچـاره  کوچولـوي  پسـر  گـه  مـی ...  کشـته  طاهـامو  گـه  مـی  سـعید  ، مهتاب...  مهتاب_
 ... مهتاب...  بگیرم سرم به گلی چه

 . پرید گمم سردر صحبت میان

 نـداره  امکـان ...  نکـن  فکرشـم  اصـال  ؟ آخـه  گـی  مـی  چـی ...   خـواهري  بگیـر  آروم...  باش آروم!  نجوا!  نجوا_
 اصـال ... بترسـونه  رو تـو  خواسـته  مـی  ؛ میـده  اهمیـت  تـو  از بیشـتر  طاهـا  جـون  بـه  اون باشه کرده رو کار این

 ... اونه و این ترسوندن فقط کارش

 . زدم هق ناامیدانه

 ؟ باشه زنده ممکنه یعنی...  یعنی_

 . داد پاسخ محکم لحنی با

 ! باش مطمئن_

 .داد ادامه آرام و

 کـه  اومـده  پـیش  شـرایطی  یـه  ، مـادرِعلی  ي خونـه  تهـرونم  االن مـن  ، گـم  مـی  چـی  ببین کن گوش خوب _
 یـادت  فقـط ...  تهـران  بیـاره  هـم  رو تـو  دنبالـت  بیـاد  فرسـتم  مـی  رو علـی  بـده  آدرس امـا  خبـري  بی ازش تو

 . نگیري سراغی امینی دکتر از فعال باشه

 . کرد گیجم هایش حرف

 ؟ بود افتاده اتفاقی چه

  ؟ مهتاب شده چی مگه_

 . نالید

 کـه  بیـرون  بیـاي  لعنتـی  شـهرِ  اون از کـه  اینـه  مهـم  االن ، نکـن  هـا  شـده  چـی  درگیـر  خودتـو  فکر تو حاال_
 . نکنه پیدات سعید
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 . گزیدم لب

 . کنم پیداش تا خورم نمی جم شهر این از باشه زنده طاها واقعا اگه_

 . کشید پوفی

 درد چـه  بـه  مـرده  مـادرِ  یـه  ، کشـتت  مـی  کنـه  پیـدات  سـعید  اگـه  بمونی اونجا ، نجوا شی نمی متوجه چرا_
 شــده هرطــور اونــو و شــیم مطمــئن پســرت بــودن زنــده از زود خیلــی دم مــی قــول مــن ؟ خــوره مــی طاهــا
 . کنی زندگی پسرت با بتونی تا بمونی زنده باید اول اما ، پیشت بیاریم

 . داند می ، گوید می که چیزي از بیشتر که داشت این از نشان هایش واژه ؛ اش بندي جمله ، کالمش

 . شناختم می دستم کف مثل را دختر این من

 . کنم نمی هیچکاري ندونم رو چی همه وقتی تا ؟ کنی می پنهون داري رو چی مهتاب_

 . کشید آهی

 

 ]22:57 06.02.17[, ناجی نجواي رمان

 نمـی  ، گـم  مـی  چـی  ببـین ...  نـدي  گیـر  مـن  هـاي  حـرف  بـه  شـده  کـه  هـم  بار یه تو که موند دلم به آرزو_
 مـی  کمـک  تـو  بـه  امینـی  دکتـر  کـه  بـود  فهمیـده  ایـی  دره جهـنم  کـدوم  از شده گور به گور سعید اون دونم
 و کـولش  رو بـود  گذاشـته  رو دمـش  خبـر  بـی  خـدا  بنـده  کـه  بـود  کـرده  تهدیـدش  جوري پیش ي هفته کنه

 مـن .  " طـوالنی  مسـافرت  "  یـه  بـود  رفتـه  ، منشـیش  قـول  بـه  و بـود  برداشـته  رو ش خونواده مدت یه براي
 رفتـه .  کنـه  شـک  مـا  بـه  سـعید  بـود  شـده  باعـث  گـرفتیم  مـی  سراغشـو  و مطـبش  رفتیم می مدام که علی و

 بعـد ...  زنـه  مـی  آتـیش  زنـدگیمونو  نکشـیم  پـس  پـا  مـاجرا  ایـن  از اگـه  بـود  گفتـه  بهـش  و علی کار محل بود
 همچـین  انگـار  امـا  گفتـه  چرتـی  یـه  اونـم  نیسـت  کـه  هـرت  شـهر  گفـتم  من اما ترسید کم یه علی تهدید این

 اینکـه  تـا .  کـنم  تعریـف  نیسـت  جـاش  حـاال  کـه  آورد پـیش  اذیتهـا  و آزار سـري  یـه  چـون  ، نبـود  هم تهدید
 از مـدت  یـه  و بگیـریم  جـدي  رو سـعید  تهدیـد  نفعمونـه  بـه  گفـت  و گرفـت  تمـاس  مـا  با یکی پیش روز چند
 بـرات  بعـدا  حـاال  کـه  بـود  نـاجور  جسـمیم  شـرایط  مقـدار  یـه  خـب ...  چـون  بـود  مـن  نگـران  علـی  بریم شهر
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 در رو تمـاس  اون تـوي  تـه  هـم  کـه  مونـد  خـودش  امـا ....  مـادرش  خونـه  تهـران  فرستاد رو من دم می توضیح
 کشـی  اسـباب  کـه  گفتـه  تـو  بـه  احمقمـون  ي همسـایه  کـدوم  دونـم  نمـی  مـن  ، برسـه  کـارش  بـه  هـم  بیاره

 .اونجاست هنوز علی چون کردیم

 . کشید طول مدتی مغزم در حرفهایش تحلیل و تجزیه

 . باشد اطالع بی آن از سعید که افتاد نمی اتفاق دنیا در چیزي انگار

 . کرد می خودنمایی هایم شنیده تمامِ از بیش چیز یک اما

 ! " ناشناس تماسِ "

 ! ناشناس پیامک همان مثل

 در بیـرون  بـا  فهمیـده  سـعید  کـه  داد پیـام  تبلـتم  روي خـط  بـه  شـناس  نـا  ي شماره یه با هم نفر یه مهتاب_
 ایـن  بـا  امـا  باشـه  امینـی  دکتـر  دادم احتمـال  بعدشـم ...  تـویی  کـردم  فکـر  اول...  کنه پیدا تبلتو نذار ارتباطی
 ؟ کیه پس...  نبودین کدوم هیچ انگار اوصاف

 . کشید پوفی

 جدیـد  بـازيِ  اگـه  البتـه ...  کنـه  مـی  کمـک  تـو  بـه  داره هـم  سـومی  نفـر  یـه  رسـه  مـی  نظر به اما دونم نمی_
 . دنبالت بفرستم رو علی تا بده آدرس حاال...  نباشه سعید

 . گزیدم لب

 یـه  بعـدش  بشـه  راحـت  طاهـا  از خیـالم  مـن  بـده  آدرس تـو ...  مـن  بـراي  هـم  ریسـکه  علـی  بـراي  هم...  نه_
 . تهران رسونم می خودمو جوري

 . پرسید مردد لحنی با

 ؟ چطوري آخه_

 کشیدم آهی
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 داشتم نگه خودمو دندون و چنگ با ساال این تموم که همونطوري_ 

 

 ]13:15 07.02.17[, ناجی نجواي رمان

 یکم_و_هفتاد_پست#

 . داد پاسخ کوتاه مکثی با

 مـی  کـاریش  یـه  ، تهـران  بیـا  پاشـو ...  بگیـري  طاهـا  از خبـري  تنهـایی  خـودت  تـونی  نمـی  ، نکن لج...  نجوا_
 . کنیم

 . کشیدم آهی

 بــدونم و بگیـرم  ازش خبـري  اینکـه  بـدون  تـونم  نمـی ... گیـره  نمـی  آروم دلـم ...  مهتـاب  شـی  نمـی  متوجـه _
 . بذارم بیرون پا شهر این از خوبه حالش

 . شد کالفه

 ایـن  بـه ...  کـن  هماهنـگ  مـن  بـا  قـبلش  بکنـی  خواسـتی  کـاري  هـر  فقط خب خیلی!  نجوا تو دست از امان_
.  گرفتـی  تمـاس  کـه  شـماره  ایـن  بـه  زنـم  مـی  زنـگ  تـک  جدیـد  ي شماره یه با االن ، نزن زنگ دیگه خطمم

 . کنیم رعایت رو احتیاط جانب باید معتقده علی ، بزن زنگ اون به داشتی کار

 . کردم جا به جا دست در را گوشی و دادم تکان سري

 . گیرم می تماس باهات دوباره بعدا پس...  باشه_

 . کرد پافشاري اش گفته بر نگرانی با

 ؟ کنی نمی کاري خود سرِ باشم مطمئن پس نجوا_

 . نشست لبم بر لبخندي اش نگرانی دل خاطر به

 . خدانگهدار...  راحت خیالت آره_
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 . داد پاسخ مردد و نامطمئن و کشید آهی

 . باش خودت مراقب...  باشه_

 . زد من روي به لبخندي بزرگ خانم ، کردم قطع که را تماس

 ؟ شد راحت دوستت بابت از خیالت_

 . انداختم پایین سر و گزیدم لب

 . ممنونم واقعا...  ممنونم بله_

 . کشید سرم به دستی

 . شه می راحت هم پسرت بابت از خیالت زودي به انشاءاهللا شکر رو خدا_

 . است زنده پسرکم شدم می مطمئن کم کم داشتم هم من که بودند گفته مهتاب و بزرگ خانم آنقدر

 . بود گرفته تپیدن اشتیاقِ ، خیال این با قبلم

 . گرفت دستم از را تلفن بزرگ خانم

 پـات  بـه  هـم  نگـاهی  یـه  بیـاد  بیـاره  بخـره  بـرات  وسـیله  و لبـاس  مقدار یه بگم بزنم مهرانگیز به زنگ یه بذار_
 . باشه شکسته نکنه بندازه

ــد مهرانگیــز ــود بــزرگ خــانم ارشــد فرزن  امــا دیــدمش نمــی زیــاد ســالها آن ، ســاده عمــومی دکتــر یــک و ب
 . بودند بزرگ خانم ي خانه همیشه مهسا و پونه ، دخترانش

 زن بـود  داده نشـان  مـن  بـه  داشـتم  او بـا  خانـه  ایـن  در کـردنم  کـار  مـدت  در کـه  کوتاهی برخورد چند همان
 . است گرمی خون و مهربان بسیار

 . بشوم هایش بچه و بزرگ خانم سربار خواست نمی دلم ، انداختم پایین سر

 ؟ بمونم اینجا بگیرم طاها از خبري که زمانی تا دید می اجازه...  جون خانوم_
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 . شد متوقف ، گرفت می شماره و رقصید می تلفن بر که همانطور دستش

 . دوخت چشم من به و کرد سربلند

 ...  بمونی اینجا تونی می بخواي که وقتی هر تا ؟ نجوا زنی می حرفیه چه این_

 . شد گرم اش مهربانی از دلم ته

 . بدم انجام رو جون  ماهگل و خونه کارهاي گذشته مثل اینجام که زمانی تا بدید اجازه پس_

 . شد کدر چشمانش و پرید صورتش از رنگ

 . ماند مات زن این که شد چه! ؟ زدم بدي حرف مگر!  ترسیدم

 ؟ زدم بدي حرف شد؟ چی... جون خانوم...  خا_

 . گرفت جوشیدن اش زده یخ چشمان در تلخ اشکی

 ... ماهگل_

 . شد جاري اش چروکیده صورت بر اشک

 . آمد پایین ایستادن حد تا قلبم ضربان

 ؟ چه ماهگل...  خدا یا

 ؟ جون خانوم شده چی ماهگل_

 . شد خیره من به و کرد پاك را صورتش لرزان دستان با

 یـه  دچـار  ماهگـل  نبـودیم  خونـه  مـا  کـه  روز یـه  ، آورد جدیـد  پرسـتار  یه ماهگل براي عروسم ، تو رفتن بعد_
 ، وضـعیت  اون تـوي  بـده  بهـش  قرصاشـو  میـاد  کنـه  چیکـار  دونسـته  نمـی  پرسـتاره  ، شه می عصبی ي حمله
 ... مرد ماهگلم...  کنه می ش خفه و م بیچاره دختر گلوي میپره قرص

 . یافت خاتمه وحشتناك ایی لرزه با کالمش انتهاي
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 ؟ بود مرده ماهگل

 . شد شهید ، اشرار با درگیري یه تويِ ، مرز نزدیک محمدرضام...  بعدشم سال_

 !؟ داشتنی دوست ي شلخته و خندان همیشه مرد همان! ؟ رضا محمد ، کرد گیر نفسم

 . نباشد دیگر...  که کنم تصور توانستم نمی اما کند می خدمت ارتش در دانستم می

 . گذاشت دستانم بر لرزید می بید مثل را اش زده یخ دستان

 ؟ دختر کشیدي آه رفتی بیرون که خونه این از...  ؟ نجوا آره...  گرفت رو ما تو آه گفت می مهرانگیز_

 . شدم خیره اش شرمنده و غمگین نگاه به مات

 ! آه و بود آه من زندگی تمام

 هـم  یکبـار  حتـی  اگـر  بکشـد  را مـن  خـدا  ، نسـوزاند  را وجـودم  ، آتشـم  در همیشـه  جگـرِ  تا کشیدم می آه اما
 . باشد شده کسی نفرین به راضی دلم

 . فشردم دست در را دستانش

 . بکشم آه بکنم غلط کن...  ندیدم چیزي شما از خوبی جز من...  جون خانوم_

 . نالید گوشم کنار و کرد نوازش را سرم و کشید آغوش در را من و ترکید بغضم

 ... شرمندتم...  دخترم کن حالل...  نجوا کن حاللم_

 

 ]20:54 07.02.17[, ناجی نجواي رمان

 دوم_و_هفتاد#

*** 

 . بود زده زل مادرش دهان به زده بیرون حدقه از چشمهاي با انگیز مهر
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 . بود کرده حصار ، بازش نیمه بردهان را دسانش

 . انداخت می من به نگاهی مادرش ي شانه روي زا گاهی از هر

 . اشک و درد از پر نگاهی

ــزرگ خــانم شــنیدم نمــی ــد مــی دارد چــه ب ــه ، گوی ــدنِ مجــرد ب ــز آم ــرزگ خــانم ، مهرانگی ــارِ ب  وروديِ کن
 . بود گرفته حرف به اورا آشپزخانه

 . داشتم آنها به محدودي دید ؛ بودم نشسته آن بر که مبلی روي از فقط من

 . یافت خاتمه ، گفت بلند صداي با انگیز مهر که بلندي ي " خدا اي " با طوالنی صحبت این باالخره

 . آمد پذیرایی سالن سمت به و داد تکان سري مادرش براي

 . جان نجوا سالم_

 . گفتم همزمان و برخیزم احترامش به که کردم ستون مبل ي دسته بر دست

 . خانوم مهرانگیز سالم_

 . گذاشت بازویم بر دست و کرد بیشتر را سرعتش ، دید برخاستن براي که را تالشم

 ! بشین بشین_

 . نشستم جایم سر فرمانش به

 . نشست کنارم نگرانی با و گذاشت مبل کنار را خریدش هاي کیسه

 . خدا تورو کن نگاهش!  آوردن سرت به چی...  رو تو ببینم_

 . ببیند کامل را ها کبودي و زخما تا کرد آنطرف اینطرف کمی را صورتم و گرفت دست در را ام چانه

 . کرد نچی

 . گه می مامان که شده چی پات ببینم تا کن عوض لباساتو پاشو_
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 . انداختم او به نگاهی

 . نداشتم را دیگري اتاق به رفتن و برخاستن جانِ

 . کنم عوض لباس تا رفت می بیرون خودش کاش

 . شد متوجه دید که را تردیدم

 . کن عوض همینجا ، اندازم می رو ها پرده االن ، بري جایی خواد نمی_

 . انداخت را بزرگ هاي پرده و رفت ها پنجره سمت و برخاست

 ؟ کنم کمکت خواي می_

 کمـک  کسـی  از لبـاس  تعـویض  بـراي  توانسـتم  نمـی  بـودم  هـم  مـرگ  حـال  در اگـر  حتی ، انداختم پایین سر
 . بخواهم

 . تونم می خودم ، ممنونم نه_

 . گذاشت مبل روي و برداشت را خرید ساکهاي از یکی و زد رویم به لبخندي

 زمـان  اون کـه  تصـوري  بـر  بنـا  ، بخـرم  سـایزي  چـه  دونسـتم  نمـی  خـواد  مـی  تو براي لباس گفت که مامان_
 گشـاد  زیـاد  کنـه  خـدا  ، شـدي  قبـل  از تـر  تکیـده  و الغرتـر  خیلـی  نظـرم  بـه  االن ، کـردم  خریـد  داشتم ازت

 . نباشن

 . کنم دلبري لباسها آن با که خواستم نمی ، داشت فرقی چه ، دادم تکان سري

 . شدم شرمندتون خیلی...  عالیه باشه چی هر_

 . کشید ام گونه به دستی

 . شه می اندازه که انشاهللا بپوش...  جون نجوا چیه حرفا این_

 . دادم تکان تشکر به سري
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 ســرش پشــت را ســالن بـزرگ  کــاريِ شیشــه چـوبیِ  لنگــه ودردو شــد خــارج پـذیرایی  از شــمرده گامهــایی بـا 
 . بست

 برداشـتم  شـلوار  یـک  و مشـکی  بلنـد  آسـتین  و بلـوز  یـک  بـود  خریـد  ساك در که لباسی دست سه دو میان از
. 

 . کشیدم بیرون تن از را خودم آلود خون و پاره هاي لباس زور به

 . بود همراهش زجر و درد که آنقدر ، آوردم درمی را بدنم پوست داشتم که انگار

 . شد کج آینه سمت به نگاهم

 . بودم شده ، سرپا ي جنازه یک شبیه

 فجیعـی  طـرزِ  بـه  هـایم  دنـده  و گونـه  اسـتخوان  کـه  بـودم  شـده  الغـر  آنقـدر  گفـت  می راست خانم انگیز مهر
 . کرد می خودنمایی

 . کرد می تر کریه  موزون نا و درشت هاي کبودي آن را زشت ي منظره این

 تـن  بـر  لبـاس  و دزدیـدم  آینـه  از نگـاه  عصـبی  و گرفتمتنـد  تهـوع  حالـت  خـودم  بـه  کـردن  نگـاه  بـا  که آنقدر
 . کشیدم

 . نشست لبم بر تلخی ي خنده

 . پوشیدم می را صالح هاي لباس شوخی به که شدم زمانی شبیه که گشاد آنقدر ، بود گشاد

 . بود شده کمتر مچم درد ، کردم پا به شلوار

 . بود کرده ورم و شده قرمز کمی فقط  ، باشد شکسته آمد نمی نظر به

 . رفتم در سمت لنگان لنگ 

 . چرخیدن من سمت در شدن باز صداي با ، بودند ایستاده بیرون انگیز مهر و بزرگ خانم

 . رفت هم در مهرانگیز صورت



142 
 

 ! لباسا بزرگه چقدر واي_

 . زدم رویش به لبخنی

 . راحتم اینطوري خوبه ، اصال نه_

 . داد تکان سري بزرگ خانم

 . بگی چی نگی اینو ، طفلکم_

 . انداختم پایین سر

 . بود کافی بودند خریده لباس من وبراي کرده لطف که همین

 . آمد سمتم به انگیز مهر

 . شده چی پات مچ ببینم بیا_

 . نشستم در به نزدیک مبل روي

 . شده کمتر دردش_

 . انداخت صورتم به لبخند با نگاهی نشست می زانو روي زمین بر مقابلم که همانطور

 ! خوبه_

 . داد تکانش کمی دست با و انداخت مچم به نگاهی و داد باال را شلوارم کمی

 . فشردم هم بر پلک و کردم جمع مشت صدا بی و بستم لب اما گرفت را جانم دردش گرچه

 . کشید آهی

 بانـد  و پمـاد  مقـدار  یـه  خوبـه  ، شـه  خـوب  کـامال  تـا  بـره  مـی  زمان کم یه ، دیده ضرب بدجوري اما نشکسته_
 . شه می خوب زوتدر ببندیمش ، آوردم خودم با کشی

 . کردم لبخند به مجبور را دردم از رفته هم در صورت
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 . ممنونم_

 . بست باند با و مالید مچم به و آورد را پمادر

 . اتاق توي بري کنم می کمکت کنی استراحت حاال بهتره_

 . برخیزم کرد کمک و گرفت را دستم

 . بودم شرمنده ام ناتوانی این از چقدر داند می خدا

 . رفتم آشپزخانه کنار خوابِ اتاق تا همراهش و انداختم پایین سر

 . بود مهمان اتاقِ اتاق این هم قبال

 مانـده  دلـم  بـر  آن بـر  خوابیـدن  بـار  یـک  آرزوي روزهـا  آن کـه  نـرم  و گـرم  تخـت  یـک  و سنتی دکور با اتاقی
 . باشم اتاق این مهمان مدتی تا بودم اینجا حاال و بود

 

 ]20:54 07.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . خواستم نمی زیبا تخت و راحت و گرم اتاقِ حاال...  خواستم نمی دیگر حاال اما

 . باشد سالم طاها خواست می دلم فقط حاال

 . خوابیدم می کویر میان اگر حتی خواست می را پسرم دلم

 . نشستم تخت روي

 . داد تکیه در به

 ت حوصـله  اگـرم  ، شـه  خـوب  تـا  نیـاري  فشـار  پـات  بـه  روزي سـه  دو بهتره ، کنی استراحت تونی می اینجا _
 . هست قفسه توي کتاب تا چند رفت سر

 . چرخید قفسه سمت به گذرا نگاهم
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  خواندم را ها کتاب از یکی نام نگاه نیم همان با

 ! " تنهایی سال صد "

 . داشت را من حال ، اسم این عجیب

 . دادم تکان سري 

 . ممنون_

 . افتاد یادش چیزي انگار که برود آمد

 ! کنم تهیه برات موبایل یه بود گفته مامان...  راستی_

 . رفت باال ابرویم

 ! ؟ واقعا

 !؟ حد این تا یعنی اما ، بود دلباز و دست بزرگ خانم

 . گرفت طرفم به موبایل گوشی یک و برد فرو جیب در دست

 باشه؟ دستت قرض عنوان به مدت یه که خوبه این ببین_

 . آمد بند زبانم

 . کنم تشکر چطوري دونم نمی واقعا...  آخه...  یعنی..  ممنون... بله...  بـ_

 . زد لبخندي

 . کنه شب رو روزش موبایل بدوم تونه نمی کس هیچ روزا این ، شه می الزمت عزیزم بگیر_

 . گرفتم دستش از ارزشمند گنجِ یک مانند را موبایل

 .ممنونم_
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 . داد تکان سري

 . نده جواب زد اگرم زنه نمی زنگ گوشیه روي که خطم این به کسی معموال_

 .گزیدم لب

 . چشم_

 . زد لبخندي

 .چطوره پات اوضاع ببینم زنم می بهت سري یه میام فردا ، باش خودت مراقب پس_

 . شدم گر نظاره را رفتنش و کردم تشکري او از

 جدیــدي ي شــماره بــه و برداشـتم  را گوشــی و خوابیــدم تخــت روي بـر  آرام بســت ســرش پشــت را در وقتـی 
 ام اس کـردم  یادداشـتش  دسـتم  مـچ  بـر  مـن  و بـود  زده زنـگ  تـک  بـزرگ  خـانم  ي خانـه  به آن با مهتاب که
 بـزرگ  خـانم  ي خانـه  تلفـن  مـزاحم  ایـن  از بـیش  تـا  نوشـتم  مهتـاب  براي را خط و گوشی ماجراي و دادم اس

 . نشویم

 . داد پاسخ مهتاب نکشیده دقیق به

 "نزن هم ایمیل ، انجمن سایت بیا. نباشه امن ممکنه پیامک"

 . دادم تکان ناقصش عقلِ براي ناامید سري

 " نیستم حیا بی که من بازه دیزي در ، نت بیام چطوري مردم قرضیِ خط با آخه"

 . کنم تصور را شدنش عصبانی توانستم می

 . داد جواب زود خیلی

 اون تـوي  بـزن  میفرسـتم  شـارز  بـرات  ، کنـی  نمـی  ول باشـه  وسـط  جـونتم  پـاي  که من برم تو حیاي قربون "
 " بمونه مستدام عالی حیاي که اینترنت به شو وصل بعد ماسماسکت

 . نشست لبم بر خوردنش حرص از لبخندي
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 . فرستاد برایم ، فحش یک ي ضمیمه ، را شارژ یک رمز بعد دقیقه چند

 

 ]13:17 08.02.17[, ناجی نجواي رمان

 سوم_و_هفتاد_پست#

*** 

داشت را دوم زندگی حکم من براي انجمن سایت . 

 . شد می عوض دنیا ، گذاشتم می سایت این به پا وقتی

 ! عاشقانه سرخِ...  بود سرخ جهان اینجا

 . جوشید می گنگ حضور یک براي که خونی از شد می پر اینجا ، ذهنم خاکستريِ تمام

 . داشت معنی یک تنها من براي انجمن این تمام اصال

 ! " کامیاب رادمهر "

 . بگیرد عسل طعم حلقم شد می باعث ، آن به کردن فکر حتی که حضوري

 . زد می عاشقی سرخ ریتمِ به قلبم هم باز ، بگیرم را سراغش نبود قرار اگر حتی

 . شدم خیره انجمن ي صفحه به

 . نوشتم می پیام مهتاب براي باید

 . نوشتم می او براي و کردم می باز را او شخصی ي صفحه باید

 . لرزید می دلم و دست باز اما

 . بود رادمهر نام به سایت این سند انگار اصال

 . داد می را او بوي اش صفحه به صفحه
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 . شد قرمز سایت ي گوشه پیامِ هشدارِ که بودم شیرین کشمکش این در

 ... شاید یا...  بود مهتاب حتما

 . بود مهتاب حتما نه

 . زدم پیام هشدار روي بر

 . بود مهتاب آري

 . داشتم دیگري انتظارِ نباید... نباید...  خواستم نمی

 . کردم باز را پیام

 مـردي  همـون  ناشـناسِ  ي شـماره  طریـقِ  از گفـت  گفـتم  بهـش  رو جریـان  و گـرفتم  تمـاس  علـی  بـا  ، نجوا "
 از تـا  نکنـه  آفتـابی  خودشـو  وجـه  هـیچ  بـه  بگـو  نجـوا  بـه  گفت ، شه می طاها پیگیر ، بود داده هشدار ما به که

 " شه راحت خیالمون پسرش بابت

 .  گرفت آتش ام معده کردم حس

 . شد آوار سرم بر یکباره ، اضطراب از کوهی

 ؟ چه آمد می علی سر بالیی اگر

 ؟ کنم بلند سر توانستم می چطور دیگر آنموقع

 . بخورد برهم ، من خاطر به ، مهتاب و علی شیرینِ زندگیِ که بود مانده همین

 . نوشتم او براي

ــذار کــنم مــی خــواهش مهتــاب " ــواده ببــین...  کنــه دخالــت علــی ن  از کــه نیســتن آدمــایی فالحــی ي خون
 کـردم  اشـتباه  مـن  اصـال ...  بیوفتـه  در اونـا  بـا  علـی  نـده  اجـازه ...  سـعید  مخصوصـا  ، بگذرن راحت دشمناشون

 " بفرست من براي رو شماره اون لطفا فقط ، کنم می حلش خودم بذار...  دادم دخالت رو شما
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 بـود  لجبـاز  و دنـده  یـک  آنقـدر  ، شـناختم  مـی  کـامال  را مهتـاب  ، کشـد  نمی پس پا راحتی این به دانستم می
 . شود راضی باالخره تا گفتم می آنقدر اما ، نکند نشینی عقب کلمه چهار با که

 . ببخشم را خودم عمر آخر تا توانستم نمی آمد می علی سر بالیی اگر

 و بـود  مـن  زنـدگیِ  ایـن  چـون  ، بـودم  مـن  نفـر  یـک  آن ببینـد  آزار کسـی  بود قرار اگر ، شدم می پیگیر خودم
 . بس

 . داد جواب سریع خیلی مهتاب

 تلفـن  تـا  دو قـراره  ؛ جبهـه  مقـدم  خـط  بفرسـتم  رو علـی  کـه  خـوام  نمـی  ، نجـوا  نـزن  خود بی حرف اینقدر "
 اینقــدر بزنمـت  بیـام  خـواد  مــی دلـم  وقتـا  بعضـی  ؟ بشـه  کشــته تمـاس  یـه  بـا  کســی دیـدي  حـاال  تـا  ، بزنـه 

 " نجوا نکن لج.  کنی می خرد اعصابمو

 . شده ساعتی بمبِ شبیه االن دانستم می

 . دانستم می خوب ، شد نمی راضی حرفها این با

 . کنم هم سر دروغی شدم مجبور

 ارتـش  تـوي   بـزرگ  خـانوم  پسـرِ  ، دونـی  مـی  امـا  ، کـنم  نمـی  لـج  ، گـم  مـی  چـی  ببـین  کن گوش مهتاب "
 مـی  تـر  راحـت  اون ، خـوام  مـی  اون بـراي  رو شـماره  ، کنـه  کمـک  مـن  بـه  گرفتـه  تصـمیم  ، کنه می خدمت

 ، نـه  یـا  کنـه  کـاري  تونـه  مـی  ببیـنم  بـده  اجـازه  فعـال  پس.  کنه می تهدیدش کمتري خطر و کنه کمک تونه
 ".  کنه کمک کنم می خواهش علی از بعد نتونست اگه

 . فرستادم را پیام کشداري و سرد آه با

 . کند شک نداشت امکان که بودم کرده بندي جمله مصمم آنقدر

 . دهد پاسخ تا کشید طول کمی

 . نداشتم کردن بحث ي حوصله ، بکند لج هم باز ترسیدم می
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 . شود تباه هم دیگران زندگی شود باعث که کمکی نه اما ، بود کمک محتاجِ وجودم بند بند

 . نفر دو این زیباي زندگی مخصوصا

 . خواندم را پیامش و کردم حبس سینه در نفس داد جواب وقتی

 کـه  میبـافی  هـم  بـه  دروغ داري اگـه  امـا  ، خوبـه  خیلـی  کـه  ارتشـه  توي یارو واقعا اگه...  بگم چی دونم نمی "
 جـون  بـه  امـا  دم مـی  بهـت  رو شـماره .  بخشـمت  نمـی  هیچوقـت  بفهمـم  بعدا اگه بدون کنی باز سر از رو من

 ذاره نمـی  ت زنـده  ، باشـه  هیـوالت  شـوهرِ  بـرادر  اون طـرف  از اگـه  ، نگیـر  تمـاس  خودت دم می قسمت طاها
" 

 . بود نوشته شماره یک پیامش ي ادامه در

 . کشیدم پوفی

 ؟ دیگر بود چه دادنش قسم این

 . شناخت می بهتر خود از را من هم او انگار

 . کردم چنگ موهایم در دستی

 . کنم احتیاط بود بهتر واقعا شاید

 کمکـم  بخـواهم  خـانم  انگیـز  مهـر  از یـا  ؛ بگیـرم  تمـاس  عمـومی  تلفـن  یـک  از و بـروم  فـردا  توانستم می مثال
 . کند

 . چرخید می سایت میان داشت دستم ، بود ریختن نقشه مشغول فکرم که همانطور

 مــی خــدا و کــنم مــی نگــاه رادمهــر شخصــیِ ي صــفحه خنــدانِ عکــسِ بــه دارم دیــدم آمــدم کــه خــودم بــه
 . بودم تصویر آن به خیره ، زدن پلک بدون که شد می دقیقه چند دانست

 . کشید آهی

 . نبود سرد اصال که آهی
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 ! داغ

 . بکشد تواند می انسان یک که آهی ترین داغ

 . کشید آتش به را ام حنجره که داغ آنقدر

 هربـار  امـا  بـود  چـه  زد مـی  گـره  او کمرنـگ  حضـور  بـه  را مـن  جان که قدرتمند و عجیب نیروي این دانم نمی
 . کرد می او جذب را روحم قبل از بیشتر

 .  کردم خالی خندانش صورت تصویرِ بر را ام کرده گیر نفس

 .درخشید نمی عکسش کنار عزیز سبزِ چراغ آن...  نبود آنالین

 

 ]13:17 08.02.17[, ناجی نجواي رمان

 در را ام زنـدگی  روزهـاي  تمـام  بـودم  حاضـر  کـه  دلتنـگ  آنقـدر ...  بـود  دلتـنگش  ، مـرگم  بـه  رو و زخمی دلِ
 . کنم معامله ، بودنش آنالین لحظه یک عوض

 . انداختم هایش نوشته به نگاهی

 . ماند ثابت بود نگاشته که ایی تازه کلمات میان چشمم

 رهـا  کـاره  نیمـه  را او بـا  صـحبت  شـدم  مجبـور  مـن  کـه  بـود  آنـی  از بعـد  درست جدیدش پست ارسال ساعت
 . کنم پنهان سعید دست از را تبلتم و کرده

 . کشید باال کوتاه ي جمله چند آن با قلبم ضربان

 ؟ آید نمی در نفسم که ایی ایستاده من دنیاي کجاي "

 ؟ شدم درگیر که کردي شلیک تن این کجاي به

 ؟ ایی کرده زندگی را من عمري که ام مانده جا تو دنیاي کجاي
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 ...  مرموزم مبهمِ تصویر

 "...  بیا دستانم سمت قدمی ، انجیري خیال حیاط میانِ

 ؟ دیدم می خواب

 ؟ نوشت می عشق از داشت مرد این

 ؟ بودم من مخاطبش یعنی

 ؟ باشم من شد می خدایا

 سـرخ  " کوچـک  خیـالِ  یـک  همـین ...  عریـان  هـاي  حقیقـت  از پـر  سـرد  و خاکستري جهانِ این میان شد می
 ؟ باشد "

 ؟ بنویسم نوشت عشق این براي جوابی و کنم جسارت نداشت ایرادي

 . بود آسمان و زمین میان معلق من زندگی تمام

 . داشتم را کوچک دستاویزِ همین

 ! خیالی دلخوشیِ یک همین

 . رقصید حروف بر دستانم

 . نوشت و رقصید

 . ریخت اشک و نوشت

 ! نه چشمانم

 ! ها واژه میان ریختند می اشک که بودند دستانم

 ... هستی همینجا تو "

 ! همینجا
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 ... ام دلهره و من با

 ! نوشی می دم تازه چاي من شعر کنار گوشه همین تو

 ... زنی می قدم ام نقاشی حیاط در

 ... چینی می توت

 ... خوانی می تصنیف

 ! هستی همینجا تو

 ... صبح ي باغچه میان

 ... سفید یاس از کنی می پر سبدي

 ...  نور چوبی ي کلبه

 ... افق به رو ي کلبه

 ... گیرد می یاس عطر

 ... ماندن ي حادثه از پر...  هستی همینجا تو

 ... انجیر درخت پیر بر تکیه

 ... ها چلچله آواز و باد رقص میان

 ... لبخند یک از پر

 ... بهشت آغوش امنیت و

  هستی همینجا تو

 ... فالم ي واژه میان
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 ... دوش بر ایی تکه چهل پتوي

 ! طلوع روشن نیمه ساحل به رو

 ... هستی همینجا تو

 ! همینجا

 "!  من با

 

 ]13:22 09.02.17[, ناجی نجواي رمان

 چهارم_و_هفتاد_پست#

 فرسـتادم  را وپسـت  کـردم  پـاك  را بچکـد  چشـمم  ي  گوشـه  از خواسـت  مـی  اصـرار  به که ، سمج اشکی قطره
. 

 . باشد االن او خواست می دلم چقدر خدایا آخ

 . کند تمام را لعنتی شبِ این که صحبتی ، خواست می طوالنی صحبت یک دلم

 . بزند هم بر کمی را قلبم ضربان تعادل که صحبتی

 . بلرزاند را دلم

 .کند سرخ را صورتم

 . ببرد خیال خوش شهر به خود با و بگیرد دیروزم و امروز از را من کمی  تنها...  کمی

 . فشردم هم بر پلک

 ؟ خوش رویاي و خواب این به چه را من

 ! بودم واقعیت کدرِ خود من
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 . کند باورش کرد نمی جرات هیچکس که بودم زندگی حقیقی شدت به روي آن من

 هـم  نفـر  یـک  حتـی  دلِ ، کردنـد  مـی  نقـل  شـهر  مـردم  بـراي  سینه به سینه را داستانم اگر که بودم کسی من
 . شد نمی پذیرشش به راضی

 . بود خون سیاهی همه این از دلم

 . کرد نمی را درد همه این کردن آرام کفاف ، خودم امنِ نا و کوچک آغوش

 ".  هستم مراقبت خودم!  نباشد خیالت " بگوید که خواست می را خودم جز به نفر یک دلم

 . بود ام احساساتی و نفهم زبان قلبِ خواست فقط این اما

 پــا " نکــن مــنجالب ایــن درگیــر خــودت جــز را کــس هــیچ "  ي جملــه روي هــم هنــوز ام دنــده یــک مغــزِ
 . کرد می فشاري

 بـه  دادن گـوش  داشـتم  پـا  پـیش  کـه  راهـی  تنهـا  امـا  ، رسـید  مـی  نظر به تر شیرین احساسم سخنِ که این با
 . بود عقلم

 . کشیدم صورتم به دستی

 ! خیال و فکر این از امان

 . شد قرمز پیام هشدار دیدم که ببندم را سایت آمدم

 . بود مهتاب حتما ، کشیدم پوفی حوصله بی

 . بیافتد دستم از گوشی بود نزدیک " کامیاب. ر " نام دیدنِ با ، زدم هشدار روي

 !؟ نشدم متوجه من که شد آنالین زمانی چه

 . شدند می برآورده راحتی همین به آرزوهایم تمام کاش

 . گرفتم دندان به را لبم ي گوشه
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 . کردم باز را پیامش

 . لرزید دستم

 ".  شدم نگرانت ، رفتی خبر بی پیش ساعت چند ؟ بانو کجایی...  من خیاالت نشینِ پرده سالم "

 را آدمـی  نفـس  تـا  بیانـدازد  دیگـر  یـک  آغـوشِ  در را هـا  واژه چگونـه  دانسـت  می خوب نظیر بی پردازِ قلم این
 . بگیرند

 ؟ گفتم می ، لطیف سوال این جواب در باید چه

 ؟ شد رو و زیر ام زندگی ساعت چند همین گفتم می

 ؟ شدم تر بیچاره هم بیچاره از که

 !؟ شود دردناکم و زخمی روح مرهم توانست می کسی او جز مگر...  گفتم می باید آري

 ! کنم دردل او با توانستم می که حداقل اما ، بکشانم ام زندگی سیاهیِ به را او نداشتم اجازه

 . داشتم که را کوچک حقِ یک همین

 . شد برابر چند ، برگشته بخت لبِ بر دندانهایم فشار

 . چرخاندم حروف بر انگشت

 . نوشتم... نوشتم ؛ نوشتم

ــراي ، ام زنــدگانی ســردرگمیِ درد از نالیــدم ، بــودم دستشــان اســیر کــه نامردمــانی از کــردم گلــه  شــرح او ب
 . گفتم چه مهتاب با و رسیدم بزرگ خانم ي خانه به چگونه ، زدم بیرون خانه آن از شد چه که دادم

 دادم تحـویلش  را اکنـونم  بـد  حـال  و بـافتم  کلمـات  ي رشـته  بـه  را طاهـا  از ام مانـده  تهـی  آغوش سنگینِ رنجِ
. 

ــه ــه را فرســتادن ي گزین ــبم ، زدم ک ــا از همــراهش هــم قل ــده ج ــدام کــه اشــکی و شــد کن ــا جــدال در م  ب
 . آورد هجوم هایم گونه به باالخره چکیدن براي بود چشمانم
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 باشـم  داشـته  لـرزان  دسـتان  ایـن  میـان  را طاهـا  بـوي  خـوش  و کوچـک  تن االن خواست می دلم چقدر که آخ
. 

 اش ابریشـمی  موهـاي  عطـر  و بفشـارم  سـینه  بـه  را او و کـنم  حلقـه  ظـریفش  بـدنِ  دور دست خواست می دلم
 . بفرستم ریه به را

 . بشمارم صبح تا را نفسش به نفس و بنشینم نظاره به را خوابیدنش

 . شد نمی دلم حریف غمی هیچ ، داشتم را او اگر

 . بودم عالم زنِ ترین قوي من بود که او

 . کردم می زندگی جهنم وسط اگر حتی ، نبود من دنیايِ در بدي حسِ هیچ آنوقت

 . آشوب و درد و سیاهی از عظیمی حجم و بودم من حاال اما

 ! طوفان وسط پوسیده رختی بند مثل

 . گسست هم از افکارم ي رشته ، داد که پاسخ

 . دوید بود نوشته که کلماتی میان اشک در غرق چشمان

 نمـی  رو رنـج  و ظلـم  همـه  ایـن  دلیـل  ، فهمـم  نمـی  رو سـنگ  دل و عجیـب  آدمـاي  ایـن  ، نجـوا  فهمم نمی"
 بـه  و ، حقتـه  کنـی  زنـدگی  خـوش  و آروم پسـرت  کنـار  اینکـه  ، داري رو آروم زنـدگی  یـه  لیاقت تو اما ، فهمم

 حـق  هـم  بـاز  ولـی  سـالمه  و صـحیح  پسـرت  مطمئـنم  ، گـن  مـی  راست ، بزرگ خانوم اون و دوستت منم نظر
 ممکنـه  کـردي  کـه  تعریفـایی  ایـن  بـا  چـون  ، شـماره  اون بـه  بزنـی  زنـگ  مسـتقیما  خـودت  نباید ، دوستته با

 " میارم در رو قضیه توي ته خودم ، بفرست من براي رو شماره ، دارم فکري یه من ، باشه تله همهش

 . زد یخ پایم و دست

 . ترسیدم می آن از که بود چیزي همان دقیقا این

 . شد می ماجرا این وارد نباید او
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 . کند دخالت دادم می اجازه نباید

 . شود وارد خللی او آرامِ زندگی به گذاشتم نمی شد می تمام جانم قیمت به اگر حتی

 ! من ي قصه جانِ آه

 ! است کشنده حد چه تا وار ویروس سیاهیِ این دانی نمی که تو

 !؟ چطور ؟ کنم دعوت چال سیاه این به را وجودت نور چطور

 

*** 

 

 : رادمهر

 

 ]13:22 09.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . بودند نشسته آتش دور  ، ماساکی و سوزان ، عمران ، جیسون ، سیمریتا

 . زد می یخ دریا کنر آدم ، بود میش گرگ هوا هنوز که صبح وقت این ، بود سرد خیلی هنوز هوا

 چیـز  هـیچ  دیگـر  کردنـد  مـی  طبیعـت  دل در صـبحانه  هـوس  غریـب  و عجیـب  ي دوستانه جمعِ این وقتی اما
 . نبود جلودارشان

ــه نگــاهی ــداختم آنهــا ب ــره ، ان ــا کــه اي دای ــد داده تشــکیل آتــش دور آنه ــود کوچــک جهــان یــک ، بودن  ، ب
 ! شاد و کوچک المللی بین ي جامعه یک ، بودند جداگانه فرهنگ یک و کشور یک از هرکدام

 . کرد می کر را آسمان گوش اش خنده صداي که متحد جهانی

 و شناختم می که هایی آرشیتکت ترین استعداد با از یکی ، بود پونا اهلِ هندوي دختر یک سیمریتا
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 همـین  متولـد  مسـیحیِ  یـک  ، شـدم  دیوانـه  مـن  کـرد  مـی  فکـر  روزهـا  ایـن  کـه  شـفیق  رفیـقِ  این جیسون، 
 .سرد و زده یخ ونکوور

 . شهر رستورانهی ترین معروف از یکی سرآشپزِ و سنت اهلِ مسلمانِ عراقیِ یک ، بود عرب عمران 

 مــی امــا خوانــد مــی درس هنــوز اینجــا ، بــود سرخپوســت اصــالتا و آمــد مــی مکزیــک دورانگــوي از ســوزان
 .  شود کار و کسب بازار وارد شده طور هر خواست

 نبـود  او اگـر  ، داشـت  را شـرکت  قراردادهـاي  متفکـر  مغـزِ  حکـم  کـه  بـود  ژاپنـی  مذهبِ شینتو یک ماساکی و 
 . ماند می لنگ شرکت کارهاي تمام

 مـی  قهقهـه  و نوشـیدند  مـی  داغ ي قهـوه  و بودنـد  نشسـته  آتـش  دور ، مـذهبی  و ملـی  هـاي  تفـاوت  همه این
 . زند

 گوشـت  از کـودکی  توانسـتند  مـی  کـه  داشـتند  وجـود  ایـی  خـانواده  ، مـن  کشور در ، دنیا آنسوي جایی آنوقت
 ! بدهند آزار ، مادرش کردن تهدید براي را خود استخوان و خون و

 ! بود نوبرش دیگر این

 ...  گفت می راست نجوا اگر

 سـرِ  مملکـت  مـردم  تمـام  بایـد  ، نبـود  جلودارشـان  هـم  کسـی  و داشـتند  وجـود  ایـی  خـانواده  چنین واقعا اگر
 . انداختند می پایین شرمندگی

 . آمدم بیرون فکر از ایی لحظه ، سیمریتا صداي با

 ! حاضره ت قهوه ؟ نمیاي ؟ رادي_

 پیچیـده  خـودم  دور بـود  آورده سـوزان  کـه  را پتـویی  و نشسـته  سـاحل  کنـار  سـنگی  تختـه  بر آنها از فاصله با
 . بودم زده زل ام گوشی به

 . گفتم سیمریتا به و آوردم بیرون گوشی از سر ایی لحظه
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 . میام دیگه دقیقه چند_

 . شد بقیه با صحبت سرگرم دوباره و داد تحویلم لبخندي

 منفـی  بـودم  مطمـئن  تقریبـا  کـه  پاسـخی  منتظـر  ، بـودم  نجـوا  پاسـخ  منتظـر  ، شـدم  خیـره  گوشـی  به دوباره
 . است

 ایـی  شـماره  نـدارد  امکـان  گفـت  مـی  گویـد  مـی  دروغ دختـر  ایـن  داشـت  تاکیـد  کـه  مغـزم  مصممِ بخشِ آن
 . شود می رو دروغش چون بدهد

 . گفت می دروغ کاش اي

 و دسـت  جهـنم  میـان  برداشـته  تـرك  بلـوري  جـامِ  مثـل  کـه  دیـده  رنـج  ي خورده زخم عاشقِ دخترِ این کاش
 ! باشد دروغ تصورِ یک تنها...  زد می پا

 . گرفت نخواهم وجدان ،عذاب کنم باورش کامال توانستم نمی اینکه از هیچوقت آنوقت

 مـی  دلـش  و رفتـه  سـر  خانـه  تـه  اش حوصـله  کـه  ، تنهـا  دختـر  یـک  بـازيِ  حرفهـا  این تمام خواست می دلم
 . باشد ، کند بازي غمگین ي عاشقانه سناریوي یک خواهد

 . کنم شک تجربیاتم و ها دانسته تمام به نبود الزم دیگر موقع آن

 . ام کرده فکر درست همیشه مثل شد می مطمئن آنموقع

 ... اما

 ! باشد راست اگر من بر واي

 . شد قرمز پیام هشدار

 . کرد ایی درجه چندین افتی ، باره یک هوا دماي کردم احساس

 . کردم باز را پیام و بردم فرو پتو در بیشتر را خود
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 تــونم نمــی ، بکــنم کثیــف بــاتالق ایــن وارد رو تــو دم نمــی اجــازه خــودم بــه هیچوقــت مــن...  جــانم جـانِ  "
 روح هـا  فاصـله  تمـوم  بـین  تـونم  مـی  فقـط  مـن ...  بشـه  تـو  آرامـشِ  دامنگیر سیاهم و سخت زندگی بدم اجازه
 نمـی ...  دلـم  عزیـز  بـاش  نداشـته  دوسـتم  اصـال ...  نیـا  مـن  سـمت  هم تو...  کنم پرستش رو تو نورانی و بزرگ
 بـاش  نداشـته  دوسـتم  تـو ...  سـخته  چقـدر  بـودن  عاشـق  دونـی  نمـی ...  داره درد چقـدر  داشـتن  دوست دونی
 چـون ...  باشـم  عاشـقت  مـن  بـده  اجـازه  فقـط ...  بکشـی  عـذاب  تـو  کـنم  تحمـل  تـونم  نمـی  من...  جانم ناجی
 "!  نکن من درگیر رو خودت تو کنم می خواهش...  منه ي داشته ي همه تو عشق

 . کردم چنگ موهایم میان را دستم دو و گذاشتم پایم روي را گوشی

 . دوختم دریا خشنِ امواجِ به نگاه و کشیدم پوفی

 ؟ ریخت می هم به را معادالتم همیشه دختر این چرا

 . خواستم می من که اي "نه " آن نه اما بود " نه "  جوابش

 . کنم فکر درست داد نمی اجازه چسباند می اش کلمه کلمه به که عشقی همه این

 . افتاد می کار از مغزم که برد می باال را قلبم ضربان آنقدر حرفهایش

 ! لعنتی!  لعنتی

 . کوبیدم پا روي را ام شده مشت دست بار چند

 ؟! کنم چه خدایا کنم چه

 . کردم جمع را ام گسسته هم از افکار سکوت در لحظه چند

 الکـردارِ  دسـت  ایـن  جـایی  یـک  بایـد  بـاالخره  ، بزنـد  حـرفم  روي حـرف  نتوانـد  کـه  نوشـتم  مـی  چیـزي  باید
 ! شد می رو ، هنرمندش

 

 ]13:22 09.02.17[, ناجی نجواي رمان
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ــراي ــتم او بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                                                                                                                             نوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بـزنم  آب بـه  گـدار  بـی  کـه  نیسـتم  آدمـی  مـن  نتـرس  ؟ گیـري  مـی  تصمیم من جاي به چرا ، عزیزم نجواي "

 دردسـر  بـرام  بتونـه  کسـی  کـه  نیسـتم  هـم  ایـران  حتـی  مـن  اما ، کنی می ندگیز ایران کجاي تو دونم نمی... 
 از مـن  نبـاش  نگـران  اینقـدر  پـس .  کانـادا  تـوي  ، کـنم  مـی  زنـدگی  دارم دنیـا  سـرِ  این من عزیزم ، کنه ایجاد
 بزنـی  حـرفم  رو حـرف  اینکـه  بـدون  حـاال  ، کـنم  کمکـت  خیلـی  تـونم  مـی  ببیـنم  گزنـدي  اینکه بدون ، اینجا
 . نشست لبم بر موذي لبخندي                   " لطفا بنویس برام رو شماره اون

 "!  مایی حریف اگر اهللا بسم...  نجوا خب " کردم زمزمه لب زیر و دادم باال ابرو

 

 ]19:06 10.02.17[, ناجی نجواي رمان

 پنجم_و_هفتاد_پست#

 . باشد کار در ایی شماره دانستم می بعید

 بـه  خـودش  او " مـثال  " و شـوم  خیـال  بـی  بـاالخره  تـا  بدهـد  کـش  را قضـیه  ایـن  آنقـدر  خواست می احتماال
 . کند حل را مشکلش تنهایی

 . کرد می ام کالفه شدت به دوگانه حسِ این

 مـی  بـازي  بـه  را دلـم  و داد مـی  قلقلـک  را مـن  احساسـات  تمـامِ  اش عاشـقانه  و لطیـف  پردازيِ قلم سو یک از
 داشـت  نـابی  حـس  ، شـوي  پرسـتیده  بتـی  ماننـد  کـه  ایـن  ، دروغ یـا  راست ، کرد می نوازش را روحم و گرفت

 عطشــی از بعــد تابســتان ســوزان گرمــاي وســط خنــک شــیرینِ شــربت لیــوان یــک نوشــیدن شــبیه حســی ،
 ، بـودم  عصـبی  سـال  و سـن  کـم  دختـرك  ایـن  دسـتان  در شـدنم  بازیچـه  خـاطر  بـه  سـویی  از و.  فرسا طاقت

 حـد  تـا  شـد  مـی  باعـث  نداشـتم  اثبـاتش  بـراي  راهـی  هـیچ  و گویـد  مـی  دروغ بـودم  مطمـئن  تقریبـا  که این
 . شوم کالفه و بروم پیش جنون

  ؟ کنم چکار نقیض و ضد احساس این با دانستم نمی

 . بود شده کشنده مخدر یک شبیه من براي دختر این
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 . کنم رهایش توانستم نمی اما کشد می را من آخر دانستم می که مخدري

 نوشـته  و کـردم  مـی  بـاز  را سـایت  هربـار  و " گیـرم  نمـی  را سـراغش  دیگـر !  تمـام  " گفـتم  می خودم با هربار
 "!  بار یک همین فقط " گفتم می ، شدن پرستیده خوشایند احساسِ غرقِ و خواندم می را هایش

 اش مسـخره  شـک  بـی  ؛ شـده  مجـازي  شـخصِ  یـک  درگیـر  ، اینترنـت  در کـه  گفـت  می من به کسی قبال اگر
 . کردم می

 . بودم کرده گیر ، مسخره موقعیت آن در خودم حاال اما 

 . زد برهم را افکارم پیامش هشدار

 . کردم باز را پیامش و دادم تکان سري ، کمرنگ پوزخندي با

 نمــی جســارت هیچوقــت مــن چشــم...  جــان نــاجی دوري ام زنــدگی و مــن از فرســنگها کــه شــکر رو خــدا "
 بـه  شـد  چـی  هـر ...  لطفـا  و ننـدازي  دردسـر  بـه  رو خـودت  بـده  قـول  فقـط  ، بزنم حرفی حرفت روي که کنم
 "...   بده اطالع من

 . بود فرستاده من براي موبایلِ  شماره یک پیام ي ادامه در و

 . شدم گیج

 . شوم خیال بی من تا رفت می طفره آنقدر یعنی ، داد می ایی شماره نباید قاعدتا

 . کردم می شک بودنم شناس آدم ادعايِ و خودم به داشتم دیگر

 . خورد ذهنم در ایی جرقه

 مـی  خـواهش  کسـی  از هـم  شـاید  یـا  و باشـد  خـاموش  داشـت  اکـان  ، باشـد  دروغین ي شماره یک بود ممکن
 ! کند بازي نقش من براي کرد

 !؟ نبود بدبینانه زیادي فکر این ، فرستادم بیرون را بازدمم حرص با و کشیدم صورتم به دستی کالفه

 . بودم ندیده خیر خوشبینی از هیچگاه اما!  بود
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 . انداختم سنگ تخته روي را پتو و برخاستم

 . گرفت سمتم به را قهوه کاپ لبخندي با بپیوندم آنها به خواهم می که این خیال با جیسون

 . افتادم راه به بودند نشسته آنها که جهتی خالف و بردم باال " کن صبر " نشان به دستی

 . شوم مطمئن تا گرفتم می تماس باید

 . آوردم نمی کم گفتن سخن در هیچگاه که بودم آدمی

 . بربیاید رادمهر زبان پس از که ندارد وجود آدمی گفت می همیشه عمران

 . کنم رو و زیر زدن حرف با بخواهم که را کسی هر توانستم می

 راسـت  ببیـنم  و بـزنم  محکـش  توانسـتم  مـی  ، داد مـی  پاسـخ  را شـماره  آن بـه  تماسـم  کسـی  اگر ، حتما پس
 . دروغ یا گوید می

 مـی  سرچشـمه  چیـز  چـه  از اضـطراب  ایـن  فهمیـدم  نمـی  ؛ بـود  کشـیده  بـاال  ایی احمقانه طرز به قلبم ضربان
 . گیرد

 ! دانستم می البته

 . باشد حقیقت چیز همه که بود آن من اصلی ترس

 ... بود داده رخ گفت می او که اتفاقاتی تمام اگر ، گفت می راست نجوا اگر

 ! من بر واي

 . کردم پاکش بعد و شدم خیره آن به لحظه چند و گرفتم را شماره

 . کردم پاك باز...  گرفتم دوباره

 ... دوباره

 ... دوباره
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 ! دوباره

 . انداختم هوا در مشتی

 ! لعنتی

 . شدم خیره خروشان دریاي به و ایستادم کالفه

 . نزند هم بر را آرامشم هیچوقت نجوا حضور بود قرار

 ... حاال اما

 . بود نمانده باقی آرامش آن از چیز هیچ

 . ام شده دیوانه کرد می فکر جیسون که آنقدر

 . ترسیدم می خودم از هم خودم که بودم آرام نا و عصبی آنقدر

 رادمهـري  آن گـردنِ  پـسِ  و برگـردم  گذشـته  بـه  توانسـتم  مـی  و داشـتم  زمـان  ماشـین  یـک  خواست می دلم
 . بزنم فرستاد پیام نجوا براي بار اولین که

 . شدم نمی عضو لعنتی سایت آن در هیچوقت کاش

 . خواندم نمی را او مطالب کاش

 . شدم نمی کنجکاو موردش در کاش

 ! لعنت...  آخ...  کاش

 . گرفتم را شماره دوباره

 . بترکد لحظه هر داشتم انتظار ، بود شده ساعتی بمب یک شبیه قلبم

 .  زد ضربه تماس اتصال بر سنگین و مردد ، انگشتم

 . احتیاط جانب کردن رعایت براي صرفا ، گرفتم تماس دومم خط با
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 . چسباندم گوشم به را موبایل و گرفتم فاصله دریا از کمی

 ! سکوت...  سکوت...  سکوت

 . زد یخ دستانم خورد که بوق اولین

 . شوم مواجه خط خاموشیِ پیامِ با بودم منتظر

 ؟ شود پاسخگو خط آنسوي نجوا خود داشت امکان...  دوم بوق

 ؟ بزند حرف تلفنی من با که بود آورده در را ها بازي این تمام اصال

 مـی  خجالـت  امـا  بشـنوم  را صـدایت  و باشـم  داشـته  را ت شـماره  خواسـت  مـی  دلـم  فالنـی  " که بدهد جواب
 "!  بگویم مستقیم کشیدم

 . شدم می عصبانی خیلی گفت می را این اگر

 . بیاندازد دستم کسی نداشتم دوست

 . کند بازي نقش من براي تا کسی ، دوستی ، برادري به داد می را تلفن شاید...  سوم بوق

 

 ]19:06 10.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . نبود بعید چیز هیچ ، زمانه دوره این دخترهاي از ، اما شد می پلیسی خیلی دیگر این

 دهـان  هـم  شـد  نمـی  رو دروغـش  هـم  ، بـود  راهـی  هـم  ایـن  باالخره ، داد نمی پاسخ اصال شاید...  چهارم بوق
 . بست می را من

 ؟ بله_

 . شود پاره افکارم ي رشته شد باعث ، گوشم در ، مسن تقریبا مردي روحِ بی و سرد صداي پیچیدن

 . است داده پاسخ را تماس این کسی که کند قبول توانست نمی انگار مغزم
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 . بستم پلک و کردم تازه نفسی ایستادم صاف

 "!  کن جمع را خودت! ؟ رادمهر شده مرگت چه"

 . کردم صاف صدا

 ! سالم_

 . شد مردد خط آنسوي مرد صداي

 ؟ بفرمایید_

 ! واقعی واقعیِ ، بود واقعی تردیدش

 . فهمیدم می مطمئنا ، کردم می بازي نقش اگر

 . شد نمی حریفش هیچکس که رادمهري آن ؛ کردم می پیدا را خودم داشتم

 . نشست لبم بر لبخندي ، خودم به بخش لذت اطمینانِ این از

 . پرسیدم تفاوت بی حدي تا و محکم ، سرد

 !؟ کجاست طاها_

 . خورد جا قبل از تر بیش

 ؟ هستی کی تو_

 . شدم خیره آسمان به و دادم عقب گردن و بردم فرو جیبم در دست

 خواسـت  مـی  دلـم  فقـط  حـاال  ، هسـتم  نجـوا  دروغِ و راسـت  یـافتن  پـی  در مکالمـه  ایـن  در که کردم فراموش
 . کنم فنی ضربه را خط پشت ي خراشیده و سرد صداي آن

 ؟ کجاست طاها پرسیدم ، نبود این سوالم جواب_

 . شد جاري خط پشت سنگین سکوتی
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 . باشد شده قطع تماس ترسیدم آن یک

 . غریدم سرش بر شد راحت خیالم وقتی ؛ انداختم گوشی به نگاهی

 بـدي  جـواب  بهتـره  پـس  ، کنـی  کمـک  نجـوا  بـه  خواسـتی  مـی  بـد  یا خوب نیت به مدت این دونم می ببین_
 ؟ کجاست طاها... 

 . شد آرام محسوسی طرز به مرد صداي

 ؟ کجاست ؟ داري خبر نجوا از_

 . کشیدم پوفی و دادم باال ابرو

 ؟ کجاست طاها...  منم اونم پرسه می سوال نفر یه فقط اینجا!  فهمی نمی انگار_

 . پرسید مضطرب کوتاه سکوتی از بعد

 ؟ کجاست نجوا_

 . کشیدم پوفی

 ! امنه جاش_

 . بود دار دم و شاخ دروغهاي آن از

 . گفت رفت می خفگی به رو تقریبا که صدایی با

 . گم می بهت بگیري تماس اگه دیگه دقیقه چند _

 . شد قطع تماس و

 . افتاد دستم

 . ماندم مردد

 ! راحت چه
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 . رفت می پیش راحت اینقدر نباید

 . آمد نمی منطقی نظر به

 . لنگید می کار جاي یک

 

 ]15:49 11.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ششم_و_هفتاد_پست#

 . کردم می شک خودم عقلِ به داشتم دیگر

 . بازي یا است حقیقت بفهمم توانستم نمی

 ! منطقی غیر زیادي ، حقیقت براي و بود واقعی زیادي بودن بازي براي

 ؟ رادي_

 . شدم شوکه لحظه یک

 دسـت  و آمـد  زمـانی  چـه  سـیمریتا  نفهمیـدم  اصـال  کـه  بـود  ام خـورده  گـره  هـم  در افکـار  درگیر مغزم آنقدر
 . گذاشت ام شانه روي

 . کرد می نگاهم نگرانی با داشت ، چرخیدم او سمت

 ؟ رادي شده چیزي_

 . زدم لبخند مهربانش صورت به

 . بزنم قدم کم یه خواستم می قفط ؟ بشه چی ، نه_

 . نشست دستانم در و خورد سر ام شانه از دستش
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...  نیسـتی  برگشـت  ایـران  از گذشـته  مـاه  کـه  پسـري  او تـو  ؛ شناسـمت  مـی  کـه  سالهاسـت  من ، رادي ببین_
 . بیشتر همه از جیسون ، نگرانتیم ما ي همه ؟ شده چی گی نمی چرا!  رادي نیستی آروم

 . کرد می نگاهم عصبی حالتی با دور از که شد قفل جیسون نگاه در نگاهم ؛ سیمریتا ي شانه روي از

 . است من نگران دائما پوستی زیر ، سرخوش همیشه رفیقِ این دانستم می

 . چرخید سیمریتا بر دوباره نگاهم

 . دونم نمی خودمم کن باور_

 . داد تحویلم تلخ لبخندي

 ؟ نیومده پیش ایران توي برادرت یا مادر براي مشکلی_

 . دادم تکان نفی به سري

 . پرسید

 !؟ روشنک ، چطور خواهرت_

 . انداختم پایین سر لبخندي با

 ! خوبه اونم_

 . کشید بلنديِ " هیین " باره یک

 خیـره  بـود  زده بیـرون  حدقـه  از چشـمانش  کـه  او بـه  و برداشـتم  عقـب  بـه  قـدمی  زده شـوك  کـه  بلند آنقدر
 . شدم

 !؟ سیمی خبرته  چه_

 . انداخت گردنم در دست و خندید موذیانه ، زده وق چشمانِ همان با

 !؟ رادي شدي عاشق_
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 . کردم دورش خود از و دادم هولش و رفت هم در اخمم

 !  دیوونه!  بابا برو_

 . کرد حصار دهانش بر زده حیرت را دستانش

 ؟ شدي عاشق واقعا!  رادي واي_

 . شد تر غلیظ اخمم ، پرید لبم از لبخند

 . بست می را مقابل طرف دهان معموال که گرفتم خود به را ایی قیافه همان

 حرفــا ایــن آدمِ مــن ، کــردیم بحــث عاشــقی و عشــق مــورد در دیگــه بــار یــه!  کافیــه ، کــن بــس ســیمریتا_
 ! همین...  کنم حلش باید که اومده پیش ایران توي دوستانم از یکی براي مشکلی یه فقط ، نیستم

 . کرد زمزمه لب زیر و انداخت من به چپی چپ نگاه

 ! باشه...  خب خیلی_

 . زد ریزي لبخند هم باز

 . بیا شد حل مشکلت توام بقیه پیش رم می من_

 . چرخید پاشنه بر و کرد نگاهم چشمی زیر دیگر بار و

 ! " خودتی خر " یعنی دقیقا هایش نگاه این معنی دانستم می

 . کرد سوالی چنین من از سیمریتا " حقیقت و جرات " بازي یک در ، پیش سال چند

 " ؟ شدي عاشق حاال تا رادي"

 . شوند می عاشق احمق هاي آدم فقط که کشیدم هم در سگرمه هم باز من و

 . دارد وجود ، سازد می او کشور که فیلمهایی در فقط عشق که کردم اش مسخره حتی
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 غربـت ِ  راهـی  و کنـد  جمـع  بنـدیل  و بـار  آنکـه  از قبـل  کامیـاب  رادمهـرِ  کـه  دانسـتند  مـی  خوب آنها ي همه
 بـازي  او دل بـا  کـه  دختـري  ، شـده  بـاز  دغـل  دختـرِ  یـک  عاشـق  ، جـوانی  روزهـاي  اولین ي آستانه در ، شود
 .کرده رهایش و کرده

 . است نکرده باز من دل به راه دختري هیچ پس آن از دانستند می همه 

 و سـوزان  حـال  ایـن  بـا  ، روم مـی  در کـوره  از بیایـد  میـان  بـه  شـدنم  عاشـق  از بحـث  کـه  زمـانی  دانستند می
 ! کرد می گل شیطنتشان گاهی سیمریتا

 . خورد زنگ موبایلم که کردم می نگاه سیمریتا رفتن مسیر به هنوز

 . کردم نگاه شماره به و چرخاندم دست در را گوشی

 . بودم گرفته تماس آن با قبال که ایی شماره آن نه اما بود ایران از موبایل ي شماره یک

 . کردم متصل را تماس تردید با و کشیدم هم در اخم

 ؟ بله_

 . غرید خط سوي آن از صدایی

 ؟ کجاست نجوا_

 . بود خط سوي آن مردي

 . کردم صحبت او با پیش دقایقی که مردي آن نه

 ! را او ي دلهره و ترس نه ،، داشت را قبلی مرد سالِ و سن نه صدا این

 . بودم شده گیج ، کشیدم صورتم به دستی

 . نزدم حرف تو با پیش دقیقه چند که مطمئنم چون ؟ بود ت نوچه قبلی اون _

 . داد ادامه خونسرد لحنِ همان با
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 . کجاست نجوا بگو فقط!  نیست مهم_

 . دادم باال ابرو

 . بیاید کوتاه حرفش از راحتی به که نبود آدمی

 ...  امنه جاش ، گفتم تم نوچه به_

 . کشید پوفی

 همکـاري  مـن  بهتـره  پـس  ، کنـی  کمـک  نجـوا  بـه  خـواي  مـی  تـوام  انگـار  امـا  هسـتی  کی دونم نمی!  ببین_
 . کنی

 . بردم هم در اخم

 . نیستم مطمئن تو قصد از اما نجواست به کمک قصدم من_

 . زد پوزخندي

 . نیستم مطمئن تو از منم ، شیم می برابر تازه_

 . کردم چنگ موهایم در دست

 . گم می بهت رو نجوا جاي منم ، کجاست طاها بگو من به تو ، کنیم می معامله یه...  خب خیلی_

 . کرد مکثی

 فـرار  کـه  نجواسـت  ایـن  ، بـود  معلـوم  جـاش  اولـم  از کـه  بچـه  ایـن  ؟ کجاسـت  طاهـا  بـدونی  خـواي  می چرا_
 . کرده

 . خوردم جا

 ؟ بود عجیب او نظر به من سوال

 ؟ است  کرده نیست به سر را طاها شوهرش برادر گفت نجوا اینکه نه مگر
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 !؟ بود دروغ سعید تهدید یا گفت می دروغ نجوا

 ؟ کجاست بچه پرسم می دیگه بار یه_

 . داد بیرون عمیق بازدمی

...  روزه چنـد  مسـافرت  یـه  بـراي  کشـور  شـمال  طـرف  رفـتن  پـدربزرگش  و مـادربزرگ  و عمـه  بـا  عصر امروز_
 . کجاست نجوا بگو حاال

 . است زده بیرون خانه از گفت نجوا که وقتی همان دقیقا! ؟ عصر امروز

 . دروغ یا گوید می راست بفهمم توانستم نمی لعنتی
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 عکـس  تـوي  ، عکسـی  هـر  نـه  ، فرسـتی  مـی  بـرام  و گیـري  مـی  طاهـا  از عکـس  یـه  ، شه نمی که اینجوري_
 . س تازه عکسِ شم مطمئن تا باشه بچه پیشونیِ روي اش عمه ي اشاره انگشت باید

 . داد پاسخ کوتاه سکوتی از بعد

 . فرستم می دیگه دقیقه چند تا ؛ بده ایمیل آدرس یه_

 . داشت نجوا همسرِ ي خانواده با نزدیکی بسیار ي رابطه بود که هر آدم این ، بود درست حدسم

 . باشد داشته را شان نوه از عکس یک درخواست آنها از راحت خیلی توانست می که کسی

 . دادم خاتمه را تماس " منتظرم " یک با و دادم او به را ام شخصی غیر ایمیلهاي از یکی آدرس

 . بیایم کنار خودم با توانستم نمی ، داشتم شک هنوز

 . بود کرده پر را مغزم تمام نشدنی حل سوال عالمت این ، نجوا

 . بگیرم تصمیم درست توانستم نمی
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 . کنم فکر خوب توانستم نمی

 . بگیرم آرام توانستم نمی

 . نبود بقیه و جیسون از اثري دیگر که بودم رفته راه آنقدر ؛ شدم خیره سرم پشت به و چرخیدم

 .باد هوي هو و بود دریا ي نعره رسید می گوش به که صدایی تنها

 . بزنم یخ داد نمی اجازه کشید می زبانه وجودم در که آتشی اما بود کرده نفوذ استخوانم تا سرما

 . بودم عصبی و ناراحت کس همه و چیز همه از بیش خودم دست از

 . فهمیدم نمی را خودم

 . کردم می رهایش بالفاصله کرد می اذیتم چیزي اگر قبال

 آمـدنش  دنیـا  بـه  از کـه  کـردم  مـی  کـاري  ، انداختـه  دسـتم  کسـی  دادم مـی  احتمـال  درصـد  یـک  حتـی  اگر
 . شود پشیمان

 . ام شده سالح خلع دختر این مقابل که خوردم می حرص مسئله این از حال

 !؟ بدهم خاتمه هایش بازي تمام و او به که چرخید نمی دهانم چرا

 . دارم تازه ایمیل یک دیدم که بودم مغزم با کشمکش میان در هنوز

 . کردم باز را ایمیل و گرفتم دست در محکم را موبایلم ، کشید باال آنی به قلبم ضربان

 ! عکس پیوستش در و بود جمله یک

 " عکس اینم "

 . کردم باز را عکس

 . نشست لبم بر لبخندي خودآگاه نا
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 پیشـانی  بـر  زنـی  ظریـف  انگشـت  و خندیـد  مـی  دوربـین  بـه  اش زده جوانـه  تـازه  دندانِ دو با که کوچکی پسرِ
 . اش

 . بودم گفته که همان

 . هستند ماشین در داد می نشان عکس ي زمینه پس

 کنـار  را گوشـی  و کوبیـدم  اتصـال  بـر  معطلـی  بـی  ؛ گرفـت  تمـاس  کـه  بـودم  برنداشـته  عکـس  از چشـم  هنوز
 . گذاشتم گوشم

 . پرسید بزنم حرفی آنکه از قبل

 ؟ دیدي رو عکس_

 . کشیدم عمیق نفسی

 . آره_

 ... اما.  دهم تحویلش بودم کرده آماده که را دروغی تا کجاست نجوا بپرسد بودم منتظر

 ؟ آورده طاها سر بالیی بود گفته نجوا به سعید_

 . بدهم حقیقت جز جوابی نتوانستم داشتم را انتظارش که نبود چیزي این

 ! آره_

 . پرسید بلند ادامه در و کرد زمزمه را " لعنتی " شبیه چیزي

 ! کجاست نجوا بگو_

ــان ، زدم لبخنــدي ــین کــه تعــاریفی می ــار اول ــوا ب ــدگی از نج ــرد اش زن ــی ، ک ــاره وقت ــراد ي درب ــامیلش اف  ف
 . بود مانده خاطرم به که زد حرفی پرسیدم

 . بدهد ناشناس این تحویل رفته و شسته دروغِ یک توانست می که حرفی
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 . ش عمه پیشِ بره خواد می ، کشور جنوب طرف رفته_

 . بود آسودگی سر از انگار که کشید عمیقی نفس

 نجـوا  بـه  بهتـره  ، نحـوي  هـر  بـه  حـاال  گـی  مـی  دروغ داري اگـه ...  امـا  ، باشـی  گفتـه  راسـت  نفعته به ببین_
 کنــه پیــداش ، گـرده  مــی دنبـالش  در بــه در داره سـعید  ، بــره "}  شـهر  نــام{ ... " از و بـرداره  جونشــو بگـی 
 بـه  پسرشـو  بـده  قـول  بهـش  مـن  طـرف  از شـد  جـاگیر  امـن  جـاي  یـه  وقتـی  و بـره  بگـو  ؛ ذاره نمی ش زنده

 . رسونم می دستش

 . کرد قطع را تماس مقدمه بی و

 . شد خشک دستم در گوشی

 ! طرف یک برود آن از بگو نجوا به گفت او که شهري نام ؛ طرف یک چیز همه

 ! من خداي واي
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 هفتم_و_هفتاد_پست#

 ! چرا نفهمیدم هم هیچوقت ، بودم متنفر شهر این از عمري

 . بود شده نهادینه مغزم در قبل سالها از نفرت این

 ... بی زیادي اطراف آن مردم نظرم به

 ؟ چه بی

 ؟ فرهنگ بی

 ؟ فکر بی



177 
 

 !؟ شعور بی

 ؟ کالس بی

 .  دانم نمی

 !؟ بود آنجا نجوا وقتی کنم توصیفش چنین این بود درست

 . کرد می متشنج را اعصابم کوچک شهرِ این

 ... اما

 ؟ بود شهر همان اهلِ نجوا یعنی

 . باشید هم از را افکارم دختر این دیگر بار

 . باشد چنین این خواست نمی دلم

 . کند پایمال را عقایدم یک به یک دختر این حضور خواست نمی دلم

 . بمانند بد نظرم در همیشه خواستم می ، هستند بد شهر یک مردم گفتم می وقتی

 . بود شهر همان اهلِ که نامردم ي شوهرخاله همان مثل

 . بودم عاشقش روزي یک که باز دغل میناي آن نسب و اصل مثل

 ! بس و همین ، بودند بد شهر آن مردم

 ! بود اینطور باید

 . کند خراب را تفکرم نداشت حق نجوا

 . نداشتم دوست را مغزم لجبازِ بخشِ این

 . هستم لجباز ي ساله هشت ، هفت ي بچه پسر یک کنم احساس شد می باعث
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 . کند فعالیت زیادي درونم لجوجِ کودو شد می باعث عقایدم خوردنِ هم بر هم طرفی از

 . شدم می مطمئن باید ، شد نمی طوري این

 . کردم باز را سایت و گرفتم دست در گوشی دیگر بار

 . من جانب از خبري منتظر احتماال و بود آنالین هنوز

 . نوشتم او براي

 " دارم برات خوبی خبراي ؟ جان نجوا بیداري "

 . خندد می ریشم به دارد االن ، باشد نجوا بازيِ ها این تمام اگر که کردم فکر این به

 . رفت هم در اخمم

 مـی  بیشـتر  داشـت  مغـزم  در ، هـایش  گفتـه  بـودنِ  راسـت  احتمـال  چـون  کـردم  مـی  فکر چیزها این به نباید
 . شد

 . داد پاسخ نکشیده ثانیه سی به

 " ؟ گرفتی خبر پسرم از...  باشی خبر خوش...  جانم جانِ سالم"

 . بود واقعی زیادي مادرانه حسِ این لعنتی

 !؟ گفت می راست

 ؟ خدایا گفت می راست

 ؟ دروغ یا باشد راست خواست می دلم دانم نمی

 . بود سردرگمی حس عجب

 . نوشتم
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ــدربزرگ و عمــه همــراه پســرت " ــادربزرگش و پ ــوي م  خیلــی...  ضــمن در و خوبــه حالشــم ، شــماله راهــه ت
  همـراه  ، بفرسـته  بـرام  پسـرت  از عکـس  یـه  خـاطرت  اطمینـانِ  بـراي  خواسـتم  یـارو  اون از!  ست مزه با پسرت

ــام ایــن ــرات پی ــردا همــین ، نجــوا ضــمن در...  فرســتمش مــی ب ــد ف  برادرشــوهرت چــون تهــران بــري از بای
 زود خیلـی  تهـران  بـري  اگـه  ، کنـی  مـادري  پسـرت  بـراي  تـا  مـونی  نمـی  زنـده  دیگه کنه پیدات اگه و دنبالته
 " ؟ شهري کدوم نگفتی راستی ، راحت خیالت پیشت بیاد هم پسرت کنم می کاري

 . بگیرم را مسخره کنجکاوي این جلوي توانستم نمی اما بود مقدمه بی خیلی آخرم سوال

 ؟ کردم می چه بود شهر آن اهل اگر

 . شدم می خیالش بی و زدم می جا بار این قطعا

 . شدم نمی خورده شهر آن آدمهاي با من

 ! آنها ي همه مثل یکی هم نجوا

 ! بود عالی...  نه خوب...  بود خوب نجوا...  نجوا...  نه

 "!  بگوید راست اگر البته " زد نهیب مغزم

 ! ها " اگر " این به لعنت اُه

 . داد جواب سریع خیلی

 چـه  مـدت  طـوالنی  مـرگ  یـه  از بعـد  شـدن  شـدن  زنـده  دونـی  نمـی ...  دونی نمی رو حالم...  تو فداي جانم "
...  کمـه  خـدا  گـاه  در بـه  کـنم  شـکر  ي سـجده  بـار  هـزار ...  مـن  مسـیحاي  دمیـدي  من در روح! ...  داره حالی
 کـه  کـنم  تشـکر  چطـور  دونـم  نمـی ...  ممنـونم  ازت...  بیـارم  دسـتش  بـه  اما بدم جون حاضرم باشه زنده پسرم

 م مـی  فـردا ...  دوم مـی  سـر  بـا  رو دنیـا  تمـوم  مـن  بخـواي  تـو  اگـر  چشـم  و باشـه  تـو  لطـف  همـه  این جبران
 ".  هستم "...  " اهل من بگم باید هم سوالت مورد در...  تهران

 . شدم خیره لعنتی شهر آن اسم به

 . چرخاندم آسمان سمت سر و کردم چنگ موهایم در دست و انداختم جیب داخل را گوشی
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 . بودم شده خراب شهرِ آن در پیش ماه سه همین

 " ؟ کنی می آزمایشم داري!  خدایا "

 ! بود آزمایشی بد

 ! بد خیلی

 . کنم رها را نجوا ، شهر این سنگین اسمِ خاطر به توانم می که گفتم می اگر بود مفت حرف

 . شد می تر سنگین ماجرا این حقیقت ي کفه ، لحظه هر که حاال...  حاال مخصوصا

 . شد زده ذهنم در ایی جرقه که کردم کج دوستان جمعِ سمت قدم و دادم تکان سري

 . زد خشکم جایم سر مجسمه مثل

 ! نبود بدي فکر

 ! نه...  بد اما بود ترسناك

 ! داشت ترس هم خیلی الکردار ، گوید می راست نجوا شوم مطمئن کامال اگر داشت ترس

 . گرفتم می تصمیم بعدش مورد در بعد، ، شدم می مطمئن باید اما

 . درآوردم جیبم از را گوشی دوباره مردد

 . کردم پایین و باال مهوش خاله نامِ دنبال به را ام گوشی مخاطبان لیست

 . بود شده میزبانم پیش ماه چند همین که عزیزم ي خاله ، کرد می زندگی شهر آن در خاله

 . چسباندم گوشم به را موبایل و زدم ضربه اسمش روي

 . بدهد پاسخ تا کشید طول خیلی

 خوابـالود  صـداي  کـه  زدم مـی  لگـد  کـرد  مـی  نمـایی  خـود  پـایم  مقابـل  که کوچکی سنگ به امیدانه نا داشتم
 . پیچید گوشم در نگرانش شدت به  و
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 ؟ خاله شده چی ؟ جان رادمهر...  الو_

 . است دیروقت آنجا کردم فراموش لحظه یک لعنتی

 . گرفتم تماس موقع بد شرمنده...  خاله_

 . کرد مکث کمی

 . داد پاسخ تر هوشیار لحنی با بعد

 عزیزم؟ شده چی...  پسرم باشه شرمنده دشمنت_

 . کشیدم موهایم به دستی

 . باشم اش پی در قرار بی و زده هول اینچنین که باشد مهم آنقدر نجوا باید چرا

 

 ]22:21 11.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . حیاتیه خیلی...  کنی تحقیق برام شهرتون توي خونواده یه مورد در خوام می خاله_

 . پرسید گیج و گنگ

 ؟ افتاده اتفاقی ؟ شده چیزي ؟ خونواده یه_

 و باشـد  زده زنـگ  شـب  سـاعت  ایـن  ، آداب مبـاديِ  و شـناس  وقـت  رادمهـرِ  شـدکه  نمـی  بـاورش  خدا ي بنده
 . شود نگرانی باعث که باشد نیافتاده اتفاقی

 . بگیرم اطالعات موردشون در خوام می سریع خیلی...  مهمه برام اما نشده چیزي خاله نه_

 

 ]12:46 12.02.17[, ناجی نجواي رمان

 هشتم_و_هفتاد_پست#
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 . شد می تر هوشیار لحظه هر انگار ، کرد فینی فین

 خـاطر  چـه  بـه  بگـی  بهـم  بعـدا  بایـد  امـا  ، کـنم  مـی  چیکار ببینم تا بگو رو مشخصاتشون و اسم ، پسرم باشه_
  ؟ باشه! 

 . کشد می بیرون را حرفهایی زبانم زیر از آخرش خاله کنجکاوي این دانستم می

ــون_ ــه فامیلیش ــزرگ ، فالحی ــون ب ــمش خاندانش ــه اس ــونم ب ــطفی ، گم ــت مص ــرش و س ــماعیل پس ــا اس  ت
 سـعیده  شـون  یکـی  اسـم  مطمئـنم  کـه  دارن پسـر  تـا  سـه  یـا  دوتـا  ، برنجه و چایی تاجر دونم می که اونجایی

 یـک  حـدود  ، بـوده  صـالح  اسـمش  کـنم  فکـر  کـه  داشـتن  دیگـه  پسـر  یـه  ، نیست معلوم دقیق بارش و کار که
 . داشته بچه دونه یه و زن که ، مرده پیش سال

 . خندید

 تحقیـق  مـورد  چـه  در مـن  دیگـه !  دونـی  مـی  رو خونـواده  ایـن  بـم  و زیـر  ي همـه  که تو ، پسرم برم قربونت_
 ! کنم

 . برپاست دلم در آشوبی چه دانست می چه او ، بود جا به حرفش ، نشست لبم بر لبخندي

ــا هســت موثــق دارم کــه اطالعــاتی بــدونم خــوام مــی!  گفــتم کــه چیــزي هــر ي دربــاره_  مخصوصــا ، نــه ی
 . پسرش و همسر و مرده که پسرشون اون درمورد

 . شد جدي لحنش

 ؟ بدونی رو چیزا این خواي می چرا...  رادمهر کنی می نگرانم داري_

 !؟ گفتم می چه ، کشیدم صورتم به دستی

 کـه  مهمـه  بـرام  فقـط  االن ، دم مـی  توضـیح  رو چیـز  همـه  بعـدا  ، نیسـت  نگرانـی  جـاي  بـاش  مطمئن خاله_
 ؟ کنی کمکم تونی می ، بشم مطمئن دارم که اطالعاتی صحت درمورد

 . کشید آهی
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 ؟ نداري ازشون آدرسی هیچ ، کنم پیداشون کنم می سعی ، باشه خب خیلی_

 ، کشـید  بیـرون  را آدرس نجـوا  زبـان  زیـر  از شـد  مـی  راحـت  خیلـی  ، باشـم  داشـته  توانستم می ، کردم فکري
 . رفت می پیش تر سریع خیلی کار اینطوري

 ! بجنبون دست لطفا خاله فقط ، کنم می ایمیل امشب همین رو آدرسشون_

 . خندید

 ! چشم!  بشه صبح کن صبر ، پسرم باشه_

 . بودم هول زیادي ، گفت می راست

 ! باشه...  باشه_

 . داد پاسخ خنده با

 . مونم می ایمیلت منتظر پس_

 

*** 

 

 : نجوا

 

 . آورد می سرت بر چه ، جگرت ي پاره از دوري روز یک حتی دانی نمی نشوي مادر وقتی تا

 . شوي می لب به جان و  پیچد می هم در اعصابت سیستم تمام ، گیرد می دلت ، آید نمی در نفست

 . نبینی را او دیگر دارد امکان کنی احساس اگر مخصوصا

 . کند کمک بتواند حد این تا ، دست از دور مرد این که کردم نمی هم را فکرش حتی
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 . شدم زنده و مردم هزاربار ، شد باز طاها عکسِ اینترنتم افتضاحِ سرعت با که زمانی تا

 . کند می پیدا خنک آبی چشمه ، تحمل روزها از پس که بودم لبی تشنه مثل

 . خواست می را پسرکم شیرین ي خنده دلم

 . خواست می را اش بامزه و دلنشین صداهاي و سر آن دلم

 . ترکید بمبی مثل بغضم ، شد باز که عکسش

 ! عزیزش خود...  بود خودش

 ... بود پسرك

 ... بود جانم

 ... بود امیدم

 ... بود ام زندگی

 ! بوسیدم...  بوسیدمش ، بوسیدمش

 . رفت لبهایم از حس که آنقدر

 خـانم  ، الکـردار  هـقِ  هـق  ایـن  مبـادا  کـه  کـردم  قفـل  دهـان  بـر  درست و چسباندم سینه به را نازنینش تصویر
 . کند بیدار خواب از را بزرگ

 الالیــی بــرایش لــب زیــر  و خوابانــدم ام زده یــخ کنـارتنِ  را پســرکم و کــردم پنهــان تخــت آغــوش در را خـود 
 . خواندم

 . رد نمی خوابش الالیی بدون

 . سرودم می داستان ، گفتم می قصه ، خواندم می شعر گوشش زیر خوابیدن وقت هرشب

 ! نور از پر...  عشق از پر ، شیرین هاي پردازي خیال از پر ، باشد زیبا ذهنش خواست می دلم
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 . بگیرد دست به قلم شد که بزرگ خواست می دلم

 ! بنویسد

 .. شعر

 ... متن

 .. قصه

 . بنویسد که بود این مهم ، نداشت فرقی ، هرچه

 . شود نرم آدم قلب شد می باعث نوشتن

 . کرد می سبک را روح

 . شد نمی سعید شبیه هیچوقت ، نوشت می اگر

 . ماند می آرام نوشت می اگر

 بـود  بچـه  زیـادي  قصـه  و شـعر  درك بـراي  شـاید  ، کـردم  مـی  خیـال  از پر را ذهنش شب هر خاطر هممین به
 . کند عادت کودکی همان از خواستم می اما

 ؟ گوید می قصه ؟ خواند می الالیی پسرکم براي امشب سمیه دانستم نمی

 ! خدایا آخ

 . آورد بیرون فکر از را من رادمهر جدید پیام

 ... مرد این

 ... کنی پرستشش راحت خیال با توانستی می که نازنین حضور این

 ! هم نیز پرستش از...  بود گذشته عاشقی از کارم ، نبودم عاشقش دیگر

 . گذاشت شد می چه را حال این نام دانستم نمی
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 ! هیچ...  من و بود چیز همه او

 ! بس و بود او همه...  نداشت وجود منی

 خـواب  کـردم  مـی  فکـر  گـاهی  هنـوز  ، بـود  نشـده  عـادي  بـرایم  پیـامش  خوانـدن  هنـوز  ، کـردم  باز را پیامش
 . دهد می پیام من به عزیزم کامیاب.  ر که میبینم

 . بود نوشته

 شـهره  کجـاي  همسـرت  ي خونـواده  ي خونـه  ، کـنم  مـی  نگـاه  رو شـهرتون  آنالیـن  ي نقشـه  دارم جان نجوا "
 " نداره اشکالی اگه ، کرده می زندگی کجا عاشق بانوي این بدونم خوام می ، بدونم شدم کنجکاو ؟

 . داد می قلقلک را قلبم ، شیرینش کنجکاويِ حسِ ، ریخت فرو دلم در چیزي

 . گزیدم دندان به لب

 . کرد می تزریق ام مرده نیم هاي رگ به جان ، مرد این هاي حرف

 . کردم ارسال و نوشتم را شوم ي خانه آن آدرسِ او براي کوچک لبخندي با

 . رفتم فرو خوشم خیال در و کردم بغل را طاها عکس دیگر بار

 ! دانم نمی ؟ چطور ، برگرداند من به را طاها بود داده قول او

 ؟ نکنم باور من و بزند حرفی او شد می مگر اما

 

 ]12:46 12.02.17[, ناجی نجواي رمان

 توانسـت  مـی  حتمـا  ، کنـد  پیـدا  پسـرم  بـودن  زنـده  از مـدرکی  بـود  توانسـته  فاصله ها فرسنگ با که همانطور
 . گرداند باز من آغوش به هم اورا

 . داد پیام زود خیلی
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 همـه  بابـت  از خیالـت ...  کنـی  تـرك  رو شـهر  بتـونی  سـریع  خیلـی  فـردا  تـا  بخـواب  حاال ، دلم عزیز ممنونم "
 " خوش شب.  باشه راحت چیز

 . زدم لبخندي

 ! جان ناجی خوش شب

 

 ]22:04 12.02.17[, ناجی نجواي رمان

 نهم_و_هفتاد_پست#

*** 

 . نشستم جوان دخترك کنار کوتاه ببخشیدي با

 . کرد نگاهم چپ چپ

 ! داشت حق

 . بود دردناك و کوفته بدنم و شده ، رنگ کور نقاش یک نقاشی تابلوي شبیه صورتم

 . بروم راه درست توانستم نمی 

 . است برگشته تن به تن جنگی از که بود کسی شبیه تصویرم

 . کرد جمع را خودش کمی دخترك ؛ نشستم وقتی

 . زدم آلودش اخم ي چهره به لبخندي

 "!  نیست مسري بدبختی!  جان دختر نترس " بگویم خواست می دلم

 . زدن حرف حوصله نه ، داشتم را گفتنش روي نه اما

 . کرد می ام خفه داشت استرس



188 
 

 . بریزد هم به چیز همه و شود پیدا سعید ي کله و سر لحظه هر داشتم انتظار

 . کنی می باز چشم و پري می آن از یکباره که شیرینی خواب مثل

 . شد می آوار سرم بر بالیی یکباره رفت می پیش خوب چیز همه وقتی که بود این من زندگی قانون

 . بود لرز در تنم ، قانون آن به توجه با

 جـا  اتوبـوس  صـندلیِ  بـر  کـه  لحظـه  همـین  تـا  زدم بیـرون  بـزرگ  خـانم  ي خانـه  از کـه  ایـی  لحظه از درست
 . خورد می را مغزم خوره مثل داشت بیاید سراغم به سعید اینکه فکر ، کردم خوش

 ، کـرد  مـی  ام بدرقـه  لبخنـدي  بـا  کـه  شـدم  خیـره  خـانم  مهرانگیـز  مهربـان  صـورت  بـه  اتوبـوس  ي پنجره از
 را مـن  خـودش  خـواد  مـی  گفـت  ، نکـرد  قبـول  ، بگیـرم  تاکسـی  ترمینـال  تـا  بدهـد  اجـازه  کردم اصرار هرچه
 . شود راحت خیالش تا برساند

 . کردم تشکر کنم استفاده آن از را گذشته شب بود داده اجازه اینکه از و دادم پس او به را موبایلش

 و نماننـد  خبـر  بـی  مـن  از آنهـا  تـا  داد مـن  بـه  جدیـد  یـک  و سـاده  موبایل یک ، خودش خط و موبایل جاي به
 ! مهتاب از هم من

 خـرج  اینکـه  مخصوصـا  بـود  جبـران  قابـل  غیـر  مـن  بـراي  او لطـف  همـه  این چون کنم قبول خواستم نمی اول
 . بود افتاده بزرگ خانم و او دوش بر هم سفرم

 . دارم احتیاج صورت هر در موبایل یک به دانستم می اما

 ! احتیاج به لعنت

 . بشکند غرورم ي مانده ته آن هربار و بار هر شد می باعث لعنتی احتیاج این

 . آوردم کش لبی ، لبخندش مقابل در هم من

 . رفتم می بیرون شهر این از سال سالهاي از بعد که بود باري اولین این

 . بود عجیبی احساس
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 ! توأم غم و شادي

 ... تلخ آزاديِ یک

 . شیرین غربت یک

 . شود می چه سفر این عاقبت دانستم نمی

 . نه یا رسانم می مقصد به سالمت سر دانستم نمی اصال

 . بود بهتر سیاه ي خانه آن در دادن جان از بود چه هر اما

 . رفت نمی سوال زیر شرافتم حداقل

 ؟ کنم ریسک سرش بر بخواهم که بود مانده من براي چیزي شرف مثقال یک این جز مگر

 . بود بدي احساسِ بالتکلیفی

 . باشم فرار در توانستم نمی که عمر آخر تا

 . شدم می خسته خودم یا کرد می پیدا را من سعید روزي یک ، جایی یک باالخره

 . پایان بی هاي کنم چه کنم چه از شدم می خسته

 . هایم کسی بی خالیِ تو حجم از

 . سیاه و سرد هاي تنهایی از

 ! وترس ترس و ترس از

 .  بود راهم سر بر اگر و اما هزار

 ... رسیدم می سالم اگر

 .. برسانم مهتاب به را خود شد می اگر
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 ... بگیرم پس را طاها توانستم می اگر

 ؟ شد می چه بعدش

 ؟ کنم زندگی توانستم می چطور

 . باشم آن و این سربار توانستم نمی که همیشه

 ؟ شد می پیدا کار...  کردم می کار باید

 ! هیچ نه مدرکی نه ایی شناسنامه نه ، نداشتم هیچ من اما شد می پیدا کار درندشت شهر آن در حتما

 ؟ داد می کار هویت بی آدم یک به کسی چه

 . گرفتم دستانم میان را سرم

 . بودن " من " داشت دردي چه...  بالتکلیفی داشت دردي چه ، کسی بی داشت دردي چه

 . دادم تکیه شیشه به سر

 ! امیدوار ولی دلگیر
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 . کردم لمس را خانم مهرانگیز تصویر و گذاشتم سرد ي شیشه بر دست ، کرد حرکت که اتوبوس

 . داد تکان دست من براي تلخ لبخندي با

 . کرد پیدا را انسانیت توان می شهر کنار گوشه در هم هنوز کردند ثابت من به مادرش و زن این

 . شد محو ها فاصله میان خانم انگیز مهر پیچید اصلی خیابان به را ترمینال پیچ که اتوبوس

 ! خودم و ماندم من
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 . امید هم و داشت ترس هم که خودي

 ! رهایی امید و درماندگی ترسِ

 . دوختم شد می تر رنگ کم لحظه هر که شهري ي منظره به چشم و دادم لم صندلی بر

 هـم  از فاصـله  بـا  و کوچـک  هـاي  خانـه  بـه  را خـود  جـاي  بلنـد  هـاي  ساختمان ، شد محو کم کم شهر شلوغیِ
 ! هیچ و ها کارخانه بعد و دادند

 ! جاده و زراعی هاي زمین و بود درخت چیز همه دیگر

 ... شد تمام شهر

 . گذاشتم سر پشت را مهربان نا شهر آن

 . داشت هراس مانع یک از فقط دلم

 پلـیس  لبـاس  کـه  هـر  کـرد  مـی  گمـان  بـزدلم  مغـزِ  کالنتـري  تلـخِ  ي خاطره آن از بعد ، ترسیدم می پلیس از
 . است سعید شفیقِ رفیقِ باشد داشته تن بر

 . باشد مقصد آخرین ، من براي راه پلیس ترسیدم می

 . کند پیدایم ترسیدم می

 . گذشت کیلومتر هزار من براي پلیس بازرسی ایستگاه تا شهر مسیر

 . ترسیدم نمی حد این تا بودم هم قاچاقچی اگر خدا به

 . زدم خواب به را خود و کشیدم صورتم ي نیمه تا را چادرم برسیم راه پلیس به آنکه از قبل

 . داشتم خود با ، خواب هنگام ي کودکانه ترسهاي همان از ، ترسیدن زمان را دیرینه عادت این

 اگـر  تـا  بسـتم  مـی  چشـم  و کشـیدم  مـی  سـر  بـر  لحـاف  ، ترسـیدم  مـی  اتاق تاریکی از شبها و بودم بچه وقتی
 . شود خیالم بی بود اتاق در وحشتناکی موجود
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 . بود ارادي غیر واکنش یک این اما رسید می نظر به مسخره شاید

 و کنـد  بـاز  را اتوبـوس  در سـعید  ، راه پلـیس  در توقـف  زمـان  در اگـر  کـنم  تصـور  توانسـتم  نمی اصال عالوه به
 ! بکنم باید چه بیاید داخل

 . کردم می سکته ترس از لحظه همان شاید

 ! آید می سرم بر دارد چه نبینم و ببندم چشم ، کند می برف در سر که کبکی مثل که بود همان بهتر

 . کرد توقف اتوبوس

 . رفت باال قلبم ضربان

 نـا  اعصـاب  تـا  کشـید  چنـگ  بـه  را بـود  داده مـن  بـه  آمـدن  از پـیش  ، بـزرگ  خـانم  کـه  کوچکی کیف دستانم
 . نکند پاره افسار ، آرامم

 . پیچید گوشم در اتوبوس در شدن باز صداي

 . شد پیاده راننده

 . کرد گیر ام ریه و حلق میان جایی نفسم

 ... خدایا...  خدایا

 ... بیاید سعید اگر

 ... کند پیدایم اگر

 " بکشد فقط...  بیشتر نه...  بکشد را من فقط رسید من به دستش اگر خدایا "

 . افتاد لرزه به چنگم

 . آمد می راننده با نفر چند محو صحبت صداي

 ! یخبندان عصر ، پایم و دست و بود سوزان جهنم جسم درون
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 سـیاهی  قعـر  بـه  خـود  بـا  و کنـد  جـدایم  صـندلی  از و بگیـرد  محکـم  را دسـتم  و بیایـد  کـه  حاالسـت  همین "
 " ببرد

 ! آید نمی در نفسم خدایا...  نفسم

 بـه  حملـه ...  افتـادم  سـعید  دسـت  بـه  اگـر  کـه  گـرفتم  مـی  بزرگ خانم از چیزي ، زهري ، چاقویی یک کاش"
 " بکشم را خودم الاقل ، نه که او

 . شدند اتوبوس وارد نفر دو

 . کرد نفوذ استخوانم مغز تا شان پیچیده هم در قدمهاي صداي

 . بودم شده برانداز خانمان ي زلزله معناي ، من

 . دادم می جان بود شده تر سنگین من براي هم کوه از وزنش حاال که نازك چادر آن زیر داشتم

 . رفت انگشتانم از حس که فشردم را ام بیچاره کیف آنقدر

 ! موقت فلجِ یک

 ! رسید نمی مغزم به اکسیژن انگار

 . کند پمپاژ هم اکسیژن ، خون همراه بود رفته یادش قلبم گویی

 ! کشیدم نمی نفس اصال آخر ، نداشت وجود بدنم در هوایی اصال

 . آمد اتوبوس انتهاي سمت به نفر دو آن قدمهاي

 ! جلوتر...  جلوتر ، جلوتر

 ! دیگر میرم نمی چرا خدایا

 ؟ بمیرم تا بماند حرکت بی ام ریه باید دیگر ي دقیقه چند

 . شد متوقف قدمها صداي
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 . من صندلی کنار درست جایی

 . شنیدم می را قدمها صاحب دارِ خلط هاي نفس صداي که نزدیک آنقدر

 ! بود سعید...  بود خودش حتما!  شد تمام

 "!  کشد می و گیرد می را دستم حاال همین "

 . شد دور و چرخید قدمها صداي

 . شد قفل مغزم

 ؟ نشد هیچ چرا پس

 ! هم من جانِ ، خورد تکانی اتوبوس

 . کردم باز چشم و انداختم کار به را جرأتم ي مانده ته آن

 . بود حرکت ي آستانه در اتوبوس و  برگشته فرمان پشت راننده

 . زند می حرف هم با داشتند بیرون آن رانندگی و راهنمایی پلیسِ دو

 . بود راه روبه و عادي چیز همه

 . بود عجیبی حال ، شوم ور غوطه زده یخ آبی در آتش حمامِ از بعد که انگار

 . نداشتم را شدن خوشحال قدرت که بود زیاد ، کردم تجربه که ترسی حجمِ آنقدر

 . بیدارم یا بینم می خواب کنم درك توانستم نمی

 . ندارم خبر خودم و ام مرده و کرده سکته که ام هراسیده آنقدر شاید اصال

 . کشیدم عمیق نفس بار چند و دادم تکیه صندلی پشتیِ به

 . برداشت دست کندن جان از و رسید اکسیژن مغزم به باالخره
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 . بود واقعی چیز همه انگار

 . گذاشتم سر پشت را راه پلیس

 . خورد زنگ کوچکم موبایل که بخوابم واقعا بار این و بگذارم هم بر پلک راحت خیال با آمدم

 جـوانِ  دختـر  آن هـم  پریـدم  جـا  از خـودم  هـم  خـوردنش  زنـگ  بـا  کـه  آنقـدر  ، بود بلند ناجوانمردانه صدایش
 . دستم کنار اخموي
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 ! آید می بیرون سانتی چند دستگاه این کجاي از صدا حجمِ این دانستم نمی

 . شدم خیره شناختمش نمی که ایی شماره به و کشیدم بیرون کیف از را موبایل زده هول

 خفـه  را زنـگ  صـداي  و متصـل  را تمـاس  زودتـر  شـد  باعـث  بـود  نشسـته  کنـارم  کـه  دخترکـی  چپ چپ نگاه
 . کنم

 ؟ بله_

 . بریزد فرو دلم در چیزي شد باعث ، خط آنسوي مردي ي گرفته صداي

 ؟ نجوا_

 ؟ بود سعید یعنی

 . کرد نمی صدایم " نجوا " هیچوقت اما داشت گرفتگی ، شناختم می حدي تا را سعید صداي

 ؟ بله...  بـ_

 . کرد مکثی مرد

 . علی منم ، جان نجوا_
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 ! شکر را خدا آه ، کشیدم راحتی نفس

 ؟ خوبی علی آقا سالم_

 . بود ترس و تردید از پر لحنش

 ؟ کجایی ؟ نجوا شدي اتوبوس سوار_

 . بشکند گلویم در راحت نفس آن شد باعث کالمش در مبحوس ترسِ

 ؟ شده چیزي مگه چطور ، گذشتیم راه پلیس از تازه ؛ بله_

 . کشید می راحت نفس که بود او حاال

 راه پلــیس از بعــد کیلــومتر بیســت گــم مــی چــی ببــین کــن گــوش خــوب ،  نگــرفتم تمــاس دیــر...  خوبــه_
 خالـه  شـوهر  و خالـه  اونجـا  ، کنـه  ت پیـاده  بخـواه  راننـده  از اونجـا  "...  " اسـم  بـه  میبینی رو روستا یه تابلوي

 . تهران بري شه نمی فعال ، بمون اونا پیش مدت یه ، هستن منتظرت مادرم ي

 . زدم یخ

 !؟ گفت می چه

 ؟ تهران برم تونم نمی چرا ؟ شده چی! ؟ آقا علی میگی چی_

 ! آه به شبیه چیزي ؛ کشید عمیق نفسی

 مـنم  ؟ کجـایی  تـو  بگـم  کـه  انـداختن  راه بیـداد  و داد کلـی  ، مـن  کـار  محـل  اومدن عرفان با سعید صبح سر_
 سـعید  بـه  عرفـان  گـم  نمـی  چیـزي  دیـدن  کـه  بعـد  کـردن  صدا و سر مقدار یه خالصه ، ندارم خبر ازت گفتم
 کـه  گرفـت  منـو  ي یقـه  هـم  سـعید .  اون پـیش  رفتـه  نجـوا  شـاید  ، تهران رفته ، من یعنی ، یارو این زنِ گفت
 بیرو مهتاب منو حلقوم از رو تو بره تهران تا شده

 . تهران بري شه نمی االن پس...  کشه می 

 . لرزد می بید مثل بدنم شدم متوجه
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 ! سعید تو به لعنت...  سعید آخ

 ! عرفان به لعنت

 ! خدایا خدایا

 . پرسیدم بریده نفس

 ؟...  کنم چیکار...  کنم چیکار حاال..  حاال_

 . پرید حرفم میان

 مـدت  یـه  کـه  گـرفتم  تمـاس  مـادرم  ي خالـه  بـا  گفـتم  کـه  همونطـور  ببین!   باش آروم...  جان نجوا...  نجوا_
 خوشـحال  هـم  خیلـی  ، نـوازین  مهمـون  و خـوب  آدمـاي ... بیوفتـه  آسـیاب  از هـا  آب تـا  اونـا  پـیش  روستا بري

 ... دارن شهري مهمون که شدن

 ! نه

 ؟ شناختمشان نمی که کنم زندگی کسانی نزد توانستم می چطور

 . کنم خراب کسی هر سر توانستم نمی که را شومم حضور این

 ... برم چطوري آخه...  شه نمی...  تونم نمی من...  من...  علی آقا آخه... نه_

 . برید را حرفم باز

 مـادرمم  ي خالـه  طـرف  از.  نباشـی  شـهر  تـوي  کـه  خودتـه  نفـع  بـه  عـالوه  بـه  ، موقته اسکان این نجوا ببین_
 . هستن مهربونی و مطمئن خیلی آدماي ، راحت خیالت

 . نالیدم

 ...! طاها...  آخه_

 . نداد زدن حرف مهلت هم باز و
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 یـه  بعـد  بشـه  آروم اوضـاع  تـا  بـده  فرصـت  مـدت  یـه  ، کنـی  مـادري  طاهـا  بـراي  تـونی  نمی بمیري اگه نجوا_
 خـونِ  هـم  بچـه  اون باشـه  چـی  هـر ...  امنـه  جـاش  اونـم  بـاش  مطمـئن ...  کنیم می پسرت مورد در هم فکري

 زنده باید اول تو...  کنن می نگهداري ازش خوب...  فالحیه ي خونواده

 . باشی داشته رو پسرت بتونی تا بمونی 

 . شنیدم می مختلف آدمهاي از را حرف این که بود باري چندمین این

 ! نبود هم راه بی

 اول بایـد  ، آمـد  نمـی  بـر  مـن  از دیگـري  کـارِ  کـردم  مـی  بـدبخت  را طاهـا  اینکـه  جـز  دري بـه  در حالِ این با
 . کردم می پیدا امنی و ثابت جايِ

 . گفت دید که را سکوتم

 ! راه پلیس کیلومتريِ بیست "...  " روستاي ، نجوا نره یادت پس_

 . گذاشتم هم بر پلک

 !؟ مگر داشتم هم ایی چاره

 ! چشم_
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 . دادم خاتمه را تماس سرد آهی با

 . بود هایم آوارگی آغاز تازه این

 . شود نمی این از بهتر باشی که پناه بی



199 
 

 . نگیرد کس هیچ سر از را خانواده ي سایه خدا

 . سوزد نمی تو براي واقعا هیچکس دل نباشند که ات خانواده

 . گفتم کنارم جوان دختر به رو و برداشتم را کوچکم ساك و کیفم گزیدم لب

 ؟ شدم رد من دید می اجازه ، ببخشید_

 . انداخت باال ابرویی

 ! بفرما_

 . کرد جمع را خودش

 . شدم رد مقابلش از نیافتم او روي اتوبوس هاي تکان با کردم می سعی که حالی در و برخاستم

 . کرد زمزمه لب زیر شنیدم

 "!  نیستا روشن خودش با تکلیفش "

 . نشست لبم بر زهراین لبخندد و پیچیدم خودم دور را چادرم

 . نبود روشن خودم با تکلیفم که نبودم من فقط

 . نبود روشن من با تکلیفشان دنیا تمام

 . بودم اضافه من ، جهان این تمام در انگار

 ! ظرفیت بر مزید مسافرِ یک مثل

 . رساندم راننده به را خود و شدم رد ها صندلی میان از گویان ببخشید

 ، رسـیدم  او بـه  کـه  ایـن  محـض  بـه  کـرد  مـی  نگـاه  مـن  بـه  آینـه  داخـل  ، برخاسـتنم  ي لحظه همان از که او
 . پرسید کنم باز دهان خود آنکه از قبل

 ؟ خواي می چی ؟ آبجی شده چی_
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 . دادم قورت زور به را استرس از درهانم شده جمع بزاق

 . شوم پیاده خوام می بگویم کشیدم می خجالت

 ؟ نه یا هست راه ي نیمه در مسافر کردن پیاده امکان دانستم نمی

 ؟ شد نمی عصبانی گفتم می اگر

 !؟ هست امکانش...  شم پیاده "...  "  روستايِ خوام می من...  من...  ببخشید_

 .انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه

 بوسـها  مینـی  بیشـتر  ؟ اومـدي  تهـران  اتوبـوسِ  بـا  پـرا  بشـی  پیـاده  روسـتا  این خواستی می که شما خواهرم_
 . کمتره شم هزینه ، میان مسیر این از هم

 . دادم پاسخ گیج و دستپاچه

 ؟ شم پیاده اونجا شه می...  اومد پیش کاري اما ، شم پیاده اینجا خواستم نمی _

 . شد مهربان کالمم درماندگیِ از لحنش

 ؟ بار توي داري چمدون ، نشه چرا خواهرم باشه_

 . دادم تکان نفی به سري

 . زد لبخندي

 . بشی پیاده رسیدیم وقتی تا اول صندلی همین بشین بفرما خب_

 . گرفت آرام قلبم

 . ممنونم_

 . کردم بغل را ساکم و نشستم صندلی روي
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 مـی  نظـر  بـه  عجیـب  شـدت  بـه  بـرایم  مـردم  مالیـم  رفتـار  ایـن  کـه  داشتم فریاد و داد شنیدن به عادت آنقدر
 و ســنگین دعــواي یــک منتظــر حــرفم هــر جــواب در کــه بودنــد شــده باعــث دیوانــه ي خــانواده آن.  رســید
 . باشم سخت

 توقـف  کـرد  مـی  خودنمـایی  آن بـر  روسـتا  نـام  کـه  رنـگ  سـبز  تـابلوي  یـک  کنـارِ  جایی اتوبوس بعد دقیقه ده
 . کرد

 . گفت من به رو مهربانی با راننده

 . روستا اینم ، آبجی بفرما_

 . شدم پیاده اتوبوس از و برخاستم و کردم تشکر او از هم باز و کشیدم راحتی و عمیق نفس

 . گذاشت گاز بر پا و داد تکان من براي سري راننده

 . دیدم را جدیدم موقعیت تازه رفت که اتوبوس

 چشـم  تـر  و فرعـی  باریـک  ي جـاده  یـک  ، انتهـا  بـی  آسـفالت  ي جـاده  ، فرسـوده  سـبز  تابلوي یک ، بودم من
 ! زراعی زمین ، کرد می کار

 . بود شده دیر "!  شدم پیاده که کردم غلطی عجب "  براي

 . ریخت جانم تمام به و گرفت جوشیدن دید می را موقعیتم که چشمانم از ترس

 ؟ رفتم می باید کجا

 . نبود آدمیزادي هیچ کرد می کار چشم تا

 . بودم شده افتاده چاه به چاله از مثال

 . رسید می گوش به دست دور از سگهایی کردن پارس صداي محیطِ سنگین سکوت ي زمینه پس در

 . ترسیدم می سگ از شدت به من

 . وار دیوانه و اختیار بی ترسِ یک
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 قـرار  سـگها  ي حملـه  مـورد  کـه  داشـتم  کـم  را قلـم  یـک  همـین  فقط هایم درماندگی و ها بدبختی تمام میان
 . بگیرم

 تـابلو  پشـت  درسـت  کـه  باریـک  فرعـیِ  راه آن کـه  داشـت  امکـان  ، انـداختم  اطراف به دوباره نگاهی ، دستپاچه
 ؟ برود روستا سمت به ، داشت قرار

 . شد می خارج دیدرس از ، سرسبز ي تپه یک از بعد راه ، کرد دنبال را خاکی مسیر نگاهم

 ! بالتکلیفی هم باز

 ! بالتکلیفی به لعنت آخ

 . کردم می کاري باید شوم ولگرد سگهاي نهار اینکه از قبل

 . کشیدم بیرون را موبایلم و کردم رو و زیر را کیفم بود شده دندانهایم اسیر که لبی با

 . گشتم علی ي شماره دنبال به ها شماره میان زده هول

 . گرفتم تماس ، بود گرفته تماس من با قبل دقیقه چند که ایی شماره همان با

 . شد قطع

 . نشد قرار بر تماس اصال ، گرفتم دوباره

 . شد قطع باز ، گرفتم دوباره

 . داد می آنتن زور به خط یک ، افتاد موبایل آنتن به چشمم تازه و کشیدم کالفه پوفی

 . بود کرده لج من با زمان و زمین انگار

 . گرفتم دیگر بار

 . شد قطع بود نخورده بوق هنوز

 . شدم جا به جا کمی
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 . رفت کال آنتن

 . انداختم آسمان در مشتی کالفه

 ! کنه لعنتت خدا اي _

 ؟ کنم می لعنت را چیزي چه یا کسی چه دارم دقیقا دانستم نمی هم خودم

 ؟ آید می سرم بر که بود بالیی هر مسبب که ؟ را سعید

 ؟ بیاید استقبالم به وقت سر بود رفته یادش که را علی مادر ي خاله شوهر

 ؟ بود افتضاح خطوطش دهیِ آنتن هم باز تبلیغات آنهمه با که را مخابرات

 . گرفتم شماره دیگر بار

 . پرید آنتن دوباره نکشیده بوق یک به

 . کرد میخکوبم جا سر مردي صداي که کنم پرت را گوشی بود مانده کم

 ! خانوم...  ؟ خانوم_

 . چرخیدم صدا سمت آرام و خورده ترس

 

 ]21:16 13.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . ترسید می هم سفید و سیاه ریسمان از که بودم ایی مارگزیده مثال شاهد من

 . شدم خیره بود ایستاده ام قدمی پند که پوشی شلوار کت مرد به

 . بود مسنی مرد

 . شده اصالح و مرتب سبیل و ریش و کچل تقریبا سري با

 . رسید می نظر به تمیز اما کهنه شلوارش کت
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 ! شهري نه و باشد روستا اهل خورد می نه ، بود وجودش در عجیب تضاد یک

 . داشت خوبی حسِ پشتش پر ابروهاي پشت محصور آبیِ چشمانِ

 . دلنشین آرامشِ یک

 . شد باز زبانم و ریخت ترسم از کمی فقط ، کمی

 ؟ بله_

 . آمد تر جلو قدمی و زد لبخندي

 ؟ دخترم ایی ستوده خانم شما_

 . برگشت ترس باز

 !؟ بود سعید طرف از

 . داد پاسخ خودش کنم سکته آنکه از قبل

 تـابلو  ایـن  کنـی  گـم  راهـو  ممکنـه  دونسـتم  مـی  ، شـدي  معطـل  کـه  ببخشید...  دنبالت بیام بود سپرده علی_
 . شه می گیج میاد کی هر ، داشتنش می تپه از بعد باید ، کردن نصب تر جلو صدمتر رو

 . دادم قورت را اضطرابم لبخندي با

 . بود علی مادرِ يِ خاله شوهر او پس

 . شدم گم کردم می فکر واقعا...  ممنونم..  مـ بله_

 . کرد اشاره بود کرده پارك تر پایین چندمتر که کوچکی ماشین به و داد تکان سري

 ! طوالنیه روستا تا راه ، دخترم شو سوار بیا _

 . بود عجیب شدت به ، اش العاده فوق آرامشِ کنار در مرد این ، کردم نگاهش مردد

 ! نبود ها روستایی شبیه آدم این
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 دوم_و_هشتاد_پست#

 . افتادم راه سرش پشت

 . نبود دلم در دل

 . بگیرم فاصله او از توانم می که آنجا تا و بگذارم فرار به پا یا بروم همراهش دانستم نمی

 ؟ دروغ یا گوید می راست بفهمم توانستم نمی

 ؟ باشد سعید طرف از بود ممکن

 . باشد انداخته راه به را بازي این و  کرده تهدید را علی سعید داشت امکان اصال

 . باشد سعید ذهن ي ساخته علی مادرِ ي خاله شوهر داشت امکان

 ؟ کردم می چه برد می سعید نزد یکراست را من او و شدم می سوار اگر

 . شد می پنبه بودم بافته امید هرچه

 ؟ شد می چه ماندم می کور و سوت و خلوت ي جاده این در اگر ، برعکس

 ! هیچ و شدم می سگها غذاي آخرش

 ! بود مرگ انگار راهی هر

 . داشتند شده کور هاي قفلِ ام زندگانی درهاي تمام گویی

 . نشدنی تمام هايِ راهی دو این از بودم شده خسته

 ! بدتر و بد میان...  بمانم راهی دو سر بر تا بودم آمده دنیا به انگار

 . سپردم سرنوشت دست به را خود
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 ! باد بادا هرچه

 ! مرگ قطعا ، ماندنم و بود مرگ احتماال رفتنم ، نبود گریزي

 . رفتم همراهش

 فرمــان پشــت خــودش و گذاشــت ماشــین صــندوق در و گرفــت را ســاکم و کــرد بــاز مــن بــراي را ماشــین در
 . نشست

 ! بیرون به پریدن ي آماده ، بودم چسبانده در به را خود

 . نداري او به اعتمادي و شناخت هیچ که شوي همراه کسی با بود سخت خیلی

 . کرد باز را صحبت سر ماشین افتادنِ راه با همزمان

 شـدم  خوشـحال  خیلـی  بمونـه  روسـتا  تـوي  مـدت  یـه  خـواد  مـی  مهتـاب  دوست گفت گرفت تماس که علی_
 مثـل  عزیـز  مهمـون  یـه  و تنهاسـت  خیلـی  همسـرم  ، نـه   یـا  گفتـه  شـما  بـه  مهتـاب  دونم نمی راستش خب ،

 . نعمته ، شما

 . خورد نمی ها روستایی به زدنش حرف

 ! بترسم تضاد همه این از یا کنم باور را کالمش مهرِ دانستم نمی

 . کردم اکتفا خالی و خشکِ " ممنونم " یک به

 . بگویم باید چه دانستم نمی واقعا

 . پیچید جدید خاکیِ فرعیِ یک در و زد راهنما ، تپه از بعد ، تر باال متر صد تقریبا

 . انداخت بودم چسبیده در به پریده رنگ با که من به نگاهی نیم

 . اومدي خوش ما روستاي به ، دخترم خب_

 . دوختم مقابلم تصویر به و گرفتم در ي دستگیره از را ام خیره نگاه
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ــه ، بلنــد و باریــک ي جــاده انتهــاي ــه از منظمــی جمــع ب  درشــتی در کــه رســید مــی  روســتایی هــاي خان
 . بود شده محصور سرسبز

 ي خانـه  بـه  را مـن  تـا  نـزد  دور شـهر  بـه  رو اقـل  ال ، کـرد  کـم  را اضـطرابم  اقیـانوس  از اي قطـره  روستا دیدن
 . بازگرداند فالحی ي خانواده

 . رویم می روستا به که شد باورم بیشتر رفتیم جلوتر چه هر

 . بود بهشت از ایی تکه شبیه که روستایی

 . بود کرده درك بهتر را بهار معناي انگار اینجا

 ! سبز و سبز و بود سبز ، غالب رنگ ، جاده آغاز همان از

 ...  شهر خاکستريِ آنهمه از بعد

 . بود رویا یک شبیه

 . بودم دیده حال به تا که رویایی زیباترین

 . بگیرم اطراف ي کننده خیره ي منظره از چشم شد باعث مسن مرد صداي

 ؟ دخترم بودي نیومده اینجا حاال تا_

 . داد زدن لبخند ي اجازه خو به لبم

 . قشنگه خیلی ، بودم ندیده رو اینجا وقت هیچ...  نه_

 . زد لبخند لبخندم به

 بـاغ  گـن  مـی  اینجـا  بـه  روسـتا  مـردم  خـود  ، کـردم  حیـرت  همینقـدر  اینجـا  اومدم بار اولین براي وقتی منم_
 . بهشته واقعا اینجا بهار...  اومدي فصل بهترین هم شما...  بهشت

 پـس !  "اومـدم  بـار  اولـین  بـراي  وقتـی  " شـنیدم  درسـت  را چیـز  یـک  فقـط  مـن  زیبـایش  حرفهاي تمام میان
 .  خورد نمی روستا به ، کالم و لباس و قیافه این ، نکردم اشتباه ، نبود روستا این اهل
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 . چرخاندم پرسش به زبان و گذاشتم کنار را خجالت

 ؟ نیستین روستا این اهل شما یعنی_

 . شد تر عمیق لبخندش

 ! وطنه همونجا...  باشه آدم دل هرجا_

 . چسبید مو رستنگاه به ابرویم

 . داد نشان را خودش ام چهره در زیادي تعجب این انگار

 . گفت خنده با مرد

 دلـم  وطـن  امـا  نیسـتم  اینجـایی  مـن ! اومـده  دنیـا  بـه  روسـتا  ایـن  توي همسرم ، هستم تهران اهل اصالتا من_
 ! اینجاست

 . بود همیشه از تر واقعی لبخندم اینبار

 . مرد این داشت قشنگی ذهن چه

 . کند صحبت اینگونه همسرش مورد در سال و سن این با مردي که بود زیبا

 روسـتایی  زنِ یـک  بـه  دل کـه  نشـینی  پایتخـت  ، بـود  نشـین  پایتخـت  اصـل  در غریـب  و عجیـب  آدم این پس
 ! است باخته

 . شد روستا بافت وارد ماشین

 . بود قدیمی مسجد یک مرکزیت به کوچک فرضی ي دایره یک روستا فضاي

 . داشت جریان روستا این در قدم به قدم زندگی ، بود جوش و جنب از پر محله

 . شد می ساطع اینجا از دلچسب مثبت انرژي یک

 . چرخید من به رو و کرد پارك آجري کوچک ي خانه یک در مقابل را ماشین مسن مرد
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 . شو پیاده ، منه ي خونه اینجا ، دخترم خب_

 . گذاشتم بیرون قدم او از تابعیت به و کردم باز را در و گفتم چشمی

 . نمناك خاك و تازه ي سبزه بوي از شد پر ام ریه

 . بود بهشت خود اینجا آري

 بـود  ایسـتاده  مسـجد  در مقابـل  ماشـین  توقـف  زمـان  تـا  روسـتا  بـه  ورود بـدو  از که رنجور و خمیده مردي پیر
 . رساند ماشین به را خود کرد می نگاه ما به و

 ؟ مبارکی به داري مهمون...  آقا حسین سالم_

 و کـرد  خـم  پیرمـرد  بـراي  احتـرام  سـر  ، اسـت  حسـین  نـامش  دانسـتم  مـی  حاال که ، علی مادر ي خاله شوهر
 . داد دست او با

 . باشه ما پیش مدت یه اومده شهر از ، زادمه خواهر ، احمد حاج بله_
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 در دختـر  ایـن  کـه  گفـت  مـی  اگـر  ، بـود  " خـواهرزاده  " همـان  فقـط  مـن  مورد در توضیحش که شکر را خدا
 . شد می پیچیده کمی ماجرا ، است " همسرم ي خواهرزاده همسرِ دوست " واقع

 . انداخت من به نگاهی احمد حاج

 . جان دختر آمدي خوش_

 . گفتم لب زیر تشکري و انداختم پایین سر

 پـاك  لبـانش  از نبـود  قـرار  انگـار  کـه  لبخنـدي  آن بـا  و کشـید  بیـرون  ماشـین  صـندوق  از را سـاکم  حسین آقا
 . گفت من به شود

 . منتظرته ،گلبرگ دخترم بریم_
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 ؟ گلبرگ

 ؟ بود همسرش نام

 ؟ علی مادر ي خاله نام

 ! بودم نشنیده

 . بود غریب و عجیب مرد این مورد در چیز همه

 . کرد باز من براي را خانه در و داد تکان سري احمد حاج براي

 . گرفت آغوشم در یاس بوي از عظیمی حجمِ گذاشتم اش خانه کوچک حیاط داخل به که پا

 . کبود یاسِ درشت و ریز هاي بوته از بود پر حیاط

 . مرغابی چند کنارش در و بود دیوار کنج کاري کاشی کوچک حوضِ یک

 . دادند می جوالن خرگوش چند هم ساختمان ورودي در کنار

 نفـس  تمـام  جبـران  کـه  عمیـق  آنقـدر ...  گرفـت  دوبـاره  جـانی  ام ریـه  کـه  عمیق آنقدر ، کشیدم عمیق نفسی
 . باشد ام شده حبس هاي

 . کرد راهنمایی آجري کوچک ساختمان سمت به را من و بست را حیاط در حسین آقا

 ایـن  تمـام  کـردم  مـی  سـعی  و چرخانـدم  مـی  چشـم  حیـاط  در باشـد  شده بینا یکباره که زادي مادر کورِ مثل
 . بسپارم خاطر به را زیبا مناظر

 . باشد واقعی چیزها این که کرد نمی باور ذهنم

 . نبود پذیر باور برایم بو و رنگ همه این ، دردناك خاکستريِ میان زدن پا و دست عمري از بعد

 ثابـت  ، سـاختمان  کنـار  سـرخِ  رز ي الجثـه  عظـیم  ي بوتـه  بـر  چشـمم  ، کـرد  بـاز  را خانـه  در کـه  حسـین  آقا
 . بود مانده
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 ! دخترم بفرما_

 . گفتم چشمی دادم تکان سري و آمدم خودم به حسین آقا صداي با

 . گذاشتم ساختمان داخلِ به قدم

 . بود ایستاده انتظار به در آنسوي قامت بلند زنی

 در را ایرانـی  اصـیلِ  طنـاز  ي معشـوقه  یـک  تصـویر  ، صـورتش  بـر  سـال  و سـن  سـنگین  غبـار  وجود با که زنی
 . کرد می مجسم ذهن

 بافتـه  اش شـانه  سـوي  دو کـه  گنـدمی  جـو  پشـت  پـر  موهـاي  و رنـگ  مشکی خمار و درشت چشمهاي با زنی
 . رسید می آرنج تا و شده

 . کردي می نگاه زن یک از شاعري تجسم به داشتی انگار

 کنـده  اش اجـدادي  و آبـاء  دیـار  از دل چـرا  حسـین  آقـا  کـه  فهمیـدم  دیـدم  را بـانو  گلبرگ که نگاه یک همان
 ! است

 

 ]19:09 15.02.17[, ناجی نجواي رمان

 سوم_و_هشتاد_پست#

 . نشاند لب بر لبخندي و آمد سمتم به خرامان خرامان بانو گلبرگ

 ! دخترم اومدي خوش_

 . بود قدرتمند حال عین در و لطیف صدایش

 . کنم جمع را ام زده حیرت دهان کردم سعی

 . شدم شما زحمت باعث که ببخشید ، ممنونم_
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 . گذاشت ام شانه بر دستی

 . چشم روي قدمت ، خداست حبیب مهمون ؟ چیه حرفا این_

 . خانه داخل به کرد دعوتم مهربان و شیرین کالمِ همان با

 . بود نواز چشم سرخِ و آبی از ترکیبی اش قدمی و سنتی دکور که ایی خانه

 مجســمه و شــده تراشــیده چــوب از ي برجســته تابلوهــاي ، بــزرگ مینیــاتورِ نقاشــیهاي از بــود پــر هــا دیــوار
 . سفالی کوچک هاي

 هـاي  مجسـمه  هـا  دیـوار  تمـام  کـنج  و شـده  فـرش  زیبـا  شـکارگاه  یـک  بـه  منقش بزرگ فرشی گلیم با زمین
 . کردند می نمایی خود ، چوبی

 . خواست می بر فضا این از خوشی بوي

 ! سفال و تازه چوب بوي

 . بود دستی هنرهاي کوچک ي موزه یک خانه

 . کنی احساس بدنت سلولهاي تک تک با را فضا بر حاکم هنرِ جانِ شد می

 . یافتی می دیدن براي جدیدي چیز داشتی برمی که قدمی هر

 سـیاه  مخمـل  بـه  و بگیـرم  انگیـز  حیـرت  ي خانـه  آن از چشـم  شـد  باعـث  و نشسـت  کـتفم  میان گلبانو دست
 . بدوزم او نگاه

 . کرد خطابم لطیف لبخندي با

 یـک  امـا  شـلوغه  مقـدار  یـه  ، کـردم  آمـاده  بـرات  رو حسـین  کـارِ  کـار  اتاق ، باشی راحت اینکه براي ، دخترم_
 . نشی اذیت امیدوارم ، شد می جا توش رختخواب دست

 . شدم می آنها آرامشِ مخل که بودم من ، انداختم پایین سر
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 آرامـش  کـه  نیسـتم  راضـی  اصـال  خـدا  بـه ...  شـدم  مزاحمـت  باعـث  کـه  شـرمندم  واقعـا  ، عالیـه  باشه جا هر_
 . شدم نمی مزاحمتون وقت هیچ نبودم مجبور اگر...  بزنم هم به رو کسی

 . رفت هم در اخمش

 ، بمـونی  اینجـا  تـونی  مـی  بخـواي  کـه  وقتـی  هـر  تـا  ، خـودم  دختـر  مثـلِ  توام ، دخترم نزن حرفو این دیگه_
 کـم  یـه  کـن  عـوض  لباسـی  اتـاق  تـوي  بـرو  حـاال ...  نگـو  اینـو  هیچوقـت  دیگـه  پـس  ، شـم  می خوشحال منم

 . بشیم آشنا هم با بیشتر تا بزنیم حرف هم با بشنیم بیا بعد ، کن استراحت

ــا کــه تحکمــی و صــالبت آن ، طــرف یــک کالمــش محبــت و مهــر  مــی بیــرون دهــانش از کلمــه هــر اداي ب
 . طرف یک ریخت

 . بود غرور و ناز از کامل ایی مجموعه زن این

 . بس و بود کوتاهِ  " چشم " یک ، کند ادا توانست زبانم که ایی کلمه تنها

 . رفتم داد اشاره او که اتاقی سمت به

 . کرد خوش جا لبم بر عمیق لبخندي گذاشتم که اتاق داخل به قدم

 . بدهد آزارت که هایی شلوغی آن از نه اما ، بود شلوغ زیادي اتاق این ؛ گفت می راست بانو گلبرگ

 ! شدي نمی خسته آن از که بود شلوغ زیبا آنقدر اتاق این

 . شدم تماشا مشغول و گذاشتم زمین بر ساك

 را اتـاق  ، رنـگ  آبـی ِ  چـوبی  بـزرگ  ي پنجـره  یـک  ، بـود  رفتـه  سـقف  تـا  کتـاب  هاس قفسه ، اتاق دور تا دور
 . داشت قرار ورودي در مقابل که کرد می روشن

 . قد نیم و قد هاي گلدان از بود پر پنجره ي طاقچه

 بــاز بـال  حــال در عقـابی  صــورت بـه  آن از نیمــی کـه  درخـت  یــک بـزرگ  ي کنــده هـم  اتــاق ي گوشـه  یـک 
 . کرد می خودنمایی بود شده تراشیده کردن



214 
 

 . بودند گذاشته اتاق دیگر ي گوشه من براي رختخواب دست یک

 . نبودم دلتنگ و دلگیر اینقدر اگر ، باشد دنیا خواب ترین راحت توانست می بهشت این در خوابیدن

 راحـت  روسـري  یـک  مقنعـه  جـاي  بـه  و کـردم  عـوض  تونیـک  یـک  بـا  را ام مانتو.  کردم باز را ساکم و نشستم
 . انداختم سر به چادر دوباره و پوشیدم تر

 . کشیدم بیرون را کوچکم گوشی و کردم رو و زیر هم را کیفم

 حالـت  روي گوشـی  زمـانی  چـه  نفهمیـدم  اصـال  ، داشـتم  مهتـاب  از تمـاس  سـه  و علـی  از پاسخ بی تماس پنج
 ایـی  دکمـه  بـه  دسـتم  بـودم  شـده  یقـه  بـه  دسـت  آن بـا  ، علـی  با تماس براي وقتی احتماال ، بود رفته سکوت
 . بود خورده

 . بودند شده نگران حسابی حتما ، مهتاب و علی بیچاره

 . رسید می نظر به جاده کنار از بهتر دهی آنتن اوضاع اینجا

 . شود راحت خیالشان تا گرفتم می تماس آنها با باید

 . شد می نگرانم اما...  کم شاید که کسی ، کشید می را انتظارم که بود هم دیگر نفر یک وسط این اما

 چـه  تـا  نقـه  دانسـت  نمـی  حتـی  او و کـنم  مطلـع  ، تهـران  بـه  رسـیدن  محضِ به بودم داده قول او به که کسی
 . است شده عوض حد

 ! رادمهر

 . کنم استفاده اینترنت از بتوانم اینجا رسید نمی نظر به

 را پیامــک ارســال و گــرفتن تمــاس قابلیــت فقــط ؛ بــود داده مــن بــه بــزرگ خــانم کــه هــم جدیــدي گوشــی
 . داشت

 داخـل  او بـراي  را جدیـد  خـط  ایـن  ي شـماره  ، دادم مـی  پـس  را خـانم  مهرانگیـز  موبایـل  آنکـه  از قبـل  کاش
 . نوشتم می سایت
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 ! نتوانستم...  نشد اما بنویسم خواستم بار چند ؟ چرا دروغ

 ایـن  کـردم  مـی  حـس  ، بنویسـم  او بـراي  ایـی  شـماره  نکـردم  جـرات  رفتم کلنجار خود با هرچه و کردم هرچه
 . بود نخواسته من از او چون رسد می نظر به پررویی اندازه از بیش کار

 ؟ گرفت می تماس من با نوتم می اگر یعنی

 ؟ بگیرد تماس توانست می

 ... نه یا کرد برقرار تماس توان می دیگري کور موبایل با بدانم که بودم نکرده تجربه حاال تا

 ! کرده پیشرفت همه این علم!  شد می حتما

 ؟ گرفت می تماس دادم می شماره اگر پس

 ؟ بود چطوري صدایش

 ؟ کردم می تصور ذهنم در سال سالهاي که صدایی همان

 ! محکم...  آهنگین...  گرم...  مردانه...  بم

 . کشیدم آهی

 

 ]19:09 15.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . کند کنترل ، او ي درباره پردازي خیال برابر در را خود توانست نمی انگار ذهنم

 . گرفتم را علی ي شماره و چرخاندم دست در را موبایل

 . بردات که بود نخورده بوق کامل هنوز

 !؟ نجوا الو_

 . بود نگران و هراسیده صداي
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 . رسیدم من...  علی آقا سالم_

 . کرد پوفی

 رسـیدي  راحـت ...  داد نمـی  جـواب  زدم زنـگ  حسـینم  آقـا  مبایـل  بـه  ، نگرانـی  از مردیم ما دختر تو کجایی_
 ؟

 . آورد لبم به لبخند ، اش نگرانی

 . گرفتم تماس اومد آنتن روستا رسیدم که االن ، پرید خطم آنتن ، شدم پیاده که جاده سر_

 . داد پاسخ مکثی با

 چـرا  کـه  کـرد  دعـوا  مـن  بـا  زد زنـگ  نـدادي  جـواب  تـو  بـه  بود زده زنگ چندبار مهتابم ، شدم نگرانت خیلی_
 ! شدي گم تو

 . بخندم شد باعث لحنش طنز

 . شه راحت خیالش تا زنم می زنگ مهتابم به ، ببخشید_

  خندید

  ؟ راحتی اونجا..  نجوا...  خوبه..  باشه_

 نمـی  جـانم  بـه  لحظـه  هـر  طاهـا  دوري زهـر  اگـر  ، بـود  ناراحـت  بهشـت  ایـن  در شـد  مـی  مگـر  ، بودم راحت
 . بودم راحت خیلی ریخت

 . ممنونم..  بله_

 . چیست دردم فهمیدم انگار

 . بمونه دور ازت زیاد دم نمی اجازه شده طور هر ، نباش هم طاها نگران_

 . نداشت تمامی مرد این مهربانی
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 . ممنونم_

 .داد خاتمه تماس به و کرد دعوت خودم از مراقبت به را من گرمی به محبتش پر لحن

 . گرفتم را مهتاب ي شماره بالفاصله

 از بعـد  را گوشـی  کـنم  فرسـت  آنکـه  از قبـل  چـون  بـود  نشسـته  منتظـر  دسـت  به گوشی علی مثل هم او انگار
 . داد جواب بگذارم گوشم کنار گیري شماره

 ؟ نجوا_

 . لرزاند را دلم اش سراسیمه لحن

 . مهتاب سالم_

 . غرید

 ؟ سالمی ، مار زهر و سالم_

 ! بود محبتش این

 ! سالمم آره_

 . نالید بغض با

 ! دي نمی منو تماس جواب و سالمی کنی می غلط_

 . خندیدم

 . نداشتم آنتن خدا به ببخشید_

 . شد مهربان لحنش بالفاصله

 نمـی  اجـازه  خـدا  بـه ...  بکشـی  راحـت  نفـس  یـه  ذاره نمـی  کـه  کنـه  لعنـت  سـعیدو  خدا...  الهی برات بمیرم_
 . تهران میارمت زودي...  بمونی اونجا زیاد دم
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 . خندیدم تلخ

 ... فقط...  خوبه من جاي نباش نگران...  برم قربونت_

 . خوردم را حرفم ي ادامه

 بـه  امـا  دهـد  اطـالع  او بـه  را مـن  اوضـاع  و بدهـد  پیـام  رادمهـر  بـه  بخواهم مهتاب از گرفتم تصمیم لحظه یک
 . شدم پشیمان سرعت

 ؟ نه یا است درستی کار دانستم نمی

 تمـام  مثـل !  کنـد  ام مسـخره  مهتـاب  ترسـیدم  مـی  سـویی  از کـنم  خبـر  بـا  را او که نبود دلم در  دل سویی از
 ! دانشگاه روزهاي

 . پرسید دید که را سکوتم

 ! بگو... نکن تعارف من با خدا رو تو نجوا...  ؟ چی فقط_

 !؟ بگویم

 ! نه مغزم و بگوید خواست می دلم

 . سرکش دل این از امان و

 ... خب...  راستش...  خب...  مهتاب_

 . غرید کالفه

 ! کنی هوا خواي نمی که آپولو...  دیگه بگو نجوا واي_

 . کردم باز دهان مردد

 ! شناسی می که رو رادمهر...  مهتاب_

 . پرسید طوالنی مکثی با
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 ؟ کیه رادمهر_

 ! خدایا آخ ، کشیدم پوفی

 . انجمنه توي که کامیاب. ر همون_

 . گفت خنده با بیاورد خاطر به باره یک که انگار

 !؟ خب...  خب_

 ! گفتم می چه

 . بود سخت چقدر

 ؟ بدي پیام بهش تونی می...  ببین...  خب_

 . پرسید مبهوت ، سکوتی از بعد

 ؟ کنم چیکار چـ_

 . بودم افتاده گیري عجب ، خاراندم را سرم

 . افتاده اتفاقاتی چه شدم اتوبوس سوار که زمانی از که بده توضیح دقیق و بده پیام...  رادمهر به_

 ... سکوت

 ... سکوت

 ... سکوت

 . شد منفجر یکباره و

 !بودي؟ ارتباط در کامیاب با تو دختر_

ــراي شــدم مجبــور کــه بــود زده هیجــان و بلنــد آنقــدر صــدایش  موبایــل از گوشــم ي پــرده ســالمت حفــظ ب
 . بگیرم فاصله
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 بهـش  تـونی  مـی ... دونـه  مـی  مـوردم  در رو چیـز  همـه  خـب ...  یعنـی ...  حـدي  تـا ...  آره خـب ...  که ارتباط_
 ؟ بدي پیام

 ! بلند بلند ، خندید

 چطـوري !  دارد تـو  بـه  سـر  کـه  بتـرس  نجـوا  از ، دارد هـوي  و هـاي  کـه  نتـرس  آن از گـه  می همیشه مادرم_
 ! اوهو اوهو!!  رادمهر!  شدین همدیگه ي خاله پسر زودي چه ؟ نگفتی چرا ؟ دیوونه کردي تورش

 . پرسیدم تاکید به خنده با

 ؟ نه یا دي می پیام مهتاب_

 . داد پاسخ ساختگی قهري با

 ! گرفتی ماهی شاه گفتی می من به که اومد می پیش موقعیت این باید!  ها باشه یادت_

 . خندیدم باز

 !؟ دي می پیام مهتاب_

 . شد تسلیم

 ! بابا خب خیلی...  خب خیلی_

 

 ]17:52 16.02.17[, ناجی نجواي رمان

 چهارم_و_هشتاد_پست#

*** 

 : رادمهر
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 . دویدم می داشتم هنوز ، بود کرده منجمد را ام ریه گاهی صبح ي زده یخ و سرد باد

 . کردند می بازي و پریدند می پایین و باال هیجان و انرژي از پر من از تر جلو " هیرو " و " هانی "

 . بود آورده لبم به لبخند ، همیشگی یارِ دو این بازیگوشیِ تصویر

 . داشتم احتیاج دویدن این به واقعا

 و خــودش از خبــري و شــود آنالیـن  او کــه امیــد ایــن بـه  بــودم نشســته لبتــاب پـاي  وار دیوانــه را شــب تمـام 
 ! هیچ...  اما بدهد سالمتش

 . نداد جواب اما گرفتم تماس بار دو یکی ، نبود خبري هم خاله از

 وقـت  واقعـا  حـاال  امـا  ، بگـذارد  جـا  را موبـایلش  رود مـی  بیـرن  خانـه  از کـه  زمـانی  آمـد  می پیش وقتها خیلی
 . شدم می خفه داشتم نگرانی و کنجکاوي از من که حاال ؛ نبود فراموشی این براي مناسبی

 بـه  دانسـتم  مـی  کـه  افتـاد  یـادم  دوبـاره  وقتـی  ، بگیـرم  تمـاس  خالـه  با دوباره نشد فرصت دیگر هم آن از بعد
 . کنم زده خواب را او دوباره خواستم نمی و است شب نیمه ایران وقت

 . بودم عصبی و کالفه اندازه از بیش خودم دست از

 . بود نمانده باقی چیز هیچ تقریبا ؛ شناختم می که رادمهري آن از

 . نبودم ، درگیر و عصبی آدم این من

 . بودم جهان مرد ترین آرام ، خودم تنهایی کنج ، داشتم آرامش من

 . داد می عذابم بدجوري اضطراب و استرس این

 . نداشتم دلشوره به عادت

 . بود کرده ام دیوانه ، داد می جوالن سرم در دیشب از که فکري ، کنار به ها این ي همه

 مـن  ، بـوده  راسـت  نجـوا  هـاي  گفتـه  تمـام  شـود  ثابـت  اگـر  کـه  بـود  آن درگیر ذهنم گذشته شبِ دقایقِ تمام
 !؟ بکنم خواهم می چه
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 ایـن  روحِ لطافـت  بـه  کمـال  و تمـام  را دل و ببـازم  هـم  را عقلـم  ي مانـده  تـه  مثقـال  یـک  همـین  خواستم می
 ؟ ببازم دختر

 ؟ چه آخرش

 ؟ شوم عاشق خواستم می

 !؟ کردن عاشقی و من...  من

 ؟ دادم می راه ام شده محافظت شدت به تنهاییِ حریمِ به را او باید

 . شوم انتخاب به مجبور خواست نمی دلم

 !؟ عاشقی یا ام داشتنی دوست و همیشگی ي دغدغه بی و راحت زندگی

 !؟ عاشقی

 ؟ شوم عاشق بودم بلد اصال

 .  کرد نمی تابعیت قانون این از عشق ، بس و بودم خودم ، ام زندگی اولویت همیشه

 . بودم بیزار ، عشق قانونیِ بی از من

 . خورد می را مغزم داشت خوره مثل ، حل راه بی ي مسئله این

 "! ؟ چه آخرش " زد می نهیب مدام عقلم

 ! دانم نمی...  عشق...  اما کردم می کمکش بیشتر ، بوده راست نجوا حرفهاي تمام شد می ثابت اگر

 . کردم نمی شروع احساس با ، بود بازي شبیه بیشتر من براي رابطه این که اول روزهاي آن کاش

 آنچـه  از بـیش  نجـوا  دادم نمـی  اجـازه  و جنگیـدم  مـی  ، " شـدن  پرسـتیده  " شـیرینِ  ي وسوسـه  آن بـا  کاش
 . کند درگیرم را احساسش بود

 . کردم می باز او با را صحبت سر همفکر یک عنوان به فقط کاش
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 . کرد نمی طغیان حد این تا من به اش دیرینه عشقِ شاید اینطوري

 خـودم  ، پرسـتد  مـی  را مـن  عاشـقانه  سالهاسـت  بـود  گفتـه  اینکـه  بـا  ، کـردم  شـروع  او بـا  خودم را عشق بازي
 . شدم مهلکه این وارد

 . ترسیدم می...  بود شده جدي شوخی شوخی که حاال اما

 . بشوم آرامشم و تنهایی خیال بی توانستم نمی

 . داشت استرس بدون و آرام را یک من زندگی

 جـرأت  بـه  کـه  محبـوبم  انـدامِ  درشـت  هاسـکی  سـگ  دو ، هیـرو  و هـانی  بـا  سـاحل  کنـار  دویـدن  همین مثل
 .  داشتند راه من خلوت به که بودند موجوداتی تنها

 . ام خانه ي زده یخ بالکن در وداغ تلخ ي قهوه یک نوشیدن یا

 . خواب هنگام ، الیت موزیک یک به سپاردن گوش و

 ؟ کنم اضطراب عمر یک درگیر را خود و بکنم چیزها این از دل توانستم می چطور

 ! نجوا آخ...  ، نجوا سویی از

 ؟ نداشت دوست را لطیف موجود این شد می مگر

 . باشد عاشق تا بود آمده دنیا به انگار که اویی

 . زد باز سر دویدم از پایم

 . کردم تازه نفسی و شدم خم زانو بر و ایستادم

 . دم صداز بلند و انداختم کار به را ام زده سرما ي حنجره

 ! وایسا...  هیرو_

 . چرخید من سمت و ایستاد بالفاصله
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 . دادم تکان برایش دستی " بیا "  نشان به

 هـم  هـانی  ، برگشـت  مـن  سـمت  بـه  و کـرد  پارسـی  رفـت  مـی  پـیش  کنـان  خیز و جست هنوز که هانی براي
 . افتاد راه سرش پشت

 . نشست لبم بر لبخندي

 ! ام داشتنی دوست پسرك...  آه

 . کشیدم گوششان و سر به دستی رسیدند که من به

 ! سرده ، دیگه بریم_

 . گشتم برمی باید بالخره اما نبود کمی راه ، ماشین سمت کردم کج راه

 . کنم چک را نجوا نبودن یا بودن آنالین دیگر بار تا کشیدم بیرون جیب از گوشی

 را او از خبـري  بـی  جـور  اینقـدر  تـا  گـرفتم  مـی  او از تمـاس  ي شـماره  یـک  کـاش  گفـتم  می خود با سویی از
 . نیاید بیش وابستگی این از بیش تا باشم داشته او با تلفنی ارتباط خواستم نمی سویی از.  نکشم

 پریشـانم  افکـار  درگیـر  آنقـدر  مـن  و بـود  گرفتـه  تمـاس  بـار  سـه  خالـه  ، خـوردم  جا کردم روشن که را گوشی
 . نشنیدم که بودم

 . بود قبل ي دقیقه چند همین به مربوط تماسهایش زمان چون بود زده سرش به خوابی بی انگار

 . گرفتم تماس او با و زدم اسمش روي زده هیجان

 ؟ بشنوم چه دارم دوست دانستم نمی

 

 ]17:52 16.02.17[, ناجی نجواي رمان
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 دختـرك  ایـن  بفمهمـم  و ؟ نـدارد  وجـود  نـامی  فالحـی  اصـال  و اسـت  دروغ ام شـنیده  نجـوا  از چـه  هـر  بگوید
 شـود  راحـت  خیـالم  عـوض  در و شـود  ویـران  ام سـاخته  او از ذهـنم  در کـه  ایـی  فرشـته  آن و انداختـه  دستم

 . شکند نمی را کسی دل ام انداخته راه که عشقی بازي که

 و بکنـد  تـر  خـدایی  ذهـنم  در را او و دارد حقیقـت  ام گفتـه  دیـروز  کـه  اطالعـاتی  ي کلمـه  بـه  کلمـه  بگوید یا
 . بگذارد تنها وحشتناکم وجدان عذاب با را من

 . داد پاسخ نکشیده بوق دو به

 . رفت باال قلبم ضربان

 ؟ پسرم کجایی ؟ رادمهر الو_

 ؟ بد یا دارد خوب خبرهاي بفهمم لحنش از توانستم نمی چرا

 ! است کدام دقیقا خوب خبر دانستم نمی هم خودم که بود آنجا درد

 . نشنیدم ، کردن می صدا و سر ، بیرونم هانی و هیرو با ، خاله ببخشید_

 . آمد نمی خوشش سگ از ، کند نثارم ناسزایی یک که است االن دانستم می

 ؟ داري رو هیوال تا دو اون هنوز تو پسرم واي_

 ، بـود  دیـده  را هیـرو  و هـانی  ونکـوور  بودنـد  آمـده  مـادرم  بـا  تابسـتان  کـه  پـیش  سال دو بار آخرین ، خندیدم
 . بودند ماهه 8 یا 7 هنوز موقع آن

 ! دارمشون هنوز...  خاله آره_

 . کشید تاسف به هوفی

 . بزند حرفی باره این در دوباره ندادم مهلت

 ؟ خبراس چه ببینی رفتی ؟ کردي چیکار خاله_

 . کرد مکثی
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 آدرسـی  اون بـه  رفـتم  افتـادم  راه زود صـبح  کـه  شـدم  نگـران  دیشـب  اونقـدر  امـا  ، هـا  داشتم کار کلی امروز_
 . کردي ایمیل که

 . شد جمع استرس با مشتم

 ؟ خب_

 . کرد تازه نفسی

ــق_ ــی طب ــه آدرس ــتم دادي ک ــا ، رف ــراف اون اتفاق ــه اط ــواده ی ــتن خون ــه هس ــون ک ــد دخترش  روزي چن
 . اونا سراغ رفتم یکراست ، بودم شده صمیمی مادره با ما ، بود بستري ما بیمارستان

 !؟ دیگر گفت نمی چرا

 !؟ گفت می داشت

 ! فهمیدم نمی چرا پس

 ؟ خب_

 . خندید

 ! دیگه گم می دارم هولی چقدر پسرم_

 . بودم هول زیادي من ، خدا ي بنده گفت می راست ، کشیدم پوفی

 . بدونم زودتر خوام می فقط...  ببخشید_

 . خندید

 خیلـی  ، بـود  خـودم  درمـان  تحـت  مـدت  یـه  دخترشـون  کـه  خونـواده  اون ي خونـه  رفتم...  باشه خب خیلی_
 مــن کــه بــوده مشــکلی دخترشــون اخیــر آزمــایش تــوي ترســیدن طفلکیــا ، اومــدن چــرا کــه کــردن تعجــب
ــه در اومــدم پاشــدم شخصــا خــودم ــواده اســم کــه بعــد.  شــون خون  بیشــترم حتــی آوردم رو فالحــی ي خون
 .کردن تعجب
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 ؟ مگر داشت تعجب

 ! شناختند نمی محل آن در را نامی فالحی اصال شاید

 . بود گفته دروغ نجوا شاید

 ؟ چرا تعجب_

 . خندید

 . فالحی ي خونواده پسر مورد در تحقیق اومدم خواهرم یا دخترم واسه کردن فکر_

 ؟ داشتند وجود پس

 ؟ خب_

 . کرد تازه نفسی

 اومـدم  مـنم  ، م خـواهرزاده  خواسـتگاري  اومـدن  فالحـی  ي خونـواده  ایـن  کـه  گفـتم  ، نبـاختم  رو قافیه منم_
 . تحقیق

 . داد باال ابرو

 ؟ بدي شوهر منو خواي می دیگه حاال!  خاله نکنه درد شما دست_

 . شد تر عمیق اش خنده

 ! شد نمی که همینجوري ، دیگه گفتم می چیزي یه باید برم قربونت خب_

 . دادم تکان خودم عاقبت آخر براي تأسف با سري

 ؟ گفتن چی ؟ خب_

 . داد پاسخ مکثی با

 . باشن خوبی آدماي نمیاد نظر به ، اما داري خونواده این با ایی رابطه چه دونم نمی پسرم ببین_
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 . کشیدم آهی کالفه

 . شنیدي چی و پرسیدي چی بگو دقیقا خاله_

 . داد پاسخ

 خونـواده  ایـن  طـرف  کـه  گـم  مـی  عزیـزه  برامـون  خـاطرت  و آشـنایی  شـما  چون راستش گفت خانومه اولش_
 جـز  کـس  هـیچ  بـا  امـا  سـاکنن  محلـه  ایـن  تـوي  عمـره  یـه  ، غـریبین  عجیـب  آدماي گفت چرا پرسیدم ، نري

 ؛ کـنن  نمـی  صـحبت  هـم  بـا  اینـا  مـورد  در هـم  همسـایه  از کـدوم  ،هـیچ  ندارن آمد و رفت خودشون فامیالي
 کـدوم  هـیچ  امـا  ، پسـر  تـا  سـه  و دارن دختـر  دونمیـه  مـی  کـه  اونجـا  تـا  گفـت  ، دارن وجـود  که انگار نه انگار

ــدگی حســابی درســت ــه زنــش کــه بزرگشــونم پســر ، گرفتــه طــالق کــه دخترشــون ، نکــردن زن  بــی درد ی
 کوچیکـه  پسـر  ، شـد  فـوت  بـود  نیومـده  دنیـا  بـه  ش بچـه  هنـوز  هـم  وسطیش پسر ، شده فلج گرفته درمونی

 نـامزدي  حتمـا  ، زادتـون  خـواهر  خواسـتگاري  اومـده  میگـی  شـما  حـاال  داره نـامزد  گفـتن  مـی  که هم که هم
 چـون  باشـن  تـاجر  فقـط  نمیـاد  نظـر  بـه  امـا  تـاجرن  مـیگن  ، نیسـت  معلـوم  بارشونم و کار!  زده هم به قبلیشو

 دختـر  گفـت  ، میـاد  کجـا  از پولشـون  نیسـت  معلـوم  امـا  پولـدارن  هـم  خیلـی  ، پولـدارن  ، دارن نفـوذ  جا همه
 فـوت  بعـد  کـه  هـم  وسـطی  عـروس  ، شـده  گیـر  زمـین  کـال  کـه  بزرگشـون  عـروس  ، خونواده این دست ندین

 زده مـی  کـتکش  کوچـه  تـوي  بـزرگش  شـوهر  بـرادر  بـود  دیـده  شـوهرم  بـار  یه کنه می زندگی اونا با شوهرش
 . کردن حبسش خونه تو انگاري  ، ندیدش هیچکس بعدم به اون از ،

 . ماند باز رفتن از پایم

 . افتاد پایین و خورد سر گوشم کنار از موبایل همراه دستم

 . شد آوار سرم بر و چرخید و چرخید و چرخید دنیا

 ! گفت می راست نجوا

 ... واي

 ! گفت می راست نجوا
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 . شد رها کتفم بر یکباره عذاب از کوهی انگار

 . نیافتم که کردم ستون زانو بر دست ، زدم خم

 . برداشتند ترك هایم استخوان تک تک انگار

 ! من بر واي

 . نداشتم اش دروغگویی به اطمینان اینقدر کاش

 ... کاش

 !؟ چه کاش

 !؟ بکنم خواستم می چه لعنتی درد وجدان این با

 و ایســتادم زور بــه ، زد مـی  صــدایم و کشــید مـی  داد خــط آنســوي داشـت  تقریبــا کــه خالـه  نگــران باصـداي 
 . دادم پاسخ

 ؟ خاله جانم_

 . پرسید وکالفه نگران

 

 ]17:52 16.02.17[, ناجی نجواي رمان

 نــدادي جـواب  زدم صــدا هرچـی  خودتــو امـا  شــنیدم مـی  رو ســگهات و دریـا  صــداي ؟ رادمهـر  شــدي چـی _
 . شدم نگران

 . کرد می ساطع گرما ، گداخته آهنی مانند که کشیدم صورتم به دستی

 . کردي جمع اطالعاتو این که ممنون...  خوبم...  خاله هیچی_

 . شد نمی محو صدایش از نگرانی
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 ... نگرانتم خدا به ؟ دارن تو به ربطی چه خونواده این گی نمی چرا ؟ خاله چته تو ، پسرم رادمهر_

 . کشیدم آهی

 ! سیاه و سرد

 ؟ گفتم می چه

 !؟ باخته من به سالهاست را دلش که است اسیر ي فرشته یک ، خوانواده این عروس!  جان خاله که

 یـا  بنشـیند  نجـوا  دل تنـگ  بـرود  بگـذارم  و بـدهم  دیوانـه  دلِ دسـت  زنـدگی  افسـار  دانـم  نمی!  جان خاله که
 ؟ کنم رهایش و بروم عقلم پیِ

 بـه  و شـد  حـالی  بـه  حـالی  عاشـقانه  مـتنِ  چنـد  خوانـدن  بـا  منطقـی  و معقـول  همیشـه  رادمهرِ!  جان خاله که
 ! نباید که رفت کسی دنبالِ

 . خراب احوالِ و حال این به لعنت...  آخ

 . نالیدم تنها ، خاله گفتن " رادمهر...  رادمهر" جوابِ در

 ! کنیم می صحبت بعدا...  نیست هیچی...  خاله_

 . انداختم جیبم در را گوشی و کردم قطع را تماس بزند دیگري حرف کند فرصت آنکه از قبل و

 . گرفتم چنگ به مو و نشستم ساحل هاي شن روي ، همانجا

 ! بد یا است خوب دانستم نمی هم هنوز که خبر این داشت دردي عجب

 

 ]23:57 17.02.17[, ناجی نجواي رمان

 پنجم_و_هشتاد_پست#

*** 
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 . شوي غرق وارت دیوانه افکارِ در نکند خدا

 . بود شده ظهر ، آمدم خودم به ، هانی پارس بلند صداي با وقتی

 . کرد ام شوکه و آورد هجوم گوشم به یکباره اطراف صداهاي ؛ چون بودم شده کر لحظه آن تا انگار

 واقعـا  آنکـه  بـی  ، مبهـوت  و گریبـان  در سـر  طـور  همـان  ، بـودم  زده زل دریـا  خـروش  به که شد می ها ساعت
 . ببینم را دریا

 ! دیدن بدون ، بودم شده خیره فقط

 . بودم دلگیر و حال پریشان

 . شد می تکرار مدام و مدام سرم در نجوا حرفهاي ي واژه به واژه

 . داشتم را ایی هسته انفجار یک ي بازمانده به شبیه حسی

 ! زده بهت...  گیج...  گنگ

 . نبود تعادل حفظ براي توانی تنم در ، برخاستم و کردم ستون سرد شنهاي بر دست زور به

 . خوردم سختی سکندريِ

 ! لعنتی

 ! لعنتی

 ماننـد  داشـت  ، بـود  تـر  واجـب  شـب  نـان  از او بـراي  مـردم  میـان  شخصـیتش  حفظ که اداب به پایبند رادمهرِ
 . خورد می تلوتلو ساحل در ، خراب مستیِ

 . کرد منهدم را من تمام...  بخواهد آنکه بی ، بداند آنکه بی ، باشد آنکه بی...  نجوا

 . بود ریخته هم به چیز همه...  جسمم ، روحم ، قلبم

 ... خواستمش می
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 . خواستم می وجود تمام با را نشین قفس زخمیِ عشقِ مرغ آن

خواستمش می...  افکارم تمام برخالف ، عقایدم تمام برخالف ! 

 فهمیـدم  کـه  شـد  همـین  خشـمگین  دریـاي  بـه  رو ، زده یـخ  سـاحلِ  در نشسـتن  کـور  و کر ، ساعتها ي نتیجه
 ! خواهمش می ، نشناخته و ندیده

 ؟ نخواست را او شد می مگر...  اما داشت وجود نشدنی حل ایی فاصله داشتن با خواستن میان گرچه

 . مدتم طوالنی هايِ ناباوري این به لعنت آخ

 . کردم نمی باورش که بود عشق از لبریز و لطیف شخصیتش آنقدر

 . باشد آمده در انسان قالب به چنین این ایی فرشته که کردم نمی باور...  نه

 . کرد ام بیچاره که بود سخت و ویرانگر آنقدر کردنش باور و

 . رساندم ماشین تا کشان کشان را خود

 . ترکید می داشت سرم

 . نشستم فرمان پشت خود و کردم باز سگهایم براي را در

 . زدم استارت

 . کلمه یک سمت کشید پر فکرم

 ! " ناجی "

 ؟ ناجی گفت می من به چرا

 . نبود مهم برایم حال به تا اصال شاید...  بودم نکرده توجه قضیه این به حال به تا

 . نداشت اهمیتی حال به تا...  نه

 !؟ ناجی گفت می چرا لعنتی
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 . آمد در استخوانهایم داد که نشست فرمان بر چنان مشتم

 . کردم می بازي لحظه همین تا که منی براي ، بود سنگین زیادي کلمه این

 . نبود موفق کامال هیچکدام اما کشیدم عمیق نفس بار چند

 . نبود مساعد اصال احوالم و حال ، کنم رانندگی االن توانستم نمی ، کردم خاموش را ماشین

 .  کشیدم بیرون را ام گوشی و بردم فرو جیب در دست

 اینقـدر  هیچگـاه  را مـن  ، داشـت  هـم  حـق  ، شـده  نگـرانم  دانسـتم  مـی  ، بـود  گرفتـه  تمـاس  بـار  چندین خاله
 . بود ندیده کالفه و هول

 . بگیرم تماس خاله با توانستم نمی حاال ؛ بود بیشتر نجوا براي من نگرانی حاضر حال در اما

 . کردم باز را اینترنت مرورگر

 . بود رسیده حتما....  بود رسیده حاال تا حتما

 . کردم تایپ را انجمن سایت آدرس

 . دوختم چشم گوشی ي صفحه به و گذاشتم دهان بر و کردم جمع مشت

 . زد می دهانم در قلبم

 . بود آنالین باید اصال...  بود آنالین حتما

 . آمد بر نهادم از آه عکسش کنارِ خاموشِ چراغِ دیدن با و کردم باز را او شخصی مشخصات ي صفحه

 ؟ بود کجا پس

 . کردم چک را شدنش آنالین زمان آخرین و رفتم اش کاربري اطالعات به

 . دادیم پیام هم به که بود شده آنالین وقتی همان بار آخرین

 . شدم کالفه
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 . شد می آنالین باید...  رسید می االن تا باید

 بخیـر  شـب  او بـه  آنکـه  از بعـد  درسـت  آنشـب  دیـدم  تعجـب  کمـال  در و برگشـتم  او هـاي  پست ي صفحه به
 . است گذاشته جدید پست یک ، رفتم و گفتم

 . نشست لبم بر تلخ لبخندي

 . داشت دیگر بویی و رنگ من براي حاال او هاي نویس ستایش

 . خواند می را کلماتش قلبم...  نه چشمم حاال

 . هستم من ، نظیرش بی هاي واژه مخاطب دانستم می نخوانده

 ! کوتاه ي کلمه یک ، بود کلمه یک عنوانش

 " قرار "

 . کرد لمس را اش نوشته انگشتانم سر

 . نوشید جرعه جرعه را کلماتش نگاهم

 ... عمر یک همین قرارمان "

 ...چکاوك خواب به مانده قدم یک

 ... نبودن کوه پشت

 ... آغوشت کنج درست جایی

 ... زدن پلک مهلت درازاي به قرارمان

 ... اشک قطره یک همان سنگینی به و

 ! زند می آرام که...  قلبی نامنظم موسیقی از پر

 ... قرارمان
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 ... تو انگشتان میان جایی

 من چشمهاي و

 ... تو هاي اشک از گیرد می مدام که هایی نفس و

 ... خواند می زمزمه که ایی حنجره و

 ... قرارمان

 ... برداشته ترك هاي استخوان تمام کنار

 ... پوست کبود نقش و

 ... پیچد می گوش در که سوتی و

 ... جوید می را تو دست که دستی و

 ... قرارمان

 ... نفسهایت حرم نزدیکی به

 ... ما دستهاي دوري به و

 ... جویدت می که لرزانی مردمک کنار

 ... قرارمان

 ... شعرهایم پشت

 ... حرفهایت کنار

 قلبم افق در

 ... بودن نماز از بعد
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 ... قرارمان

 ... بودنت

 ...بودنم

 ... رفتنت

 "...  مردنم

 . نداشتم را کردنش پاك توان ، اما چکید اشکی

 . بود گرفته آغوش در را من روحش

 . بودم ور غوطه هایش واژه نابِ عسل اقیانوسِ در

 . شهدآگین ي خلسه یک حس

 . بود کیمیاگر دختر این

 

 ]23:57 17.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . کشید می بیرون عشق به شبیه چیزي داشت من وجود هیچِ از او

 . بود قوي فشار برقِ یک شوك مثل جدید پیام هشدارِ صداي

 . شد جابجا صدا این تلنگرِ با مغزم که بودم کلماتش لذت در غرق آنقدر

 . پیچید هم به پایم و دست

 ! بود نجوا حتما...  بود نجوا واي

 ! دیگر بود نجوا...  اما شوم دستپاچه که بود مسخره

 . زد یخ دستانم و کردم باز را پیام
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 . شناختم نمی ، بود داده پیام که را کاربري

 . نبود نجوا که بود این مهم ، است کسی چه نبود مهم اصال

 : بود نوشته ، بازکردم را پیام حوصله بی و حال بی

 "! ؟ رادمهر آقا ، سالم "

 . بود "کامیاب.ر" ، دیگر مجازي هاي محیط ي همه مثل اینجا نامم ، رفت درهم اخمم

 . است رادمهر نامم دانست می کسی کمتر

 . بود خودش عکس اگر البته ، رو سبزه و جوان دختري ، انداختم عکسش به نگاهی

 . نداد مهلت مغزم فضول بخش آن اما ندهم پاسخ گرفتم تصمیم اول ، دادم جلو دهان

 : نوشتم

 " ؟ بفرمایید "

 

 ]18:15 18.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ششم_و_هشتاد_پست#

 . شدم پشیمان جواب فرستادنِ از بعد بالفاصله

 . نداشتم کردن چت ي حوصله

 . بود نگذاشته برایم حوصله و حال نجوا از خبري بی

 . زدم استارت دیگر بار ، کالفه و انداختم کناري صندلیِ روي را گوشی

 . بمانم ساحل این در شد نمی که عمر آخر تا ، کنم رانندگی توانستم نمی که جهنم به
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 راه از کـه  کـس  هـر  بـا  و بنشـینم  کـار  بـی  نوجـوانِ  پسـرِ  یـک  مثل که بود آن از بهتر پریشان حالِ با رانندگی
 . کنم چت رسد می

 . کردم حرکت و کوبیدم گاز بر پا

 . کردم تجربه کوتاه خیابان چند همان در را عمرم رانندگی وارترین دیوانه اما نبود خانه تا زیادي راه

 . برسم خواست می دلم فقط

 . کردم می پیدا آرامش ایی ذره ؛ هایم تنهایی امنِ همیشه حریمِ میانِ ، ام خانه در شاید

 پـارك  مـن  ماشـین  جـاي  را ماشـینش  کـرد  مـی  سـعی  داشـت  کـه  جیسون دیدنِ با شدم پارکینگ وارد وقتی
 . نداشتم را اش حوصله ، برآمد نهادم از آه کند

 تفـریح  یـا  مهمـانی  بـه  خـود  بـا  را مـن  تـا  اسـت  آمـده  تعطیـل،  روزهاي تمام ي نانوشته قرار بر بنا دانستم می
 . کند دعوت جمعی

 .  شدم پیاده و برداشتم را ام گوشی و کردم پارك ایی گوشه

 . افتاد من به جیسون چشم ، کردم می باز هیرو و هانی براي را در داشتم وقتی

 . بود خبر بی اونم اما.  عمران دیدن باشی رفته کردم می فکر ؟ پسر بودي کجا ؟ رادمهر اومدي_

 . رفتم سویش به و بستم را در

 . بودم ساحل_

 . زد بیرون حدقه از چشمش

  ؟ کردي می چیکار ساحل روز وقت این_

 زود صـبح  دانسـت  مـی  او چـون  شـد  مـی  تـر  عجیـب  مـاجرا  " دویـدم  مـی  " گفتم می اگر ، انداختم باال شانه
 . کشد نمی طول قدر این هم هیچوقت و روم می دویدن براي
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 هـرروز  از سـاعت  هـر  دانسـت  مـی  دقیقـا  جیسـون  کـه  بـود  روال بـه  رو و مرتـب  ام روزانـه  هـاي  برنامه آنقدر
 . کنم می چکار و هستم کجا دقیقا

 ! است شده دیوانه رادمهر گفت می دل در داشت هم باز حتما ، داد تکان سري

 ... اونجا ببرم رو تو شده طور هر که فرستاد منو ، کرده درست استیک کلی نهار براي سوزان_

 . داد ادامه چشمکی با و انداخت باال ابرو

 ! هست هم ونسا_

 . نشست لبم بر پوزخندي

 . بود موفق دندانپزشک یک و سوزان دوست ، ونسا

 . نفسگیر و کننده خیره ظاهري با زنی

 . بودمش دیده داد می ترتیب سوزان که هایی مهمانی در با چند

 . بگذري آنها از راحتی به توانستی نمی که بود زنانی آن از

 . بود لذتبخش دیدنش اما باشم داشته ایی عالقه او به اینکه نه

 . داد می قلقلک را مردي هر احساسات که بود زیبا آنقدر

 . است ایرانی ، مادري طرف از دانستم می

 . کرد می صحبت شیرین اما شکسته پا و دست را فارسی

 را او اسـم  عمـدا  هـم  خـاطر  همـین  بـه  ، آیـد  نمـی  بـدم  ، او بـا  دن همکـالم  از دانسـت  می خوب هم جیسون
 . آورد

 . نداشتم هم را ونسا ي حوصله ،حتی حال آن با ، لحظه آن اما

 . کنم استراحت و خونه برگردم خوام می فقط ، برم جایی خوام نمی امروز _
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 . داد تکان هوا در دستی

 خبـري  اسـتیک  از برگـردم  تنهـا  اگـر  کـرد  تهدیـد  سـوزان  تـازه  ، گـذره  نمـی  خـوش  تو بدون ، خیال بی اوه_
 . نیست

 . کشیدم پوفی

 . بردار دست ، جیسون ندارم حوصله_

 . رفت هانی و هیرو سمت کند گوش حرفم به آنکه بی

 . بشم استیکا اون خیال بی تونم نمی ، ماشین توي بشین برو گردم برمی تا ، باال میبرم رو اینا_

 . شدم او ماشین سوار و رفتم جلو حوصله بی ، کرد بحث شد نمی جیسون با

 . بستم پلک و دادم تکیه ماشین صندلی پشتیِ به

 . نبودم حوصله بی و کالفه اینقدر هیچوقت ، باشم اینطوري خواست نمی دلم

 . خواست می را سرزنده و انرژي پر رادمهر آن دلم

 . بود نشده آشنا نجوا با هنوز که همان

 ... نجوا راستی

 !؟ باشد شده آنالین داشت امکان

 . کشیدم بیرون جیب از گوشی فکر این با

 . کردم باز را سایت

 . داشتم نشده خوانده پیام 2

 . رفتم سایت هاي پیام صندوق به دستپاچه

 . کشیدم هم در اخم
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 . داد پیام پیش ساعت یک که بود دختري همان از پیام دو هر

 . بود نشده آنالین هنوز نجوا

 . کشیدم صورتم به دستی کالفه

 "! ؟ دختر موندي کجا نگرانتم واقعا که حاال...  نجوا دیگه بیا "

 ؟ گی می چی_

 . نشست فرمان پشت و کرد باز را در جیسون

 . دادم تکان سري

 . زدم می حرف خودم با داشتم ، هیچی_

 . کرد نثارم ایی " دیوانه " زیرلب

 . برداشتم بود صندلی کنار که را معدنی آب ي شیشه انداختم باال شانه

 . شد کشیده موبایل سمت نگاهم دوباره و دادم لم صندلی روي

 . زدم زل ، نخوانده پیامِ دو آن به و بازگشتم سایت هاي پیام ي صفحه به دوباره

 . بود " کوچولو ماه " ؛ رو سبزه دخترِ آن کاربري نام

 یـک  کـردن  پیـدا  پـی  در شـاید  احتمـاال  کـه  سـت  امـروزي  حـالِ  خجسـته  دختر یک بزنم حدس توانستم می
 . است جدید مجازي پسر دوست

 . ریختم دهان به آب ایی جرعه کردم می باز را اولش پیام که حالی در

 " بدم پیام شما به خواست من از نجوا ، هستم مهتاب من ، رادمهر آقاي سالم "

 . پرید گلویم به آب و زد بیرون حدقه از چشمم

 . افتاد دستم از گوشی که شدید آنقدر ، افتادم سرفه به بالفاصله و آمد بند نفسم لحظه یک



242 
 

 . چرخید سمتم به دستپاچه و کوبید ترمز روي بپیچد اصلی خیابان به خواست می تازه که جیسون

 ؟ شد چی رادمهر_

 

 ]18:15 18.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . بردم باال بودن خوب نشان به دست و دادم نجات خفگی از را خود سنگین ي سرفه چند با

 ! خوبم خوبم_

 . انداخت راه را ماشین دوباره کنان غرغر

 ! بخوره آب لیوان یه تونه نمی حتی که شده مرگش چه این دونم نمی من_

 بـار  و گشـیدم  اش گرفتـه  خـاك  ي صـفحه  بـه  دسـتی  و برداشـتم  بـود  افتـاده  پـا  زیر که را گوشی و شدم خم
 . برگشتم سایت به دیگر

 ؟ بودم زده توهم

 !؟ نجواست طرف از بود نوشته

 ؟ کند می کمکش گفت می که بود دوستش همان

 ! مهتاب!  هان ؟ مریم...  مهسا ؟ خدایا بود چه اسمش

 . کشید باال قلبم ضربان

 ؟ داد می پیام من به دوستش ، نجوا جاي به که بود افتاده اتفاقی چه

 . باشد نیامده نجوا سر بالیی که امید این به کردم باز را دوم پیام زده هول

 "!  کنید خبرم بودید وقت هر لطفا ، نیستین آنالین انگار "

 . کوبیدم پیشانی به محکم اختیار بی
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 . زد غر لب زیر هم باز کرد نگاهم چپ چپ جیسون

 . غریدم او به توجه بی

  ؟ اومد می زمین به آسمون افتاده اتفاقی چه نوشتی می االن اگه مثال!  احمق ي دختره_

 . داد تکان تاسف به سري جیسون

 ! فهمم نمی درست رو فارسی من گفتم بار هزار ؟ زنی می حرف من با داري_

 . گفتم.  دادم تکان " بابا برو " نشان به دستی

 ! نیستم تو با_

 . بردم فرو موبایل در سر باز و

 . بود آنالین ، کشیدم راحتی نفس و کردم باز را " کوچولو ماه " آن شخصی ي صفحه

 . نوشتم پیام او براي

 " ؟ نشده آنالین هنوز نجوا که افتاده اتفاقی چه بفرمایید لطفا ، آنالینم من "

 . انداختم پایم روي را گوشی کالفه

 . پایید می را حرکاتم چشمی زیر همچنان جیسون 

 . است شده مرگم چه بفهمد اینکه براي نیست دلش در دل دانستم می

 . نیاورد دوام هم آخرش

 ؟ بشه جنگ ایران توي قراره_

 . چرخاندم پنجره سمت به رو سکوت در و زدم کمرنگی لبخند استداللش به

 . داد ادامه من پاسخِ از ناامید کوتاه مکثی از پس
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 ؟ افتاده اتفاقی روشنک براي_

 . غریدم لب زیر ، کنم نگاهش که آن بی

 ! نه_

 . کشید پوفی

 ؟ بده برادرت یا مادر حال_

 . دادم تکیه شیشه به سر

 ! نه_

 . پرسید کرد می توقف قرمز چراغ پشت که حالی در

 ؟ برخوردي مشکل به مورگان با کار توي_

 . نالیدم قبل از تر حوصله بی

 ! نه_

 . برد باال صدا

 . بشنوم دروغ خوام نمی چون هیچی نگو! ؟ مرد تو مرگته چه پس_

 . انداختم باال شانه

 ! نپرس پس_

 . کشید آهی و داد تکان سري

 . بزنم حرف ندارد امکان نخواهم اگر دانست می

 . کرد سکوت را راه ي مانده باقی و دوخت چشم خیابان به



245 
 

 . رسیدیم داد را جوابم نجوا دوست که ایی لحظه درست ، نبود راهی سوزان ي خانه تا

 . کردم باز را پیام و انداختم شد می پیاده داشت که جیسون به نگاهی

 ممکنـه  مـدت  یـه  تـا  کـه  بـدم  اطـالع  شـما  بـه  خواسـت  مـن  از نجـوا  راسـتش  ؛ رادمهـر  آقـاي  مجدد سالم "
 شـهر  نزدیـک  روسـتا  یـه  تـوي  تهـران  بـه  اومـدن  جـاي  بـه  شد مجبور چون باشه نداشته اینترنت به دسترسی

 فعـال  گـرفتیم  تصـمیم  همیـنم  بـراي  ، مـن  پـیش  تهـران  میـاد  داره کـه  بـود  کرده شک شوهرش برادر ، بمونه
 " تهران نیاد

 !؟ مدت یه

 ؟ مدت چه

 ؟ سال یک ؟ ماه یک ؟ هفته یک

 ؟ دادم ازدستش

 ... حرفهایش...  هایش نوشته

 . زد شیشه به جیسون

 ! دیگه بیا_

 . شدم پیاده و کشیدم موهایم به دستی

 . نوشتم رفتم می راه جیسون سر پشت که همانطور

 " ؟ مونه می مدت چه! ؟ امنه جاش "

 . کرد باز را در سوزان

 . شدیم دعوت داخل به او همیشگیِ لبخند با

 . زدند می هم ي کله و سر بر کنسول بازي سر بر و بودند رسیده زودتر سیمریتا و عمران
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 از دسـت  مـا  دیـدن  بـا  کـه  بـود  نوشـیدنی  هـاي  لیـوان  کـردن  پـر  حـال  در و بود ایستاده آشپزخانه داخل ونسا
 . کشید کار

نشست فرمش خوش لبهاي بر ظریفی لبخند . 

 . آمد بیرون آشپزخانه از خرامان و گذاشت میز روي را بطري

 . رسید می نظر به تر زیبا بودمش دیده که بار ازآخرین

 . بود چشمانش همرنگ درست انداخته موهایش ي سوخته ي قهوه خرمن بر که رنگی عسلی هایالیت

 . آمد می چشم به فرم روي کامال اما شده الغر کمی

 ! نخواهی خواهی ، بزنی لبخند شد می باعث لبخندش

 . بوسید را ام گونه و انداخت گردنم بر دست و آمدم سمتم به خوشحالی با

 ! پسر شدي خوشتیپ چقدر! ...  بود شده تنگ تو براي دلم چقدر رادمهر واي_

 . خندیدم

 . ونسا بینمت می که خوشحالم _

 

 ]16:45 19.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ششم_و_هشتاد_پست#

 . خندید و زد کنار اش خورده فر و بلند هاي مژه مقابل از را لطیفش موهاي

 ؟ بودي کجا...  بودمت ندیده که شد می وقت خیلی_

 . افتادم راه آشپزخانه سمت دوشش دوشا

 . برگشتم که ماهه یه االن ، بودم اونجا ماهی دو ، ایران بودم رفته کاري ي پروژه یه براي_
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 . زد ام شانه به جان بی ایی ضربه

 . کنی می کار هم ایران پس_

 . دادم تکان تایید به سري

 . چرخید سمتم به و برداشت نوشیدنی لیوان یک شد آشپزخانه وارد

 ؟ خوري می_

 . دادم پاسخ کمرنگ لبخندي با

 . ممنون نه_

 . داد تکیه کانتر به

 . خریدمش فرانسه از خودم پیش ي هفته همین!  ها خوبه خیلی_

 . دادم عمق لبخندم به فقط جوابش در

 . باشد آورده خاطر به پیزي انگار ، پرید باال ابرویش

 ! چرا نفهمیدم هیچوقت که من...  خوري نمی بودي گفته هم قبال...  نبود یادم_

 . نداشتم دادن توضیح ي حوصله ، دادم باال شانه

 . شدم خیره نجوا دوست ي تازه پیامِ به و گرفتم دست در دوباره را موبایلم شد نوشیدن مشغول که او

 " نداره اینترنت به دسترسی متاسفانه اما امنه فعال جاش "

 . نجوا از خبري بی نامعلومی مدت یعنی این

 . نبود شدن محو براي مناسبی زمان ، شد می تر پررنگ داشت ذهنم در نقشش که حال

 . شد می تنگ هایش پردازي قلم براي دلم ، کنار به ها این ي همه
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 : نوشتم و کشیدم آهی

 " نذارید خبر بی هم رو من پرسیدید حالشو یا و رسید دستتون به خبري نجوا از هربار لطفا "

 ؟ رادمهر_

 . خندید ، دادم ونسا به و گرفتم گوشی از نگاه

 !؟ گفتم چی نشنیدي_

 !؟ گفت چیزي ، کردم نگاهش گنگ و گیج

 . دادم تکان سري

 ؟ گی می دوباره ؛ نبود حواسم ببخشید _

 ! داشت هم تعجب ، کرد نگاهم مردد

 !؟ پرتی حواس و رادمهر

 . کرد باز دهان داد باال ابرو

 ؟ ایران برمیگردي دوباره کی پرسیدم_

 . کشیدم آهی

 ! نجوا...  بود کرده پیدا دیگر معنی یک ، مادرم جز حاال ایران...  ایران

 ! بزند سرم به نجوا دیدن هوس و ایران برگردم ترسیدم می

 . باشد نداشته بازگشتی راه دیگر او دیدن ترسیدم می

 . بگذارم جا هم را قلبم ي مانده ته آن و ببینمش ترسیدم می

 ؟ باز نشنیدي ؟ رادمهر_
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 .  کردم نگاه دلخورش چشمان به

 ! بعید خیلی ؛ بود بعید من از حواسی بی همه این ، بودم کالفه خودم دست از

 . پاییز احتماال راستش...  برم خوام می کی کردم می فکر داشتم...  شنیدم_

 . گذاشت میز روي را لیوانش

 ؟ پاییز چرا_

 . زدم نازش از پر نگاه به لبخندي

 . ایران برم کنه می اصرار مادر تولدم براي معموال_

 . شد تر نزدیک من به قدمی  فرستاد گوش پشت را سرکشش موهاي از اي طره

 !پاییزي متولد دونستم نمی_

 بـراي  جیسـون  بـازگردم  ایـران  بـه  تولـدم  بـراي  اینکـه  از قبـل  یـک  گذشـته  سـال  ، پـاییزم  متولد دانست نمی
 . کرد دعوت هم را ونسا و گرفت تولد من

 .هستند صمیمی اما ندارند اهمیت آنقدر همدیگر براي که آدمهایی ، بودیم همین ما

 . دهد می نشان را خودش حضوري هاي مالقات در فقط که هایی صمیمیت آن از

 سـر  بـی  صـحبتهاي  و نـازك  و کشـدار  هـاي  زدن پلـک  و نـاز  و عشـوه  از پـر  و دوستانه لبخندهاي همین مثل
 . شوي کالم هم دیگري با شود می باعث فقط که ته و

 . کوبید می سرم در آمد میان به پاییز نامِ که لحظه همان از واژه ترکیب یک

 "!  من پاییزيِ شاه "

 ! پاییزم ي زاده من دانست می نجوا

 . پیچید خود به ایی لحظه قلبم
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 ! نجوا آخ

 . افتاد پایین سرم اختیار بی

 . زدم سایت به سري باز و کردم روشن و چرخاندم دست در را گوشی

 . بود نوشته نجوا دوست

 نجـوا  بـا  بتونیـد  هـم  خودتـون  خدمتتونکـه  دم مـی  رو اش شـماره  داریـد  دوسـت  اگـه  البتـه  ، حتما ، چشم "
 " باشید ارتباط در

 . ماندم مات

 !؟ اش شماره

 ؟ بگیرم تماس او با

 ؟ بزنم حرف نجوا با

 ؟ چه کرد می عاشقم و شکست می هم را استقامتم آخرین صدایش اگر

 ... خورد می ذوقم توي که بود بدصدا آنقدر اگر...  برعکس یا و

 . نبود ترسناك برایم صدا یک شنیدن اینقدر هیچوقت

 ! ترسیدم می آري

 . ترسیدم می او با زدن حرف از

 . بکنم دل او از توانستم می نه و بیافتم احساساتم دام به این از بیش خواستم می نه چون

  ؟ چه شد می وابسته بیشتر او و زدم می حرف او با اگر ، شد می هم این از تر پیچیده مسئله

 ! چه ریخت می فرو ساخته ذهنش در من از که بتی آن اگر!  نه یا

 ؟ جالبه اینقدر که داري گوشیت توي چی ؟ رادمهر_
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 . پرسیدم حواس بی

 ؟ چی_

 . خندید

 .حرفام به دي نمی گوش اصال انگار!  هیچی_

 . گفت ونسا به رو ، شد می آشپزخانه وارد اسنک بشفاب یک با لحظه همان درست که سیمریتا

 . شده صمیمی تابش لب و گوشی با رادمهر ماهه چند االن ، نیست عجیبی چیز_

 . پرسید و داد تکیه ام شانه بر دست آمیز شیطنت چشمکی با ونسا

 !؟ داري اینترنتی قرار نکنه_

 . خندید بلند صداي با سیمریتا اما رفت هم در من اخم

  کنه نمی بچگانه کاراي این از رادمهر ، ونسا بردار دست_

 . شد کوبیده سرم بر پتکی مثل سیمریتا حرف

 . کردم می را کار همین داشتم دقیقا من

 . داد می انجام را بچگانه کار این داشت واقعا رادمهر

ِ  " کـردم  شـوخی  بیخیـال  رادمهـر  اوه " بـه  توجـه  بـی  و زدم کنـار  را ونسـا  ي " ببخشـید  " بـا  کالفه و عصبی
 . زدم بیرون آشپزخانه از او

 

 ]16:45 19.02.17[, ناجی نجواي رمان
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 " غریـدم  کـرد  مـی  نگـاه  را مـن  و نشسـته  تلوزیـون  مقابـل  ، لـب  بـر  ماسـیده  ایـی  خنـده  با که جیسون به رو
 را خانـه  و برداشـتم  پـالتو  ، انـداختم  پـایین  سـر  باشـم  او تنـد  احتمـاال  جـوابِ  منتظـر  آنکـه  بی و " رم می من

 . کردم ترك

 . گرفت آغوشم در زده یخ و سرد باد گذاشتم بیرون که قدم

 . شد تمام گران و سنگین خیلی برایم سیمریتا حرف

 . بشنوم را این هیچوقت خواست نمی دلم

 . دانستند می بعید من از را آن همه که کردم می را کاري داشتم من

 . بود دار خنده و بچگانه که کاري

 . دهد انجام هرگز ، کبکبه و دبدبه همه آن با کامیاب رادمهر نداشت امکان که کاري

 . کرد می عصبی را من این

 . دادم می انجام نابهنجار کاري نباید من

 . رسیدم می نظر به روال به رو و منطقی همیشه باید من...  من

 . گرفت می دستور عقلش از همیشه رادمهر ، خواد می چه قلبم نبود مهم اصال

 احساسـام  ایـن  از بـیش  نداشـت  امکـان ...  نـه ...  امـا  دادم مـی  انجـام  نجـوا  براي آمد می بر دستم از کمکی اگر
 . کنم او درگیر را

 از بـیش  دیگـر  ، رسـیدم  مـی  نظـر  بـه  دیوانـه  مـدت  چنـد  ایـن  اطـرافم  آدمهاي مقابل که بود کافی قدر همین
 . کرد می پیدا ادامه نباید این

 . نوشتم کنم فکر بیستر آنکه بی نجوا دوست جواب در و کردم باز را سایت و کشیدم پوفی

 ". بدید اطالع من به شد خبري اگر فقط ، ندارم احتیاج ایی شماره ، نیست الزم نه "
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ــردم خــاموش را گوشــی ــداختم جیــب در و ک ــه دســتی و ان ــر و کشــیدم صــورتم ب ــدم پاشــنه ب ــه و چرخی  ب
 . برگشتم مهمانی

 

 ]19:21 20.02.17[, ناجی نجواي رمان

*** 

 هفتم_و_هشتاد_پست#

 :نجوا

 

 . بود کرده بهتر را حالم ، کوچک بهشت آن در زندگی هفته یک

 امـا  زد مـی  قلـبم  بـر  عمیـق  زخمـی  ، گذشـت  مـی  او بـی  کـه  هرثانیه و نداشت درمانی طاها دوري درد گرچه
 . یافت می التیام داشت جسمم الاقل

 . بودم فهمیده حسین آقا و بانو گلبرگ زیبايِ زندگیِ از چیزها خیلی هفته یک این در

 . رسید می نظر به ساده معلمِ یک از بیشتر خیلی که مردي ، بود روستا معلم حسین آقا

 . شناخت می دستش کف مثل را تاریخ ، دانست می فلسفه بود، بر از را حافظ دیوان تمام

 . زد می سفال به دستی هم گاهی بود ماهر نجار یک ، ها این تمام کنار در

 . کرد می کار روستا بهداري در و بود پرستار بانو گلبرگ

 . بود حریف فن همه آشپزِ یک ، کرد می کار منیاتور ، بافت می فرش

 مـادرِ  ي خالـه  اینکـه  بـا  بـودم  فهمیـده  ، خانـه  صـفاي  بـا  ایـوان  در ، بـانو  گلبـرگ  بـا  شبم هر صحبتاي پی در
 . دارد سنی اختالف علی مادر با ماه چند تنها اما است علی
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 خـانواده  پـدر  بـراي  ، بفرسـتند  بخـت  ي خانـه  بـه  پـایین  خیلـی  سـن  در را دختـران  بوده رسم قدیم گفت می
ــه ــوده سرشکســتگی ي مای ــر ب ــه در دختــرش اگ ــدري ي خان ــه پ ــوغ ب ــادر ، برســد بل ــرگ م ــار ، گلب  11 انگ

 . بود شده مادر سالگی چهارده و کرده ازدواج سالگی

 تـرین  بـزرگ  ، آمـده  دنیـا  بـه  کـه  او ، بـوده  آنهـا  تغـاري  تـه  گلبـرگ  و داشـته  بچـه  هشـت  مـادرش  گفت می
 . است بوده باردار را علی مادرِ ، هم خواهرش

 گلبـرگ  و بـود  رزمنـده  حسـین  آقـا  وقتهـا  آن ، بودنـد  شـده  آشـنا  هـم  بـا  جنگ اوایل حسین آقا و بانو گلبرگ
 . کرد می خدمت جبهه در پرستار عنوان به هم بانو

 دیـروز  همـین  انگـار  کـه  کردنـد  تعـرف  بـرایم  تـاب  و آب بـا  چنـان  دونفـري  را هیجانشـان  از پـر  عشقِ داستان
 . است کرده وصل سرم او براي بانو گلبرگ و درمانگاه به اند آورده خورده ترکش پاي با را حسین آقا

 . بود فرزند دو هم نشیب و پرفراز عشقِ این حاصل

ــام بــه پســري و خوانــد مــی موســیقی پایتخــت در کــه  " دلنــواز " نــام بــه دختــر  خلبــانِ کــه " ســرفراز " ن
 . بود مسافربري هواپیماهاي

 . خواست می آنها زندگی شبیه زندگی یک دلم...  ؟ چرا دروغ اما نبودم حسود

 . دیرینه عشقی آرامشِ از پر

 . بزنی لبخند توانستی می اش لحظه هر به که آرام آنقدر

 . زدم یخ یکباره دلنشین و بهاري هواي آن در ، آمد کش تلخ لبخندي به لبم

 . دادم تکیه دیوار به و کردم بغل را خود لرزان بازوان

 ! تنهایی به لعنت

 ! بندي می قندیل گاه هم تابستان وسط که است یخبندان آنقدر وجودت درون

 . معطر سرخِ رزهاي کنارِ درست جایی ، بودم نشسته خانه هاي پله روي
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 . من جز بود عالی چیز همه اینجا

 ! بیچاره دلتنگ منِ

 . تنهایی و درد و بود رنج همه آخر در نشستم می هم بهشت میان اگر حتی ، بودم متحرك جهنم من

 . خواست می را او دلم اما...  وهم در هرچند...  خیالی هرچند ، خواست می حضور یک دلم

 ! خواست می را او دلم...  گذاشتم می پا زیر را حیا و شرم که جهنم به

 ! را رادمهر

 . شد می ختم او به هایم رویا ي همه که مردي

 . ببیند را خوابش کرد نمی جرأت ذهنم حتی که بود شبیه خدا به آنقدر من براي که  مردي

 . بود بوسیدن الیق که هنرمندي دستهاي ، خواست می را دستهایش دلم

 ؟ بود گناه

 ؟ کنم فکر دستانش به خیالم در اگر بود گناه

 ! کنم می گناه دارم! ؟ خدایا

 . بگذري خیرشان از توانی نمی که هایی گناه آن از

 ! دهند می باد به را عبادتت عمري که هایی گناه ازآن

 . شدم خیره دستهایم به و کردم باز بازو از را انگشتانم قفل

 . بود خالی دستهایم چقدر

 . داشتم دوستش که کسی هر از خالی

 ! خودم از...  رادمهر از...  طاها از
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 . بودند شده ساخته ها حسرت نوشتن براي فقط دستها این انگار

 ! نشد!  نبود!  نیامد!  نیست!  ندارمش بنویسد

 ! ها حسرت از امان

 .بشکنند را من تا دادند هم دست در دست که منفی فعلِ همه این از امان

 . کشیدم آهی

 ! نه...  نبود داغ

 ! خواست نمی بر سوخته جگرِ از دیگر آهم

 . بود یخبندان عصر درونم

 . کشید نمی آتش به را جانم هم رادمهر فکر حتی

 تشـکر  او و هسـتم  کجـا  مـن  و افتـاده  اتفـاقی  چـه  کـه  داده اطـالع  رادمهـر  بـه  گفـت  پـیش  روز چنـد  مهتاب
 . کرده

 بحـث  ایـن  از و کـرد  بهانـه  را حوصـلگی  بـی  اسـت  گفتـه  چـه  رادمهـر  دقیقـا  بگوید کردم اصرار هرچه!  همین
 . گذشت

 را مـن  دانسـتم  نمـی  اصـال  راسـتش ...  خواهـد  نمـی  را مـن  او خـواهم  مـی  را او مـن  من که آنقدر دانستم می
 ! نه یا خواهد می

 نخواهـد  یـا  بخواهـد ...  هـم  حـاال  و بـودم  عاشـقش  ، دارم وجـود  بدانـد  آنکـه  بـی  عمـري  ، نداشـت  فرقی البته
 . بود خواهم هم ابد تا و...  هستم

 . نخواهد را من اگر داشت حق

 . بودم پیشه عاشق مجازيِ مبهمِ تصویر یک من

 ! نشناخته و ندیده آدمِ یک
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 ! آواره و خورده سر ي بیوه زن یک

 !؟ شود می چیزي چنین عاشقِ کسی چه

 ! آن به محکوم من و بود من زندگی حقیقت این اما!  " نشدن خواسته " داشت درد گرچه

 کـنم  تحمـل  را دردش بایـد  چطـور  دانسـتم  مـی  کسـی  هـر  از بهتـر  ، بـودم  یادگرفته خوب را طرفه یک عشق
. 

 ! پرستیدنی درد همین!  بود همین من زندگیِ درد ترین شیرین که الحق و

 . شدم خیره بودم داده تکیه آن بر که دیواري به

 

 ]19:21 20.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . کند تجسم را داشتنی دوستِ " کامیاب. ر " آن هم خشن دیوار این از توانست می عاشقم ذهن

 . بودم جهان عاشقِ ترین پرداز خیال من

 مـی  حنجـره  لـوح  بـر  داشـت  مغـزم  آنچـه  لـب  زیـر  و بسـتم  پلـک  و دادم جـا  دیـوار  آغـوش  در بیشتر را خود
 . کردم زمزمه نوشت

 !  من پرستیدنیِ درد اي آه "

 ... زنم می نقش را دستانت ، قفس دیوار بر ، خویش تنهایی کبود کدر ي گوشه

 ... سپارم می خود نقاشی به ، را بیچاره رنجور بیمار تن و

 ... دیوار آغوش شاید

 ... باشد سرد

 ... باشد رحم بی
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 ... باشد خشن

 ... است من بهشت ، ام کشیده آن بر را تو یاد که همین اما

 ... بهشت آغوش در ، امروز همین

 ! مرد خواهم

 

 *** 

 

 " بعد روز هفت و چهل "

 

 زدم لبخند منتظرشان چشمهاي به و بستم را رفته رو و  رنگ کتاب

 . ها بچه نباشید خسته_

 یکـی  یکـی  و برخاسـتند  جـا  از و گذاشـتند  هایشـان  کیـف  داخـل  و بسـتند  را کتابهـا  بنـاگوش  تا هاي خنده با
 . رفتند بیرون در از

 . ترس و بود کابوس شب هر ، بخوابم راحت بتوانم که نبود شبی ، مالیدم را ام خسته چشمهاي

 مـی  روسـتا  در اقـامتم  از مـاه  دو بـه  نزدیـک  ، خـورد  مـی  را جـانم  داشـت  طاها همیشگیِ دادنی دست از ترسِ
 ! هیچ و گذشت

 . کرد می تغییري شرایط نه و داشتم خبر طاها از نه

 تـر  کوتـاه  هـم  هربـار  ، کـنم  صـحبت  مهتـاب  بـا  بـودم  توانسـته  بـار  چهار سه رفته هم روي شاید مدت این در
 . قبل از
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 کـه  آمـده  پـیش  مشـکلی  یـک  آمـد  مـی  نظـر  بـه  ، رود مـی  طفـره  مـن  با زدن حرف از مهتاب کردم می حس
 . بود شده خسته هایم دردسر و من از هم شاید یا...  بدانم خواهد نمی

 . بود ماجرا قسمت ترین آور عذاب این و داشت پی در را رادمهر از خبري بی مهتاب از خبري بی

 . کنم کاري خودم که بگیرم تصمیم بود شده باعث تنهایی فشار اینهمه

 . بروم اینجا از و کنم جمع پول کمی خواستم می

 نفـوذ  خـاطر  بـه  ، گذاشـتم  زبـان  کـالس  روسـتا  هـاي  بچـه  بـراي  حسـین  آقـا  پیشـنهاد  بـه  هـم  همـین  براي
 . کردند استقبال کالس این از آنها از خیلی روستاییان بر بانو گلبرگ

 ! آمد می کاري یک به باید ام دانشگاهی تحصیل سال چهار ، دنیا این از ایی گوشه باالخره

 . بود پایم پیش زیادي هاي چاه و ها چاله

 ! بود ام شناسنامه اولینش

 ! هیچ نه مدرکی نه ایی شناسنامه نه ، بودم هویت بی آدم یک من

 . کند پیدایم سعید داشت امکان کنم اقدام المثنی ي شناسنامه براي خواستم می اگر

 . شوم مستقر ثابتی جاي بتوانم تا کردم می پیدا کاري یک رفتم می شد می حل اگر شناسنامه مشکل

 . ماندم می روستا همین در هم شاید اصال

 ایـن  بـه  را طاهـا  شـده  طـور  هـر  و مانـدم  مـی  همینجـا  ، کـنم  اجـاره  روسـتا  این در خانه یک توانستم می اگر
آوردم می کوچک بهشت . 

 بگیـرم  تمـاس  کـرد  مـی  کمکـم  دورادور کـه  ناشناسـی  آن ي شـماره  بـا  خـودم  بـودم  گرفتـه  تصـمیم  بار هزار
 نتوانسـته  هنـوز  کـه  شـدم  پشـیمان  فکـر  ایـن  بـا  هربـار  و کنـد  کمکم طاها مورد در بخواهم او از شخصا خودم

 . بیاستم خودم پاي روي ام
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 وسـط  را سـاله  سـه  دو طاهـاي  بـازي  و گذشـت  مـی  مدرسـه  کنـار  از کـه  جویبـاري  کنـار  نشسـتم  می روز هر
 . زدم می توهم ، آب

 خانـه  تـا  مدرسـه  راه هـايِ  کوچـه  پـس  کوچـه  از کنـان  خیـز  و جسـت  مـن  از جلوتر که دیدم می را او روز هر
 . کند می عبور

 . عسلی و درست هاي میوه آن امید به رود می باال زردآلو درخت از که دیدمش می

 ! مادرانه توهمِ این بود خوشی حال چه و

 ایـن ...  امـا  ، مانـدم  مـی  خبـر  بـی  رادمهـر  از عمـر  آخـر  تـا  کـه  بـود  معنـا  ایـن  بـه  روستا این در ماندن گرچه
 ! شد می راحت مجازي منِ شرِ از هم او...  کرد نمی کم او به احساسم از چیزي مسئله

 . افتادم راه به و انداختم شانه به را کیفم و آمدم بیرون مدرسه از پیچیده هم در افکار همین با

 تـا  و بخـرد  مسـجد  ي کتابخانـه  بـراي  تـازه  کتـابِ  جلـد  چنـد  تـا  بود رفته شهر به گذشته روز صبحِ حسین آقا
 . ماند می بهداري در غروب تا هم بانو گلبرگ ، گشت برنمی شب

 کـاري  تنهـا  ایـن  ، آنهـا  زحمتهـاي  تمـام  جبـران  در ، بپـذم  غـذا  آنهـا  بـراي  و برسم خانه به زودتر خواستم می
 هـم  و شـدم  مـی  زده ذوق خـودم  هـم  و پخـتم  مـی  غـذا  مـن  گـاهی  از هـر  ،  دهـم  انجام توانستم می که بود
 . آنها

راه ایستادم خانه در مقابل و گذاشتم سر پشت روستا همِ در هاي کوچه از را خانه تا مدرسه کوتاه . 

 سـر  زده شـوك  ، شـد  بـاز  در کـه  کـنم  پیـدا  بـود  داده مـن  بـه  بانو گلبرنگ که کلیدي تا بردم فرو کیف در سر
 . کردم بلند

 دسـتانم  در شـده  خشـک  کلیـد  و مـن  بـه  متعجـب  و مـردد  نگـاهی  بـا  ، در آنسوي ، قامت بلند و جوان مردي
 . بود شده خیره ،

 

 ]22:26 20.02.17[, ناجی نجواي رمان
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 هشتم_و_هشتاد_پست#

 . نداشتم را دیدنش انتطار فقط!  نه...  نشناسمش اینکه نه ، خوردم جا دیدنش با

 . شناختمش می خوبی به اما بودم ندیده را آبی چشم رويِ سبزه مرد این هرگز اینکه با

 . بود نظیرش بی مادرِ و پدر از نقصی بی ترکیب که چهره خوش و تنومند مرد این

 . بودم شنیده زیادي حرفهاي موردش در که مردي

 . دانستم می موردش در را چیز همه که آنقدر

 . است سفید رنگ عاشق دانستم می

 . دارد دوست سبزي قرمه

 . است آمده دنیا به سخت و سرد زمستانی

 ... رفته مرگ تاي بار یک کودکی در

 . ترسد می آب از و

 ! سرفراز

 . مادرش و پدر هاي تعریف و صحبتها بیشتر موضوع

 . ببینی توانستی می خانه جاي جاي را عکسش که حسین آقا و بانو گلبرگ ارشد فرزند

 . هستم خانه این مهمان من که نداشت خبر اصال انگار او اما

 . گرفت قرار در چهارچوب در و آمد جلو و داد باال ابرو

 ؟ داشتید امري ؟ خانوم کنم کمکتون تونم می_

 . داشتم دست توي که بود کلیدي به چشمش هنوز
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 . انداختم پایین سر

 . کنم می زندگی اینجا مدتیه من...  یعنی...  راستش من ، اومدید خوش ، سرفراز آقاي سالم_

 . داد تکیه در به و زد گره سینه بر دست

 ؟ حاال تا کی از ؟ اینجا!  عجب_

 . داشت حق ، بود نشده باورش ، زدم کمرنگی لبخند

 ! گن می شما به ایشون بگیرید تماس پدرتون با ، شه می ماهی دو یکی_

 . داد تکان سري

 ! بدید اجازه لحظه چند!  اینطور که_

 . زد صدا بلند و چرخاند داخل به پا و

 ! جان بابا!  بابا_

 . رفت هم در صورتم

 ؟ بود برگشته حسین آقا

 . شکم بر شد تاییدي مهر او صداي

 . پسرم شده چی_

 . کرد اشاره من به سرفراز

 ! کنه می زندگی اینجا داره ادعا خانوم این_

 . زد رویم به لبخندي و دید را من و کشید سري حسین آقا

 مـی  زنـدگی  گلبـرگ  و مـن  بـا  مدتـه  یـه  االن جـان  نجـوا  ، رو طفلـک  داشـتی  نگهش در دم چرا ، پسرم آره_
 . کنه
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 . شود رو دستم داشت انتظار دانستم می ، خورد جا وضوح به فراز سر

 . کرد باز کامل را در و داد تکان سري شرمنده

 . بودم خبر بی من ، تو بفرمایید ، ببخشید رو بنده جسارت_

 . انداختم پایین سر

 . داشتید حق ، ببخشید شما ، کنم می خواهش_

 . کند باز برایم را راه تا رفت کنار در مقابل از

 . دیدم حسین آقا به را سوالش از پر نگاه ، کنارش از شدن رد حال در

 تنهــا ، کنــد صــحبت او بــا راحــت بتوانــد حســین آقــا اینکــه بــراي ؛ خواهــد مــی توضــیح پــدرش از فهمیــدم
 . بستم سرم پشت را در و انداختم خانه داخل به را خود و دادم تکان سري و کردم سالمی

 . پراند جا از را من بلنديِ " هین " صداي

 !؟ هستی کی تو _

 . دیدم را خانواده اندامِ ظریف و قامت بلند دختر و چرخیدم صدا سمت

 شـوکه  را دو آن دوي هـر  مـن  بـود  قـرار  انگـار  و ؛ بودنـد  آمـده  والدینشـان  دیـدن  به هم با برادر و خواهر انگار
 . کنم

 . آورد بند را زبانم دیدنش

 . نبود قیاس قابل عکسش با اصال ، زاده پري این

 شـده  تـزئین  رنـگ  آبـی  خمـار  و کشـیده  چشـمهایی  بـا  کـه  داشـت  اسـتخوانی  حدي تا و تراش خوش صورتی
 بلنـد  ابریشـم  را نـواز  چشـم  زیبـایی  ایـن  تمـام  داشـت  درشـتش  لبهـاي  بـا  زیبـایی  تضـاد  کوچکش بینی ، بود

 . بود گرفته بر در ، رسید می زانویش تا که رنگش زیتونی موهايِ

 . بود رویا یک نقاشی شبیه
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 هـم  در ایـی  هنرمندانـه  طـرز  بـه  دختـر  ایـن  وجـود  در ، پـدر  صـورت  معصـومیت  و مادرش غرور پر تصویر آن
 . بود پیچیده

 !؟ خواي می چی اینجا ؟ دي نمی جواب چرا_

 . کنم می نگاهش و ام ایستاده ایی احمقانه طرز به افتاد یادم تازه

 ... من...  من...  هستم نجوا...  من!  ترسوندمتون که بخشید...  ببخشید_

 . شد محو نامم شنیدن با صورتش اخمِ

 ؟ نجوایی تو_

 . شناخت می را من ، برادرش برعکسِ او انگار

 . داد پاسخ کنم باز دهان آمدم تا

 . گفت موردت در زدم می حرف مادرم با پیش روز چند_

 . کرد دراز سویم به دست و آمد طرفم به

 . فشردم دست در را دستش بود زیباییش مبهوت هنوز که لبخندي با

 . جان نجوا میبینمت که خوشحالم_

 . گرفت عمق لبخندم

 ! دلنواز خانومِ ممنونم_

 . کرد اخم

 ! کنه می سنگینش خیلی خانوم!  دلنواز همون_

 . نشست دلم به مهربانش لحن

 . جان دلنواز...  چشم_
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 . خندید

 . تر زیبا خیلی...  شد تر زیبا

 

 ]18:04 21.02.17[, ناجی نجواي رمان

 نهم_و_هشتاد_پست#

 .بودند پدرشان ي خانه مهمان ، سرفراز و دلنواز که شد می هفته یک

 . بود نامش مثال شاهد واقعا دلنواز

 . داشت را یاس گلهاي بوییدن حس شبیه حسی او با همصحبتی

 . باشد زمینی صدا این کردي می شک که زد می حرف مهربان و مالیم آنقدر

ــرعکس ، ســرفراز ــرد ، شــناختم او از اول ي لحظــه کــه شخصــیتی ب ــان بســیار م ــود گرمــی خــون و مهرب  ، ب
 ! شد چه شدي نمی متوجه اصال که کند باز جا آدم دل در توانست می راحت آنقدر

 مشـغول  حسـین  آقـا  بـا  کـه  آنـدو  بـه  و نشسـته  بـود  انداختـه  ایـوان  بـر  کـه  زیرانـدازي  روي بـانو  گلبرگ کنار
 . کردم می نگاه ، بودند پختن کباب

 . بود گرفته دلم

 . بودم تر دلگیر عمرم روزهاي ي همه از روز آن

 . است شده مرگم چه دانست نمی هیچکس

 ! شود می ساله یک امروز پسرم نداشت خبر هیچکس

 ! گذشت می صالح مرگ از سال یک

 بود من زندگی روز بهترین و بدترین روز این
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 . نه یا اند گرفته تولد طاها براي دانستم نمی

 ؟ برود راه بود گرفته یاد

 ؟ خورد می غذا خوب

 ؟ بود نشده مریض

 !؟ شد چه اما ، بپزم کیک او تولد براي خودم خواست می دلم همیشه

 . بودم کرده بغل زانو غریب ایی خانه ایوانی کنجِ...  او بی ، او از دور ، من حال

 . بریزم اشک اش دوري از بتوانم حتی آنکه بی

 ! بود کافی دیگر ، بودم کرده جگر به خون را خانواده این کافی ي اندازه به!  نه

 . گرفت قرار مقابلم بزرگ کبابی مرغِ بال یک که بودم ها فکر این در

 . کرد نگاهم شیرین لبخندي با دلنواز

 ! کردیم چه ببین بخور ، جون نجوا بفرما_

 . گرفتم او از را بال

 ! ممنونم_

 . نشست مادرش کنارم و آمد ایوان به ها کبابا ي بقیه سینیِ با هم سرفراز

 ! به به...  کنید نمی پیدا هم ستاره پنج رستوراناي توي که کردم درست کبابی_

 . پیوست جمع به هم حسین آقا

 ! کنه رحم بهمون خدا_

 . نشست ام شانه بر دلنواز دست ، پسر و پدر هاي خنده و شوخی میان در
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 ؟ نداري دوست...  خوري؟ نمی چرا...  جون نجوا شده چی_

 . ام زده زل مرغ بال به احمقانه همانطور دیدم و آمدم خودم به

 . فرستادم پایین زور به را سنگینم بغضِ و دادم تکان سري

 . خورم می االن...  ممنون...  دارم دوست خیلی نه...  نه_

 . نیست راه به رو حالم که فهمید

 . کشاند من سمت به بیشتر کمی را خود

 ؟ شده چی بگو...  نجوا_

 ؟ گفتم می چه

 !؟ است آمده تنگ به غربتم از دلم ، مهربان ي غریبه آي که

 ...  خواهم می را پسرم

 ... خواهم می را جگرم ي پاره

 . گرفته دلم کم یه...  جان دلنواز نیست هیچی_

 . نشست اشک به مهربانش چشمان ، زد پلکی

 ! دختر این بود نازك دل چقدر 

 . گذاشت دستم بر دست

 بهـت  مامـان  خـود  بـود  قـرار   ، دادم پیشـنهادي  یـه  مـن  ، زدیـم  مـی  حـرف  مامان با دیشب!  نجوا منو ببین_
 . گیره نمی آروم دلم اما بگه

 . کردم نگاهش مردد

 ؟ مورد چه در_
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 . زد لبخندي

 داریـم  واحـده  سـه  ي خونـه  یـه  مـا  اونجـا  ؛ تهـران  گـردیم  برمـی  هفتـه  آخـر  سرفراز و من ، جان نجوا ببین _
 بتـونی  تـا  داري الزم ثابـت  جـاي  یـه  عـالوه  بـه  ، نیسـتی  راحـت  زیـاد  اینجـا  دونـم  مـی  ، خالیه واحدش یه که

 دفتـر  یـه  تـوي  اونجـا  ، خونـدن  درس کنـار  در مـن   ، مـا  پـیش  اونجـا  بیـاي  خوام می ، بگیري پس رو پسرت
 ؟ هستی راضی تو...  کنم پیدا کار یه اونجا هم تو براي بتونم ممکنه و کنم می کار مجله یه

 . بود سنگین زیادي مغزم براي حرفهایش هضم

 . بیاندازم پایین شرمندگی سر یا کنم پرواز خوشحالی از دانستم نمی

 .. مزاحم...  خوام نمی من...  جان دلنواز آخه_

 . پرید حرفم میان

 ؟ نه یا هستی راضی بگو فقط!  نزن حرفا این از_

  ؟ راضی

 ؟ نباشم شد می مگر

 . نباشم توانستم می مگر

 ! بشم زحمت باعث خوام نمی فقط...  راضیم_

 . زد لبخندي

 مـی  خـودت  ، کنـی  زنـدگی  خـواي  مـی  خـودت  ، کـنم  چیکـار  خـوام  مـی  انگـار  زحمـت  گـی  مـی  همچین_
 . چشم بگو...  نداریم تعارف دیگه پس...  کنی کار خواي

 . انداختم پایین سر

 ؟ ماند می باقی هم دیگري حرف مگر لطف همه این مقابل در

 . چشم_



269 
 

 

*** 

 

 ]18:04 21.02.17[, ناجی نجواي رمان

 :  رادمهر

 . کشیدم داخل به را خود و کردم باز را در ، انداختم قفل به کلید ، گذاشتم زمین روي را چمدان

 . نبود خوب اصال حالم 

 . کرد می درد همه...  روحم ، قلبم ، چشمهایم ، سرم ، بدنم

 . بود نیامده جا حالم که شد می مدتها

 ! پیش روز دو و پنجاه از...  زدم بیرون خانه از و بستم را چمدان که زمانی از درست

 . فرستادم تبعید به را خود که روي از

 ! دریغ...  اما کند راه روبه را احوالم و بدهد ثبات را ام فکري اوضاع سفر این بود قرار

 ! نه...  بهتر و شدم بدتر

 . بودند شده بیمار هم با جسمم و روح

 . است افتاده جانم به که دردیست چه این دانستم نمی

 . کنم فراموش را کردند می اذیتم که چیزهایی توانستم می راحت خیلی معموال من

 . بود کرده لج شدت به ام حافظه اینبار لعنتی اما

 روي را حــرفش ، داد پیشــنهاد را هندوســتان در کــاري ماموریــت یــک مورگــان وقتــی پــیش روز دو و پنجــاه
 . زدم هوا
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 ي مسـخره  احسـاس  ایـن  تـا  شـدم  مـی  کـار  غـرق  آنقـدر  و رفـتم  مـی  ، داشـتم  احتیـاج  دوردسـت  سفري به
 . بپرد سرم از کودکانه

 . ام داشتنی دوست و امن و راحت ي خانه از تر دور فرسنگها به کردم تبعید را خودم

 . بردارد سرم از دست نجوا فکرِ که امید این به رفتم

 . شوم خالص صدایش شنیدن ي وسوسه شر از تا رفتم

 ! نشد خدا به اما

 ! نشد اما مردم روز دو و پنجاه ، کندم جان روز دو و پنجاه ، زدم پا و دست برزخ در روز دو و پنجاه

 بـه  بـار  یـک  روز چنـد  فقـط  ،  نداشـتم  هـم  را وقـتش  ، نداشـتم  اینترنـت  بـه  زیادي دسترسی ، هندوستان در
پیام یک حتی از دریغ و ؛ نه یا دارم جدیدي خبر نجوا دوست طرف از ببینم رفتم می انجمن سایت ! 

 . دادم پیام او به و شکستم را ام لعنتی غرور هم بار یک حتی

 " ؟ ندارید نجوا از خبري "

 ! هیچ اما

 . نداد جوابی بود خوانده هم اگر ، نه یا خوانده را پیامم نفهمیدم اصال

 بـه  را رسـانی  اطـالع  ي وظیفـه  وقتـی !  احمـق  " کـه  بـزنم  داد سـرش  و بگیـرم  را اش یقـه  خواسـت  مـی  دلم
 "! بزند غیبت یکباره نباید گیري می عهده

 پـس  بیچـاره  دختـرك  کـاله  ، کنـد  کمـک  نجـوا  بـه  خواسـت  مـی  داد مـی  خبـر  مـن  به که طوري همین اگر
 ! بود معرکه

 آمـده  همـراهم  کـه  سـیمریتا  سـر  بـر  کـاره  نیمـه  را پـروژه  ، نیـاوردم  تـاب  روز دو و پنجـاه  از بیش هم آخرش
 . برگشتم قبل از تر احوال پریشان و کردم رها بود

 . گرفتم می خبري نجوا از شده جوري هر باید
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 .  کشت می را من داشت خبري بی این

 اولـین  بـراي  و کـردم  خفـه  را ام دنـده  یـک  مغـزِ  ، کـنم  تـرك  را هندوسـتان  و بشوم پیما هوا سوار آنکه از قبل
 . بدهد دستور دادم اجازه قلبم به مدتها از بعد بار

 . نوشتم نجوا دوست براي ناامیدانه پرواز از قبل

 ". بنویسید من براي رو ش شماره لطفا ، نیست مهم بدید من به نجوا از خبري خواید نمی اگه "

 ...  نه یا داد خواهد جواب پیام این به دانستم نمی

 . کنم چکار باید ندهد جواب اگر دانستم نمی

 . خواست می را نجوا سازگارم نا دل...  دلم

 . بود کرده تر ناآرام را قلبم ، داشتم انتظار که چیزي برعکس خواسته خود تبعید این

 . بودم شده معتاد مبهم مجازيِ ي رابطه این به واقعا من...  اما بود حماقت ، بود مسخره ، بود کودکانه

 . داشتم احتیاج او به من

 . بودم محتاج نوشت می هنرمندش دست که ایی واژه واژه به

 . داشتم نیاز احساسش ظرافت به ، هایش عاشقانه به ، حرفهایش به

 . کردم می سیر دیگر دنیایی در انگار ؛ بود وقتی

 ! موسیقی و شعر و عطر از پر دنیایی

 . بود کرده حبس خودم روح بی و ساکت چالِ سیاه در را من نبودنش رسید می نظر به حاال و

 دیگـر  حتـی ...  نداشـت  را همیشـگی  طعـم  محبـوبم  تلـخِ  قهـوه  ، نداشـتم  دوسـت  را آرامـم  هـاي  تنهایی دیگر
 .رفت نمی هم نوشتن به دستم

 . نشاند رویم پیش و کرد عریان را ام زندگی تلخِ حقیقت که سفر این به لعنت
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 ! بودم تنها من

 ! تنها زیادي

 ! تنها...  اما آشنا و دوست صدها میان

 . شدم می مریض تنها ، خوردم می غصه تنها ، کردم می زندگی تنها

 ! نبود زیبا اصال ، راستش...  نبود زیبا " جانم تنهایی " این کردم می فکر که هم ها آنقدر

دادم تکیه دیوار به سر و انداختم مبل روي را ام خسته خود . 

 . بودم داده هدر را گرانبها وقت و زده گول را خودم فقط من

 نمـی  " کـنم  چـه  ، کـنم  چـه  " ایـن  بـه  امـروز  ، گـرفتم  مـی  دوسـتش  از را نجـوا  ي شـماره  اول همـان  از اگر
 . افتادم

 . کند جدا احساسم از را من داشت اصرار که ایی احمقانه افکار و بود غرورم مقصر

 . برسد نظر به احمقانه رفتارم نیست مهم که رسیدم نتیجه این به دیر

 ! لغزد می هم بد...  لغزد می دلش پايِ...  روزي ، جایی ، گاهی انسان!  انسانم من که آمد یادم دیر

 ! داشتم دوست را کودکانه این من...  اما بیاید نظر به کودکانه لغزیدن این داشت امکان

ــتی ــه دس ــمهايِ ب ــاکم چش ــیدم دردن ــایلم و کش ــتم را موب ــراي و برداش ــدمین ب ــار ص ــن در ب ــک ای ــاعت ی  س
 . کردم چک را سایت گذشته

 ! هیچ

 ! لعنتی

 . خورد زنگ که بیاندازم مبل روي رو موبایل آمدم

 . دادم پاسخ و کردم نگاه جیسون اسم به حوصله بی
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 !؟ چیه_

 . خندید

 ! هستی عصبی تو که باز_

 . کشیدم پوفی

 ؟ جیسون خواي می چی ، کنه می درد سرم_

 . خورد را اش خنده

 ؟ برگشتی و کردي ول رو پروژه جدي ببینم خواستم_

 

 ]18:04 21.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . گذاشتم زد می ضربان که ام شقیقه بر دست و فشردم هم بر پلک

 . بمونم اونجا نتونستم...  آره_

 . شد مضطرب لحنش

 . باشی بزرگ دعواي یه منتظر باید شرکت برگردي وقتی ؛ عصبانیه خیلی مورگان_

 . داشتم کم را پیر مورگانِ آن هاي خلقی کج فقط احوال، و اوضاع در ، کشیدم آهی

 غلطـی  چـه  خـواد  مـی  مـن  بـدون  ببیـنم  ، کـنم  ول رو کـار  تـا  بزنـه  غـر  دیگـه  بـار  یه فقط کافیه!  درك به_
 ! بکنه

 . دانستند می همه را این ، نبود هم مرگان نبودم اگر من ، بود من دوش بر شرکت آن کاري تمام

 . شناسه نمی رو هیچکس دیگه بشه عصبانی ، شناسی می که رو مورگان اما دونم می_

 . برخاستم و گرفتم مبل از تکیه کالفه
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 دســت از منتظــرم فقــط ، دارم همکــاري پیشــنهاد کــوپر طــرف از وقتــه خیلــی ؛ شــم مــی خوشــحال اتفاقــا_
 . شم خالص مورگان

 . نالید کوتاه مکثی با

 ... رادمهر ولی_

 . نداشتم را ها حرف این ي حوصله

 .کردم عوض را بحث و پریدم صحبتش میان

 ؟ بیاي خوا می ، میان هم پسرش و روشنک ، تهران برم خوام می پاییز اوایل_

 . کرد جمع را خودش اما ، خورد جا وضوح به ناگهانی بحث تغییر این از

 ؟ دیگه ماه یک حدودا یعنی ؟ پاییز اوایل_

 . کردم مرور را تقوین ذهنم در

 ؟ میاي...  تقریبا آره_

 ، کـنم  مـی  سـفر  عـزم  یکبـاره  مـن  کـه  نالیـد  مـی  ایـن  از همیشـه  امـا  ، اسـت  ایران دیدن مشتاق دانستم می
 !؟ دیگر بود خوب ماه یک...  بگویم سفر مورد در زود خیلی کردم سعی بار این

 . بیام کنم می سعی آره_

 . دادم تکان سري

 ! خوبه_

 . برگشت قبل بحث به باز

 ... مورگان مورد درم...  رادمهر_

 . کردم قطع را حرفش هم باز
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 . جیسون خیال بی_

 . دادم خاتمه را تماس و

 . شود نمی حساب هم مشکلم ترین کوچک مورگان ، االن دانست نمی که او

 ! باشد مهتاب نامش دادم می احتمال که بود حواس بی و بدقول دختر یک من مشکل االن

 

 ]17:34 22.02.17[, ناجی نجواي رمان

 نود_پست#

 

 : نجوا

 ! باشی ناچار نکند خدا

 . نجات براي بزنی دستاویزي هر به دست شوي می مجبور باشی که ناچار

 ! کنی پیدا ایی چاره...  جایی ، کنجی ، کناري گوشه شاید تا بگذري کس همه و چیز همه از مجبوري

 . بودم " ناچار " دقیق معناي من

 . کنم پیدا قرار جایی باالخره ، شاید تا رفتم می هم من رفت می زندگی موج که هرجا

 . شد کشیده بعد ي هفته به بود گفته دلنواز که ایی هفته آخر

 مادرشـان  و پـدر  نـزد  بیشـتر  خواسـت  مـی  دلشـان  و بـود  خودشـان  تعطـیالت  ؛ نداشـتم  اعتـراض  بـراي  زبانی
 . بمانند

 !  نداشت آنجا و اینجا ، کرد نمی فرقی هم من براي

 . مردم می روز هر او بی من و نبود طاها ، بودم که هرجا
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 مـورد  در او از و بگیـرم  تمـاس  کـرد  مـی  کمکـم  دور را دو کـه  ناشناسـی  آن بـا  کـه  بـود  آن براي ام عجله تنها
 دسترسـی  اینترنـت  بـه  چـون  و بـود  نوشـته  مـن  بـراي  انجمـن  سـایت  داخـل  را شـماره  مهتـاب  ، بپرسم طاها

 از دوبــاره را شـماره  تلفنـی  صـورت  بـه  خواسـتم  نمـی  عــالوه بـه  کـنم  پیـدا  را شـماره  توانسـتم  نمـی  نداشـتم 
 مهتـاب  و مـن  میـان  طـوالنی  جـدالی  بـا  مسـاوي  بحـث  ایـن  کـردن  مطـرح  دانسـتم  مـی  ، چون بگیرم مهتاب

 مـن  بـا  صـحبت  بـه  تمـایلی  دیگـر  کـه  رسـید  مـی  نظـر  بـه  اینطـور  تلفـن  پـاي  مهتـاب  رفتار ضمن در و است
 . ندارد

 شـامل  لطفشـان  لحظـه  هـر  کـه  همـین  ، بـزنم  حرفـی  توانسـتم  نمـی  امـا  داشـتم  احتیـاج  اینترنـت  بـه  شدیدا
 . بشوم آزارشان و زحمت باعث توانستم نمی این از بیش ، بود کافی شد می حالم

 . آمد لب تا بار هزار من جان ، گذشت هفته دو یکی آن تا

 حـافظی  خـدا  حسـین  آقـا  بـا  و بوسـیدم  را بـانو  گلبـرگ  دسـت  بـاالخره  تـا  شـد  دوخته هم به زمینم و آسمان
 حرکـت  تهـران  سـمت  بـه  دلنـواز  و او همـراه  و نشسـتم  سـرفراز ِ  نـرم  و گـرم  و بـزرگ  ماشـین  داخـلِ  و کردم
 . کردم

 . چرخاندم دست در خودکار و دادم تکیه ماشین ي شیشه به سر

 . بود داده آشتی خودکار و کاغذ با دوباره را من ، مجازي دنیاي از دوري

 . بودند نیاموخته را دیگري کار نوشتن جز من دستهاي

 . داد می زندگی بوي که قلمی با یا ، جان بی و سرد هاي کلید صفحه بر نداشت فرقی

 . نوشتم می من

 . داشت برنمی او ستایش از من ذهن اما بخواند را آنها توانست نمی دیگر هایم نوشته مخاطب گرچه

 . بودم تنگش دل

 . دیدم می را قلبم مرگ خود چشم به که دلتنگ آنقدر

 ! بودم مجنون بی ي سرگشته لیالي من
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 . پرستید می دل و جان با را دوستداشتنی اشتباه این و بود شده عاشق اشتباه که لیالیی

 . کردم کاغذ سپید زندانِ اسیر ، مرگم به رو خودکار با را شدند می بافته هم به ذهنم در که ي کلمات

 بیدارم نیمه هاي کابوس ي زده شب لیالي من "

 رفتی می که ایی جاده آغاز در مانده جا دیروز از زنِ 

 شهر پایین هاي کوچه پس گرد هرزه ي قدیسه

 ...  آري

 ! پرور کفتار کرده کف شهر همین

 . داستانم هزارتوي ي کرده گم راه ابتداي من

 ... خود ي نانوشته هاي نقش تمام نویس چرك

 ! نیست...  که مردي خیال ویران نیمه آنیماي

 . بود نیامده دنیا به هرگز که شاعري هاي غزل قهرمان و

 .فرهاد بی مثنويِ ناشیرینِ شیرینِ

 ! برسان را خودت

 ... زد نخواهم چنگ تنهاییت نازك حریر بر

 ! باش فقط تو

 ... بگذار من دوش بر را سکوتت

 ! زد نخواهم دم

 خاموش
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  خاموش

 ... خاموش

 ... دارم سر زیر خاموش دنیایی

 را خزعبالتم بگیر نشنیده

 "!  هستم جهان لیالي ترین گمراه من

 ؟ جون نجوا نویسی می چی_

 . گرفتم پریشانم کلمات از چشم ، دلنواز صداي با

 . بود کرده بغل را ماشین صندلی پشتی و چرخیده من سمت به

 . نشدم حرفش متوجه که بودم فکر در غرق آنقدر

 ؟ چی_

 . زد لبخندي

 ؟ نویسی می چی گم می_

 . خزید ، بود بافته هم به کاغذ روي که کلماتی بر اختیار بی دستم

 . نوشتم می چیزایی یه همینطوري...  هیچی_

 . دوخت چشم جاده به لبخندي با دوباره بعد و شد قفل من بر آینه در ایی لحظه سرفراز کنجکاو نگاه

 . داشت لب بر لبخند همچنان دلنواز

 ! رفته سر م حوصله ؟ بخونم شه می ، نیست خصوصی اگه اما فضولم زیادي خیلی دونم می_

 . بگویم نه او به توانستم نمی که کرد می رفتار احترام با و کرد می محبت من به انقدر دختر این
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 ! نبود راضی کامال دلم گرچه

 . کرد می خدایی ذهنم در که بود مردي ، خواند می را ها نوشته این باید که کسی تنها

 . بگویم " نه " توانستم نمی دلنواز به اما

 . دادم دستش به را دفترم مردد

 ! بفرما...  حتما_

 . شکفت گلش از گل

 . شد خیره اخیرم ي نوشته به و گرفت را دفترم

 . گرفت را کلماتم رد چشمانش

 . شد تر مبهوت و مبهوت اش چهره حالت خواند که واژه هر

 ! است دیوانه چقدر دختر این گفت می خود با داشت حتما ، کند می فکري چه دانستم نمی

 . شد خیره ام قبلی هایی نوشته به و زد ورق

 ! متعجب نهایت بی...  بود متعجب اما اندیشد می چیزي چه به بزنم حدس توانستم نمی اش چهره از

 !؟ جون نجوا نوشتی خودت رو اینا...  رو اینا...  این_

 . انداخت خواهرش به نگاهی سرفراز

 !! دیگه نوشت می داشت االن همین!  دلنواز زنی می حرفایی چه_

 . دادم تکان سرفراز حرف تایید به سري

 . داد قرار مخاطب را برادرش دلنواز

 ... اینا...  اینا...  رو اینا نخوندي که تو...  آخه_
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 ]17:34 22.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . نالیدم تر زود خودم هم همین براي ، بگوید خواهد می چه دانستم نمی

 !؟ افتضاحن_

 . گفت شده گرد چشمهاي با و داد باال ابرو

 ؟ ایی نویسنده نگفتی چرا!  شاهکارن هات نوشته ؟ نجوا میگی چی_

 !؟ نویسنده

 . نبودم نویسنده من!  نه

 . بود نویسنده جانم کامیاب.  ر

 . نیستم نویسنده...  نویسم می چیزایی یه گاهی فقط...  من_

 . خندید

 مـی  هـا  نوشـته  ایـن  عاشـق  همـه  مجلـه  دفتـر  تـوي  مطمئـنم ! ؟ چیزایـی  یـه  گـی  می اینا به تو برم قربونت_
 . شن

 زیـادش  لطـف  خـاطر  بـه  دانسـتم  مـی  ، کـنم  بـاور  را حرفهـا  ایـن  بخواهم که نداشتم نفس به اعتماد آنقدر من
 . زند می را حرفها این من به

 . ممنونم_

 . ام نگرفته جدي را حرفش فهمید انگار

 ؟ بدم نشون سردبیر به هاتو نوشته دي می اجازه ، گم می جدي_

 ؟ بود آمده خوشش واقعا یعنی

 . بود عاشقانه ي پیچیده هم در هاي کابوس فقط هایم نوشته خودم نظر به
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 . دونی می صالح طور هر اما...  نیست خوب هم اونقدرها آخه...  خب_

 . خندید

 . شه می اینا عاشق شکوري آقاي مطمئنم من...  مرسی واي_

 مـذکور  سـردبیر  همـان  دادم مـی  احتمـال  امـا  اسـت  کسـی  چـه  دقیقـا  گفـت  کـه  " شـکوري  " ایـن  نفهمیدم
 . باشد

 . شدم خیره بیرون ي منظره به و دادم تکیه شیشه به سر

 ؟ قلمم جانِ بینی می!  جانم رادمهر

 ! شدم نویسنده آخر که نوشتم تو براي آنقدر

 ! نویسم نمی خوب من که فهمد می کسی چه بگوید هم چقدر هر

 . شود می نویسنده آخرش دربیاید رقص به تو وصف براي قلمی هر که اینجاست مسئله

 . آیی می در تصویر به که تویی...  نویسم می که نیستم من این ، دانست نمی کس هیچ

 ! زیباست که توست تصویر

 ... جانم رادمهر آخ

 ! شد شاهکار...  کاغذ و ریخت کاغذ روي ، تو براي ام دلتنگی که دید می کاش

 . شدي شاهکار...  تو

 

*** 

 

 . دادم تن به قوسی و کش و گذاشتم ورودي در کنار درست جایی ، زمین روي را کوچکم ساك
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 . بود کرده خشک را هایم استخوان تمام ماشین داخل نشستن جا یک ها ساعت

 . چرخید سمتم به و ایستاد کوچک سالن وسط ، بود شده خانه وارد من از تر جلو که دلنواز

 کـه  وقتـایی  بـراي  رو اینجـا  چـون  ، کاملـه  وسـایلش  امـا  گرفتـه  غبـار  و گرد مقدار یه...  تو واحد اینم...  خب_
 سـرفراز  یـا  مـن  بـه  داشـتی  کسـر  و کـم  پیـزي  اگـرم ...  بـودیم  کـرده  آماده اومدن می دیدنمون به بابا و مامان

 . بگو

 . انداختم اطراف به نگاهی

 . بود خوابه یک و داشت کوچک ایی آشپزخانه و چوبی دکور با سالن یک خانه

 . کرد می القاء را عمیقی آرامش فضایش

 . ممنونم_

 . زد لبخندي دلنواز

 . کنی استراحت هم تو تا برم من نداري احتیاج چیزي اگه خب_

 . گذاشتم کنار را ام مسخره و گیر پا و دست تردید

 ؟ باشم داشته دسترسی اینترنت به تونم می چطوري اینجا...  خب...  یعنی...  اینجا...  جان دلنواز_

 . داد تحویلم مهربان لبخندي

 . کنی استفاده ازش تونی می ، میارم رو لبتابم رم می االن ، داریم سیم بی اینترنت اینجا _

 . شد برداشته دوشم از سنگینی بار کوله انگار

 ممنونم واقعا...  ممنونم_

 

 ]18:45 23.02.17[, ناجی نجواي رمان
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 یکم_و_نود_پست#

 . رفت بیرون خانه از و زد ام شانه به دستی

 . برداشتم سر از چادر و بستم سرش پشت را در

 . رفتم خواب اتاق سمت سالنه سالنه

 وجـود  اتـاق  در کـه  بـود  چیـزي  تمـام  ، بلنـد  پایـه  آبـاژورِ  یـک  و آرایـش  میز یک ، بزرگ ي نفره دو تخت یک
 . داشت

 . شدم خیره ي دیوار کمد به و نشستم تخت روي

 ، تنهـا  و تـک  ، غریـب  ایـی  خانـه  در ، غریـب  شـهري  بـه  را مـن  روزگـار  بـازي  کـردم  نمـی  هم را فکرش حتی
 . بکشاند

 . چرخید می ها اگر و ها شاید بر ام زندگی تمام ، ترسیدم می نامعلومم شدت به ي آینده از

 . مطمئن نا و سست شدت به هایی اگر و ها شاید

 . بزنم چنگی آن به تا نبود محکمی آویز دست هیچ

 . بود خوابیده خاك ها خروار زیر که صالح

 ... نداشتم را طاها

 . بود شده خسته من از انگار هم مهتاب

 ... رادمهر

 ! نبود و بود رادمهر

 . شد نمی تبدیل واقعیت به هرگز که شیرین رویاي یک

 . شکست را افکارم خانه زنگ صداي
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 . رفتم در سمت و برخاستم و گرفتم کمد از نگاه

 . داشت دست در کوچک لبتابی و بود ایستاده در پشت کننده دلگرم لبخند همان با دلنواز

 خیـال  بـا  ، وصـله  اینترنتشـم  ، نـدارم  احتیـاجش  دانشـگاه  بـرم  بخـوام  کـه  فـردا  تـا  فعـال  ، جـون  نجـوا  بفرما_
 . کن استفاده راحت

 . گرفتم او از را لبتاب

 . کنم تشکر ازت چطوري دونم نمی کن باور_

 . بوسید نرم را ام گونه و آورد جلو سر

 ! باش خوشحال فقط ، عزیزم نیست الزم تشکر_

 . ام کرده کفن خود دست با مدتهاست را ام خوشحالی دانست نمی که او

 . زدم لبخند و دادم تکان سري

 . چشم_

 . درخشید ذوق از چشمانش

 . کن استراحت برو ، شم نمی مزاحمت خب_

 . بستم را در و کردم خداحافظی او از

 . نشستم تخت روي دوباره و برگشتم اتاق به

 . ماندم منتظر و کردم روشن را لبتاب

 . زد می دهانم داخل قلبم

 . داشت را بهشت باغ کلید حکم من براي اینترنت به دسترسی

 . نوشتم را سایت آدرس و کردم باز را مرورگر
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 رادمهـر  شخصـی  ي صـفحه  ، مهتـاب  پیامهـاي  میـان  از شـماره  برداشـتن  از بعـد  کـه  بـودم  جنـگ  در خودم با
 ! نه یا بکنم چک هم را

 . دیگري زمان هر از بیشتر ، بودم دلتنگش

 . خواست می را داشتنی دوست نوازِ چشم کجِ لبخند آن دلم

 . نبود طاها از تر مهم چیز هیچ فعال...  اما

 . بردم پناه پیامهایم صندوق به و کردم باز را سایت

 .  انداخت می چنگ قلبم به هایم پیام لیست در " کامیاب.  ر " نامِ تکرار

 . نداشتم جدیدي پیام هیچ

 . بود انداخته سرش از را فکرم ، مدت کوتاه نبودنِ همین شاید

 ... کند نمی فکر من به دیگر که شکر را خدا ، نشست لبم بر تلخی لبخندي

 !؟ تاریکی به چه را خورشید

 . نگیرد را جانم ، حقیقت این درد تا گزیدم لب

 . پرداختم شماره جستجوي به میانشان و کردم باز را مهتاب پیامهاي

 . کردم پیدا باالخره اما کشید طول کمی

 . گرفتم را شماره و برداشتم را موبایلم

 . لرزید می بید مثل دستانم که داشتم استرس آنقدر

 . بودم داشته نگه انگشتانم میان زور به را گوشی

 . باشد اساس و پایه بی تلفنِ ي شماره یک ، امیدت تنها که بود سخت

 ! دیگر شاید هزار یا نباشد درسترش در ، باشد شده قطع ، باشد خاموش داشت امکان که تلفنی شماره
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 . رفت باال قلبم ضربان ، انداخت طنین گوشم در که اول بوق

 . زدم چنگ ام سینه ي قفسه یه

 . داد پاسخ خفیف ایی سرفه با سال میان مردي آشناي صداي

 ؟ بله_

 ! شناختمش می

 . شناختم می کامال را صدا این

 . است خودش نداشتم شک

 ... او

 ؟ امینی دکتر_

 . شد حاکم خط سوي آن سنگین سکوتی

 !؟ شناخت را من هم او

 . کردم تکرار دوباره

 ؟ شمایین ، امینی دکتر_

 . شکست را سکوتش مردد

 !؟ دخترم خودتی...  خانم نجوا_

 . بسپارم خاطر به را صداها توانستم می راحت خیلی من ، بود خودش آري

 . خودمم...  دکتر آقاي بله_

 . ترسید...  شاید هم کمی ، خورد جا ، شد دستپاچه
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 ؟ هستی ت عمه پیش هنوز ؟ دخترم کجایی...  کـ_

 !؟ ام عمه

 !؟ هستم ام عمه نزد کرد می گمان چرا

 درصـد  یـک  حتـی  اگـر  ، کنـد  فکـر  اینطـوري  نیسـت  هـم  بـد  کـه  کـردم  فکـر  خودم با ایی لحظه و گزیدم لب
 . نداند را من جاي بود بهتر ؛ رسید می او به سعید دست

 ؟ دارید خبري ازش شما...  بپرسم رو طاها حال خواستم می راستش... هستم م عمه پیش هنوز... بله_

 . بفهمم را اش پی در پی هاي سکوت این دلیل توانستم نمی ، کرد مکثی

 ؟ راحته جات... خوبی خودت..  باشه راحت خیالت...  خوبه پسرت حال_

 . گوید می دروغ کردم می حس ، لنگید می کار جاي یک

 ؟ خودم پیش بیارم را طاها بتونم که کنید کاري یه تونید می شما ، دکتر آقاي_

 . کشید آهی

 ... اما شه می که شدن از_

 . ریخت قلبم

 . نداشتم دوست را " اما "... نه

 ؟ دکتر آقاي چی اما_

 . کرد معطل دادن پاسخ براي باز

 داده قـرار  طعمـه  رو طاهـا  سـعید  رسـه  مـی  نظـر  بـه ...  کنـی  صـبر  مقدار یه باید راستش...  دونی می...  خب_
 را طاهـا  بخـوایم  االن اگـه ...  طاهاسـت  مراقـب  چشـمی  چهـار  دادن اطـالع  مـن  بـه  چـون  ، تو کردن پیدا براي
 ! بیافته اتفاق این خواد نمی دلت مطمئنم...  کنه می پیدات سعید زود خیلی برسونیم بهت
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 ؟ بودم شده دیوانه مگر!  نه

 ؟ کنم تحمل را لعنتی دوري این توانستم می زمانی چه تا ؟ صبر چقدر اما

 

 ]18:45 23.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ! بزرگیه ي شکنجه چه پسرم از بودن دور دونید نمی که شما...  ؟ کنم صبر دیگه چقدرِ_

 . کشید آهی

 وقتـی  ، کـرد  خـرج  رو زیـادي  زمـان  بایـد  نتیجـه  بهتـرین  آوردنِ دسـت  بـه  بـراي  وقتـا  گاهی ، دخترم ببین_
 کمکـی  داد نمـی  اجـازه  و بـود  کـرده  تهدیـد  رو مـن  سـعید  اینکـه  وجـود  بـا  اونـم  کنـی  فـرار  تونستی شنیدم

 گیـر  دوبـاره  کنـی  سـعی  بایـد  تـو  ، نیسـت  مهـم  فـرارت  فقـط  که اینه مسئله ولی شدم خوشحال خیلی ، بکنم
 رو احتیـاط  جوانـب  تمـام  بهتـره  بنـابراین ...  نـداره  برگشـتی  دیگـه  برسـه  بهـت  دستش اگه چون نیافتی سعید
 ؟ دخترم باشه...  کنیم رعایت

 ؟ بود هم ایی چاره مگر

 . کنم تحمل بازم کنم می سعی...  دکتر آقاي چشم_

 . پرسید مردد لحنی با که کنم خداحافظی ادامه در آمدم

 ؟ بود کی گرفت رو طاها سراغ و گرفت تماس من با پیش مدت یه که آقایی اون...  دخترم_

 . گفت می را رادمهر

 . گفت می را جانم

 .گفت می را دلم شاه

 . گرفت می را نفسم هم او به اشاره حتی

 ؟ گفتم می چه
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 ؟ است من دنیاي پرستیدنیِ مرد تنها او که

 ؟ دلم چالِ سیاه بر است نور که

 ... او است عشق

 ... او است امید

 ! نه

 ! خودم خداي با بود من راز او

 . کنه می زندگی کشور از خارج که بود مم عمه پسر_

 . داد ادامه و گفت ي "آهان "

 . دم می اطالع بهت شد خبري...  باش خودت مراقب_

 . کشیدم بغل به زانو و دادم خاتمه را تماس و کردم تشکر او از

 ! انگار شد نمی تمام دوري این

 

 ]18:05 25.02.17[, ناجی نجواي رمان

 دوم_و_نود_پست#

 . کرد می مچاله را قلبم دلتنگی همه این فکر حتی

 . زدم چنگ ام سینه ي قفسه به

 . برود پیش مرگ پاي تا روز هر که بود کرده عادت قلبم

 . گنجید نمی کوچکم قلب در ؛ درد عظیم حجم این

 ... طاها دوري درد
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 ... تنهاییم خشنِ درد

 ! رادمهر دلتنگی درد

 . سایت ي صفحه در کامیاب.  ر نام سمت شد کشیده چشمم

 ؟ کنم زندگی او نام بی هم ایی لحظه حتی توانستم نمی چرا

 . کردم باز را اش شخصی ي صفحه

 . دوید عکسش سمت حریصانه نگاهم

 ! جانم جانِ...  آخ

 . بود شده تنگ لبخندش کجِ منحنی آن براي دلم چقدر

 ! شیرینش نگاه تلخِ ي قهوهِ گنگ ي مزه و

 . کرد لمس را عکسش و نشست نمایشگر ي صفحه روي انگشتام

 . گرفت گُر صورتم و افتاد رعشه به دستم

 ! " جان ناجی " کردم زمزمه

 . زهر طعم با اما خندید لبم

 ؟ خورد می سند او نام به روزم هر که دانست می چه خبرم بی جا همه از ناجیِ

 ؟ دارم روزي و حال چه دانست می چه

 ؟ بود شده دلتنگم مدت همه این اصال

 "! ؟ هنوز آیا است زنده " بود پرسیده خودش از اصال

 ؟ آورد می خاطر به را من
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 . شد آه دودش و گرفت آتش ام بیچاره جگر هم باز

 . دوختم هایش نوشته به و گرفتم اش داشتنی دوست عکسِ از زور به را نگاهم

 . رفت هم در صورتم

 . بود نگذاشته هم جدید پست یک حتی مدت این تمام

 ! نوشت می همیشه که او

 . برد می قلم به دست یکبار ایی هفته الاقل

 !؟ نداشت جدیدي ي نوشته هیچ چرا

 . ببینم را شدنش آنالین آخرین زمان تا کردم کلیک اش کاربري اطالعات روي بر

 . شد منظم نا قلبم ضربان

 . بود شده آنالین قبل روز دوازده حدود بار آخرین

 !؟ بود افتاده اتفاقی چه...  خدایا

 

*** 

 

 : رادمهر

 . انداختم جزئیات به نگاهی دقت با و شدم خم نقشه روي

 . کرد می خُرخُر گهگاه اش همیشگی ي مسخره عادت به و بود ایستاده مقابلم سینه به دست مورگان

 . کنم تمرکز درست توانستم نمی ، بود کرده ام کالفه

 . خودم پریشان افکار دیگر سوي از و سو یک از چاقی شدت از او عادي غیر تنفس صداي
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 . بودم رفته فرو عمیق ایی خلسه در که شد می هفته دو حدود چیزي

 . کشد می را خود ریختنِ فرو انتظار که بود ایی ویرانه شبیه حالم و حس

 خُرخُـرِ  آن دیگـر  تـا  کـنم  خفـه  خـودم  دسـتهاي  بـا  را مورگـان  توانسـتم  مـی  کـه  بـودم  عصـبی  و کالفه آنقدر
 . نشنوم را آور عذاب

 . قلبم وسط درست جایی ، بود خودم درون واقعی عذاب! ؟ کردم می چه را خودم اما

 . شد می شبیه مشت به بیشتر لحظه هر بودم کرده نقشه میزِ بر ستون که دستی

 . خودم ي سینه بر یا آمد می فرود مورگان دهان در یا باالخره که مشتی

 ؟ خوبه اش نقشه ؟ شد چی_

 . کوبیدم میز روي را مشت و کردم بلند سر انداخت خش مغزم بر صدایش فرکانس

 . پرسید می را سوال این ، نقشه روي تمرکزم دقیقه چند در که بود باري هزارمین این

 ! افتضاحه_

 . زد بیرون حدقه از رنگش بی آبیِ چشمان

 ؟ رادمیر گی می داري چی چی؟_

 مثـل  توانسـت  نمـی  هنـوز  سـال  همـه  ایـن  از بعـد  ، رفـت  هـم  در اخمم او زبان از اسمم اشتباه تلفظ خاطر به
 را بــد و خــوب ي نقشــه میــان فــرق داشــتم توقــع مــن آنوقــت ، کنــد ادا را لعنتــیِ  "رادمهــر " ایــن آدمیــزاد

 . بفهمد

 !! شه می بزرگ گّند یه ، نه بزرگ ي حماسه یه نقشه این با پروژه این!  افتضاح!  مورگان افتضاحه_

 نـافش  بـه  را " حماسـه  " ي کلمـه  اي داشـت  اصـرار  او زدیـم  امضـا  را پـروژه  ایـن  قـرارداد  کـه  آغازي همان از
 !" طنز تراژدي " یک...  بود شده تراژدي یک شبیه بیشتر نظر به اما ببندد
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 کـه  هـایش  پـردازي  جملـه  و نجـوا  دسـت  از امـان  آخ ، فرسـتادم  بیـرون  محکـم  را نفسم و فشردم هم بر پلک
 ! داشت نمی بر سرم از دست ایی ثانیه

 . انداختم میز روي را خودکار

 رو احمـق  تئـودور  اون نـه  کـردي  مـی  انتخـاب  " حماسـی  کـشِ  نقشـه  " یـه  " حماسـه  " این براي بود بهتر_
! 

 . رفت هم در مورگان اخم

 . زد صدایم که رفتم در سمت و چرخیدم پا ي پاشنه روي

 . کردم نگاهش و برگشتم انداخته باال ابروي تاي یک با

 ؟ چیه_

 . نالید مستاصل

 ؟ دي می انجامش تو_

 بـراي  امـا  ، دانسـت  مـی  خـوب  خـودش !  بـودم  مـن  ، او حماسـیِ  کـش  نقشـه  تنهـا  ، نشست لبم بر پوزخندي
 . بود شده دیر خیلی پیشنهاد این

 ؟ کردي فراموش ، ایران رم می ماه دو یکی بعدشم ، دارم کار کلی ماه آخر تا ؟ نه گرفته شوخیت_

 . شد جمع بیشتر صورتش

 ؟ داري هم مرخصی انتظار ، زدي کار به هند توي که گندي اون از بعد_

 . دادم او تحویل لخندي و چرخاندم را در ي دستگیره

 ! استعفا یا کنی حسابش مرخصی یا تونی می تو ، رم می من_

 . شد کبود صورتش دیدم وضوح به
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 . بستم را در و زدم بیرون اتاق از شود منفجر آنکه از قبل

 . شد خارج اتاقش از هم در ي قیافه با جیسون که افتادم راه خودم اتاق سمت

 کـرده  بـغ  و هـم  در انطـور  بایـد  مـن  االن!  شـد  مـی  شـکلی  ایـن  افتـاد  می مورگان به راهش کسی اگر معموال
 ! او نه بودم

 ؟ شدي ریختی این چرا ؟ جیسون_

 . کشید صورتش به دستی

 ! میوفته کار از قلبم االن ؛ بمونم سرپا این از بیشتر تونم نمی دیگه که شدم خسته اونقدر امروز_

 . پیش روز دوازده به کرد پرتاب را من "  افتد می کار از قلبم " ي جمله

 ! پیش روزِ دوازده دقیقا

 ... هند از برگشتنم از بعد روز چهار

 

 ]18:05 25.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ! دردناکم هاي درگمی سر آغاز...  پیش روز دوازده

 . خوردم می ناهار براي را بودم کرده درست خودم که ساندویچی و بودم داده لم مبل روي "

 . گشتم می بر شرکت به سریع باید ، داشتم استراحت وقت دقیقه پانزده

 نجـوا  دوسـت  ببیـنم  کـه  کـردم  مـی  چـک  را انجمـن  سـایت  بـار  هـزارمین  بـراي  خـوردن  غـا  کنـار  در داشتم
 . نه یا است داده پیامی

 . انداختم میز روي را ساندویچم و پریدم جا از دستپاچه جدید پیامِ رنگ قرمز هشدار دیدن با

 .  کردم کلیک پیام هشدار روي زده هول
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 . زد دو دو کوچولو ماه نام روي چشمم

 ! بود خودش واقعا

 ! داد جواب باالخره

 . شدم خیره بود شده ردیف هم سر پشت که کلماتی به و کردم باز را پیام

 شــما از کــه بــویی و رنــگ کــم احســاس و خیــالی بــی ایــن بــا ، بخــواین رو راســتش ؛ رادمهــر آقــاي ســالم "
 مـی  ، داریـد  بـر  سـرش  از دسـت  لطفـا  ، بـدم  شـما  بـه  رو نجـوا  ي شـماره  نـداره  امکـان  ، دیدم نجوا به نسبت
 احساسـش  تمـوم  عمـره  یـه  نجـوا  امـا  ، سـرگرمیه  یـه  یـا  و موقـت  خوشـگذرونی  یـه  شما براي رابطه این دونم

 خونـواده  اول ، کشـیده  سـختی  زیـاد  نجـوا  ، نـداره  ازتـون  درسـتی  شـناخت  حتـی  کـه  گذاشته شمایی پاي رو
ــدم ، ش ــوهرش بع ــم ، ش ــه پسرش ــرفتن ازش ک ــرادر ، گ ــم ب ــه شوهرش ــته ک ــه ي فرش ــما ، عذاب ــه ش  دیگ

 هـم  دیگـه .  نکنیـد  بـازي  قلـبش  بـا  ، بیمـاره  قلـبش  نجـوا  ، نکنیـد  اضافه طفلک اون هاي غصه بارِ به خودتونو
 "!  خدانگهدار ، ندید پیام من به

 . ماندم حرکت بی و مات من و

 ! نه...  دوآتشه دوست این اي طرفه یک تصمیم و دوختن و بریدن از نه

 . رفت فرو چشمم در و شد خنجر باال بلند پیامِ این تمام میان جمله یک

 ! " بیماره قلبش نجوا "

 . دانستم نمی را یکی این

 ! ؟ بود بیمار ، بلوري دخترك این عاشقِ قلبِ

 ! من بر واي اي

 . شد جمع هم در قلبم

 ! قلبش واي...  نجوا...  نجوا
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 ! اش دیده رنج نوايِ بی قلب

 . خورد ذهنم در ایی جرقه

 ! مادرم دایی ، انداخت می صارمی دکتر یاد را من قلب ي کلمه اصال

 . بود مادرم مطب باالي ي طبقه درست هم مطبش

 . نوشتم بخواند را آن که امیدي به مهتاب دوست براي و کردم جمع کمی را ام پاشیده هم از فکرِ

 نوپاسـت  نجـوا  بـه  مـن  احسـاس  ، کـنم  مـی  درك کـامال  رو شـما  ي دوسـتانه  غیـرت  احساس این من ببینید"
 خـوایین  نمـی  اگـر  نیسـت  مهـم .  کنیـد  عمـل  میلتـون  خـالف  بـر  شـما  خـوام  نمـی  مـن  اما داره الزم زمان و

 پـیش  ببریـد  اونـو  حتمـا  اومـد  تهـران  بـه  نجـوا  اگـه  لطفـا ...  قلـبش  مـورد  در اما...  بدین من به اونو ي شماره
 تحقیــق خودتــونم ، هســتن عــروق و قلــب ي رشــته در پزشــکی نوابــغِ از یکــی ایشــون ، صــارمی اســد دکتــر
 " کنن می برطرفش ایشون باشه مشکلی هر مطمئنم من ، شید می متوجه کنید

 

 ]18:10 26.02.17[, ناجی نجواي رمان

 سوم_و_نود_پست#

 !؟ رادمهر_

 حــال زمــان بــه ، پــیش روز دوازده از و گرفــت را ام یقــه ، جیســون ي ترســیده حــدي تــا و متعجــب صــداي 
 . کشید

 ؟ هان_

 . کرد نگاهم مردد لبخندي با

 ! داري نیاز استراحت به بیشتر منم از تو نظر به ؟ خوبه حالت_

 . افتادم راه اتاقم سمت و زدم اش شانه بر آرام و دادم تکان سري
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 . داشتم احتیاج نجوا به...  نه استراحت به من

 . روحش لطافت به...  کلماتش به ، هایش نوشته به

!  ناشـناس  نیمـه  دختـرِ  یـک  هـم  آن ، کسـی  بـه  آرامـش  بـراي  کامیـاب  رادمهـرِ  کـه  آمـد  مـی  نظر به مسخره
 ! بس و بود او همه نیازم، تمام اما ، باشد داشته احتیاج

 ؟ رسید می نظر به وار دیوانه کمی هم من روز و حال اگر افتاد می اتفاقی چه

 . زدم زل مانیتور سیاه ي صفحه و انداختم کارم میز پشت را خود

 . بودم نزده سر انجمن سایت به روز دوازده این مدت تمام 

 . بچرخم سایت آن در ، بشنوم نجوا از خبري نبود قرار دیگر که حاال خواست نمی دلم

 . رفت نمی نوشتن به دستم که بود بار اولین براي

 .رسید نمی ذهنم به هم کلمه یک حتی دیگر

 ... شاید یا ، نداشت نگاشتن براي حرفی مغزم

 . بخواند که نبود او چون نوشتم نمی شاید!  آري

 . بود ام بافته هم به کلمات مخاطبِ تنها او و نوشتم می او براي ناخواسته سالها این تمام انگار

 

 

*** 

 

 : نجوا
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 پـوش  سـفید  جـوانِ  دختـرك  از لبخنـدي  بـا  و کـردم  حسـاب  را پـولش  و برداشـتم  میز روي از را داروها پاکت
 . کردم تشکر

ــن ــا ای ــبم ، روزه ــدجوري قل ــاي ب ــازگاري بن ــته ناس ــود گذاش ــر ، ب ــاي دیگ ــگی داروه ــاي دواي همیش  درده
 . شدند نمی المذهبم

 چنــگ بـه  را قلـبم  بشــکافم را سـینه  ي قفسـه  خواســت مـی  دلـم  کــه کـرد  مـی  بــدقلقی قلـبم  آنقـدر  گـاهی 
 . بیاندازم دورش و بکشم

 . داشت حق بیچاره

 داشـتم  انتظـار  شـرمی  بـی  کمـالِ  در و بـودم  کـرده  تلنبـار  درونـش  تـرس  و غصه ، سالم قلبِ هزار ي اندازه به
 . کند کار خوب

 . بردارم پسرم به رسیدن براي تالش از دست شوم مجبور که شود نامیزان قلبم حال آنقدر ترسیدم می

ــو و کــودکی تمــام و شــود مــن شــبیه عــاقبتش خواســتم نمــی ، نداشــت گنــاهی کــه او ــه را اش جــوانی ن  ب
 . بپردازد ناتوانش و علیل مادر از مراقبت

 . کند ناامید را امیدم ، قلبم ترسیدم می

 ! کهنه بیماريِ این از ترسیدم می

 . زدم بیرون داروخانه از و تپاندم کیف داخل زور به را داروها

 . گشتم برمی نشریه دفتر به چهار ساعت از قبل باید

 کـه  نبـود  آنقـدر  حقـوقش  گرچـه  ، کـردم  مـی  کـار  نشـریه  دفتـر  در دلنواز وساطت با که شد می ایی هفته دو
 و هویـت  بـی  آدم یـک  بـه  دنیـا  جـاي  هـیچ  چـون  ، بـودم  قـانع  هـم  همین به اما گذاشت درآمد را نامش بتوان

 . شد جور دلنوازِ  ضمانت با هم همین ، دادند نمی کار مدرك

 ! چیز هیچ و بود چیز همه تقریبا کارم
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 مـی  مرتـب  را بایگـانی  و آرشـیو  ، دادم مـی  انجـام  ایـی  ترجمـه  گـاهی  ، کـردم  مـی  ویـرایش  را هـا  متن گاهی
 ! ریختم می چایی...  حتی گاهی ، کردم

 یـاد  را مـن  اول نگـاه  در کـه  بـود  سـبیل  و ریـش  در غـرق  سـالِ  میـان  مـرد  ، مجلـه  سـردبیر  ، شـکوري  آقـاي 
 . بود نازکی دل و مهربان بسیار آدمِ خشنش ظاهر برخالف اما انداخت می سعید

 ذوق هـایم  دستنوشـته  خوانـدنِ  از بعـد  شـکوري  آقـاي  ، بـود  داده را اش وعـده  دلنـواز  کـه  طـور  همان درست
 مجلـه  ادبـی  مطالـب  نوشـتن  در گـاهی  تـوانم  مـی  اگـر  کـه  خواسـت  مـن  از و گشـود  تعریـف  به لب و شد زده

 . کنم اش یاري

 مـی  مجلـه  بـه  خانـه  از را مـن  و کـرد  مـی  لطـف  برادرانـه  خـودش  بود سرفراز که وقتی تا ، شدم اتوبوس سوار
 دیـدمش  نمـی  اصـال  و بـود  شـده  تـر  سـنگین  قبـل  از پـروازش  هـاي  برنامـه  که شد می روزي چند اما ، رساند

 . گرفت می را وقتش تمام دانشگاهش کالسهاي هفته اول روز سه هم دلنواز ،

 . بودم یادگرفته را نشریه دفتر و داروخانه تا خانه اتوبوس مسیر

 و بـدقلق  ي نقلیـه  ي وسـیله  ایـن  بـه  و بـودم  رفتـه  طـرف  آن و طـرف  ایـن  اتوبـوس  با خودم شهر در عمر یک
 . داشتم عادت فرسا طاقت

 . شکست گلو در نفسم آن یک شد جمع درد از ام سینه ي قفسه ، کشیدم عمیقی نفس و نشستم

 . بود شده دوبرابر اش سینه ي قفسه دردهاي عمر اواخر پدرم داشتم یاد به

 خسـته  ، رنـج  همـه  ایـن  از فقـط ...  نـه  یـا  کشـد  مـی  را آخـرش  نفسـهاي  دارد قلـبم  یعنـی  ایـن  دانستم نمی
 . است شده

 مهتــاب بــا قــبلم روز دو ي مکالمــه یــاد برخاســتم خــواب از درد بــا کــه صــبح از ، دادم تکیــه شیشــه بــه ســر
 . افتادم

 . شد جویا را احوالم و گرفت تماس من با دوباره ، وقفه مدتها از بعد ، پیش روز دو
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 از حرفـی  هـیچ  مـن  و ببـرد  تهـران  بـه  روسـتا  از را مـن  بتوانـد  زودي بـه  کـه  کند می کارهایی دارد علی گفت
 . نزدم ، هستم تهران در شود می ماه یک حدود که این

 ! شدت به...  بود دلگیر او از دلم ، بداند خواست نمی دلم

 ! چرا را اش دلتنگی اما خواستم نمی کمک اصال...  کرده رهایم خودم حال به کردم می حس

 . شود دلتنگم خواستم می

 ! هیچ...  حاال و شد می دلتنگم همیشه که بود کسی تنها او

 کنـد  مـی  معجـزه  گوینـد  مـی  کـه  کـرده  پیـدا  قلـب  تخصـص  فوق یک تهران در که گفت هایش صحبت میان
. 

 . کرد می تدریس هم دانشگاه در که " صارمی اسد " نام به دکتري

 تشـکر  فقـط  مـن  و رفـت  خـواهیم  او مطـب  بـه  ویزیـت  بـراي  حتمـا  بیـایی  تهـران  بـه  علـی  با وقتی گفت می
 . کردم

 

 ]18:10 26.02.17[, ناجی نجواي رمان

 ! شود خیالم بی تا زدم حرف سنگین و حوصله بی خودش مثل

 . شد حک ذهنم در پزشک آن نان شد بدل و رد ما بین که روحی بی حرفهاي تما میان اما

 ! گر معجزه یک شاید...  دانشگاه مدرس و قلب تخصص فوق ، " صارمی اسد دکتر "

 بگیـرم  را حقـوقم  اولـین  بـودم  منتظـر  ، زنـد  مـی  فلـک  بـه  سـر  ویـزیتش  پول حتما دکتري چنین دانستم می
 . بیایم بر او قیمت گران دیدار پس از شاید تا

 . کند پیدا من براي را دکتر این مطب آدرس خواستم دلنواز از گذشته روز

 ! نبود ماندنم زنده از تر مهم چیز هیچ
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 . بیاورم دست به را طاها تا ماندم می زنده باید

 . ببرم گور به خود با را کشیدنش آغوش به دوباره آرزوي توانستم نمی

 . دیدمش می شده که هم دیگر بار یک براي حتی باید

 ! دیدمش می باید

 . کرد می ایی معجزه دکتر این شاید

 . بجنگم بتوانم هم باز تا داد می تسکین را رحمم بی درد شاید

 . شد نمی خوب کامال هیچوقت قلب این گرچه

 . شد نمی مرهمش دارویی هیچ که داشت وجود قلبم در عمیق اي حفره

 . بود زده داغش بهنجار نا عشقی که سیاه ایی حفره

 " کامیاب رادمهر " نام به ایی حفره

 ! بود کشیده قلم از دست...  روزها این انگار که من وار دیوانه هاي پردازي قلم تمام عالیجنابِ

 دلنـواز  دامـنِ  بـه  دسـت  ، لبتـاب  گـرفتن  قـرض  بـراي  و ریختـه  دور را حیـا  و شـرم  بارهـا  مـدت  ایـن  تمام در
 ! هیچ...  بار هر و بودم شده

 . نبود رادمهر از خبري هیچ

 . مردم می روز هر من و نبود او

 . شد می تر بیمار هرلحظه قلبم و نبود او

 

 ]18:38 27.02.17[, ناجی نجواي رمان

 چهارم_و_نود_پست#
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 : رادمهر

 . کشید و گرفت را کتم آستین دنیل

 ! ردمیر دایی گرمه اینجا چقدر_

 . انداختم شد می پیاده هواپیما از داشت ما سرِ پشت که روشنک به چپی چپ نگاه

 درسـت  رو ش دایـی  اسـم  بـده  یـاد  بچـه  ایـن  بـه  نتونسـته  هنـوز  سـال  12 از بعـد  کـه  بـرم  خـواهرم  قربون_
 . کنه تلفظ

 . کشید دنیل سر بر دستی و انداخت باال ابرو روشنک

 ! رادمهر دایی!  پسرم ، رادمهر_

 . انداخت باال شانه خیال بی دنیل

 . کرد می را کار همین همیشه

 . نبود مهم برایشان چیز هیچ زمانه دوره این هاي بچه

 . زدم دنیل ي شانه به و کردم کج دهان

 . بچه نداري عادت اینجا هواي به چون گرمه تو براي_

 . شود خطاب " بچه " ندارد دوست دانستم می

 . زدم لبخندي سنگینش اخمِ به

 . بود سردي بسیار پاییزِ ، گفت می دنیل که چیزي خالف بر

 . داشت زمستانی بوي و رنگ ، نشده هیچ هنوز که هایی پاییز آن از

 . بود باران ي آماده و شده فرش سیاه ابرهاي با آسمان

 . زد می نیش استخوان به و پیچید می هوا در ناجوانمردي موذيِ سوزِ
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 . کند بهتر را حال وطن هواي استنشاق کرد ي فکر

 . شود معجزه ، تهران دیدن با که بودم منتظر

 ! نشد

 ! نه

 . بود که بود همان حالم

 ! پریشان ، دلتنگ ، سردرگم

 ؟ نمیاي ؟ رادمهر_

 را مانـده  بـاقی  ي پلـه  چنـد  آن و دادم تکـان  سـري  و  انـداختم  روشـنک  منتظـر  صـورت  بـه  نگـاهی  لبخند با
 .گذاشتم وطن خاك بر پا و آمدم پایین

 . بود دنیا کار ترین سخت این و ماندم می آرام باید اما ، بود آشوب حالم

 . ام شده دیوانه که کند فکر بقیه و جیسون مثل هم روشنک خواستم نمی

 آنقـدر  گرنـه  و بیایـد  نتوانسـت  بـود  ریختـه  سـرش  بـر  مورگـان  کـه  کـاري  همه آن با جیسون که آوردم شانس
 . فهمید می هم روشنک باالخره که کرد می شکایت نامیزانم حالِ از

 . افتادم راه به سرشان پشت

 سـفرهاي  بیشـتر  کـه  سـنگین  کـارش  و بـود  شـلوغ  سـرش  آنقـدر  معمـوال  ، بیایـد  بود نتوانسته روشنک همسر
 . داد می دست از را خانوادگی

 نمـی  دلگیـر  هـا  غیبـت  ایـن  خـاطر  بـه  خـودش  االصـل  اسـپانیایی  کـوش  سخت همسر از روشنک دانستم می
 احسـاس  هرگـز  خـواهرم  کـه  ریخـت  مـی  او پـاي  بـه  عشـق  و داشـت  دوسـت  را روشنک آنقدر مرد این ، شود

 . کرد نمی کمبود

 . کردم می درك را روشنک همیشگیِ لبخند  ، دارد حسی چه شدن پرستیده ، دانستم می که حال
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 زنـدگی  بـه ...  باشـد  شـیرین  توانـد  مـی  چقـدر  نفـر  یـک  احسـاس  و توجـه  تمـام  داشـتنِ  دانستم می که حال
 . خوردم می حسرت روشنک

 !  آري

 . بودم شده حسود

 . کردم می حسودي بودند عشق از پر که کسانی تمام به من و کند عشق از لبریز را من که نبود نجوا

 و خجســته پسـرداییِ  ، مهــرداد بـراي  دســتی ، فرودگـاه  ي شیشـه  پشــت از و زدم خـودم  حــال بـه  پوزخنـدي 
 . دادم تکان ، سرخوشم

 . افتاد می راه دنبالم و زد می را اش زندگی و کار قید ، افتاد می ایران به من راه هروقت بیچاره

 . شد باز بناگوش تا نیشش دید که را دنیل و روشنک و من

 کـه  کـردم  مـی  دعـا  و نشسـتم  مـی  بـودم  او جـاي  اگـر  مـن  ؟ شد می خوشحال ما آمدن چیزِ چه از دانم نمی
 . بماند کانادا عمر آخر تا تلخم گوشت ي عمه پسر

ــل از بعــد ــرفتن تحوی ــا چمــدان گ ــده کســل تشــریفات انجــام و ه ــراه ، همیشــگی ي کنن ــا هم ــرداد ب  از مه
 . شدیم خارج فرودگاه

 . بردم سوغاتی به خود با را نجوا احساس ، آمدم ایران به که باري آخرین

 . بودم نکرده پیدا قرار هم هنوز من و گذشت می سردرگم روزهاي آن از سال یک به نزدیک چیزي

 . شدم می تر پریشان روزهم هر و بودم سردرگم هنوز

 . بود نمانده باقی ، خشک و سخت مرد آن از چیزي

 کـرده  خـودش  معتـاد  شـدت  بـه  را مـن  ، قـوي  مخـدر  یـک  مثـل  ، ریخـت  مـی  مـن  پاي به نجوا که احساسی
 . بود
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 کـه  کـم  الکـردار  خمـاري  درد ایـن  آنکـه  عجیـب  و کشـید  مـی  خمـاري  وقفـه  بـی  شـد  می مدتی که معتادي
 . شد می هم تر افزون ، هیچ شد نمی

 اش دیرینـه  عـادت  بـه  مهـرداد  ، آمـد  سـراغم  بـه  درد سـر  ، همیشـه  مثـل  نشسـتم  کـه  مهـرداد  ماشین داخل
 . بود داده او دست به دست حاال هم دنیل ، داشت نمی بر زدن حرف از دست

 . بستم چشم و دادم تکیه شیشه به سر

 . نداشتم هم کردن اعتراض حوصله

*** 

 . گذاشتم زمین چمدان

 . دادم جا او مهربانِ دستانِ میان را خودم ؛ کند مادر آغوش از دل باالخره که روشنک 

 . کردم رنجورش هاي شانه قفل را دستانم ، بوسید را ام پیشانی و ایستاد پنجه بر

 . داد می بهشت بوي آغوشش

 . شود سبک دلم تا کنم گریه آنقدر و ببرم فرو اش شانه در سر توانستم می کاش

 . توانم نمی...  شود نمی دانستم می اما

 . کرد می خفه گلویم در را بغض او حد از بیشش نگرانیِ از ترس و ام لعنتی غرور

 مـی  کـه  بـود  کسـی  تنهـا  او ، شـد  آرام کمـی  بـاالخره  قلـبم  ، گـرفتم  قرار وجودش امن حصار در که همین اما
 . باشد پریشانم روز و حال مرهم توانست

 ! مادرم

 ! شناختم می نجوا جز به که زنی وار فرشته

 . ماندم مات ، فکرم از زده حیرت
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 . ناب زنهاي آن از...  بود مادرم شبیه...  نجوا

 . بودم نکرده مقایسه هم با را دو این وقت هیچ

 !؟ چرا دروغ

 ! نداشتم را جراتش

 . ترسیدم می ، اندازه بی شباهت این از آري...  ترسیدم می

 . ترسیدم می سخت و سنگین اعتراف یک از

 . کند ترم پریشان هم این از بود ممکن که اعترافی از

 !؟ پسرم_

 

 ]18:38 27.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . ام زده زل او به وار مجسمه همانطور شدم متوجه ، کشید بیرون آغوشم از را خود

 . گرفت نگرانی رنگ و چرخید صورتم بر نگاهش

 ؟ خوبی...  رادمهر_

 بـه  رو...  دلتـنگم ...  ویـرانم ...  ام ریختـه  فـرو ...  نیسـتم  خـوب !  جـانم  مـادر  نـه !  نـه  " بگـویم  شـد  مـی  کاش
 "...  مرگم

 ! شد می کاش

 . دادم پاسخ آرام و کردم مرتب را کتم و دادم عقب شانه و کردم صاف صدا تنها اما

 . بودم دلتنگت خیلی فقط  ، برم قربونت خوبم_

 داد تحویلم " همینطور هم من " یک و بوسید را صورتم
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 . است نکرده باور که دیدم نگاهش عمق در اما 

 ! دیگر بود مادر

 ؟ نفهمد او و بگویم دروغ شد می مگر

 . کرد سکوت بود قائل من براي همیشه که احترامی عادت به اما

 . است مغرور چقدر ناخلفش پسر دانست می

 . است کرده ام خفه لعنتی غرورِ همین دانست می

 . شناختم می خوب را او هم من

 ! جمع میان در نه و االن نه اما ، پرسید می دوباره حتما

 ! جمع

 . شد کشیده ، بودند شده جمع هم دور ما افتخار به که مادرم سر پشت آدمهاي به نگاهم

 شـناختم  مـی  را بقیـه  سـختی  بـه  ، نفرشـان  چنـد  جـز  بـه  مـن  و کشیدند می یدك را فامیل لقب که آدمهایی
. 

 

 ]15:28 28.02.17[, ناجی نجواي رمان

 پنجم_و_نود_پست#

 دسـت  دانسـتم  نمـی  خـودم  بـا  را شـان  فـامیلی  نسـبت  حتـی  کـه  آنهـا  و هـا  زاده عمـو  ، دایـی  ، عمو ، عمه با
 . کردم پرسی احوال و دادم

 دوشــی ، داشــتم کـه  پریشــانی روزِ حـال  بــا هـم  آن ، کشــدار و طـوالنی  ســفرِ ایـن  از بعــد خواسـت  مــی دلـم 
 دیـدن  بـه  کـه  آدمـی  تعـداد  ایـن  بـا  امـا  ، بـروم  فـرو  خواب تخت آغوش در یکراست و بخورم ایی قهوه و بگیرم

 . رسید می نظر به محال ، بودند آمده روشنک و من
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 عـوض  را پیـراهنم  ، کنـدم  تـن  از کـت  ، گذاشـتم  اتـاق  داخـل  را روشـنک  و خـودم  هـاي  چمـدان  رفـتم  فقط
 . بازگشتم کننده کسل جمعِ میان به و کردم

 داخـل  را مـن  و کننـد  بسـنده  ام چهـره  دیـدن  بـه  تنهـا  کـه  امیـد  ایـن  بـه  ، نشستم بقیه از تر دور مبلی روي
 . نکشانند ، باشد کانادا ي باره در آمد می نظر به که بحثشان

 مـن  دیـدن  بـه  ام عمـه  شـوهر  ي خالـه  پسـر  مـثال  چـرا  کـه  فهمیـدم  نمی واقعا ، کردم نمی درك را آدمها این
 ؟ شناخت می را من اصال! ؟ بود شده تنگ من براي دلش ، است آمده

 مـدت  در اخیـر  مـاه  چنـد  همـین  در آمـد  مـی  نظـر  بـه  کـه  چیزهایی ، گذراندم نظر از را تکشان تک ي چهره
 . آمد می چشم به واضح کامال آنها میان در بود شده مد من نبودن

 . تراشیده  سرهاي و بود که غریب و عجیب سبیلهاي ، " داري مایه " مهرداد قول به نماد انگار

 کـه  آنهـا  و انداختنـد  مـی  آمریکـایی  نـاموفقِ  هـاي  رپـر  یـاد  را آدم کـه  آنهـا  ، بودند سته دو جمع جوان پسران
 . بودند کشور بدنسازي.  فیتنس قهرمان همگی انگار

 . بود مشترك آنها ي همه میان که منطقی غیر ریشهاي مدل با

 . بودند شده جمع هم دور فامیل جوان دختران بقیه از تر دور

 . کرد می متعجب شدت به را من که داشت وجود آنها میان عجیبی چیز

 ! همسان هاي خواهر ، باشند خواهر هم با آنها ي همه رسید می نظر به

 . بود " ایی قهوه "  آنها ي همه ي چهره در قالب رنگ

 !  ایی قهوه تند اکثرا هاي آرایش و ایی قهوه کوتاه و پهن ابروهایی ، ایی قهوه پوست ، ایی قهوه مو

 . شدند متوجهم آنها که بود خیره و متعجب زیاد من نگاه شاید

 ! کردم اشتباهی عجب واي ، آمدند من سمت خرامان خرامان و برخاستند آنها میان از نفر دو

 . شدم ایستادن به مجبور احترامشان به
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 ! خان رادمهر سالم_

 . زدم کمرنگ لبخندي

 ! خانوما سالم_

 . داشت وجود کن خرد اعصاب ي نکته دو آنها دوي هر صورت در

 . بزرگ بسیار لبهاي و کوچک بسیار بینی

 . زیبا تا رسید می نظر به عجیب بیشتر که آمیز اغراق آنقدر

 . بود آنها لباسِ رنگ تشخیصشان راه تنها که بودند شده عمل هم به شبیه آنقدر نظرم به

 . گرفت بازي به بلندش هاي ناخن میان را اش شده فر موهاي داشت تن بر آبی تیشرت که دختري

 !؟ انگار شناسی نمی رو ما_

 . گرفت ام خنده

 . بود ها حرف آن از

 ؟ بشناسم را کسی ، عمل و آرایش نقاب پشت از توانستم می چطور

 . دادم تکان سري

 ! متاسفانه نه_

 ، چشـمانش  رنـگ  خـوش  عسـلی  شـدم  متوجـه  تـازه  مـن  و بـرود  غـره  چشـم  مـثال  تا کرد درشت چشم برایم
 . است لنز

 ! یگانه و آتوسا...  بودیم همبازیت سال همه این ؟ شناسی نمی چطور _

 ؟! یگانه و آتوسا

 . آوردم یاد به...  زدم ورق را ام کودکی خاطرات ، کردم فکر کمی
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 . بودند ام دایی زن هاي خواهرزاده

 . کردیم می بازي هم با اکثرا و کردند می زندگی ما همسایگی در بودیم بچه وقتی

 !؟ کجا روح بی سازِ دستِ  عروسک دو این و کجا یگانه و آتوسا آن اما

 . برد باال صدا کمی خم با آتوسا

 ؟ نشناختی هنوزم_

 . بست را دهانم ایی مردانه صداي که کنم باز دهان آمدم

 . شده حافظه کم ، خارجه رفته وقتی از خان رادمهر دخترم_

 . چرخیدم ، یگانه و آتوسا پدر ، جهانگیري آقاي سمت به ، کالفه لبخندي با

 و داشتم ذهن در هایم کودکی از که بود همان

 وضـعی  سـر  و بـود  رفتـه  فـرو  اش بینـی  در کـه  گـردي  عینـک  و پرپشـت  چخماقی سبیلهاي با چاق و قد بلند
 . فکرانه روشن ظاهر به

 . زد ام شانه به دستی

 !؟ پسر نه مگه_

 . دادم باال ابرو

 ي حافظـه  بـراي  جـایی  دیگـه  کـه  شـه  مـی  عـوض  اونقـدر  چیـز  همه برمیگردم و رم می بار هر ، راستش نه_
 . مونه نمی باقی آدم

ــه آتوســا ــت را ام کنای ــا و گرف ــد رو مــن از کشــداريِ   " ایــش " ب ــدرش ، چرخان ــا پ ــار ام ــیشِ متوجــه انگ  ن
 . نشد گفتارم

 ؟ راحته اونجا زندگی ، خبرا چه ، پسر خب_
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 . نداشتم را او با زدن حرف ي حوصله ، دادم تکان سري

 ! خوبه_

 . داد باال ابرو

 ؟ چطوره کار و کسب اوضاع_

 . کشیدم عمیق نفسی

 ! خوبه_

 ! ندارم را ات حوصله بگویم زبانی چه به دیگر دانستم نمی

 . انداخت من به مودي نگاهی و خندید

 ؟ نگرفتی خارجی زنِ_

 . بکشد چنینی این هاي شوخی به را بحث که بود مانده همین

 . غرید پدرش به رو من جاي به آتوسا

 ! نگه فامیل و فک به جون مهربان و بگیره زن خان رادمهر شه می مگه بابا!  وا_

 . خندید بلند جهانگیري آقاي

 ... بخواد دلت تا اونجا کنه چیکار بگیره اونجا دیگه آره_

 . داد محکمی تکان را مغزم که کرد زمزمه را حرفی و آورد گوشم نزدیک سر و

 !؟ بودند شده شرم بی حد این تا چرا مردم این

 . شد جمع هم در صورتم

 . انداخت وسط را خود و رساند ما به سالن سوي آن از را خود مهرداد که بدهم جوابی کردم باز دهان

 



312 
 

 ]15:28 28.02.17[, ناجی نجواي رمان

 . کند کنترلم که آمد ، انفجارم به رو شد متوجه وقتی و بود گرفته نظر زیر را من دورادور انگار

 ! بنده عزیز ي خاله شوهر...  یادته که رو حسام آقا...  جان رادمهر_

 . کردم فوت را ام کالفه نفس

 ! بله...  بله_

 . زد مهرداد ي شانه بر است حسام نامش آمد یادم مهرداد لطف به حاال که جهانگیري آقاي

 ... اونورا گفتم می شما ي رفته فرنگ ي عمه پسر این به داشتم پسرم آره_

 . پریدم صحبتش میان نشنوم را آورش چندش هاي حرف دوباره که این براي

 . خدمتتون دوباره برمیگردم ، بخورم چایی یه برم من تون اجازه با_

 . کرد ام راهی خنده و شوخی با و داد تکان من براي سري

 . داشت فرق من دنیاي با آنها دنیاي ، شدم دور آنها از و کشیدم آهی

 . نبود من به شبیه تفکراشان

 و بنـد  بـی  تنهـا  نشـین  مسـلمان  مرزهـاي  از خـارج  کننـد  مـی  تصـور  کشـورم  مـردم  بیشتر چرا فهمیدم نمی
 !؟ هرزگی و است باري

 . خورد می هم به فکر طرز این از حالم

 حرفــی نرســیده راه از خواســتم نمــی هــم ســویی از ، باشــم ســاکت حرفهــایی چنــین برابــر در توانســتم نمــی
 . برنجانم را خانواده افراد و بزنم

 . زد می حرف مادرم با آشپزخانه کانتر بر تکیه که رفتم روشنک سمت

 . شکفت گلش از گل ، دیدنم با مادر
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 ؟ حسام آقا این گفت می چی ؟ پسرم اومدي_

 . انداختم باال شانه و ایستادم روشنک کنار

 !؟ من مادر کردي دعوت رو اینا چرا!  پرت و چرت_

 . داد تکان ناراحتی با سري

 ! اینجا کرد کشی لشکر ، بیایی قراره روشنک با فهمید وقتی داداش ، نکردم دعوت من_

 ! بود دایی سر زیر پس

 . زدم می حدس باید

 . کشیدم صورتم به دستی

 ؟ کجاست رهام_

 . زد لبخندي مادر

 . بگیره مرخصی شما اومدن براي نتونست ، پادگان_

 . است مانده باقی اش سربازي آموزشی از ایی هفته دو دانستم می

 ، مشــهد یـا  آمــدم وقـت  هـر  ، ببیــنم را تـرم  کوچـک  بــرادر بـودم  نشــده موفـق  اخیـر  ســال دو ایـن  مـدت  در
 ! سربازي که هم حاال ، بودش فرستاده شهر آن و شهر این به کار پی دایی یا بود دانشگاه

 . کردم قفل سینه بر دست

 ؟ نکردي دعوت خودتو داییِ ، مامان راستی_

 . بگیرم فامیل دور افراد از سراغی من که آمد نمی پیش معموال ، رفت هم در صورتش

 ؟ کریم دایی ؟ کی_

 . نداشتم کالهبردار و بفروش بساز مردك آن با کاري که من...  نه
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 . دادم توضیح بیشتر

 ! صارمی دکتر...  اسد دایی...  نه_

 . داد باال ابرو

 . زنه می حرف ناهید عمه شوهرِ با داره اونجا...  کن نگاه...  اتفاقا چرا_

 . شد فقل صارمی دکتر بر و کرد دنبال را او ي اشاره رد نگاهم

 ! بود شده پیر چقدر

 . بودمش دیده پیش سال پنج بار آخرین

 !؟ بودم داده نجوا دوست به اشتباهی آدرس یا کرد می کار هم هنوز...  مرد این

 ؟ پسرم افتادي اسد دایی یاد چطور_

 . کردم جمع زور به را پریشانم افکار

 !؟ کنه می طبابت شما مطب باالي ي طبقه هنوزم...  هـ_

 . شد تر نگران

 ؟ مگه چطور...  آره_

 . کشیدم راحتی نفس

 ! شکر را خدا آه

 . نشست دستم بر مادر دست

 ؟ جان رادمهر شده چیزي ؟ مگه چطور_

 ...  مادر شده چیزها خیلی



315 
 

 ! شود می قیامت...  نزند اگر که است بیمار و کوچک قلبی نگران تلخت گوشت و دنده یک پسر

 ! نزند اگر واي!... ؟ نزند اگر

 . خواست می خواهرش براي دادم دوستام از یکی به آدرسشو برم قربونت نه_

 . نکرد باور هم باز

 . کند نمی باور دانستم می

 ... نپرسد هم دیگر هیچوقت کاش اما

 

 ]14:52 01.03.17[, ناجی نجواي رمان

 ششم_و_نود_پست#

*** 

 : نجوا

 . شدم خیره ساختمان بیرونِ رنگ سفید و کوچک تابلوهاي به

 " گرفی سونو و رادیولوژي ، دلشاد مهربان دکتر "

 " روانپزشک ، سمیع فرزانه دکتر "

 " عروق و قلب تخصص فوق ، صارمی اسداهللا دکتر"

 ! بود خودش

 بـاالخره  امـا  گشـتم  بـود  داده را آدرسـش  دلنـواز  کـه  خیابـانی  در گـردان  سـر  و حیـران  را سـاعتی  یک گرچه
 . کنم پیدایش توانستم

 . شدم ساختمان وارد و کشیدم عمیقی نفس
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 مطـب  درِ هـا  پلـه  مقابـل  ، رفـتم  بـاال  ورودي هـاي  پلـه  از.   انـداختم  داخـل  سـبزِ  و سـفید  فضـاي  بـه  نگاهی
 . داشت قرار سونوگرافی

 . کند باز را در کلیدش دسته با داشت سعی اندام ظریف و قامت  بلند زنی در مقابل

 ؟ ببخشید_

 . چرخید من طرف به و کرد رها قفل در را کلید زن

 . داشت زیبا صورتی و آراسته ظاهري

 ؟ جانم_

 . رفتم باال را مانده باقی ي پله دو

 ؟ سوم یا دومه ي طبقه صارمی دکتر مطب ، خانوم ببخشید_

 . داد تحویلم محبت از پر لبخندي

 . هستن سمیع دکتر سوم ، دخترم دومه ي طبقه_

 . بگیرم آرامشش در غرق صورت از چشم توانستم نمی

 ؟ دارن تشریف االن...  ممنونم_

 . داد باال ابرو

 . هست حتما منشیشون اما دونم می بعید_

 . بکاهم کمی ، بود پیچیده ام سینه ي قفسه در که دردي تجمعِ از تا دادم بیرون نفسی

 . کردید لطف ، خانوم ممنونم_

 . زد لبخندي

 . دخترم باشی موفق_
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 . چرخید مطب در سمت و گرفت من از نگاه

 . کردم کج ها پله سمت قدم و گرفتم ها نرده به دست و زدم دور را ورودي هاي پله

 . داشت قرار دوم ي طبقه ي پله راه مقابل صارمی دکتر مطب ، گفت می درست

 . دادم هول را در و رفتم مطب سمت

 . شد سست زانویم مطب داخلی فضاي دیدن با

 ؟ بودند شده جا کوچک انتظار سالن این داخلِ چطور آدم همه این

 ؟ داشت من ویزیت براي وقتی بیمار تعداد این با اصال

 . رفتم منشی میز سمت بود افتاده جانم به که ایی رعشه با

 . بود نشسته میز پشت آرایش در غرق و جوان دختري

 . گفتم آرام

 ؟ خانوم ببخشید_

 . نوشت می دستش مقابلِ بزرگِ  دفتر داخلِ را چیزي داشت

 . نشنید انگار

 ! ببخشید_

 . انداخت من به نگاهی و کرد بلند ناز به سر

 ؟ بفرمایید_

 شــنیدن بــراي بــودم مجبــور کــه آنقــدر ؛ داشــت پــایینی بســیار فرکــانسِ و بــود دمــاغی تــو زیــادي صــدایش
 . شوم خم طرفش به ، ازدحام آن در صدایش

 ؟ دارن وقت دکتر آقاي امروز_
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 . کرد کج دهان و داد باال ابرو

 !؟ داره وقت دکتر خودت نظر به آدم همه این با عزیزم_

 ! ندارد که بود معلوم!  نداشت نه

 ؟ چی فردا...  خب_

 . کشید پوفی

 . بنویسم وقت براتون آینده ماه براي تونم می...  پره دکتر آقاي روزهاي تموم ماه آخرِ تا عزیزم_

 . رفت گیج سرم

 !؟ دیگر ماه یک

 . نداشتم امیدي هم خودم فرداي به من

 دیـر  هـم  فـردا  همـین  ممکنـه  کـه  طوریـه  مـن  مشـکل ...  آخـه ...  زودتـر  مقـدار  یـه  نـداره  راهی هیچ خانوم_
 ! باشه

 . داد چین بینی

 یـه  جـون  کـه  خـواي  نمـی ...  مهمـه  وقـت  اینـا  ي همـه  بـراي  ، دارن قلبـی  مشـکل  اینجان که کسایی تموم_
 ؟ بیوفته خطر به شما خاطر به دیگه نفر

 . خواستم نمی ام زندگی جايِ هیچ در و وقت هیچ را این!  نه

 . شدم مزاحمتون که ببخشید...  نه_

 . آورد هجوم ام سینه ي قفسه به قبل برابرِ چند دردي ، شد امید نا هم قلبم انگار

 . رفتم در سمت شده جمع صورت با

 ! کن صبر...  خانوم_



319 
 

 . چرخیدم طرفش به سرگردان و امید نا

 ؟ بله_

 . کشید آهی

 بــود کـم  بیمــارا تعـداد  شــاید ، بیـا  وقــت آخـر  فــردا بـبن ...  بــري اینجـوري  نمیــاد دلـم  دیگــه کـنم  چیکـار _
 بیـاد  گیـرت  وقـت  شـاید  تـا  داره رفـت  و آمـد  روزي چنـد  ، نشـه  فـردا  ممکنه بگم اینم اما...  داخل فرستادمت

 ؟ نداره اشکالی ،

 ! بود ماه یک از بهتر معطلی روز چهار سه مطمئناً

 . ممنونم...  نداره اشکالی که معلومه_

 . زد رویم به رنگی کم لبخند

 . شدم خارج مطب از و چرخاندم قدم و گفتم لب زیر خداحافظی و دادم تکان تشکر نشان به سري

 . خورد زنگ موبایلم آمدم می پایین که ها پله از

 . کشیدم بیرون دیگر وسایل میان از را گوشی و بردم فرو کیف در دست

 . بود آشنایی ي شماره

 . کردم متصل را تماس و کشیدم آهی

 ! علی آقا سالم_

 . پرسید مقدمه بی علی

 ؟ تهرانی االن تو...  نجوا_

 . بفهمد حرفها این از تر زود خیلی داشتم انتظار ، بداند که نداشت تعجبی

 . هستم تهران...  بله_
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 . کشید ایی کالفه پوف

 اون ، حسـین  آقـا  بـه  زدم زنـگ  اتفـاقی  خیلـی  امـروز  مـن  ؟ تهـران  رفتـی  دلنـواز  و سرفراز با که نگفتی چرا_
 . گفت

 . بودند شده خسته دستم از علی و مهتاب وقتی گفتم می باید چرا

 . ببخشید...  کنم درست دردسر شما براي این از بیشتر خواستم نمی_

 . پرسید مردد بعد و کرد سکوت کمی

 ؟ دونه می ؟ تهران رفتی دونه نمی که مهتاب_

 . گرفت شدت به سوالش این از دلم ولی چرا دانم نمی

 . بود شده نازك زیادي من دل شاید...  نزد بدي حرف

 ! ضعف این به لعنت

 . دونه نمی مهتاب...  نه_

 . کشید آهی

 حالشـم  و بـارداره  مهتـاب  امـا ...  نـه  یـا  دونـی  مـی  دونـم  نمـی  ، نگـو  چیـزي  مهتـاب  به فعال...  ببین...  نجوا_
 . بشه زده هیجان زیادي خوام نمی همین واسه...  نیست خوب زیاد

 . زد چنگ ام سینه ي قفسه به اختیار بی دستم و بست یخ قدمم

 . دادم تکیه رو پیاده دیوار به تعادلم حفظ براي

 

 ]14:52 01.03.17[, ناجی نجواي رمان

 ؟ بود باردار مهتاب



321 
 

 ! من خداي واي

 . است کرده فراموشم کردم می فکر رحمانه بی چه که واي

 ؟ شد می مادر داشت مهربانم مهتابِ

 !؟ نیست من یاد به چرا که بودم فکر این به من و شد می مادر داشت

 ! واي خدایا...  واي

 ؟ شنوي می نجوا...  نجوا_

 . شکست هم در را افکارم علی صداي

 ! هان_

 . پرسید مردد

 ؟ خوبه حالت_

 دادم پاسخ پریشان و گیج

 . شد پرت حواسم لحظه چند ببخشید...  خوبم_

 . کشید پوفی

 ؟ ساکنی اینا دلنواز ي خونه االن...  نداره اشکالی_

 . کردم پاك رحمانه بی را بکشد پر چشمانم قفس از داشت اصرار که اشکی قطره

 . بله_

 . کرد مکثی باز

 . نزن مهتاب به حرفی موقع اون تا...  اونجا بیام دیگه روز چند شاید...  خوبه_
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 . کشیدم آهی

 . بزنم حرف او با بتوانم هم عمر آخر تا کردم نمی گمان که بودم شرمنده مهتاب روي از آنقدر

 . چشم_

 . داد خاتمه تماس به کوتاه خداحافظی یک با

 . بود فروریختن به رو دیوارِ یک شبیه حالم و حس

 . کرد می درد مرگ پاي تا قلبم

 . بودم مهتاب نگران دل

 ! تنها...  و تنها و تنها هم باز و

 . ایستادم خیابان کنار

 از مقـداري  بـودم  مجبـور  ، نداشـت  اتوبـوس  ایسـتگاه  تـر  آنطـرف  خیابـان  چنـد  تـا  کـه  بود راه کج آنقدر اینجا
 . بگیرم تاکسی را راه

 . گرفت باریدن نرمک نرم لطیف بارانی ایستاد من پاي مقابل که تاکسی

 . بود گرفته دلش هم آسمان انگار

 

 ]17:57 02.03.17[, ناجی نجواي رمان

 هفتم_و_نود_پست#

*** 

 . گذاشتم مطب داخل قدم و کشیدم آهی امیدي نا با
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 مـن  بـراي  شـاید  کـه  امیـد  ایـن  بـه  نشسـتم  مـی  انتظـار  سـالن  در و آمـدم  مـی  کـه  بـود  روزي چهارمین این
 . شود پیدا وقتی

 وقتـی  داشـتند  قبلـی  نوبـت  کـه  هـم  آنهـایی  بـه  حتـی  کـه  بـود  شلوغ آنقدر دوم روز ، رفت زود دکتر اول روز
 . رفت زود خیلی و آمد دیر سرماخوردگی خاطر به دکتر هم گذشته روز. نرسید

 ؟ کند پیدا ادامه زمانی چه تا است قرار روند این دانستم نمی

 . دادم می دست از را امیدم کم کم داشتم

 . بود تر شلوغ قبل روز از شدم می مطب این وارد که روز هر

 . ایستادم انبوه جمعیت میان ایی گوشه و دادم تکان سري منشی براي

 . کنم کنترل را قلبم ضربان تا کشیدم عمیق نفس چند و دادم تکیه دیوار به

 الاقـل  کـاش  ، بـود  رفتـه  تحلیـل  بـدنم  تـوان  تمـام  کـه  بـودم  ایسـتاده  انتظـار  بـه  پا سر روز چند این در آنقدر
 . رسید می نتیجه به ، صبر همه این

 . نزند دیگر و شود خسته قلبم روزها این میان روزي ترسیدم می

 ! مردم می دل به حسرت موقع آن

 . بود جهنم باز ، رفتم می هم بهشت اگر حتی...  بستم می جهان از چشم و دیدم نمی را طاها اگر

 ؟ بکشم آغوش به را پسرم توانستم می دیگر بار یک فقط اگر شد می کم ظالم دنیاي این از چه

 مــی را فرزنــدم صــورت بــه دیگــر نگــاه یــک فقــط مــن...  دنیــا هــاي آدم تمــام پیشــکشِ ، خوشــبختی طعــم
 . خواستم

 پسـرم  بـا  راحـت  زنـدگیِ  عمـر  یـک  طلـبِ  تـوانم  نمـی  دانسـتم  می که بود پیچیده جانم به زمان و زمین آنقدر
 . بودم راضی هم نگاه یک همان به ؛ باشم داشته را

 ! ستوده خانوم_
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 .کردم باز شدیدي تکان با بودم بسته درد و خستگی شدت از که را پلکم

 دیگـر  نفـر  سـه  و مـن  فقـط  بودنـد  سـالن  در کـه  آدمـی  همـه  آن از امـا  بـود  گذشـته  زمان مدت چه دانم نمی
 . بودیم مانده باقی

 . زدم زل ؛ نگریست می را من مستقیما که منشی به گیج و حیران

 ؟ بله_

 . بروم نزدش به که داد اشاره و زد لبخندي

 . شدم خم میز روي طرفش به کمی و رفتم او بزرگ میز سمت و کندم دیوار از تکیه

 ؟ جانم_

 . داد تحویلم دیگري لبخند حوصله بی

 ببـري  تشـریف  اون جـاي  بـه  تـونی  مـی  ، نیومـده  دکتـر  مریضـاي  از یکـی  ، عزیـزم  آوردي شانس انگار امروز_
 . داخل

 . کرد نمی باور شنید می که را چیزي گوشم

 ؟ واقعاً...  وا_

 . داد باال ابرو

 ! واقعا_

 . کنم بغلش خوشحالی شدت از خواست می دلم

 !؟ برم االن_

 . کشید آهی

 . برو شما بعد شدن ویزیت که نفر سه این عزیزم نه_
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 . ایستادم انتظار به میزش به نزدیک همانجا و دادم تحویلش ي " چشم " عمیق لبخندي با

 . مرد می بیشتر لحظه هر که قلبی و بمانم من و کند رفتن عزم دکتر هم باز ترسیدم می

 . آوردم می در بال داشتم که امیدوار آنقدر ، بودم امیداور دیدنش براي سویی از اما

 . گذشت روزها این تمام ي اندازه به انتظار دقیقه چند آن که داد می خدا

 ! دردناك...  طوالنی...  سخت

 . شد نمی باورم بروم دکتر دیدن به توانم می باالخره گفت منشی وقتی

 . کردم کج او اتاق در سمت را لرزانم قدمِ ، کوتاه مکثی با

 . شدم وارد و چرخاندم را دستگیره

 . مالید می را چشمانش داشت ، پوش سفید مسنِ مرد

 ! بود خسته حتما...  بود خسته

 . داشت هم خستگی کردن عالج را آدم همه این روزي

 . نباشید خسته...  سالم_

 . زد پلک بار چند و کرد بلند سر و کند صورتش از دست

 . گذاشت چشمهایش بر و برداشت میز روي از را عینکش

 . بفرما ، دخترم سالم_

 . رفتم او سمت به و بستم سرم پشت را در

 . گفتم قلبم موذيِ جوانمرد نا درد از و نشستم

 . آمد نمی باال گاهی...  اما رفت می پایین که هایی نفس از
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 . انداخت می پرده چشمانم بر گاهی که هایی سیاهی از

 . داد تکان سر و نوشت و شنید او و گفتم

 . نشست مقابلم و کشید صورتش به دستی ، طوالنی ي معاینه یک از پس

 . زد صورتم به مهربانی لبخند

 ؟ دختر کردي چیکار قلب این با_

 . خندیدم تلخ ، آلودش طنز لحن به

 . بودم نکرده کاري

 ! بود کرده عاشقی...  بود کشیده دلتنگی ، بود دیده غم ظرفیتش از بیشتر کمی فقط

 . انداختم پایین سر و کردم اکتفا تلخند همان به

 . داد تکان هوا در دستی

 !؟ آره ، کشیدي کار ازش زیادي_

 سـر  ، جنگیـد  مـی  اشـک  سـمجِ  تجمـعِ  بـا  و بـود  شـده  دوختـه  اتـاق  کـف  سـفید  سرامیک به که چشمهایی با
 . دادم تکان تایید به

 . شد می سرازیر اشکم اگر بود آور شرم

 . بود شده نازك زیادي الکردارم دلِ

 ! شد نمی خدا به...  شد نمی...  باشم قوي خواستم می

 . چرخاند دستش جلوي کاغذ تکه بر من از را نگاهش

 بیـا  چهارشـنبه  روز امـا  نیسـتم  فـردا  ، بشـه  انجـام  تـري  دقیـق  معاینـات  بایـد  گفت زیادي چیز شه نمی فعال_
 . بگم رو دقیقم نظر بتونم تا "... " بیمارستانِ
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 . دادم تحویلش ي " چشم " شنیدم می زور به هم خودم که صدایی با

 . داد ادامه

 . شه می چی چهارشنبه ببینیم تا نیار فشار قلبت به زیاد_

 . داد دستم به را کاغذ

 . بود بیمارستان آدرسِ

 ؟ بود خصوصی بیمارستان ، دادم فرو را دهان در شده جمع بزاق

 ؟ کنم چه نداري با خدایا

 . پرسیدم زحمت و زور هزار با

 ؟ شه می چقدر ش هزینه...  ببخشید_

 . انداخت صورتم به دقیقی نگاه و کرد بلند سر

 . نشست لبش بر مهربان لبخندي اما گردد می چیزي چه پیِ ام چهره در دانستم نمی

 

 ]17:57 02.03.17[, ناجی نجواي رمان

 مـن  چـون  ، کـنم  مـی  حسـابش  امـروز  ویزیـت  همـین  پـولِ  بـا ...  شـه  نمـی  چیـزي ...  نبـاش  هزینـه  نگران_
 . بدم دقیقی نظر االن نتونستم

 . زند می ترحم و دلسوزي سر از را حرف این دانستم می ، شدم خیره او به مردد

 . بزنم نفهمی به را خود بود بهتر چرا دروغ اما

 . شکست را کمرم هم ویزیت پول همین ، کنم ام سالمتی خرجِ که نداشتم دیگري پولِ

 .نالیدم شرمنده و انداختم پایین سر
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 . دکتر آقاي ممنونم_

 . زد تلخی لبخند

 . سالمت به...  دخترم کنم می خواهش_

 . زدم بیرون اتاق از و کردم خداحافظی

 . داشتم بدي حال چه داند می خدا

 . بکنی کاري نتوانی و بشکند نفست عزت که بود سخت

 و دادم منشـی  دختـرك  تحویـل  تشـکري  ، کـردم  پـاك  را شـدنم  خـیس  ي آسـتانه  در چشـمِ  ؛ دسـت  پشت با
 . زدم بیرون مطب از

 . آمدم پایین آرام را ها پله

 . ریخت دلم ، گذاشتم بیرون ساختمان در از که قدم

 . بارید می نرمی بارانِ و بود شده تاریک هوا

 .شدم رد خیابان ساکت و سیاه حجمِ از آرام و پیچیدم چادرم میان در بیشتر را خود و گزیدم لب

 ، تاکسـی  یـک  انتظـار  چشـم  و ایسـتادم  کـرد  مـی  روشـن  را خیابـان  هـاي  کنـاره  که چراغی سوي کم نورِ زیر
 . زدم زل راه انتهاي به

 . بود شده پارك پیکري غول رنگ سیاه ماشینِ ، خیابان آنسوي تر، باال کمی

 . بودم دیده بار چند را ماشین این اخیر روز چند این در

 چـون  ، دارد بـودم  دیـده  سـونوگرافی  مطـب  درِ ، اول روز کـه  زنـی  آن بـا  ارتبـاطی  هسـت  چـه  هر دانستم می
 و رفـت  زن آن کـه  دیـدم  برگشـتن  زمـان  ، بـودم  مانـده  ویزیـت  وقـت  یـک  منتظـرِ  دیروقت تا که پیش روز دو

 . شد رنگ سیاه ماشین سوار

 . بیاید دنبالش به که داشت را کسی ، بارانی ي زده یخ هواي این در که حالش به خوش
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 . دادم تکان خودم براي تاسف به سري

 . کنم حسودي آن و این به بخواهم که داشتم کم را همین

 . شدم جمع خودم در بیشتر و کشیدم آهی

 . بود افتاده جانم به لرز

 مـی  داشـت  هـم  را بـود  مانـده  تـنم  بـر  کـه  اسـتخوانی  و پوسـت  پـاره  دو ، سرما رحم بی سوزِ و باران دلگیرِ نمِ
 . سوزاند

ي پنجره به و چرخید مرده خیابانِ در ناامیدم نگاه افتاد سونوگرافی مطبِ کوچک . 

 غـول  ماشـین  آن ببینـد  خواسـت  مـی  احتمـاال  ، کشـید  مـی  سـرك  پنجـره  از بـودمش  دیـده  اول روز که زنی
 . نه یا است آمده دنبالش به پیکر

 دیـد  کـه  را ماشـین  و کشـید  سـرك  بـاز  ، داد تحـویلم  کمرنـگ  لبخنـدي  ، افتـاد  مـن  بـه  ایـی  لحظـه  نگاهش
 . بست را پنجره

 خیابـانِ  ایـن  از ماشـینی  هـیچ  نبـود  قـرار  انگـار ...  شـدم  خیـره  خیابـان  انتهـاي  بـه  باز و گرفتم پنجره از چشم
 . کند عبور شده خراب

 . بکشانم بیرون خانه از را او لغزنده راه این با و هوا این در و بشوم دلنواز مزاحم خواست نمی دلم

 ! بزنم زل خیابان به و بیاستم اینجا توانستم نمی که را شب تمام ، نبود ایی چاره انگار اما

 را خیابـان  سـنگینِ  سـکوت  ماشـینی  در شـدنِ  بـاز  صـداي  کـه  کـنم  پیـدا  را موبـایلم  تا بردم فرو کیفم در سر
 . شکست

 . کردم بلند سر و گرفتم کیفم از نگاه اختیار بی

 . بود شده باز پیکر غول ماشینِ آن ي راننده طرف درِ

 . گذاشت بیرون ماشین از قدم ، فضا روشنِ و تاریک میانِ ، قامت بلند مردي
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 . شد منفجر سرم در بمب شبیه چیزي

 . افتاد دستم از کیف و ماند خیره او به چشمم

ــگ ایــی ســورمه اورکــت ي دکمــه ، تنومنــد جــوانِ مــرد ــه نگــاهی و بســت را دوخــتش خــوش رن  اطــراف ب
 . انداخت

 . ماند ثابت من روي آخر در و  گشت، و گشت چشمش 

 . انداخت جانم به رعشه نگاهش تالقی

 . کشید پر پایم و دست از حس

 ! بودم مرده حتما...  آري...  شاید بودم مرده

 ؟ ببینم ، فاصله اندك این در ، اینجا را او و باشم زنده شد می مگر

 ؟ بود خودش

 ! زدم می توهم را او که بودم شده دیوانه آنقدر شاید

 ! نه...  توهم این با نه...  نه خدایا نه...  کرد می امتحانم داشت خدا شاید

 !  توانم نمی...  شکنم می...  میرم می خدایا

 ! نداشت واقعیت بود چه هر...  بود توهم...  بود رویا...  بود خواب

 . باشد واقعی نداشت امکان نه

 . برداشت قدم از قدم

 . آمد سمتم به

 ! آمد می من سمت به داشت

 !؟ آمد می من سمت به...  داشت
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 ... او

 ؟ نه...  دیگر بود خودش

 ؟ باشد او شبیه حد این تا کسی شد می مگر

 !؟ بود خودش

 ... که اویی...  بود او خود

 . افتاد تالطم به مرگم به رو قلبِ و برداشت قدم

 . شکست گلویم در نفس...  بعدي قدمِ

 . آمد لب به او دیدنِ براي ، خودم از تر دلتنگ جانِ ، دیگر قدمی

 ! بود خودش ، خدایا بود خودش

 ؟ نشناسم ، بودم زده زل آن به سالها که را تصویري شد می مگر

 . بود کرده زندگی او صورت ي ذره به ذره با سالها من هاي چشم

 . بودمش تراشیده خودم دستانِ با ، من که بود تندیسی او

 . کردم می اش سجده عمر یک که تندیسی

 ؟ نشناسم درخشید می ، چشم حدقه در که را بلوطش چوبِ گوي دو این شد می مگر

 . بود بیدارم نیمه خوابهاي عالیجناب...  او

 . آمد می من سمت به داشت او

...  کنـد  درك را دیـدنت  بـده  مهلـت  قلـبم  بـه !  جـانم ِ  جـان  بایسـت !  کـن  صـبر  " بگـویم  او بـه  شد می کاش
 "!  آورد نمی دوام را بودنت حجمِ این ام بیچاره قلبم ، من هاي خواب خداي ، کن صبر...  کن صبر

 . رسید من به
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 . لرزاند می را وجانم چکید می باران ریز قطرات سرکشش موهاي درخشان هاي تار از

 

 ]17:57 02.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . ایستاد

 ! قدم چهار...  دانستم می که شمردم را قدمش به قدم...  قدم چهار دقیقا ، داشت فاصله قدم چهار

 ؟ شناخت می را من

 ؟ شناخت می را نجوایش

 ! گفت نمی هیچ صورتش

 . فهمیدم نمی ،هیچ کردند می نگاهم تنها ، تلخ سکوتیِ در که چشمانی از

 ! من رویاهاي تمام مرد بزن حرف...  جانم بزن حرف"

 "!  خداوندگارم بزن حرف...  زدم توهم را صدایت فقط عمر تمام

 . کرد باز لب

 . لرزید جانم

 . کرد باز لب

 . استاد قلبم

 . شنیدنش براي آورد هجوم گوشهایم به وجودم تمام

ــده جســارت_ ــانوم ببخشــید رو بن ــن ، خ ــوي ســاعت ای ــن ت ــون هواماشــین ای ــاد گیرت ــریف ، نمی ــد تش  بیاری
 . برسونمتون

 . باشد حالم وصف توانست می که بود ایی کلمه ترین جان بی " محو "!  محو
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 ! صدایش...  خدایا صدایش

 . کرد حک جان بر را کلماتش هجاي به هجا گوشهایم

 . گرفته کمی فقط...  کمی و بود بم صدایش ، کرد می ادا محکم را کلمات

 . بود بهشت شکوه با موسیقیِ...  صدایش

ــک کــه حرکتــی هــر ــه ف ــب و دار زاوی ــرمش خــوش ل ــراي ف ــا واژه اداي ب ــد دور روي ، داد انجــام ه  در  ، کن
 . شد می تکرار مدام و مدام مغزم

 . کرد تعجب من حیرانِ و مبهوت حالت این از

 . ریخت چشمانش مردمک شدنِ گشاد با هم دلم ي مانده ته آن

 ؟ کند می چه بیچاره منِ با دارد که دانست می چه او

 ! هستم ناشنوا که اندیشید می خودش با شاید

 . داد تکان ماتم چشمانِ مقابلِ دستی

ــوا ؟ شــنوین مــی...  خــانوم_ ــا بیاریــد تشــریف...  ســرده ه  تنهــا خــودم نترســید...  برســونمتون جــایی یــه ت
 گـرفتن  تمـاس  مـن  بـا  و ایسـتادین  بـارون  زیـر  کـه  دیـدن  رو شـما  مـادرم  اصال...  میاد هم مادرم االن ، نیستم

 . برسونیمتون که بخوام شما از گفتن و

 ! مادرش...  مادرش

 . رفت نفسم

 ! بود مادرش...  بودم دیده سونوگرافی مطبِ مقابل که زنی

 !کامیاب؟ رادمهرِ مادرِ

 ؟ بودم شده کالم هم مادرش با من
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 ! خدایا

 !؟ داد می جا چاکش چاك تنِ در چطور را هیجان حجمِ این قلبم...  بود زیاد من براي این

 . داد تکان کالفه سري

 . کرد اش کالفه من گنگ و گیج حال

 ".  ام حوصله بی شاه فدایت به جانم...  هایت کالفگی فداي جانم "

 .چرخید پاشنه بر و کشید پوفی

 . شد دور من از تند قدمهایی با بیایم خودم به آنکه از قبل

 ! بمان... بمان نرو...  نرو...  نرو!  نه

 ! ضعیف قلبِ این به لعنت...  تنگ نفسِ این به لعنت...  گرفته زبانِ این به لعنت

 ! من هاي دلخوشی تمامِ نرو

 ! بودنم دلیلِ نرو...  نرو

 !  نرو

 .  شمرد ماشین به رسیدن تا را تندش قدمهاي چشمانم

 . کوبید می من جانِ بی قلبِ بر محکم را قدم هر انگار

 . خشکید گلو در ، رفتنش مسیرِ دیدنِ با!  " جانم رادمهر نرو " فریاد

 . ننشست ماشین داخل

 .  کشید بیرون صندوق از چیزي ، شد خم ، کرد باز را ماشین صندوقِ

 !  رنگ ایی سورمه چتر یک!  چتر
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 . رساند من به را خود ، محکم گامهاي همان با و چرخید من سمت دوباره

 . گرفت من طرف به را چتر و ایستاد

 ! شدیده بارون ، باشید داشته رو چتر این_

 ؟ گرفت چشمانش تلخِ ي قهوه از نگاه شد می مگر

 ؟ نمیرم پایش به من و بزند حرف او شد می مگر

 . گرفت را چتر و زد کنار کمی را چادر لرزانم دست

 . زد یخ تنم

 . بود رادمهرم چتر...  بود او چتر

 ! کش سر و نابهنگام اشکی از شد پر چشمانم

 .  پوشاند نمی را لجباز هاي اشک این ، بود شدید هم چقدر هر باران ، انداختم پایین سر

 . کرد تر مچاله را مفلوکم قلبِ خمش و پیچ پر صداي

 ! خدانگهدار...  کردید قبول رو چتر که ممنونم_

 . برود خواست می واقعا اینبار

 . چرخید

 . شد دور من از و برداشت قدم از قدم

 ... گام دو...  گام یگ

 مـی  مـرگ  بـا  مـن  و رفـت  مـی ...  شـدم  مـی  غـرق  نبـودنش  سـیاهچالِ  در دوبـاره  مـن  و رفت می...  رفت می
 ! ماندم نمی...   ومن رفت می...  ماندم

 . مردم بیشتر رفت که قدمی هر
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 . کشید پر هم بود مانده باقی لرزانم زانوي در که جانی مثقال یک همان

 . کردم سقوط

 . کوبیدم زانو خیابان خشنِ آسفالت بر

 . گسیخت افسار اشک

 . زد چنگ را زمین دستم

 . شد رو و زیر دلم

 . کند می جان تپیدن براي داشت قلبم

 ! دیگر نبود نفسی

 . نالیدم آرام

 ! جان ناجی_

 ! ایستاد

 ؟ شنید

 !؟ شنید را مردنم از پر ضعیف صداي

 

*** 

 

 ]17:57 02.03.17[, ناجی نجواي رمان

 : رادمهر
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 . کرد شلیک و رفت نشانه را مغزم وسط درست جایی ، جانش کم و ظریف صداي

 . بست یخ قدمم

 !؟ شنیدم درست

جـان  نـاجی  " را مـن  ، گذاشـتمش  مـی  سـر  پشـت  قـدم  بـه  قـدم  کـه  پوشـی  چـادر  ي جثـه  ریز دخترك  !" 
 ؟ کرد صدا

 !؟ زد می صدا " ناجی " را من کسی چه

 ... جز کسی چه

 ! ایستاد زمان

 ! نجوا

 ؟! نجوا

 . بودم مات و گیج ، بزرگ انفجارِ یک از بعد سنگین بهت مثل

 . دید می چشمانم نه و شنید می گوشم نه

 . رفت فرو سکوت و تاریکی از عظیمی حجم در باره یک دنیا

 ... او...  بود شده صورتم مات که اویی...  او

 . کرد صادر چرخش فرمانِ کندن جان به ام زده حیرت مغزِ

 . چرخاندم سر و فشردم هم بر پلک و دادم فرو زور به را بود شده جمع دهانم در که بزاقی

 . بود ریخته فرو دخترك

 . ریخت فرو او لطیف وجود با هم من قلب

 . کشید پر ، لرزان ي زده باران ي پرنده  سمت به چشمانم ، ناباوري این اوجِ در
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 ... او

 . کرد می گریه داشت

 مـی  شـبش  رنـگ  بـه  ي کشـیده  چشـمانِ  از کـه  اشـکی  قطـره  قطـره  توانسـتم  مـی  اما بود گرفته شدت باران
 . ببینم را چکید

 . شد منفجر قلبم در چیزي

 . آلود خون بغضِ یک به شبیه چیزي

 . شکست هم در را روحم استقامت آخرین ، مظلوم دخترك این وارِ فرشته ظاهرِ

 . گشتم باز را رفته راه و کشیدم او سمت را لرزانم و سست قدمِ

 . افتادم زانو به مقابلش

 ... او

هنوز خیسش نگاه من و بود من مات  ...او مات ! 

 ... او

 . کنم تصور خیال در را اش چهره بودم نتوانسته وقت هیچ که اویی

 . شد می غرق وجودش در بیشتر لحظه هر که  نگاهی و من و بود او حاال و

 ... بود باران ستاره که سیاهی ي کشیده چشمان در غرق

 ... صورتش  نازك پوست ي پریده رنگ گندمگونِ و

 . زد می سفیدي به سرما از کمرنگش صورتیِ که کوچکی لبهاي و

 ! بس و بود معصومیت از ایی کشنده معجون...  چهره این ترکیب

 . شد کشیده اوِ  کوچک صورت سمت...  لرزان...  اراده بی...  اختیار بی انگشتانم



339 
 

 خـواب ...  بیـنم  نمـی  رویـا ...  نیسـت  تـوهم  شـوم  مطمـئن  تـا  کـنم  لمسـش ...  کـنم  لمسـش  خواست می دلم
 . نیستم

 . لرزید حدقه در چشمش

 . شد متوقف راه ي نیمه...  دستم

 . زد دو دو ، بود کرده کادر را ظریفش صورت که چادري سیاه روي نگاهم

 . شکست می من انگشتانِ سر با نباید نجابتش شفاف بلورِ

 ! هم او پلک ؛ افتاد دستم

 . گرفتم لرزانم انگشتانِ میان را چادرش خیس ي گوشه

 . بود متصل دستم حرکات به انگار نگاهش

 ... نجوا_

 . داد بیرون را شکسته نیمه نفسی

 . بکشد نفس خواست نمی زبانم از اسمش شنیدن تا انگار

 . نشده کنترل هاي رعشه از پر و آرام...  گشود لب از لب

 . کرد نگاهم

 . بیاندازي کسی جان به شد می که نگاهی ترین عمیق

هم من! ...  توانست نمی...  کند باور را بودنم خواست می ام  شکسته دخترك ! 

 . فرستاد هایم گوش جنگ به را صدایش لطیف موسیقیِ

 ! جانم ناجی...  تویی خود...  توي...  تو...  تو_

 . فشردم چنگ به بیشتر را چادرش
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 !؟ آمد کجا از دیگر لعنتی اشک این...  بشکند هم بودم آنچه ي مانده ته همین نگذار خدایا

 ؟ انداخت جانم به بغض چرا صدایش

 . دید می را اشکم نباید

 ! نه...  شکستم می نباید

 . گذاشتم چادرش خیسِ سیاه بر پیشانی

 . لرزید اختیار بی ام حنجره

 ! من نجواي...  نجوا_

 

 ]19:28 03.03.17[, ناجی نجواي رمان

 هشتم_و_نود_پست#

 . شکست بلندي صداي با بغضش

 . افتاد لرز به زده یخ و دار نم چادرِ زیر ظریفش هاي شانه

 . بپوشاند را امانش بی ي گریه تا شد حصار صورت روي دستانش

 . فشرد و گرفت چنگ به را من قلب دستها همان با انگار

 . شد مچاله ، او نفسگیر هقِ هق میان قلبم آري

 . او ي گریه از آمد بند نفسم

 ...بگیرم آغوش در را او که خواست می وجودم بند بند

 ! شد می کاش...  توانستم می کاش

 ... کاش
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 . کردم می تجربه عمرم تمامِ در که بود حسی ترین عجیب این

 ! بس و بود نمناکش چادر ي گوشه داشتم او از چه هر

 ! شیرین دردناك حسِ این از آخ

 ... من کوچک ي پرنده نریز اشک

 ! نریز اشک

 . گرفتی را بود مانده باقی من از چه هر

 . بریزد فرو تو هاي اشک با تا نمانده چیزي دیگر

 . من بارانی بانوي نکن گریه

 . شد آوار مقاومتم تمام لعنتی نکن گریه

 . ریخت چشمانت شبِ از که اشکی قطره قطره با شکست هم در...  انکار سراپا مرد این

 ! نکن گریه

 . نکن گریه...  گـ...  نکن گریه! ...  عزیزم...  نجوا...  نجوا_

 . شد خیره من به خیسش و سرخ چشمان با

 . دیدم می ناباوري نگاهش عمقِ در هنوز

 . بیند می خواب کرد می فکر هنوز

 . داشت حق

 . زد می پا و دست ناباوري و باور میانِ هنوز هم من مغز هم من

خدایا...  اش زده بهت نگاه ! 
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 ؟ کشید می تیر قلبم ، چشمانش به کردن نگاه با چرا

 . کرد باز زور به لرزید می سرما و هق هق از که را اش پریده رنگ لبهاي

 همـه  کـنم  تحمـل  تـونم  نمـی  خـدا  بـه ...  خـودتی  بگـو ...  نیسـت  توهم بگو...  بینم نمی خواب بگو خدا رو تو_
 ... خدا رو تو...  خدا رو تو...  نکنه آزمایشم اینجوري بگو خدا به...  باشه خواب اینها ي

 . لرزید می سرما از داشت

 . گرفت می لحظه هر نفسش

 . شکست می بیشتر کلماتش بار هر

 . کندم تن از را اورکتم و رفتم عقب قدمی زانو روي

 . ماند می باقی گرم درون از شد می خیس هم بیرونی ي الیه اگر حتی که بود طوري جنسش

 . انداختم نجوا ي شانه روي آرام و چرخاندم دست در را آن

 چشـمانم  بـه  دوبـاره  ، دوشـش  بـر  کـت  گـرفتن  قـرار  بـا  ، کـرد  مـی  دنبـال  نابـاوري  بـا  را دسـتانم  که نگاهش
 ! معصومانه...  متعجب...  زده حیرت ؛ شد خیره

 . کرد نزدیک هم به و گرفت را کت طرف دو ، سختی ي رعشه با دستانش

 . شدم نزدیک او به بیشتر کمی

 ... خودمم...  عزیزم بینی نمی خواب...  نجوا خودمم_

 . لرزید حدقه در چشمانش مردمک

 ! نشم بیدار...  دیگه فقط...  فقط...  باشه...  خواب اگه... ا..  نداره...  ند اشکالی...  اشـ_

 . داد می جان چشمم پیش داشت ، آمد نمی در نفسش
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 کسـی  ذارم نمـی  دیگـه ...  دیگـه ...  پاشـو ... عزیـزم  پاشـو ! ...  پاشـو ...  لـرزي  مـی  سـرما  از داري... پاشـو  نجوا_
 ! پاشو...  نجوا مراقبتم خودم...  خودمم...  کنه اذیتت

 . کرد نگاهم فقط ، کوتاه ي لحظه چند

 ! دردناك...  زده حسرت...  عمیق

 . نگرید می من که بود معصوم کودکی چشمانش عمق در

 . رفت می ضعف اش خیره نگاه این از دلم

 . گفت آرام و کرد باز دهان

 ! چشم_

 . لرزید مظلومش لحن از دلم

 ! مبهم ي شکننده تصویرِ از آخ

 . برخاست متعادل نا و وآرام کرد ستون زمین بر دست

 . ایستادم او با همزمان

 را دسـتم  قـدرت  تمـام  بـا  ، نگیـرم  را بـازویش  او تعـادلِ  بـه  کمـک  بـراي  تـا  کـنم  کنتـرل  را خودم اینکه براي
 . کوبیدم خودم ران به و کردم مشت

 . داشت فرق دنیا آدمهاي تمام با دختر این

 . شکند می ، پروانه یک بالهاي مانند را او ، کردنش لمس کردم می حس

 . شدم همراه ، ماشین سمت به سستش قدمِ با

 . دارد بر او وجود آرامش از چشم نبود قادر نگاهم اما

 . نداشت وجود دنیایی دیگر
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 .شد دنیا تمامِ باره ،یک کوچک ي قدیسه این که افتاد اتفاقی چه دانم نمی

 ! من محوِ...  او و بودم او غرق من

 ... دنیاِ  احساس ترین عمیق

 ! ایستاد...  ایستادم

 گـرفتم  تحویـل  او از را جهـان ِ  لبخنـد  تـرین  تلـخ  و تـرین  شـیرین  و زدم اش پریـده  رنـگ  صـورت  به لبخندي
. 

 . کردم باز برایش را ماشین در

 .عزیزم بشین_

 . لرزاند را قلبم ، جانش کمِ  "چشم " آن هم باز و

 . کند رو و زیر را دلمم که گفت نمی شکننده لحنِ این با الاقل یا " چشم " گفت نمی کاش

 . بردارد من از نگاه آنکه بی ، شد جمع کتمِ میان در و نشست

 . گذاشتم لرزانش زانوي روي و کردم جمع را چادرش پایین قسمت و شدم خم

 ! دخترك بیچاره منِ از بردار چشم

 !؟ کند می چه دلم با ، ات کودکانه نگاه که دانی می چه

 !؟ دانی می چه

 . گرفتم او از نگاه کندن جان با و دادم قورت زور به را دهان بزاق و بستم را در

 . پریدم فرمان پشت ، زدم دور را ماشین

 . چرخیدم او سمت و کردم روشن را ماشین بخاري بالفاصله و زدم استارت

 . بود شده دیدنش حریصِ چشمم
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 او مـات  نگـاه  ي نعشـه  ، الکـردار  مـنِ ...  باشـم  احمـق  نبـود  مهـم  دیگـر ...  امـا  رسید می نظر به احمقانه شاید
 . بودم

 . گردم برمی سریع و رم می...  ؟ نجوا کنی صبر لحظه چند تونی می_

 . شد طوفان چشمانش اما ، گفت ایی " باشه " جانش کم لبِ

 ! شود بیدار و بروم ترسد می...  ترسد می دانستم می

 شـلوغ  سـرش  هـم  هنـوز  ببیـنم  و بگیـرم  را مـادر  سـراغ  رفـتم  مـی  بایـد  امـا ...  بـود  بیشـتر  هم او از من ترس
 . کشد می طول زمانی چه تا کارش و نه یا است

 

 ]19:28 03.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . زدم چشمانش نگرانیِ به لبخندي

 ؟ باشه...  نجوا گردم برمی_

 . نالید آرام

 ! باشه_

 ! صدایش...  آخ

 

 ]19:28 04.03.17[, ناجی نجواي رمان

 نهم_و_نود_پست#

*** 
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 : نجوا

 

 ! بودم نشسته او ماشین در...  من

 . بود من نیافتنی دستِ  "کامیاب.ر " او

 . کردم می زندگی قلمش و تصویر با سالها که مردي...  او

 . بودم گیج ، طوالنی و عمیق کمایی از شده بیدار بیمار یک مثل

 . باشد داشته توانست می انسان یک که حالتی ترین گیج

 . بود شده سنگین سرم

 . زد می آشفته اما آرام قلبم

 !؟ باور

 !؟ دیگر بود چه باور

 !؟ است دیده را کامیاب رادمهرِ...  را رادمهر که کرد می باور ام درمانده مغزِ مگر

 ؟ بدهد رخ ایی معجزه چنین داشت امکان چطور

 ؟ ببینم را او من تا شود ردیف هم سر پشت توانست می اتفاق همه این چطور

 . شوم بیدار خواب از داشتم انتظار لحظه هر

 . خورد سرم بر سنگین پتک یک مثل ماشین در شدن بسته صداي

 . آمدم بیرون عمیق ي خلسه آن از شدیدي تکان با

 "!  گردد می بر زود و رود می " گفت

 . شوم بیدار خواب از باالخره ، رفتنش با داشتم انتظار
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 !؟ خواب

 ! نبودم خواب نه

 . شدم خیره ، رفت می مطب ساختمانِ سمت سرعت با که او به شیشه از و چرخیدم هراسیده

 ! نبود رویا نه

 . اش واقعی خود...  بود خودش

 . شد می هضم مغزم در داشت کم کم عظیم واقعیت این

 . زد چنگ را بود گرفته آغوشم که بویی خوش و گرم کت اختیار بی دستانم

 . کشید باال آنی به قلبم ضربان

بود رادمهر کت ! 

 . کرد می درك را این داشت تازه ذهنم

 . بردم فرو آن در را صورتم و گرفتم دست در را کتش آستین

 . داد می تازه چوبِ و تلخ ي قهوه میان بویی

 . شناختمش می عمري ، انگار اما رسید می مشامم به بود بار اولین که بویی

 . کردم می تصور بو همین با را او آغاز همان از انگار اصال

 . داد نظم قلبم ضربان به خوشش عطر

 ! بکشم عمیق نفس توانستم می حاال

 . داد رخ مهیب انفجاري مغزم در ، کرد پر او عطر از را ام ریه که عمیقی نفس با

 . بود واقعی کامال چیز همه حاال
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 !رفتم راه خورشید دوشادوشِ من

 . او با برداشتن قدم داشت خوشی حال چه

 ! خندید می که جان بی عکسی به زدن زل با تنها...  پرداختم و ساختم را خیالش عمري که او

 . داشت زیادي ها تفاوت پروراندم می ذهن در که ي "کامیاب. ر " با رادمهر...  اما

 . بود هایش عکس از تر مهربان اش چهره

 . خندانش همیشه عکسهاي از بیشتر خیلی...  درخشید می شکوه با چهلچراغی مثل چشمهایش

 . نبود تلخ نگاهش طعم

 ! عسل از تر شیرین جرأت به...  عسل 

 . کردم تکرار ذهن در دوباره را او با اییِ ثانیه چند زدنِ قدم هم باز ، فشردم هم بر پلک

 . رشیدش قامت براي رفت ضعف دلم

 اجـازه  گـردن  کـه  آنجـا  تـا  را سـرم  ، چشـمانش  جـادوي  در کـردن  نگـاه  بـراي  بایـد  ، رفتم می راه که کنارش
 . بردم می عقب داد می

 . دوید دندان زیر اختیار بی لبم

 بـه  آگـاه  نـاخود  پلکـم  شـد  باعـث  ، نکـرد  لمـس  را صـورتم  و  داشـت  نگـه  حرمـت  که لرزانش انگشتان سر یاد
 . شود فشرده هم

 . بود پرستیدن الیق کردم می فکر آنچه از بیش من خوابهاي تمام مغرورِ مرد

 . شوم می آب او چشمان در نگاه از حتی من دانست می چه

 . کند می چکار دلم با نفسگیرش کجِ لبخند آن دانست می چه

 ... دستانش تصور حتی دانست می چه
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 ! من شرمِ بی فکرِ این از آخ

 . کرد می حیا بی را ذهنم گونه این دلچسبش حضور که او از آخ

 . نشست شیشه بخار بر دستم

 ! دیگر آمد می کاش

 . نیستم رویا و خواب در که شد می باورم حتما دیدمش می اینبار

 ! من جانانِ بیا

 . کشم می نفسی هر دلیل بیا

 . بسپارم خاطرت به خوب ، باشد رویا اگر که بیا

 ... کنم نگاهت خوب

 . کنم حفظ را سرکشت موهاي خمِ و پیچ تمام

 . بشمارم را چشمانت بلوط چوبِ در شده کار درخشانِ هاي الماس

 . کنم بر از را صورتت ي هندسه

 ... کنم حکاکی ذهن بر را استوارت قامت وجب به وجب

 ! شوم بیدار بعد

 ! عالیجناب بیا

 . بست یخ ساختمان در بر نگاهم

 . کشید پر خوشم هاي احساس تمام کم کم

 !؟ بود توهم دیدم چه هر نکند
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 !؟ زنم می توهم دارم را نرم گرم ماشین این در نشستن هم هنوز نکند

 !؟ باشد خواب هم خوشش عطر این نکند

 . کرد گیر نفسم هم باز

 ! همیشگی ترسِ لعنت

 ! نه

 ! گریخت می  من از بود خوشبختی هرچه عمر یک آخر...  بترسم نداشت اشکالی

 را او...  ترسـیدم  مـی  مـن  و بـود  جهـان  هـاي  خوشـبختی  تمـامِ  معنـاي  تمـام  ، عزیـزم  کامیـاب . ر...  او حاال و
 . بدهم دست از هم

 . پراند جا از را من ماشین در صداي

 . ماند ثابت مهربانش لبخند بر نگاهم و چرخیدم

 . کشید طول ببخشید_

 . ریخت فرو دلم در چیزي

  ؟ نشدم آمدنش متوجه چطور

 . است بازگشته شد نمی باورم حاال که بود شده امید نا اش دوباره دیدن از ذهنم آنقدر

 ...  فاصله این در...  کنارش در نشستن

 ! است بیمار من قلب دانست نمی خوبم مرد

 . نداشت ، نزدیک حد این تا را دیدنش تاب من قلب

 ! ها میمیرم...  دلم جان

 ! نیانداز بیچاره منِ جانِ ال جانِ به را ات کشنده لبخند این
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 ؟ نیست سردت دیگه_

 . شد می خفه او مقابل در ام حنجره اما داشت حرف ذهنم همه این

 !؟ کرد صحبت مرد این مقابلِ در شد می مگر اصال

 ! کنم ستایش را او که بودم یادگرفته فقط من

 . دادم تکان نفی به سري

 ! بودم گرفته آتش...  سوخت می داشت تنم ، برعکس ، نبود سردم هم اولش از

 

 ]19:28 04.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . شود نمی خاکستر اما سوزد می مدام که بود کسی شبیه حالم

 . نبود عجیبی اتفاق

 . بود سوزان و روشن زیادي آغوشم براي که بودم شده عظیمی خورشید عاشقِ ، من وجود شبِ

 !؟ نسوخت و شد خورشید عاشق شد می مگر

 ... نجوا_

شدم دهانش مات . 

 . بود شیرین او مقتدرِ لحنِ با اسمم شنیدن چقدر

 !  "  نجوا " گفتند می او مثل همه باید...  کردند می تلفظ اشتباه همه را " نجوا " اصال

 ! " الف " کشیدنِ و " ن " بر تأکید با

 ! نه اما

 . کند صدایم نجوا او جز به دیگر کس هیچ خواست نمی دلم دیگر
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 ! بس و بود او نجواي فقط نجوا

 ! ناجی نجواي

 . بزنند صدا لعنتی  ي " مطهره " همان را من همه بگذار اصال

 ! بودم جانم ناجی نجواي من...  نداشت اهمیتی دیگر

 !؟ نه مگر

 !؟ زد صدایم " من نجوا " اینکه نه مگر

 ؟ نه...  نبود که توهم

 . دادم بیرون را ام کاره نیمه نفسِ

 ؟ جانم...  جـ_

 . کرد آب بیشتر را من دل و شد تر عمیق لبخندش

 ؟ تهران اومدي که نکردي خبرم چرا _

 . زد لبخند لبم

 " جانم...  شیرینتِ  حواسی بی فداي "

 از کـردم  مـی  فکـر !  نشـدي  آنالیـن  رسـید  نـت  اینتـر  بـه  دسـتم  مـن  وقتی از...  ؟ کردم می خبرت چطوري_
 ! شدي خسته من

 . کشید هم در ابرو

 . شد طوفان انگار لحظه یک

 . رفت ضعف دلم

 ! شد می آشوب دنیا انگار ، نشست می اخم به که مردانه صورت این
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 . کرد زمزمه "! خدایا...  آخ " شبیه چیزي لب زیر و کشید صورتش به دستی

 . دوخت من چشمانِ به نگاه باز کالفه پوفی با

 . بود آرام نا چشمانش

  ؟ کجاست دوستت اون پس...  ؟ صارمی دکتر پیش اومدي تنها حال این با چرا_

 . زدم زل او به گنگ و گیج

 ؟ گفت می چه

 !؟ دانست می کجا از را من حال

 ؟ ام آمده صارمی دکتر دیدن براي فهمید چطور

 ؟ داشت قضایا این به ربطی چه مهتاب...  کنار به مسائل این

 !؟ چی_

 . شوم متوجه کامال را حرفش من داشت انتظار انگار...  شد گیج هم او

 . کشید عمیقی نفسِ

 کـه  زمـانی  داشـتم  انتظـار  ، گفـتم  اون بـه  صـارمی  دکتـر  مـورد  در داره مشـکل  قلبـت  گفـت  دوسـتت  وقتی_
 . بذاره تنهات ، غریبه شهر توي که این نه بیاد همراهت خودشم تهران بیاي

 . شد قفل مغزم

 . شد آوار سرم بر سوال هزاران

 ؟ است بیمار قلبم بود گفته رادمهر به مهتاب

 ؟ بود کرده معرفی مهتاب به را صارمی دکتر رادمهر

 ؟ گفت نمی من به و بود ارتباط در رادمهر با مهتاب
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 ؟ کردي معرفی رو صارمی دکتر...  تو_

 . شد گشاد چشمانش

 . ریخت نگاهش به عمیق تعجبی

 ؟ دونستی نمی مگه...  مـ_

 . ریخت فرو عمیقی درد با قلبم از ایی گوشه ، گزیدم لب

 ! کرده پیدا خودش گفت...  گفت...  گفتی تو...  که نگفت بهم_

 . داد تکان سري و کشید آهی

 ارتبـاط  در تـو  بـا  خواسـت  نمـی  نـدارم  تـو  بـه  ایـی  عالقـه  من کرد می فکر چون دوستت...  نداره هم تعجبی_
 . گفتم دوستت به صارمی دکتر مورد در من وگرنه...  بشی اذیت که باشم

 ! مهتاب آخ...  مهتاب

 ... دانست می که او

 ! است من تمامِ...  مرد این دانست می کسی هر از بهتر او

 . نداشت دوستم اگر حتی بود جانم ، رادمهر

 ... واي...  من که دونست می اون... اون...  مهتاب...  مهتاب_

 . شد قبل از تر آشوب قلبم

 ... کرد نمی درك کس هیچ چرا

 !؟ فهمید نمی هم مهتاب حتی چرا

 ! عزیزم...  کن گوش...  آروم...  باش آروم...  آروم... عزیزم نجوا...  نجوا_

 ! لحنش...  خدایا لحنش
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 ! گشتم می بر خدا به! ...  گشتم می بر ، زد می صدا هم مرگ قدمی یک از لحن، این با را من اگر

 .  شد بسته دهانم

ماندم نگرانش چشمانِ مات . 

زد تلخی لبخند . 

 نجـوا  هسـتم  مـن ...  هسـتم  مـن  حـاال ...  جـانم  بریـزي  هـم  بـه  اینطـوري  چیز هیچ خاطر به خوام نمی دیگه_
 . کنارتم من...  عزیزم مونی نمی تنها هیچوقت دیگه...  نباش هیچی نگرانِ!  خورم می قسم... 

 . تپید قلبم ، اش واژه هر با

 ... ! عمیق...  آرام

 ؟ قسم

 ! بس را ما ، ایی دوخته من به را چشمانت که همین...  نیست احتیاجی قسم دلم عزیز نه

 . شد نخواهند چشمانت حریف ، شوند جمع اگر هم دنیا هاي غصه تمامِ

 . کشید راحتی نفس ، دید که را شدنم آرام

 ؟ برسونمت تنهایی خودم دي می اجازه...  بود شلوغ سرش هنوز مادرم_

 . داد خندیدن جرأت خود به لبم

 !؟ گرفت می اجازه من از

 !؟ خواست می اجازه " عالیجناب " آقاي

 ]19:21 05.03.17[, ناجی نجواي رمان

 صد_پست#

*** 
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 : رادمهر

 

 . لرزید خندیدنش میان جایی دلم

 ! برانداز خانمان ي زلزله یک

 ي خنـده  تـرین  زیبـا  جـرأت   بـه  امـا ...  نبـود  زیبـایی  هـاي  چنـان  و چنـین  از خبـري  ، دختـر  ایـن  صورت در
 ! داشت را دنیا

 . زد می لبخند هم آسمان ، انگار خندید می وقتی

 . بود گرفته قرض بهشت از انگار را اش خنده

 ! " جان اي "  کرد زمزمه اختیار بی ام حنجره که بود خیره لبش کشش به نگاهم

 . برد ماتش خنده میان

 . کردم تعجب هم خودم حتی

 !؟ ها رفتن صدقه قربان این به چه را رادمهر

 . دادم تکان خود حال به سري و زدم پیشانی به آرام

 . زدم لبخند مبهوتش صورت به

 ؟ دختر تو خندي می چی به_

 . کشید عمیقی نفس

 . زد چنگ را کوچکش کیف دستش

 . بخوانم حرکاتش تک تک از را شیرینش خجالت و خوشایند اضطراب توانستم می

 . بودم ندیده کسی وجود در که شد می ها مدت را دخترانه شرم این
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 . انداخت پایین سر

...  بگیـري  اجـازه  مـن  از بخـواي  کـه  ایـن ...  تـویی ... مـن  زنـدگی  تمـام ...  امـا ...  برسـه  نظر به عجیب ممکنه_
 فقـط  رو تـو  صـداي  کـه  سالهاسـت  مـن ...  نکردنیـه  بـاور ...  عجیبـه  زنـم  مـی  حـرف  تـو  بـا  دارم کـه  این اصال
 !  عجیبه خیلی...  شنیدنش...  حاال و کردم تصور

 . شوم مات که بود من نوبت

 ! جرأت و بود شرم اجتماع دختر این

 . کند اعتراف توانست می راحت ، آمد می وسط من به عشقش پاي وقتی انگار

 . شد تزریق پوستم زیر حرفهایش ي کلمه به کلمه از عمیقی گرماي حس

 .  گرفتم چشمانش دلچسب آرامش از چشم

 . گفتم لبخند با همزمان و گذاشتم گاز روي پا

 ؟ کجاست دوستت ي خونه...  رسونمت می اجازه بی پس_

 . کشید آهی

 ! تهران اومدم من که دونه نمی مهتاب اصال...  دونم نمی_

 . شد قفل ایی لحظه مغزم

 . پرسیدم متعجب

 ؟ کنی می زندگی کجا ؟ تهران اومدي چطوري...  پس_

 . رفت فرو خود در

 خودشـون .  هسـتن  تهـران  سـاکن  ، کـردم  مـی  زنـدگی  اونـا  بـا  روسـتا  تـوي  کـه  ایـی  خونـواده  پسرِ و دختر_
 . تهران بیام همراهشون که دادن پیشنهاد
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 . دادم تکان فهمیدن نشان به سري

 . شد جمع ایی لحظه قلبم

 . کرد می زندگی پیکر و در بی شهرِ این در ، جوان احتماال پسرِ و دختر یک همراه نجوا

 ؟! بود اعتمادي مورد آدمِ پسر آن

 . کردم اخم ، آورد هجوم مغزم به باره یک که حساسیتی به

 . بریدم سر خودم دستان با ، " جان ناجی " زد صدایم او که زمانی را قبلی رادمهر انگار اصال

 !؟ شدن غیرتی به چه را من

 . کردم نمی باور را دختر این حتی پیش چندي همین تا که بودم همانی من

 . پرسیدم رفتم می کلنجار ذهنم با که حالی در و کردم صاف صدایی

 ؟ داري اعتماد بهشون ؟ خوبین آدماي_

 . زد لبخندي

 . نشست جانم به هم چشم ي گوشه همان از اش شیرینی که لبخندي

 !؟ دارم احساسی چه فهمید

 . کردن کمکم خیلی...  خوبین آدماي آره_

 . کردم تر زبان به لب

 . بگو آدرسشونو...  خوبه_

 . گفت را آدرس و داد تحویلم ي "چشم "

 . بودم صدایش در غرق ، کنم توجه اش گفته به آنکه از بیش ، زد می که حرف
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 . داشت موسیقی صدایش

 . زد می حرف شمرده و آرام

 . دادم می گوش موزونِ  الالیی یک به انگار

 یـک  ؟ گویـد  مـی  چـه  نداشـت  فرقـی ...  کـنم  گـوش  مـن  و بزنـد  حـرف  او و بنشینم مقابلش خواست می دلم
 ! ساده آدرس یک یا افالطونی ي عاشقانه شعر

 ؟ رادمهر... ر_

 . آمد بند نفسم

 . چرخید طرفش به اختیار بی سرم

 ! است آهنگ خوش اندازه این تا " رادمهر " دانستم نمی

 . لطیفش ي حنجره از نامم شنیدنِ داشت خوشی حال چه

 ؟ رادمهر جانِ_

 . زدم میل کمال در که حرفی ترین اختیار بی...  بود اختیار بی ، دوختم ام جمله سر بر که جانی

 . کرد مکث ایی لحظه

 .  بگوید خواست می چه بیاورد یاد به که کرد می جور و جمع را ذهنش داشت انگار

 ؟ ایران اومدي کی...  که اینه منظورم یعنی...  اینجا...  تو_

 . کشیدم عمیقی نفس

 ؟ بود خواستنی اینقدر دختر این چرا

 !؟ کردم می فکر اینطوري من فقط یا رسید می نظر به اینطور همه براي

 . شدم کالفه فکر این از
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 . رفت هم در اخمم

 ؟ زدم بدي حرف_

 . نگرانی از شد پر باره یک لحنش

 . ریخت دلم

 ؟ پرسیدي چی...  شد چیزي درگیرِ فکرم لحظه یک...  عزیزم نه...  نه_

 . کرد تکرار تر آرام

 ؟ ایران اومدي کی_

 دادم پاسخ کوتاه مکثی با و کردم فکري

 . شه می ایی هفته یک_

 . گرفت را صورتش تمام لبخندي

 ؟ نه اومدي تولدت براي_

 . بود بر از را من ندیده ، دختر این ، زد بیرون حدقه از چشمم

 ؟ دونی می کجا از تو...  آره... آ_

 . کشید آهی

 امـا  دوري مـادرت  از اینکـه  بـا  بـودي  نوشـته  بـار  یـه  ، ذاشـتی  مـی  پسـت  وبالگت توي هنوز وقتی قدیما اون_
 . گذرونی می اون با رو تولدت روز سال هر

 ! داشت ایی حافظه عجب

 . بودم خبر بی خودم و دانست می از که چیزها چه

 . نشده کشف سرزمینی ، من براي او و بودم شده خوانده بار هزار کتابی او براي من
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 . بمونم ماهی یه که اومدم تولدم براي آره_

 . شد تلخ لبخندش

 اگـه  حتـی ...  خوشـحالی  حتمـا  تـو  دونسـتم  مـی  چـون ...  بـوده  مـن  زنـدگی  روز بهترین تولدت روز همیشه_
ــدترین تــوي ــودم هــم شــرایط ب ــاراحتم هیچــی روز اون ، ب ــوي...  کــرد نمــی ن ــدت روز تمــام ذهــنم ت  رو تول

 . بود کنارت

 . شد مچاله قلبم

 . پرید می من ذهن از فراتر دختر این

 

 ]19:21 05.03.17[, ناجی نجواي رمان

 ! باشی نفر یک دلخوشیِ تمام که بود عجیبی حال

 . دادم او ايِ شیشه چشمانِ به و گرفتم بارانی خیابانِ از چشم

 . رفت غنج شفافش نگاه براي دلم

 ؟ باشی کنارم واقعا امسال شه می_

 . رفت چشمانش از ایی لحظه نور

 . زد یخ صورتش کردم حس

 ! نه...  نه_

 . نه جز داشتم را جوابی هر انتظار

 . کشیدم موهایم به کالفه دستی

 ؟ نه چرا_
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 . شد جمع خود در و کرد بغل را بازوانش و گرفت من از چشم ، دیدارمان ي لحظه از بار اولین براي

 ... بشم تو دنیاي وارد خوام نمی من_

 . زند نمی قلبم کردم حس لحظه یک

 . کردم توقف و کشیدم خیابان ي گوشه به را ماشین

 . دادم می کشتن به را هردویمان کرد می رانندگی دیگر ثانیه یک اگر

 . چرخیدم طرفش به

 . کرد می نگاه خودش لرزان دستانِ به داشت هنوز

 ؟ شود من دنیاي وارد خواست نمی

 !؟ خواست نمی را عشقش دنیا زنِ ترین عاشق

 ؟ چرا_

 . گشود لب از لب و داد فرو زور به را بغض شبیه چیزي

 همـین  مـن  بـراي ...  نیسـت  کنـارت  در بـودن  الیـق  مـن ...  کنـه  مـی  سـیاه  رو تـو  قشـنگ  دنیاي من حضور_
 نزدیـک  تـو  بـه  کـه  دم نمـی  اجـازه  خـودم  بـه  هیچوقـت  مـن ...  باشـم  عاشـقت  دور دورا بـدي  اجازه که کافیه
 .بشم

 .  بود گرفته نشانه را قلبم مستقیماً ، نجوا

 . شدم نزدیک او به بیشتر کمی و گذاشتم فرمان روي دست

 ... نجوا_

 . گزید دندان به را اش پریده رنگ لبِ و فشرد هم بر پلک

 ! سکوت در
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 . سکوت این از امان

 ؟ شد می تنگ چشمهایش براي دلم هم ثانیه چند همین مدت در اگر بود عجیب

 . کشتم را فاصله از دیگر کمی ، رفتم میانمان ي فاصله جنگ به هم باز

 ! کن نگاهم...  نجوا_

 . کشید سردي آهی

 . دوخت چشمم به را نمناکش نگاه و چرخاند سر

 ! سکوت در...  سکوت در...  سکوت در

 . لرزید می حدقه در اش کشنده هاي مردمک درخشان سیاه

 ؟ ببوسم را چشمانش خواست می دلم اینقدر چرا

 . کردم فوت بیرون به شکسته پا و دست را نامتعادلم نفسِ

 ! نداري حق...  ؟ فهمی می...  بگیري تصمیم من جاي به نداري حق دیگه...  نجوا_

 !؟ چرا...  آوردم کم نفس

 ! خواستمش می...  وجود بند بند با  هم و بودم عصبانی اش گذشته خود از قلبِ و ازاو هم

 . کرد می سخت مرگ پاي تا را کشیدن نفس ، قلبم بر غریب احساسِ این سنگینیِ

 . بود خودم با من کلنجار این مات ، سکوت در هنوز نگاهش

 . کردم فوت نفسی باز

 ایـن  خـوام  نمـی  دیگـه  پـس ...  هسـتم  مـن ...  باشـه  داشـته  هـم  عواقبی هر...  نه یا بدي اجازه چه تو...  نجوا_
 ؟ باشه! ...  بشنوم حرفو

 . بگوید " چشم " بود وقتش حاال
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 . بشنوم " چشم " خواست می دلم االن

 روي و نوردیـد  در را اش گونـه  ؛ شـد  سـرازیر  چشـمش  ي گوشـه  از اجـازه،  وبـی  آرام ، صـدا  بـی  اشـکی  قطره
 . چکید دستش

 . گفت شمرده و داد فرو بغض

 اجـازه  خـودم  بـه  تـونم  مـی  چطـور  مـن  ؟ کـردي  فکـر  خـودت  زنـدگی  به ؟ دیدي رو خودت حاال تا...  جانم_
 ! سیاهچالم یه شبیه تو براي من...  دردسرم دنیا یه من...  کنم خراب رو تو زندگی که بدم

 . بود دنده یک هم کمی ، زده باران بانوي این پس

 . کشیدم تر جلو را خود هم باز چشمانش به خیره و انداختم باال ابرو

 . زد زل من به حرکت بی

 . بود مشت فرمان روي هنوز دستم

 . کندم می جان ، خودم کردن کنترل براي داشتم

 تـو  نبـود  مـدت  در زنـدگیش  تمـام  گـی  مـی  تـو  کـه  رادمهـري  ایـن ...  گـم  مـی  چـی  ببین کن گوش خوب_
 مـن ...  باشـی  هـم  چـال  سـیاه  اگـه  حتـی  تـو ...  کـنم  زنـدگی  مـن  کـه  باشی باید تو...  شد می متالشی داشت

 ! خوامت می

 . کرد نگاهم زده حیرت

 . بود عجیب هم خودم براي

 !؟ حرفها این و رادمهر

 ! ها اعتراف گونه این و رادمهر

 . نداشت اهمیتی دیگر

 . بود نگذاشته باقی گذشته رادمهرِ از چیزي ، نجوا
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 . گفتم حرفم ي ادامه در ، نباختم را خودم

 . باشی من نجواي خوام می...  نجوا باشی کنارم خوام می_

 . نگفت هیچ اما ، کرد باز دهان

 ... حرف بود حرف بود حرف اما چشمانش

 . بود جنگ چشمانش میان

 ! هم با "برو " و " بمان "

 ! هیچوقت...  نبودم شدن تسلیم مرد من اما

 ایـن  تـونی  نمـی  تـو ...  باشـم  کـه  خـوام  مـی  مـن  ، نـداره  فرقـی  ، نـه  بگـی  هـم  دنیـا  آخـر  تا اگه حتی نجوا_
 . کنی عوض رو واقعیت

 . داد بیرون را جانش کم نفسِ

 جـانبم  از کـه  باشـم  زنـده  روزي تـا  فقـط  دم مـی  قـول  امـا ...  مـن  جـانِ  شـه  مـی  همـون  بخواي تو چی هر_
 ! نکنه تهدیدت خطري

 . لرزاند بدجوري را دلم کالمش تحکم...  صدایش...  حرفش

 ! فجیع ي زلزله یک مثل

 . کشیدم عمیق نفسی

 ! نگیر کم دست رو کامیاب رادمهر هیچوقت...  نجوا هستم همیشه من_

 . زد لبخندي

 . کردم سکوت اما بود نگرفته آرام هنوز دلم

 . گذاشتم گاز روي پا دوباره
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 . ماند جا حرفش روي...  اما فکرم

 

 ]16:18 06.03.17[, ناجی نجواي رمان

 یکم_و_صد_پست#

*** 

 . برود خواست نمی دلم ؟ چرا دروغ اما ، کردم توقف بود داده را آدرسش که ایی خانه مقابل

 . بود کرده معجزه کوتاه زمانِ مدت همین در دیدنش

 . بردارم نازنینش وجود از چشم توانستم نمی

 ؟ بدهم چه را دلم جواب ، برود وقتی که بودم فکر این در

 . کردم باز زور به را ام شده خشک لب

 ؟ اینجاست_

 . انداخت بیرون به نگاهی

 . آمدیم اشتباه را آدرس که بگوید بودم امیدوار ایی احمقانه طرز به

 . همینجاست...  آره_

 . ریخت فرو قلبم درون چیزي

 ؟ رفت می یعنی

 و بنشـیند  ماشـین  داخـل  اینجـا  را شـب  تمـام  کـه  توانسـت  نمـی  ، فهمیـدم  نمی را ام کودکانه افکار دلیل!  آه
 . بزند زل من به
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 خواسـت  مـی  هـم  اگـر  حتـی  ، شـد  نمـی ...  امـا  آمـد  مـی  بـر  کـاري  هـر  عاشق زن این از...  توانست می یعنی
ــود خــیس لباســهایش تمــام ، دادم مــی اجــازه نبایــد مــن ــه احتیــاج ، باریــد مــی خســتگی صــورتش از و ب  ب

 . داشت استراحت

 . کشیدم چشمانم به دستی

 ! رسیدیم نمی زودي این به کاش_

 !؟ گفتم را این من

 "! ؟ آورم می زبان به بلند بلند را افکارم حاال تا کی از خدایا "

 . نشست نجوا صورت بر غلیظی لبخند

 . داشت عسل طعم لبخندش

 !  کوهستانی نابِ و مرغوب هاي عسل آن از

 . کنم می نگاهت و شینم می ابد تا نرو بگی اگه...  منی جان تو_

 . گذشت ذهنم از ، قبل ایی لحظه که بود چیزي همان این ، خندیدم آرام

 بخـواب  راحـت  بعدشـم  بخـور  چیـزي  یـه  ، بپـوش  گـرم  لبـاس  بـرو  ، داري استراحت به احتیاج تو ، عزیزم نه_
. 

 . شد ریش ، ریز گزشِ این از دلم ، گزید دندان به لب

 ؟ بود گرفته بازي به را من وجود بند بند ، حرکاتش که داشت چه دختر این خدایا

 . بوده خواب دیدم که اینها ي همه ببینم فردا و بخوابم ترسم می_

 ! ش" کشیدن آغوش در محکم " هوسِ این به لعنت اي

 ؟ دانستم نمی و بودم شده النفس ضعیف اینقدر کی از من



368 
 

 . دادم بیرون نفسی و فشردم هم به پلک

 خـواب  کـه  شـیم  مـی  مطمـئن  هـردو  تـو  هـم  مـن  هـم  اینطوري ، ببري خودت همراه رو کتم که چیه نظرت_
 . نبوده

 . رقصید صورتم بر چشمانش

 ؟ واقعا...  و_

 . فرستادم پایین سختی به را بود کرده ایجاد گلویم در رفتنش فکرِ ، که سنگینی ي توده

 . دلم عزیز آره_

 . کند فرار لحظه هر داشت امکان انگار که بود گرفته دستانش میان طوري را کت ي گوشه

 . کشید عمیق نفسی و نهاد هم بر پلک

 بمیـرم  امشـبم  همـین  اگـه ...  بشـه  جبـران  بـاهم  دفعـه  یـک  زنـدگیم  هـاي  سـیاهی  تمـام  قـراره  انگار امروز_
 . نیست دلم روي داغی هیچ دیگه ، پسرم دیدنِ جز دیگه

 . داد می قلبم به ایی تازه شوك ، گفت می دختر این که ایی جمله هر

 . من دلِِ  کردن مچاله براي بود شده درست او هاي حرف انگار

 او از هـم  را هـیچ  همـان  روزگـار  و بـود  قـانع  هـیچ  بـه  نجـوا  ، زدود او شـفاف  جانِ از را غصه شد می راحت چه
 . بود کرده دریغ

 ... نجوا رو من ببین_

 . بود نشده دور من از هم ایی ثانیه حتی او نگاه ، بگویم را جمله این نبود احتیاجی

 . بود چشمانش طاقت بی هم باز قلبم اما

 . دادم ادامه آهی با



369 
 

 باشـه  داشـته  وجـود  دنیـا  ایـن  تـوي  چیـزي  نبایـد  دیگـه ...  گیـرم  می اونا از رو پسرت شده که قیمتی هر به_
 . باش آروم و بخند فقط تو...  بکشی عذاب این از بیشتر ذارم نمی دیگه...  کنه اذیت رو تو که

 . داد تحویلم عمیقی لبخند اما شد جمع کمی صورتش ، زد چنگ را اش سینه ي قفسه دستش

 ...! چشم_

 . داد می ماساژ را قلبش که شد دستش درگیر نگاهم ، نشنیدم را حرفش

 ؟ بپرسم بود رفته یادم چطور

 . داشت اهمیت حاضر حال در که بود چیزي ترین مهم قلبش سالمت

 ؟ گفت چی قلبت مورد در صارمی دکتر_

 . داد تکان یأس به سري

 راضـی  رسـید  نمـی  نظـر  بـه  االنشـم  همـین  البتـه  ، بیمارسـتان  بـرم  بیشـتر  ي معاینـه  بـراي  فردا پس گفت_
 . باشه

 . شد پا به آشوبی در

 . نبود حقش درد همه این

 . نبود حقش خدا به

 . دادم بیرون شکسته نفسی

 ! قرار نه داشت معنی غرور نه دیگر ، نجوا مقابل در

 . برد می یغما به را داشتم هرچه چشمانش معصومیت

 . رفت نشانه را قلبش ام اشاره انگشت
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 حـق  از بلـده  خـوب  کامیـاب  رادمهـر ...  نکـن  رو چـی  هـیچ  فکـر  ،...  منـه  مـال ...  نجـوا  منـه  حـق  قلـب  این_
 . کنه دفاع خودش

 . گرفت بیشتري حجم لبخندش

ــن_ ــب ای ــه فقــط قل ــه ی ــه جســمی ، جســممه از تیک ــا ک ــاقی ازش هیچــی تقریب ــده ب ــا مــن روح ، نمون  ، ام
 مـی  زنـده  تـو  بـا  هـم  بـاز  بمیـرم  مـن  اگـه  حتـی  کـه  همینـه  بـراي ...  کنـه  می زندگی تو درون که سالهاست

 ... باتو...  گردم می رو جهان تو با...  کشم می نفس تو با...  مونم

 . بود سنگین زیادي ام افتاده تپش به تازه دلِ براي حرفهایش

 . پریدم صحبتش میان کالفه و آشفته

 ، کـنم  مـی  پیـدا  پیـدا  تـو  وجـود  تـوي  رو زنـدگی  دارم تـازه  مـن ...  بزنـی  مـرگ  از حـرف  نـداري  حق دیگه_
 خـاطر  بـه  قـراره ...  نـه  خـودت  خـاطر  بـه  تـو ...  بـودم  کـرده  گمـش  نبـودي  که مدتی این تموم که اي زندگی

 چـون  ؛ کوچولـو  نویسـنده  بـده  اسـتراحتی  یـه  ت دنـده  یـک  قلـبِ  اون بـه  و بـرو  حـاال  پـس ...  بمونی زنده من
!  باشـی  حـال  سـر  خـوام  مـی ...  بگـردیم  رو درندشـت  شـهرِ  ایـن  تمـوم  بـریم  بنـده  با بیاري تشریف فردا قراره

 ؟ فهمیدي

 . خندید آرام بعد و کرد نگاهم مات لحظه چند

 . لرزاند می بنیاد از را من دل که ایی خنده همان

 . جانم جانِ فهمیدم_
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 . زد می هزار روي قلبم هنوز

 . بود کرده مختل را ام زندگی نبودنش ، شناختم می مجازي صورت به را او تنها که موقع آن
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 ؟ کردم می چه او بی بودم زده ام ریشه و رگ به را وجودش قويِ مخدرِ که حاال

 .کشید را دستگیره و چرخید در سمت

 . زدم گره مشت و کردم جمع دهان

 . باشم رفتنش شاهد بود سخت چقدر

 . کرد مکثی

 . بود تر سخت او براي رفتن انگار

 . داد من به را هایش چشم و برگشت

 ... رادمهر_

 . آهنگین صداي این از واي

 ؟ رادمهر جانِ_

 . کشدار و آرام ، زد پلکی

 هــم خــواب تــوي حتــی دیــدنت بــدونی خــوام مـی ...  بیــنم مــی خــواب دارم هنــوزم اگــه حتــی دونــی مـی _
 . بود من زندگی اتفاق بهترین

 . ندادم اشکهاین به شدن جاري ي اجازه اما شد، نمناك و سوخت چشمم

 . شه فردا زودتر که بخواب برو...  دلم عزیز بیداري_

 . کرد باز را در و گرفت من از را نگاهش سنگین و سخت

 . زدم لب آرام

 ! باش خودت مراقب_

 . شد پیاده و زد لبخندي و چرخاند سر
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 . شد دور ماشین از بردارد من از چشم انکه بی ، ناموزون و سست قدمهایی با

 . بزند تلنگر مغزم به فکري شد باعث شدنش دور

 . کردم باز را ماشین در زده هول و کوبیدم پیشانی به

 ! نجوا_

 . ایستاد متعجب

 . خاراندم سري

 ! بگیرم رفت یادم رو ت شماره_

 . انداخت پایین سر و خندید

 .  ایستاد مقابلم و برگشت را رفته قدم چند

 . لرزاند بیشترمی را دلم کوچکش ي  جثه گرفتم قرار رویش در رو که حال

 . بنویسم را اش شماره تا کشیدم بیرون جیب از گوشی و فرستادم بیرون صدا و سر پر نفسی

 . نوشتم من و گفت شمرده شمرده را اش شماره لبخندي با

 . بپذیرم او از ماندن خبر بی براي را ریسکی هیچ خواستم نمی دیگر...  افتاد یادم که شکر را خدا

 . کرد زمزمه و انداخت پایین سر

 ! بخیر شب_

 . کشیدم آهی

 . جانم بخیر شبت_

 . رفت واقعا...  رفت بار این
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 . شدم گر نظاره را رفتنش و دادم تکیه ماشین به و بردم فرو جیب در دست

 !؟ بودم شده دلتنگش هم نرفته که بود سرّي چه این

 . کرد نگاهم عمیق و برگشت ، کرد باز که را در

 . کند ذخیره ذهنش در جزئیات تمام با را تصویرم کرد می سعی داشت انگار

 . است بیدار که بود نکرده باور هم هنوز دخترك

 ! شود بیدار ترسید می

 ! ترسیدم می هم من ؟ چرا دروغ

 ؟ بود چه چاره اما

 . بست سرش پشت را در و گرفت من از شود بارانی تا رفت می که را نگاهش باالخره

 . ماندم باقی ، رفتنش راه به خیره همانطور مات و حرکت بی...  اما من

 ..! ساعتها شاید...  دقیقه دقیقه...  ثانیه به ثانیه

 ! نتوانست و کند جان بسته درِ آن از کندن دل براي چشمانم طوالنی بسیار مدتی اما...  دانم نمی

 . کرد لرزیدن به شروع دستم در گوشی گه آمدم خود به وقتی

 . چرخاندم دست در را موبایلم زده هیجان

 ؟ بود نجوا یعنی

 . دادم تکان خودم براي تأسف به سري ، مادرم اسم دیدنِ با

 . گرفتم را اش شماره فقط!  ندادم شماره او به که من ؟ باشد نجوا داشتم انتظار چرا

 . کردم متصل را تماس
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 . مامان سالم_

 . بود نگران خط پشت صدایش

 ؟ پسرم کجایی...  جان رادمهر...  سالم_

 . رفت هم در صورتم

 . رفتم می او دنبال به و گشتم برمی نجوا رساندن از بعد باید

 . دارد کار ساعتی یک بود گفته

 ... اومد پیش برام کاري یه...  راستش...  خب...  من_

 .کرد مکثی

 شـد  تمـوم  کـارت  هروقـت ...  برگـردي  راهتـو  نیسـت  الزم دیگـه  تـو  دنبـالم  اومد روشنک بگم خواستم عزیزم_
 . خونه بیا

 مـن  دسـت  کـه  ماشـینش  ، بـازگردد  تنهـایی  بـود  نشـده  مجبـور  مامـان  ، سـخت  بـارانِ  این در که شکر را خدا
 . شد می اذیت برگردد خانه به خودش خواست می اگر و بود

 . نباش منتظرم ؛ کشه می طول کارم ، نیام امشب ممکنه...  مامان_

 . کرد تازه نفسی

 ؟ رسوندي رو دختره اون...  راستی...  باشی خوش ، پسرم باشه_

 ! شد جانم و آمد یکباره گویی می که را دخترك این مادر آه

 . راحت خیالت...  رسوندمش بله_

 . کشید آهی

 ! نکنه درد دستت ، داشت ثواب ، پسرم برم قربونت_
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 ؟ ثواب

 ... کردي من حق در ثوابی چه زیبایت دلسوزيِ این با مادر دانی نمی

 ! دانی نمی

 ...  ممنون...  آره_

 . دیگر بود مادر...  مادر اما ، شد نمی متوجه کاش اي ، لرزید اختیار بی صدایم

 ؟ خوبه حالت...  پسرم_

 . زدم مصلحتی ایی سرفه

 . کنیم می صحبت بعداً...  مامان دارم کار االن...  خوبم_

 . کنم خلوت خودم با دارم احتیاج یعنی این دانست می ، شناخت می را من خوب

 . باش خودت مراقب ، پسرم باشه_

 . دادم خاتمه تماس به خداحافظی از بعد و دادم تحویلش ي "چشم "

 . برداشتم بسته درِ از چشم باالخره و کشیدم آهی

 . بودم شده خیس پا تا سر ، سخت و سنگین باران آن زیرِ

 . زدم استارت بعد و کشیدم نفس عمیقاً بار چند ، نشستم فرمان پشت

 . رفتم می باید اما کجا به دانم نمی ، رفتم می باید

 . بیاستم مردم ي خانه در صبح تا که شد نمی

 . کردم حرکت و گذاشتم گاز روي پا

 . ترکید می داشت مغزم که بود شده تلنبار ذهنم در فکر آنقدر
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 ! خیس و سیاه و خلوت ، پیچیدم اصلی خیابان در

 . کردم بیشتر را سرعتم

 ! نجوا...  نجوا...  نجوا

 . کرد نمی رهایم و بود افتاده ذهنم جان به او

 . بودم دیده او از تر زیبا دخترِ هزاران حال به تا بگویم توانستم می جرأت به
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 !؟ داشت مار ي مهره شاید دانم نمی...  انگار او اما

 !؟ کردند می فکر اینطوري موردش در همه یا بود جذاب اینقدر من براي فقط

 ؟ داشت نمی بر سرم از دست فکر این چرا

 . شد منفجر سرم در چیزي

 ! کوه یک بزرگی به چیزي

 ایـن  بـه  خواسـت  مـی ...  مرحـومش  همسـر  بـرادرِ !  سـعید ...  هـان ! ؟ بـود  چـه  اسـمش ...  شرف بی مردك آن
 حرمــت زن ایــن! ... ؟ بــال شکســته کوچــک ي فرشــته همــین بــه ؟ نجــوا بــه! ... ؟ کنــد درازي دســت دختــر
 وضـو  را چشـمانت  بایـد  هـم  او بـه  کـردن  نگـاه  بـراي ...  بـود  مقـدس  عطـراگینِ  معبـد  یک شبیه او! ...  داشت

 ؟! چطور!  لعنت...  چطور...  بود توانسته چطور سعید...  دادي می

 . برخاست دستم هاي استخوان از فغان اما گرفت نشانه را فرمان و شد گره مشتم کی نفهمیدم

 ؟ بودند بسته ریختنش اشک به کمر دنیا مردم تمام که نبود هایش خنده حیف

 !؟ نبود حیف
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 دوم_و_صد_پست#

*** 

 : نجوا

 

 شـوك  ارادي غیـر  حرکتـی  در و کـردم  بـاز  چشـم  هراسـیده  بلنـدي  هـینِ  بـا  و غلتیـدم  ایـی  شـانه  به شانه از
 . نشستم و برخاستم خوابیده حالت از زده

 سـینه  از و بشـکند  قفـس  داشـت  امکـان  لحظـه  هـر  کـه  کوبیـد  مـی  تند آنقدر قلبم.  زدم می نفس نفس هنوز
 .بکشد پر ام

  بـودم  انداختـه  سـینه  بـر  کـه  خوشـبویی  و گـرم  کـت  بـه  نابـاور  و پریدم می خواب از که بود باري صدمین این
 . زدم می چنگ را

 . بس و بوده حقیقت دیده هرچه که کند باور توانست نمی ام بیچاره ذهن

 . است بوده خواب رادمهر دیدار که دیدم می خواب بستم می پلک هربار

 ! ام دیده خواب که دیدم می خواب گنگ و گیج ، آري

 دیوانـه  مغـزِ  تـا  داد مـن  بـه  را وجـودش  واقعیـت  از اي تکـه  نیـافتنی  دسـت  رویاهـاي  مرد این که شکر را خدا
 . نکند انکار را وجودش ام

 شـده  تـوهم  دچـارِ  کـه  کـردم  مـی  گمـان  شـک  بـی  ، کـرد  نمی پا به غوغا مشامم در کت این وحشیِ عطرِ اگر
 . ام

 چـه  بـا  دانسـتم  نمـی  کـه  بـودم  کـرده  مچالـه  ام اشـفته  خـواب  بـا  جنـگ  در را بیچـاره  لبـاس  تکه این بس از
 .بدهم پس نازنینش صاحبِ به را آن خواهم می رویی
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 . انداختم ساعت به نگاهی و کشیدم ام کرده عرق صورت به دستی

 . بود نشده هم هفت هنوز ، آمد بر نهادم از آه

 . بودم کرده چک را ام گوشی بار هزار بر بالغ گذاشته شب از

 تـو  بـه  و بگیـرد  دسـت  بـه  تلفـن  شـب  نیمـه  کـه  شـده  دیوانـه  رادمهر مگر بگویدآخر من به نبود هم کس هیچ
 ! بزند زنگ

 . نوشیدم تخت کنار لیوانِ از آب ایی جرعه

 . بود شده خشک دهانم

 . بود افتاده کار از تقریبا بدنم که بودم خوابیده آشفته آنقدر

 . برخاستم آرام و کردم ستون تخت بر دست

 . لرزید می هم هنوز ، گذشته شب سرماي از بدنم هاي استخوان تمام اما بودم نخورده سرما

 !؟ بگذرانم رادمهر با بود قرار را امروز

 !؟ نه ، دیگر گفت را همین

  ؟ کردم می باید چکار

 ؟ گفتم می باید چه

 ؟ کردم می رفتار چطور

 . داشت فرق ماجرا حاال اما نداشتم کردن فکر براي مهلتی که بودم شده شوکه آنقدر دیشب

 ! ببینمش که است قرار دانستم می حاال

 ؟ گفت!  ساعتی چه نگفت...  امروز گفت
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 مـی  او اگـر  ، بـودم  هـم  کـار  کـوه  آوارِ زیـر  ، نداشـت  هـم  فرقـی ...  نداشـتم  نشـریه  دفتـر  در زیـادي  کار امروز
 . دویدم می سر با سمتش به خواست

 . ایستادم قدي ي آینه مقابل و کردم روشن را نورم کم اتاقِ چراغِ کشان خمیازه ، ضعیف فینی فین با

 . کشیدم برس را ام تپیده هم در موهاي و برداشتم را برسم

 . بود صورتم درگیر نگاهم

 .  رفت هم در اخمم

 نظـر  بـه  زیبـا  خواسـت  مـی  دلـم  واقعـا  عمـرم  در کـه  بـود  باري اولین این...  برسم نظر به زیبا خواست می دلم
 . بود نمانده باقی صورتم از چیزي...  اما برسم

 ! استخوان و پوست مشت یک

 . کردم نزدیک آینه به را صورتم

 . بود افتاده گود چشمانم زیر

 . چسبید آینه به تقریبا ام بینی ، رفتم تر جلو هم باز

 باشـد  کـرده  فـرار  مهیـب  انفجـاري  از پـیش  سـاعت  یـک  همـین  کـه  بـود  جنگی ي بازمانده یک شبیه ام قیافه
. 

 . کشیدم پوفی و خاراندم سر

 ! آخه ايِ قیافه چه این_

 .رفتم عقب قدم یک آهی با و زدم آینه بر پیشانی آرام

 . فرستادم هایش پردازي خیال سراغ به را ذهن و کردم بغل را خودم

 . کردم تصور خودم کنار در ، بودم دیده گذشته شب که همانطور را رادمهر
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 . نوردید در را خیالی تندیسِ این وجب به وجب ، چشمانم

 ... او

 ! او... آخ

 . گرفت گُر ، گستاخانهِ  خیال این از صورتم

 . برد می باال انفجار حد تا را قلبم ضربان ، کنارم در هم تصورش حتی

 . شد می خالی ، رشیدش قامت نزدیکی در ایستادن خیالِ از دلم ته

 اش شـانه  حـدود  تـا  ایـی  دلسـوزانه  بسـیار  ارفـاقِ  بـا  و زور بـه  سـرم  کـه  فهمیدم ایستادم مقابلش وقتی دیشب
 . رسد می

 چـه  هـر  تنومنـد  سـروِ  آن پیشـگاه  در امـا ...  ترسـیدم  مـی  ، بودنـد  مـن  از تر بلند خیلی که آدمهایی از معموال
 . خیال آسودگیِ و امنیت و بود آرامش همه بود

 . خندیدم آینه در خودم ي وارفته و شیدا لبخند به

 . درید می پرده من حیاي و شرم انگار آمد می میان به که کامیاب رادمهرِ صحبت

 . زدم می توهم شرمانه بی را او من

 ! حالم آشفته مادري و برداشته ترك زنی بیوه من که انگار نه انگار

 غصـه  و غـم  تمـامِ  کـه  کـرد  مـی  تبـدیل  سـاله  ،هفـده  شـانزده  و پـرداز  خیـال  دختـري  بـه  را من ، رادمهر فکرِ
 ! برسد نظر به زیبا صورتش که بود این اش

 . کشیدم دیگر ایی خمیازه

 . افتادم راه دستشویی سمت به آرام و کندم آینه از دل

 . پراند جا از را من موبایلم زنگ صداي که بود نرسیده در ي دستگیره به دستم هنوز
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 . ایستاد کامال قلبم بیشتر هم شاید ، ثانیه یک براي

 !؟ باشد توانست می کسی چه

 !؟ بگیرد تماس صبح وقت این رادمهر داشت امکان یعنی

 کنـار  دیـوارِ  بـه  سـر  بـا  و بگیـرد  فـرش  ي لبـه  بـه  پـایم  بود مانده کم که دویدم تخت سمت به سرعت با آنقدر
 . کنم برخورد تخت

 .کشیدم بیرون بالشتم کنار ، لحاف زیر از را گوشی

 . کرد سست را دستانم شناختمش نمی که ایی شماره دیدن

 . کرد سرایت هم من جان به گوشی ي ویبره انگار

 . افتاد لرز به انگشتانم

 . دادم قرار گوشم کنار را موبایل مردد و زدم را تماس اتصال ي دکمه زور به

 ... ! نجوا_

 . ریخت دلم

 . نشستم تخت روي ، گریخت تنم از حس

 . بود خودش

 

 ]20:13 07.03.17[, ناجی نجواي رمان

 گـوش  و گـرم  صـداي  شـد  مـی  مگـر  امـا  رسـید  مـی  گـوش  بـه  دیشـب  از تـر  خسـته  و تر گرفته کمی گرچه
 ؟ نشناسم را شد می تکرار ذهنم در شب تمام که ، نوازش

 . خواند را آهنگش خوش نامِ فقط ام حنجره خواستنی و کشیده ي " نجوا " آن جوابِ در
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 ! رادمهر_

 . داد بیرون صدا با را عمیق نفسی

 ؟ من بارانیِ بانوي شدي بیدار_

 . کلمات خوشآیند ترکیبِ این از رفت ضعف دلم

 . بردم فرو دستانم میان را صورتم و گزیدم لب

 . ریخت می من گوشِ حلقِ در و گرفت می را ها واژه ي عصاره که صدایش ي کشنده قدحِ این از آخ

 ؟ فهمیدي کجا از تو...  اما شدم بیدار...  جانم آره_

 . داد پاسخ کوتاه ایی خنده با و کرد مکثی

 ! شد روشن چراغش که باشه تو اتاقِ پنجره ، پایینی پنجره این کردم احساس دونم نمی_

 ! بلند بلند ، خندید باز و

 . پرید سرم از برق

 . آمد بند نفسم

 و رفـتم  شـیرجه  کمـد  سـمت  و فشـردم  دسـت  در را موبایـل  کـنم  مـی  صـحبت  او بـا  دارم کـه  رفت یادم اصال
 . دویدم اتاق کوچک ي پنجره طرف به و انداختم سر به و برداشتم روسري

 . شدم خیره خیس و زده باران خیابانِ به  زدم کنار آرام را الیه چند ي پرده

 . دوید او جستجوي به چشمانم

 . نبود زیادي گشتن به احتیاج

 ! دیدمش

 .  بود داده تکیه ماشینش در به پا یک ، دست به موبایل تر پایین متر چند



383 
 

 . رفت ضعف دیدنش از دلم

 . آورد هجوم حلقم به دیدنش براي و گریخت افسار قلبم

 . خورد گره ام تشنه چشمانِ به نگاهش

 . پرکشید سمتش به روحم

 . کرد زمزمه گوشی داخل

 سـرك  ازش داره کنجکـاو  کوچولـوي  دختـر  یـه  االن کـه  پـایینی  پنجـره  ایـن  ، زدم حـدس  درسـت  کنم فکر_
 ! توئه اتاقِ ، کشه می

 . خندید...  خندیدم

 ؟ رادمهر اینجا اومدي کی_

 . کند می حساب دارد مثال که خاراند سري و کرد اخمی

 خـب ... کنـیم  حسـاب  هفـت  رو سـاعت  و بـدیم  تخفیـف  رو مونـده  دقیقـه  پـنج  ایـن  اگه...  ببینم بذار...  خب_
 ! سه حدود... 

 . شد سیخ تنم بر مو

 ؟ بود اینجا سه از

 ؟ بود اتاقم ي پنجره پشت همین االن تا سه ساعت از رادمهر

 . شکست گلویم در نفس

 ؟ خونه نرفتی چرا... چرا...  چـ_

 . انداخت باال شانه

 ! بود اینجا دلم...  نتونستم...  نشد اما...  برم خواستم_
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 . افتاد پلکم

 . ایستاد ناگهان عمیق شوکی با قلبم وارِ دیوانه ضربانِ آن

 . زد چنگ سینه به دستم

 . نشستم زمین بر و خوردم سر دیوار بر تکیه پنجره کنار

 ! من با...  بود اینجا دلش...  دلش آخ...  دلش 

 ؟ شدي چی نجوا...  نجوا_

 . نگرانی از شد لبریز یکباره صدایش

 . کردم زمزمه آرام

 . خوبم...  خوبم...  جانم ناجی هیچی...  هیچی_

 . پرسید مردد

 . باشی خوب رسه نمی نظر به_

 . نشست لبم بر لبخندي

 . ره می کلنجار خودش با داره دیدنت باورِ براي هنوز قلبم فقط...  دلم عزیزِ خوبم_

 . داد پاسخ آرام

  ؟ کنم حالی کوچولوت قلبِ به خودم تا بیرون بیایی و بپوشی لباس چیه نظرت خب_

 . گرفت گر ام گونه

 . چشم_

 . خندید
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 . رفت سر م حوصله خلوت خیابونِ این توي پا لنگ یه که بدو ، خوب دختر آفرین_

 

 ]20:13 07.03.17[, ناجی نجواي رمان

*** 

 . نشستم ماشین داخل و دادم باال کمی را چادرم

 . بود آغوشم در ؛ زده تا ، چادر زیر ، کتش

 ! باشمش داشته همیشه شد می کاش...  کاش

 . زد دور را ماشین و بست را در عمیق لبخندي با

 . کردم می ضبط ذهنم در را قدمش به قدم

 . بود مصمم و محکم هرگام

 . بکند خواهد می چه دانست می دقیقا همیشه انگار

 . داشت ریزي برنامه قدمش هر براي

 . بود دار هدف هم رفتنش راه حتی آدم این

 . نشست فرمان پشت و کرد باز را در

 . بود پر خستگی از چشمانش

 . کرد می نگاه خوابالوده

 . بارید می انرژي هم اش خستگی همین از اما

 . کرد نگاهم گرم لبخندي با

 ؟ خوابیدي خوب...  ببینمت...  خب_
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 ؟ بگویم دروغ او به توانستم می مگر

 ؟ خوابیدي تو! ...  نه...  راستش_

 . کرد روشن را ماشین و خندید

 ! نه_

 . بیافتد اتفاق ، بلند برجِ یک ریزشِ به شبیه چیزي دلم در شد می باعث اش خنده

 . انداختم پایین سر و گزیدم لب

 . داد ادامه نفسگیر ي خنده همان با و گذاشت گاز روي پا

 ! باشه هامون خستگی تموم جبرانِ که کنم می کاري امروز ، نیست خیالی اما_

 . فشردم آغوش در بیشتر را کتش

 ! چیزه همه جبرانی...  باشی که همین_

 . دوخت من به و قاپید خیابان از نگاه ایی لحظه

 . بود باران ستاره چشمش

 . کرد زمزمه آرام و دوخت چشم خیابان به باز و کشید عمیقی نفس

 ... خندد می...  خدا حتی...  زمان...  باد...  زمین... خورشید... آسمان... هیچ که من... باشی تو_

 . خندیدم

 . بود نوشته وبالگش در پیش سالها ، راند می لب بر شمرده شمرده داشت که را این

 . بودم حفظ را هایش نوشته تمام اصال...  بودم حفظ را اش کلمه به کلمه

 . گفتم و گرفتم کرد می زمزمه که را متنی ي ادامه
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 شـود  مـی  رویـا  کـابوس  باشـی  تـو ... ایسـتاده  تـو  شـریف  وجـود  کـه  جاییسـت  مقـدار  همـان  بهشت باشی تو_
 ...باشی تو!  بهار پاییز

 . کرد قطع را حرفم زده شوك

 ؟ حفظی اینو_

 . انداختم پایین سر

 ! حفظم من...  باشی نوشته تو که رو چیزي هر_

 . زد پیشانی به آرام و خندید

 فکـر  وقـت  هـیچ ...  بـودم  دلتـنگش  خیلـی  موقـع  اون...  مـادرم  بـراي  نوشـتم  وقتـی  یه اینو...  نجوا دونی می_
 !تو به...  االن همین...  دادم اما...  بدم ربط ایی دیگه کس به بتونم رو جمالت این کردم نمی

 . زدم چنگ کتش به ، لرزید دلم

 ! کتش بیچاره آخ

 . داد ادامه عمیق نفسی با

 کــه آدمهــایی...  داشــتم دوســت رو نــاب آدمهــاي شــناختم رو خــودم وقتــی از چــون...  ؟ چــرا دونــی مــی_
 مقابلشـون  شـه  مـی ...  دارن رو چیـزي  هـر  لیاقـت  آدمـا  ایـن  معتقـدم ...  شـه  مـی  پیـدا  کـم  خیلی شبیهشون

 تـرین  نـاب  تـو ...  تـو ...  امـا  نابـه  آدمهـاي  او از مـادرم ...  امـا  شناسـی  نمـی  رو مـادرم  تو...  زد زانو راحت خیلی
 ! دیدم زندگیم توي که هستی انسانی

 . بکشم نفس نتوانستم نیامد بیرون دهانش از کلمه آخرین وقتی تا

 ؟ گفت می را من

؟ من خود 

 !؟ پرستیدمش می...  من که اویی ؟ دانست می زمین انسانِ ترین ناب را من کامیاب رادمهرِ
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 . گفت جانانه لبخند همان با و داشت نگه ایی گوشه را ماشین بزنم حرفی آنکه از قبل

 و حـال  بـی  چشـماي  اون کـه  بخـوره  بـدیم  حسـابی  درسـت  ي صـبحانه  یـه  ناب بانوي این به بریم حاال خب_
 ! بگیره جون خوابالودش

 انـداختم  نگـاهی  بـودیم  کـرده  توقـف  مقـابلش  درسـت  کـه  بزرگـی  سـنتیِ  ي خانـه  سفره درِ سر به  و خندیدم
. 

 ! شیرین هاي منتظره غیر از بود پر رادمهر

 

 ]17:21 08.03.17[, ناجی نجواي رمان

 سوم_و_صد_پست#

*** 

 کـه  مـردي  ایـن  امـا  باشـد  سـخت  و سـرد  نهایـت  بـی  کـه  کـردم  مـی  تصـور  مردي ذهن در قبال را رادمهر من
 . بود نور از پر اقیانوسِ یک مثل ، زد می قهقهه و رفت می راه جیب در دست کنارم در

 . نشود پاك لبانم از خنده که کرد می سعی توانش تمام با که مردي

 ! محبت و غرور از بود باوري قابل غیر تجمعِ او 

 را ام معـده  ظرفیـت  برابـر  چنـد  کـرد  مجبـورم  شـده  کـه  هـم  زور بـه  رادمهـر  کـه  مفصل ي صبحانه آن از بعد
 بـودیم  زدن قـدم  مشـغولِ ...  اینجـا  حـاال ...  طـوالنی  راه یـک  طـی  از پـس  و شـدیم  ماشین سوار دوباره کنم پر
! 

 ، نداشـت  فرقـی  هـم  مـن  بـراي  بدهـد،  نشـانم  دارد دوسـتش  کـه  را شـهر  این از هرگوشه خواهد می بود گفته
 . رفتم می پایش به پا ، کشاند می هم جهنم تا را من اگر او

 !باشد اینجا ، داشت دوست که را جایی اولین کردم نمی فکر واقعا اما



389 
 

 . زدم می قدم ، قدیمی بزرگ توي هزار ي بازارچه یک وسط جایی ، او دوشادوش داشتم من

 . نداشت را مخوف تهرانِ بوي و رنگ جا این

 . بکشی نفس توانستی می بیشتري آرامشِ با اینجا

 نگـاهم  بـود  نشـده  پـاك  لـبش  از هـم  لحظـه  یـک  حتـی  ، خانـه  سفره در نشستن زمانِ از که لبخندي همان با
 . کرد

 باروبنـدیلم  اینکـه  از قبـل ! ...  نـه ...  بخـرم  چیـزي  بخـوام  کـه  ایـن  نـه ...  اینجـام  عاشـقِ  من ، نجوا دونی می_
 آدمـا  اینجـا ...  اینجـا  اومـدم  مـی  ، گرفـت  مـی  دلـم  شـهر  آدمـاي  سـرماي  از هروقـت  ، برم ایران از و ببندم رو
 . داره هامو بچگی هواي و حال اینجا...  نیست خبري مدرنیته از زیاد...  ترن نزدیک هم به

 . داد ادامه و کشید آهی

 زنبوریشـون  لونـه  آپارتمانـاي  لـوکسِ  واحـداي  تـوي  بایـد  کـنن  مـی  فکـر  مـردم  میـاد  کـه  نشـینی  شهر اسم_
 کــه اینــه بــدیش! ؟ چیــه دستیشـون  بغــل ي همســایه اســمِ نــدونن حتـی  و کــنن زنــدگی بــاکالس و بشـینن 
 جلــوي نفــر یــه کنــدن جــون حتــی کــه شــن مــی دور هــم از اونقــدر یــا...  نــدارن وســط حــد شــهر آدمــاي

 دیگـران  مسـائل  تـرین  شخصـی  از کـه  کـه  کشـن  مـی  سـرك  هـم  کـار  توي اونقدر یا بینن نمی رو چشمشون
 زیـادي  آدمـا  هنـوز  کـه  وقتـا  اون...  داره رو قـدیمی  شـهرهاي  بـوي  و رنـگ  اینجـا  امـا ...  شـن  مـی  خبر با هم

 ي سـازه  ایـن  بـه ...  گـم  مـی  رو بـافتش !  هـا  گـم  نمـی  رو بـازار  تـوي  آدماي دونی می...  بودن نشده نامهربون
 . کردیم گمش ، هامون تفاوتی بی توي که تاریخی بوي!  ده می تاریخ بوي...  کنی می نگاه که قدیمی

 . بودم دهانش به خیره من و زد می حرف او

 . نشست می جانم گوشِ به و شد می موسیقی حرفهایش واژه واژه

 ! شاعرپیشه آرشیتکت این

 یـک  بـه  و ایسـتاد  فروشـی  فـرش  بـزرگ  ي حجـره  یـک  مقابـل  و کشـید  دیگـري  عمیـقِ  نفسِ و داد باال شانه
 . شد خیره بود آهو یک کنار در زنی تصویر که مینیاتوري فرشِ تابلو
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 . افتادم اینجا یاد عمیقاً لحظه یه ، دیدم که رو تو...  نجوا دونی می_

 . پرید باال ابروهایم

 بود؟ افتاده قدیمی بازارِ این یاد ، من دیدن با

 . پرسیدم متعجب لبخندي با

 !؟ چرا_

 . خندید بگیرد فرش تابلو از نگاه آنکه بی

 زنــدگی درگیــر همــه اونقــدر...  شــه مــی غــرق ، مــدرن دنیــاي عمیــقِ دریــاي تــوي داره ایرانــی اصـیل  زن _
 جـایی  یـه  چـون  افتـادم  اینجـا  یـاد  دیـدم  کـه  رو تـو .  چیـه  بـودن  آدم مـالك  رفتـه  یادشون که شدن امروزي
 مثـل !  ایرانیـه  زنِ واقعـیِ  معنـاي  کـه  زن یـه ...  مونـدي  خـودت ...  تـو  بـرق  و زرق پـر  دنیاي این وسط درست

 شـم  مـی  رد اینجـا  از مـن  کـه  سـال  همـه  ایـن  بعـد  هنـوزه  کـه  هنـوز  کـه  ارزشه پر اونقدر که فرش تابلو این
 فرسـوده  اگـه  حتـی  کـه  محترمـه  اونقـدر  کـه  اصـیل  ي سـازه  ایـن  مثل!  بذاره قیمت روش نکرده جرأت کسی
 ! کنن نمی تخریبش...  بشه

 . افتاد راه به و گرفت فرش تابلو از نگاه

 . برداشتم قدم او از تابعیت به

 . کرد می بازي دلت و جان با که هایی حرف از بود پر مرد این

 . شدم نمی خسته شنیدنشان از هرگز که حرفهایی

 . دوخت من به را نگاهش نیم زد می قدم شمرده شمرده که همانطور

 فضـاي  بـه  فقـط  گـذران  بـراي  کـه  آدمـایی  از خیلـی  مثـل  یکـی  تـوأم  کـردم  می فکر...  نداشتم باورت اولش_
ــی و اومــدي میــان مجــازي ــنم...  شــی ســرگرم صــرفا خــواي م ــه م ــه داشــتن عالق ــو ب ــازي رو ت ــردم ب ...  ک

 ! کنی می بازي داري تو کردم می فکر که همونجوري
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 . چرخید طرفش به کامال سرم

 . شد مچاله قلبم در چیزي

 . بست را نفسم راه که مچاله آنقدر

 . کرد می نگاهم چشم ي گوشه از همچنان او

 . داد بیرون نفسی آرام

 مـی  سـعی  کـه  آدمـایی  بـا  رو عمـري  مـن ...  بـود  ممکـن  غیـر  تقریبـاً ...  عالقـه  این باور من مثل آدمی براي_
 مگـه  گـن  مـی  دروغ همـه  کـه  کـنم  مـی  کـار  بـاور  ایـن  با من.  زدم سروکله ، بذارن کاله رو همدیگه سر کنن
 . شه نمی ثابت هم معموالً و بشه ثابت خالفش اینه

 . کشید پوفی

 . نبود دلم در دل

 . ترسیدم می خاکستري از بیچاره منِ...  من و گرفت خاکستري رنگ یکباره حرفهایش

 . نبود خاکستري اما نگاهش ، داد من به را نگاهشِ  وتمام کرد تازه نفسی

 ! کردي سالحم خلع تو...  تو ولی_

 . نرسید مغزم به به حرفش

 . گوید می چه نفهمیدم

خندید دید که را مبهوتم نگاه . 

 . کرد می آدم دل در قند کیلو کیلو که هایی خنده آن از

 

 ]17:21 08.03.17[, ناجی نجواي رمان
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 سـرم  از رو فکـرت  بتـونم  کـه  رفـتم  رو راهـی  هـر  ، شـم  مـی  درگیـرت  دارم کـردم  احساس که بعد مدت یه_
 راســت و دروغ کــردم ســعی...  بشناســمت کامــل تــا زدم در هــزار بــه ، شــه نمــی دیــدم وقتــی ، کــنم بیــرون

 وقتـه  خیلـی  دیـدم  و اومـدم  خـودم  بـه  بـوده  راسـت  گفتـی  چـی  هـر  فهمیـدم  وقتی و...  بفهمم رو هات گفته
 ...  بگم بهت که نبودي چون فهمیدم دیر اما...  کرده گیر پیشت دلم

 . نشست لبم بر کمرنگی لبخند و کشید راحتی نفس دلم

 آمـد  اسـتقبالمان  بـه  پـاییزي  سـرد  سـوز  گذاشـتیم  آزاد فضـاي  در کـه  قـدم  ، بـودیم  آمده بیرون بازار از تقریبا
. 

 . داد ادامه لبخندي با و زد گره هم در را دستاتش

 از رو مـن  تـو  کـه  دونـم  مـی !  نجـوا  کـرد  عـوض  مـن  زنـدگی  تـوي  رو چیـزا  خیلـی  روسـتا  اون توي اقامتت_
 نمـی ...  کـردم  نمـی  عـوض  چـی  هـیچ  بـا  رو خـودم  خلـوت  و تنهـایی  مـن  زمانی یه ، شناسی می بهتر خودمم
 شـد  قطـع  تـو  بـا  ارتبـاطم  وقتـی ...  امـا  بپـذیرم  زنـدگیم  تـوي  رو کـس  هـیچ  حضـور  خواسـتم  نمی...  تونستم
 از دسـت  خواسـتم  نمـی  ، بـود  سـخت  بـرام  خیلـی  موضـوع  ایـن  درك... نـدارم  دوست رو تنهایی دیگه فهمیدم

کردم تبعید خودمو مدت یه حتی ، احساس این با جنگیدن براي...  بردارم قبلیم خود ! 

 . داد ادامه خنده همان با و!  خندید

 سـرم  از رو تـو  فکـر  فقـط  کـه  هنـد  رفـتم  پـروژه  یـه  دنبـال  و کـردم  ول رو زنـدگیم  خونـه  ؟ شـه  می باورت_
 !نشد واقعا...  نشد اما...  کنم بیرون

 . ایستاد بلندي دیوار مقابل

 . شد سرش پشت متوجه نگاهم

 . بود بزرگ مسجد یک دیوارِ دیوار،

 . چرخید رادمهر هیجانِ از لبریز صورت سمت دوباره چشمم

 . بود ایستاده مقابلم درست ، دیوار به تکیه حاال
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 ! نداره هم فراري را هیچ و شده وابسته بهت خیلی زندگیم فهمیدم موندم خبر بی ازت که مدتی این_

 . کوبید بهم را دستانش

 رو و زیـر  رو افکـارم  تمـوم  دیـدنت ...  نیسـت  سـاده  وابسـتگیِ  یـه  وابسـتگی  ایـن  بفهمـم  شد باعث دیدنت اما_
 . دیدم عمرم توي که هستی آدمی ترین العاده فوق تو...  اما نشی متوجه رو این شاید خودت...  کرد

 . شد خیره دهانش به ناباور چشمانم

 . سوخت می اشک سنگین تجمع از پلکم

 ؟ کند می ستایش را من دارد او که کنم باور توانستم نمی چرا

 . ایستاد مسجد مقابل ف من کنار و گرفت دیوار از تکیه لبخندي با و داد تکان سر

 بـه  ورود بـراي  بایـد ...  کنـی  خـم  سـر  احتـرامش  بـه  بایـد ! گاهـه  عبادت یه شبیه زن گفت می همیشه پدرم_
 گفـت  مـی  پـدرم !  زنـی  هـر  نـه  امـا ...  باشـی  داشـته  وضـو  تنهـاییش  لمـس  براي باید...  کنی تعظیم حریمش

 ! داد نسبتش مؤنثی جنسِ هر به بشه که چیزیه اون از تر مقدس " زن " واژه

 . کشید عمیقی نفس و زد گره شنیدنم ي تشنه نگاه در را نگاهش ، چرخاند من به رو سر

 ! نجوا کرد تعظیم شه می تو مقابل...  فهمیدم رو بابا حرفاي معنیِ تازه دیدم که رو تو... تو_

 . شکست حرفهایش برابر در مقاومتم باالخره

 . چکید گونه روي چشمم گوشه از سرکش اشکی قطره

 . شد پاك لبش از لبخند

 خـود  تـا  دیشـب ...  بشـنوي  رو شـده  تلنبـار  دلـم  تـوي  کـه  حرفـایی  تمـام  خـوام  مـی ...  دلم عزیز نکن گریه_
 تـو  عمـر  یـه !  بـدونی  خـوام  مـی ...  نجـوا  بشـنوي  خـوام  مـی ...  اینـا  گفـتنِ  بـراي  رفـتم  کلنجار خودم با صبح
 . بگم حسمو که منه نوبت حاال نوشتی من براي

 . خندیدم و کردم پاك دست پشت با را سمج اشک
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 ! کمه بازم بشینم حرفات پاي اگه عمرمم آخر تا_

 . خندید

 ؟ دارم دوست خیلی رو خندیدنت دونستی می_

 . انداختم پایین سر و دوید دندان زیر اختیار بی لبم

 ! کردم می زندگی را خندیدنش...  من و داشت دوست را ام خنده او

 . کشید عمیقی نفس

 ! همیشه! ...  بخندي همیشه خواد می دلم_

 ؟ بود چقدر همیشه

 ؟ ماند می ایران در او که ماه یک این

 ؟ زدم می قدم کنارش که امروز

 !بود؟ ساعت چند همیشه

 "! ؟ کشد می طول چقدر همیشه "  بپرسم و کنم کور را زیبایش ذوقِ توانستم می مگر

 ! چشم_

 

 ]22:44 08.03.17[, ناجی نجواي رمان

 چهارم_و_صد_پست#

*** 

 : رادمهر

 . زد آتش را دلم باز و " چشم " گفت و بخند همیشه گفتم
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 . داشت درد معصومیتش در غرق چشمانِ در کردن نگاه چقدر که آخ

 . کنم بغل را نگاهش خواست می دلم

 ! نترس...  کوچکم ي پرنده نترس بگویم و کنم بغل

 ! بخند همیشه گفتم که من بر واي

 ! باشد فردا همین توانست می ، او براي لعنتی ي  " همیشه " این

 . کرد مچاله را روحم فکر این تکرارِ

پیچید تنم وجبِ به وجب میانِ سیاهی درد . 

 . شد طوفان درونم

 . رود می خبر بی و کند می آوار و آید می یکباره که هایی طوفان همان از

 شـده  پنهـان  عظیمـی  بغـضِ  چـه  بـودم  نشـانده  لـب  بـر  کـه  سـمجی  ي خنـده  این پشت که دانست می چه او
 ! بود

 مــن و پرسـتید  مـی  را مــن عاشـقانه  او کـه  روزهــایی تمـام  ي انـدازه  بــه کـردم  مـی  رهــایش اگـر  کـه  بغضـی 
 . بارید می و بارید می و بارید می ، دانستم نمی احمقانه

 . بودم رسیده او به دیر من

 . بودم کرده پیدا دیر زیادي ، اورا ، احمق ناباورِ منِ

 ! دیر خیلی...  دیر

 . فهمیدم دیشب همین را لعنتی حقیقت این

 . کشیدم آهی

 . بودیم ایستاده مسجد مقابل هنوز
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 امـا  "...  توسـت  کنـار  در واقعیسـت  ام خنـده  کـه  زمـانی  تنهـا  " گفـت  مـی  داشـت  کـه  بـود  نجـوا  بـه  چشمم
 ! خورد می تاب گذشته شبِ سیاهچالِ میانِ جایی ذهنم

 هـدف  بـی  ، زده بـاران  شـهرِ  هـاي  خیابـان  در و بـودم  گذاشـته  گـاز  بـر  پـا  سـرگردان  کـه  زمانی همان درست
 . چرخیدم می

 . ام کوبیده ترمز روي صارمی دکتر مطبِ مقابلِ ، سیاه شبِ نیمه آن در که دیدم آمدم که خودم به "

 . ماند ثابت او نام به منقش تابلوي روي نگاهم

 . بود شده حک تابلو پایینی بخش در ریزي خط با همراهش ي شماره و مطب ي شماره

 . کرد فکري ام آشفته مغزِ

 . بودم نجوا حالِ نگران زیادي

 . شد نمی پاك خاطرم از اش بریده بریده هاي نفس و پریده رنگ صورت هم لحظه یک

 نجـوا  مـورد  در او از و گـرفتم  مـی  تمـاس  صـارمی  دکتـر  بـا  شـب  سـاعت  ایـن  اگـر  بـود  افتضاحی کارِ خیلی "
 "! ؟ پرسیدم می

 نشـد  موفـق  وقتـی  و بیانـدازد  بیـرون  ام جمجمـه  از را ناهنجـار  فکـرِ  ایـن  کـه  دادم اجـازه  مغـزم  به ثانیه چند
 . گرفتم تماس بود شده نوشته تابلو روي که ایی شماره با و برداشتم را موبایلم

 ! ام شده دیوانه کرد می فکر که جهنم به

ــا کشــید طــول خیلــی ، شــدم منتظــر و چســباندم گوشــم بــه را موبایــل ــالود صــداي ت  گوشــی در دکتــر خواب
 . بپیچد

 بله؟_

 . کردم نمی معرفی را خودم بود بهتر ، کردم صاف صداي

 ... شدم مزاحمتون موقع بد که خوام می عذر ، دکتر آقاي سالم _
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 . پرسید مردد مکثی با

 !؟ شمایی پسرم...  جان رادمهر_

 . کوبیدم پیشانی به و کردم جمع اخم

 ! او غریبِ و عجیب شنواییِ ي حافظه این از امان

 !؟ بود شنیده را من صداي بار چند رفته هم روي مگر

 ! خب...  ببخشید...  هستم خودم...  بله...  بـ_

 . کردم نمی گم را پایم و دست هیچوقت معموال ، کشیدم پوفی

 . پرسید نگرانی با

 ؟ افتاده اتفاقی_

 . کشیدم عمیقی نفسِ

 خواسـتم  مـی ...  خـب ...  بیمـاراتون  از یکـی  مـورد  در خواسـتم  مـی ...  خـب ...  کـه  شـدم  مزاحمتون راستش_
 ! چطوره حالش بدونم

 ؟ کنم بندي جمع را کلماتم توانستم نمی چرا کردم چنگ موهایم در دست کالفه

 . پرسید سنگین تردیدي با

 !؟ بیمار کدوم_

 ! نه یا شناسدش می اسم به دانستم نمی

 ! ستوده نجوا_

 . کرد کشدار و طوالنی مکثی

 ! پسرم رو اسمی همچین نمیارم خاطر به_
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 انتظــار هــم نبایــد بــود کــرده فــرار فالحــی ي خــانواده ي خانــه از نجــوا کــه وضــعیتی آن بــا ، کشــیدم آهــی
 ! بداند را اسمش دکتر که باشد آورده را اش بیمه ي دفترچه داشتم

 بیـاد  فـردا  پـس  گفتیـد  بهـش  و کردیـد  ویـزیتش  وقـت  آخـر  امـروز  همـین  ، سـت  جثه ریز چادریه دختر یه_
 ! بیمارستان

 . داد ادامه و گفت ي "آهان "

 ؟ بدونی موردش در خواي می چرا... اومد یادم..  خب... خب_

 . غریب و عجیب هاي خواستن توضیح از امان

 ! حیاتیه برام دونستنش خب...  فقط...  نپرسید لطفاً...  لطفاً_

 . کشید آهی

 بذارم درمیان دیگران با رو بیمارم اسرار تونم نمی که دونی می خودت که کنم فکر من...  خب_

 !؟ بیمارم دخترك این بیمارِ خودم من که ؟ گفتم می چه

 ! کنم کمکش خوام می من..  من راستش_

 . گفت مردد بعد و داد تحویلم دار مدت سکوتی

 درمـان  ي هزینـه  پـسِ  از تونـه  نمـی  کـه  اینـه  فهمیـدم  مـن  کـه  چیـزي ...  داشـت  کمک به احتیاج نظرم به_
 ! داره ثواب ، پسرم کنی می خوبی کار ، بیاد بر

 بـودم  او رنجـورِ  قلـبِ  قـرارِ  بـی  کـه  رسـد  مـی  مـن  دل بـه  باشد هم ثوابی اگر دانست می چه او ، کشیدم پوفی
. 

 ؟ چطوره حالش بگین شه می حاال...  خب_

 . کشید عمیق نفسی
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 کـرده  اقـدام  درمـان  بـراي  دیـر  خیلـی  رسـه  مـی  نظـر  بـه  خب البته و...  نیست خوب اصال بخواي رو راستش_
 نمـی  نظـر  بـه  چـون  بیـاد  تـر  سـریع  هرچـه  امیـدوارم  و بگـم  دقیـق  تـونم  نمی بیمارستان نیاد وقتی تا البته ،

 ! باشه داشته زیادي وقت رسه

 . شدم ور غوطه یخ آب از مخزنی در انگار

 . خورد سر دستم از ایی لحظه گوشی

 . نیافتد که قاپیدمش هوا در

 ؟ چیه منظورتون...  چی یعنی...  یعـ_

 !؟ کشید می آه اینقدر چرا لعنتی...  کشید آهی

 "... نیست راه روبه اصال قلبش اوضاع...  خب_

 !؟ رادمهر_

 

 ]22:44 08.03.17[, ناجی نجواي رمان

ــا ــران صــداي ب ــه نجــوا ي زده بهــت و نگ ــدم خــودم ب ــدم و آم ــه دی ــابلش ک ــا مق  و شــده جمــع مشــتهاي ب
 . ام ایستاده شدن لبریز ي آستانه در چشمهایی

 ؟ زدم بدي حرف من..  ؟ شد چی رادمهر...  را_

 . بودم ترسانده را شکننده بلورِ این...  من به لعنت آخ

 . کردم جور و جمع سرعت به را خودم

 ســوار بـریم  بیـا ...  نـدادم  نشـونت  هنــوز مونـده  جـا  کلـی  خـب ...  کـه ...  کــه افتـاد  یـادم ...  عزیـزم  نـه ...  نـه _
 . شه سردمی داره هوا بشیم ماشین

 . افتاد راه به همراهم و زد تردید با لبخندي
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 . بود ترسیده مرگ پاي تا عمرش در بار اولین براي کامیاب رادمهرِ!  ترسیدم می ؟ چرا دروغ

 در زمـان  آنقـدر  لعنتـی  سرنوشـت  ایـن  ترسـیدم  مـی ...  بـدهم  دسـت  از را نـاب  جـواهرِ  ایـن  ترسیدم می آري
 . بریزم پایش به را جوشید می او به نسبت وجودم در که احساسی تمام بتوانم که ندهد قرار ما اختیارِ

 ! شود تمام وقت ترسیدم می

 ... وقت به لعنت آخ

 ! وقت به لعنت

 

 ]17:44 09.03.17[, ناجی نجواي رمان

 پنجم_و_صد_پست#

*** 

 . کندم شد بسته سرش پشت که دري از دل باالخره

 . کردن نظاره را رفتنش و نشستن داشت دردي چه

 . باشد شده تمام روز این شد نمی باورم

 . بود کم شنیدمش می هرچه ، زدم می حرف او با چه هر ؛ رفتم می راه کنارش در چه هر

 . برود خواست نمی دلم

 . طلبید می ، لحظه به لحظه ، ثانیه به ثانیه را حضورش را دلم

 . بدهم دستش از ، ها رفتن این از یکی در و و برود ترسیدم می

 ، زنــد مــی عــالم زنِ تــرین عاشــق ي ســینه در کــه کــوچکی قلــبِ باشــی نگــران لحظــه هــر کــه بــود ســخت
 . بیاستد ناگهان
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 . نداشت را ندیدنش دلِ چشمم

 ! شوم معتاد او دیدن ثانیه هر به تا بود کافی روز دو همین

 . شدم می آشوب رفت می که وقتی

 . کرد می پا به کودتا وجودم آرامشِ میان رفتنش

 . گذاشتم فرمان بر سر و شدم ماشین سوار

 . بود گرفته را او دلچسبِ بوي ماشین

 ! یاس بوي به شبیه بویی

 . باشی خوابیده وحشی یاسهاي از خرمنی میان که انگار

 !؟ بود کرده من با په دختر این

 ! جنگیدم خودم با عمري که منی با

 . کرد سالحم خلع ، اول ي لحظه همان در!  " جان ناجی " کلمه یک همان با...  صدایش

 . تازید می دفاعم بی قلبِ بر داشت رحمانه بی ، معصومیتش عظیمِ لشکرِ هم حاال

 ؟! احساسم طغیان این با کردم می چه

 . چرخاند خود طرف به را سرم ، نگاهی سنگینی ، خود با ذهنم رفتنهاي کلنجار این میان

 ! دیدمش

 . نداشت را من از کندن دل جانِ انگار هم او

 .کرد می نگاهم خیره خیره و بود ایستاده اتاقش آلود بخار  ي پنجره ي شیشه پشت

 . ریخت فرو قلبم
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 . دویدم را خلوت و تاریک خیابانِ عرض و کردم باز را در سراسیمه

 . ایستادم پنجره سوي این ، مقابلش

 . کشید می خود سمت به را من نمناکش چشمانِ عمیقِ عمقِ

 . باشد بسته جهان تمام تخریب به کمر که قدرتمند گردابی مثلِ

 . داشتم فاصله شیشه با دیگر گامِ یک فقط حاال ، رفتم تر جلو قدمی

 . بود فرشته یک از آلودي وهم تصویر ، خیابان و اتاق روشنِ نیمه در ، تار ي شیشه پسِ در صورتش

 . نشست شیشه بر و آمد باال اش استخوانی دست

 ! خواندمشان می ، ناشنیده که هایی حرف از بود پر ، شبش مخملِ چشمانِ

 . گذاشتم شیشه تا فاصله قدم یک آن گلوي بر پا

 . نشست پنجره آنسوي دستش تصویر بر ، اختیار بی دستم

 . افتاد جانم به ، روح بی لمسِ این از عمیق گزشی

 . لرزید بدنم ستون چهار

 . برداشت ترك قلبم که دیدم وضوح به

 ! دخترك این

 ؟ بود آورده سرم بر چه ، بال شکسته ي فرشته تمیثل این

 . لرزید شیشه بر دستم

 ! داشت نمی بر سرم از دست هم ایی لحظه حتی که کشیدنش آغوش در شدید هوسِ این به لعنت اي

 . چکید اش گونه روي کوچک اشکی قطره
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 . گسیخت افسار دلم

 . شکست بغضم

 ؟ ببیند را اشکم داشت اشکالی چه

 ؟ دید می را شکستنم اگر شد می چه

 !؟ داشت فرقی چه دیگر ، بودم شده او ویرانِ که من

 . گذاشتم ظریفش تصویرِ بر پیشانی

 . شد مشت شیشه بر دستم

 ! اي آورده مرد این سر بر چه دانی نمی نجوا...  نجوا آخ

 ! دانی نمی...  جانم دانی نمی

 . شد جاري و شکست حصار ، نریزد کندم می جان که اشکی باالخره

 ســرانجام بــه وقــت هــیچ داشــت امکــان کــه خواســتنی...  خواســتم مــی را داشــتنی دوســت اوي ایــن...  را او
 . نرسد

 ! دلتنگی و بود درد و بود ترس ، ریخت می چشمم از که اشکی

 . کوبید شیشه به جان بی مشتی

 . دوختم اش آزرده نگاه به چشم و کندم شیشه از پیشانی

 . زد لب آرام و نهاد شیشه بر دست دو هر

 !" نکن گریه "

 . گذاشتم چشم بر دست و زدم لبخند چشمهاي خواهش به اختیارم بی اشکهاي میان

 !" چشم "
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 . زد طوالنی و کشدار پلکی و گذاشت قلبش بر و کند شیشه از دست آرام و زد تلخی لبخند

 . بود مشت شیشه روي همچنان دستانم

 . گفتم آرام

 !  چکاب براي بیمارستان برمت می میام خودم فردا_

 . جنباند لب و گرفت فاصله شیشه از قدمی و کرد بغل را خودش و داد تکان تایید نشان به سر

 " دارم دوست "

 . شکست گلویم میان عمیق نفسی

 ... بود گذشته داشتن دوست از بحث

 ! کرد می ریزي برنامه را کشتنم احساس این

 . کشیدم شیشه روي دست

 . شد نوازش دستانم زیر تصویرش

 ! برم بتونم تا بنداز رو پرده_

 . آمد پیش دیگر بار لرزان و گزید لب

 و برداشـت  بالفاصـله  و گذاشـت  پنجـره  بـر  دسـتم  بـر  ممـاس  را دسـتش  هـم  بـاز  ، کوتـاه  نهایت بی ایی لحظه
 . انداخت پنجره بر را پرده بود شکستن به رو که بغضی با

 ! نرفتم...  من اما

 ! پرده بر مات و شیشه بر مشت ، وار مجسمه

 . برود سرم از خواستم نمی هرگز که بدي حال ، بود بدي حال

 . ایستادم ، پنجره آن خرابِ ، ساعتها شاید...  ساعتی شاید...  دقیقه یک شاید
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 . گرفت باران باالخره

 . آمدم خودم به تازه شد خیس که صورتم

 . چرخیدم ماشین سمت و گرفتم خاموش ي پنجره از نگاه زور به و برداشتم را ام سرگشته دلِ باالخره

 . رفت جسمم و جاماند دلم

*** 

 . شدم خانه وارد ، پاورچین پاورچین و انداختم در به کلید

 . بود خاموش ها چراغ تمام

 . بود خوابیده مادر

 . داد می نشان را دو سالن وسط بزرگِ  ساعت ، داشت حق

 . کندم تن از لباس و رفتم اتاقم به صدا بی و آرام

 . بشوم روشنک و مادر خوابِ مزاحم خواستم نمی اما داشتم گرم آب دوشِ به شدیدي احتیاجِ

 

 ]17:44 09.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . زدم زل سقف به و انداختم تخت روي را خود و پوشیدم را ام راحتی هاي لباس

 ؟ بخوابم توانستم می مگر

 !؟ آمد می ، بود نجوا از پر که چشمی به خواب مگر

 . بردم فرو دستانم میانِ سر...  نشستم...  برخاستم

 . نداشتم آرام...  بود آشوب دلم ؛ بودم کالفه

 ! ماندم می آنجا باید...  آمدم خانه به که کردم غلطی عجب ، رفتم رژه را اتاق عرضِ و طول
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 . زدم داد خودم نفهم زبان دلِ سرِ

 " کنی؟ زندگی پنجره آن مقابل ، خیابان ي گوشه عمر آخر تا که شود نمی ؟ چه آخرش "

 . رفت هم در صورتم

 . نداشت درمان دلم قراري بی

 . شدم خیره سقف به و ایستادم اتاق وسط

 . بود شده تنگ خدا براي دلم عجیب

 . رفتم اتاقم بهداشتی سرویس سمت بعد و ایستادم ، سقف به مات ثانیه چند

 . گرفتم می وضو باید

 . کردند می را اینکار چطور دقیقا آمد نمی یادم

 . گذشت می بودم ایستاده نماز به ، خدا مقابل که باري آخرین از سالها

 . داشتم نیاز کسی هر از بیشتر خدا به...  اما حال

 . داد می را خدا بهشت بوي ، نجوا

 ! داشت خدایی رنگ...  نجوا

 . بازگشتم اتاق به و گرفتم شکسته پا و دست وضویی

 . بستم قامت و کردم پیدا مهري باالخره ، طوالنی جستجوي یک از پس ، کمد متعدد کشوهاي میان

 ... رکعت چند دانم نمی

 ... غلط یا درست دانم نمی

 ! وقتی چه نمازِ دانم نمی حتی
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 . گرفت آرام ایی ذره دلم که خواندم آنقدر اما

 . کردم کج آسمان سمت به سر بسته پلکهاي با و نشستم

 . پاست به آشوبی چه دلم در که دانست می خودش بود خدا خدایی...  گفتم نمی هیچ

 . بودم شده الل که داشتم گفتن براي حرف آنقدر

 ! کرد می التماس و التماس و کرد می التماس بسته زبانِ با آسمان به رو دستم فقط

 .نشست ام شانه روي دستی

 . ماند ثابت مادرم متحیر چشمان در نگاهم و چرخاندم سر و کشیدم عمیق نفسی

 ...! رادمهر_

 . فشردم دست در و برداشتم را مهر

 ؟ شدي بیدار کی...  مامان_

 . کشید موهایم میان آرام دستی و نشست زانو به کنارم

 . کنم می نگاهت دارم شه می ساعتی نیم_

 . انداختم پایین سر

 . کردم بیدارت ببخشید_

 . شد تر دقیق صورتم روي نگاهش

 . پرید رخش از رنگ که دید چشمانم میان چه دان نمی

  ؟ ایی آشفته اینقدر چرا ؟ شده چی...  پسرم...  رادمهر_

 . دوختم زمین به را نگاهم
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 ! روزگارم آخ...   حالم آخ..  مادر آخ

 . لرزید نگرانش دست زیرِ تنم

 . فشرد را ام شانه

 ؟ شده چی بگو...  قسم ابراهیم روح به رو تو_

 . بخورد هوا بی مادر که نبود چیزي پدرم روحِ قسم

 . نگرانی از دهد می جان دارد یعنی این دانستم می

ــم دامــنش روي ــدم خ ــرفتم دســت در را دســتهایش و ش ــان را چشــمهایم و گ ــرماي می ــان دســتانش س  پنه
 . کردم

 .. فقط...  فقط...  برم قربونت نشده چیزي_

 . نالید

 !؟ چی فقط_

 .داد بیرون رعشه به نفسی

 ! شدم عاشق_

 

 ]16:57 10.03.17[, ناجی نجواي رمان

 ششم_و_صد_پست#

 . شد خیره من به سنگین سکوتی در لحظه چند و آورد باال بودم گذاشته دستانش میان که را صورتم

 ! زده حیرت و مات

 . گشت می شوخی شبیه چیزي پی در چشمانم عمق در شاید دانم نمی
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 . شناخت می دیگري هرکس از بهتر را من ، او

 ام گذاشـته  کنـار  و  بوسـیده  را احساسـاتم  هاسـت  مـدت  دانسـت  مـی ...  نیسـتم  شـدن  عاشـق  آدمِ دانست می
. 

 . آمد نمی بر ذهنش ي عهده از سنگین اعتراف این باورِ حاال و

 . زد دو دو صورتم بر نگاهش طوالنی لحظاتی

 . نیافت شوخی از اثري گشت هرچه باالخره

 . گذاشت خود دهان بر و کند صورتم از را دستانش

 . زد بیرون حدقه از ، داشت جا که آنجا تا چشمانش

 !؟ گی می راست... را... واي...  رادمهر...  واي_

 . نشست اش گونه روي دستم

 . دادم تکان تأیید به سر و گرفتم دندان به لب

 . باز ، عمیق لبخندي به لبش و شد پر اشک از چشمانش یکباره

 ؟ وقته چند_

 . انداختم پایین سر و گرفتم صورتش از نگاه

 ! شه می یکسالی به نزدیک...  نیست کمی زمانِ_

 . کرد اخم دلخوري با و شد چندان صد چشمانش حیرت

 ؟ بگی من به باید االن اونوقت_

 .بوسیدم را اش پیشانی و گرفتم دستانم میان را صورتش زده شرم
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 تـا  کشـید  طـول  خیلـی ...  بیـام  کنـار  خـودم  بـا  تـا  کشـید  طـول  خیلـی  خـدا  بـه ...  بشـم  اخمات اون قربونِ_
 . بزنم حرفی نشدم مطمئن خودم از وقتی تا خواستم نمی...  شده عاشق کنه باور واقعا مغزم

 . کرد نگاهم سردرگم و حیران

 . کرد باز لب کشدار سکوتی از بعد

 اصـال ...  دونـم  نمـی ...  بگـم  چـی  دونـم  نمـی  امـا ...  امـا ...  دارم حـرف  و سـوال  کلی االن...  من...  من...  واي_
 مـی  ناامیـد  کـم  کـم  داشـتم  دیگـه  داشـتی  دختـره  اون بـا  کـه  تلخـی  ي تجربـه  اون از بعـد  راسـتش  یعنی... 

 . ببینم حال این توي رو تو روز یه که شدم

 ! تلخ ي تجربه

 ، گرفــت بــازي بــه را ام جــوانی احساسـات  تمــام کــه بــاز دغــل دختـرك  آن از بعــد مــن...  گفــت مــی راسـت 
 . نرفتم احساسات سمت هرگز

 ! داشت فرق نجوا...  نجوا اما

 . است اشتباه ، عشق از دیگري تعریف هر فهمیدم دیدم که را نجوا

 !  نه ، عشقی هر نه...  بود عشق از کمالی و تمام معناي ، نجوا

 ! خدا به عشق ترین نزدیک

 . دادم تکان مادر حرف تأیید براي سري

 . فهمیدم نمی رو عشق این معنی حاال ، کردم نمی تجربه رو مسخره احساسِ اون قبال اگه شاید_

 . تر گمرنگ چشمانش نگرانیِ و شد تر عمیق لبخندش

 ؟ عاشقته اونم ؟ چی دختر اون_

 ؟ عاشق

 . رسید می نظر به لطفی کم نجوا مورد در عاشق لفظ
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 . بود داشتن دوست و عشق از فراتر چیزي من به او احساس

 نجـوا  بـه  مـن  تـا  کردنـد  مـی  پیـدا  " عاشـق  " از تـر  بـاال  ایـی  کلمه و نشستند می هم دور شناسان لغت کاش
 . بدهم نسبت

 ! منه عاشق که ساله شش ، پنج حدود االن اون_

 . بازگشت نگاهش به حیرت و شد گرد مادر چشمان

 !؟ چی_

 ! داشت هم تعجب ، خندیدم

 . نداند او و باشد کسی عاشق خودت خلوت در سال شش

 . نبود کسی هر کار ، نشناخته و ندیده ، دور راه از کسی پرستش سال شش

 . گرفت نگرانی رنگ هم باز او چشم من عمیقِ ي خنده خالف بر

 ؟ گی می رو ونسا_

 . گفت چه که نکردم درك لحظه یک

 ! ؟ ونسا

 . بپرسم زده حیرت که بود من نوبت حاال

 ؟ چی_

 . لرزید چشمانش مردمک

 بـاالخره ...  داره فـرق  تـو  بـه  نگـاهش  ونسـا  دوسـتات  بـین   کـه  دیـدم  ، اونجـا  اومـدم  مـن  کـه  بار هر...  خب_
 . شم می چیزا این متوجه ، زنم منم

 ؟ داشت فرق من به ونسا نگاه
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 ! داشت ، کردي می دقت ریزبینانه اگر شاید

 در کـه  بـود  زنـی  تـرین  وار فرشـته  ، نجـوا  و عـادي  آدم یـک  ونسـا ...  نبـود  مقایسـه  قابـل  نجوا با واقعا ونسا اما
 . بودم دیده عمر تمام

 . زدم لبخندي نگرانش چشمان به

 ! خودت مثل...  واقعی ایرانیِ یه...  ایرانیه کامال دخترِ یه...  نیست اون نه_

 . کشید راحتی نفس

 !؟ کرد هول اندازه این تا باشد ونسا دارد امکان کرد حس وقتی چرا دانم نمی

 . زد کمرنگی لبخند

 بـریم  کـی  ؟ ببیـنمش  قـراره  کـی  ؟ کجاسـت  خونشـون  ؟ سالشـه  چنـد  ؟ شناسـیش  مـی  چطـوري  تـو  خب_
 ؟ خواستگاري

 بلنـد  و صـدا  بـا  ایـی  خنـده  بـا  را آخـر  سـوال  کـه  آنقـدر  ؛ شـد  تـر  عمیق لبخندش رفت پیش جمالتش هرچه
 . پرسید

 . بدهم تحویلش را مفصل داستانی باید سواالت این از یک هر به دادن پاسخ براي دانست نمی که مادر

 . کشیدم عمیقی نفس

 ! کنی قضاوت حرفام آخر و کنی گوش خوب خوام می اما...  بدونی باید که هست چیزها خیلی_

 . شد دقیق صورتم روي نگاهش

 . کردم باز لب و شدم خیره چشمانش به

 . گفتم نجوا از

 . داشت را دنیا روحِ ترین پاك که زنی از
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 . بود کرده قسمت من به عشقِ با را سنگینش و سخت جوانیِ و نوجوانی که اویی از

 . کشید می روز هر که زجري و گفتم اش زندگی سرد و سیاه روي آن از

 ...دادم شرح اش گوشه جگر دوريِ از را دلش قراري بی

 . کردم تعریف او احساس به نسبت را خودم هاي گریز و جنگ

 . نالیدم نبودنش قرارِ بی روزهاي از

گفتم را او با ام کننده شوکه مالقات . 

 ... رفتم راه کنارش که گامی به گام

 ... شکست عشقش به که نفسی به نفس

 ... را همه و را همه

 . شنید مادر و گفتم

 . شنید فقط ، گنگ و عمیق سکوتی در

 . دیدم نمی هیچ چشمانش در

 . دارد حسی چه ماجرا این فهمیدنِ و ها حرف این شنیدنِ از دانستم نمی

 . ترساند می را من این
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 . ببندد را قضاوتش در عدالت چشم ، من به نهایتش بی عشقِ ترسیدم می

 . شناختم می خوبی به را مادرم گرچه
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 گزنـدي  او سـوي  از حـال  بـه  تـا  کسـی  هـیچ  کـه  اسـت  دلسـوز  و مهربـان  آنقدر همه براي همیشه دانستم می
 ... اما است ندیده

 ! کرد خواهد چه باشد میان در اگر من پاي دانستم نمی واقعا

 و زد ام شـانه  بـه  دسـتی  بعـد  و کاویـد  نگـاهش  بـا  را چشـمانم  عمـقِ  تـا  لحظـه  چنـد  ؛ شـد  تمام که حرفهایم
 . کرد رفتن عزم و برخاست آرام

 . شدم خیره رفت می در سمت که قدمهایش به ناباور

 !؟ مامان_

 . چرخاند سمتم به سر کمرنگی لبخند با

 . کنم فکر کم یه دارم احنیاج منم ، کنیم می صحبت فردا ، نخوابیدي دیشبم...  پسرم بخواب_

 ، کـرد  مـی  صـحبت  طـوري  ایـن  وقتـی  امـا  ، ببینـیم  کـه  آمـد  می پیش کم خیلی را مادر قاطع و مصمم روي
 . شد می بسته هم من زبان حتی

 . نشستم نظاره به را رفتنش و گفتم ایی " باشه "

*** 

 : نجوا

 

 دفتـر  در صـبح  نـیم  و هفـت  از مـن  و باشـم  حاضـر  10 سـاعت  بیمارسـتان  بـه  رفـتن  بـراي  بـود  گفته رادمهر
 . کردم می ترجمه را بود خواسته شکوري آقاي که متنی هول هول داشتم نشریه

 مسـتقیم  باشـد  داشـته  حضـور  خواهـد  مـی  اگـر  و نکنـد  دور نشـریه  دفتـر  تـا  را راهش بودم خواسته رادمهر از
 . بود نکرده قبول او اما برود بیمارستان به

 . نکردم اصرار پس ، نیاورد دست به ندارد امکان بخواهد چیزي اگر دانستم می
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 اتـاق  بـه  و برخاسـتم  جـا  از و کشـیدم  عمیقـی  نفـس  شـد  تمـام  ام ترجمـه  کـار  که بود مانده ده به دقیقه پنج
 . رفتم شکوري آقاي

 . شدم وارد اجازه کسب از بعد و زدم در

 . سالم_

 . کرد نگاهم لبخند با و کرد بلند سر

 . ستوده خانم سالم_

 . گذاشتم مقابلش میزِ روي را متن

 . شد تموم ترجمه کار شکوري آقاي_

 . داد باال ابرو

 ؟ نداره که مشکلی!  سرعت با چه_

 . دادم تکان سري

 . نوشتم دقت با نه_

 . زد مندي رضایت لبخند کرد می پایین و باال را متن که حالی در

 . ممنونم خوبه_

 . انداختم پایین سر

 . بیمارستان برم باید قلبم چکاب براي ؟ برم نداره اشکالی...  ندارید من با کاري اگه ، شکوري آقاي_

 . گرفت نگرانی رنگ ته نگاهش

 . نباشه مشکلی که انشاهللا دخترم برو_

 . انداختم پایین سر
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 . ممنونم_

 . لرزید مانتو جیب داخلِ موبایلم که آمدم بیرون اتاقش از و کردم خداحافظی او از

 . نشاند لبم بر عمیق لبخندي ، " ناجی " نامِ با رادمهر ي شماره دیدنِ

 . چسباندم گوش به را موبایل زده هیجان و زدم را تماس وصلِ ي دکمه

 ...  سالم_

 .خندید

 ! نویسنده خانومِ سالم_

 . گزیدم لب

 . جانم رادمهر سالم_

 . پرسید عمیق نفسی با

 ؟ عزیزم شد تموم کارِت_

 . دادم پاسخ ، ببندم را کیفم کردم می سعی دستی یک که حالی در

 . دادم تحویل رو کارم االن همین آره_

 . کرد مکثی

 . بیا ، منتظرتم پایین من ، خوبه خب_

 . رفت باال قلبم ضربان

 ... شد نمی عادي قلبم براي هرگز بودنش

 . شود طوفان وجودم شد می باعث دیدنش هربار
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 . اومدم...  چشم_

 . مهر از شد پر لحنش

 . دلم عزیز بیا_

 . داد خاتمه را تماس و

 . کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم سینه قفسه روي لحظه چند را گوشی

 . زدم بیرون دفتر از و کردم مرتب را چادرم و برداشتم را کیفم

 . باشد کجا مقصد نداشت اهمیتی

 . شد می بهشت جایی هر بود که او

 . گرفت نفسم که آنقدر ، رفتم پایین عجله با را ها پله

 ! فهمید نمی را بیماري!  شد نمی سرش حساب حرف قلبم ؟ کردم می کار چه

 . شد می نفهم زبان قلبم ، آمد می میان در که رادمهر پاي

 خشـک  لـبش  روي را لبخنـد  ام شکسـته  و تنـد  نفسـهاي  امـا  ، شـد  پیـاده  و زد برقـی  چشـمانش  من دیدن با
 . کرد

 . دوید سمتم به...  گام دو...  گام یک

 ؟ خوبی...  نجوا...  نجوا_

 . کردم حصار دهان بر دست خنده با

 ! اومدم پایین هولی هول خیلی رو ها پله...  فقط...  فقط..  نیست چیزیم_

 . گفت تلخ ایی خنده با بعد و گویم می راست شود مطمئن تا شد دقیق صورتم بر
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 مـی  ، کشـت  نمـی  رو مـن  کـه  انتظـار  دقیقـه  پـنج ...  بـودي  منتظـر  تـو  عمـر  یـه  عزیـزم؟  کـردي  عجله چرا_
 ؟ کشت

 . رفت هم در اخمم و گرفت گُر صورتم

 . نداشتم هم با جمله یک در ، را مرگ و او نام شدن گنجانده تحمل

 . گفتم لب زیر و گزیدم لب

 ...  نکنه خدا_

 . شد شیرین لبخندش طعم

 . شه می دیر بریم بیا...  نمیاد مهربونت صورت اون به که نکن اخم شما...  خانوم باشه_

 . کرد اشاره ماشین داخل به " بفرما " نشان به دست با و کرد باز من براي را در

 . نشستم لبی زیرِ  " ممنونم " با و انداختم پایین سر

 . گذاشت گاز بر پا و نشست فرمان پشت خودش و بست را در

 . خندید و گفت را راه طول تمام ، نبود بیمارستان تا زیادي راه

 . زد حرفی دري هر از

 . کند خوشحال را من تواند می کرد می فکر که هرچیزي

 . ببرد باال را من روحیه خواهد می که دانستم می

 . است پریشان قلبم احوالِ و حال داند می دانستم می

 ! است معکوس شمارشِ روي ، قلبم ضربانِ دانستم می خوب خودم

 درِ مقابل ؛ بعد ي دقیقه بیست شاید حدود کشید عمیقی نفس و کرد توقف بیمارستان بزرگ . 

 ؟ بریم...  خب_
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 . زدم اش نگرانی از پر چشمانِ به لبخندي

 . بریم_

 . کشید صورتش به دستی

 ؟ نگرانی...  نجوا_

 . لرزید دلم
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 در غـرق  خـودش  کـه  حـالی  در شـده  مـن  نگرانـی  نگـرانِ  ، کـردم  مـی  قـدمش  فـرشِ  هـم  را جـانم  که مردي
 ! بود اضطراب

 . آمد کش لبم

 ! تو ي اندازه به نه ولی...  آره_

 . داد بیرون صدا و سر پر و کالفه را نفسش

 ! شی می خوب تو...  باشه ، باشه خواد می چی هر...  شی می خوب_

 . شدم بود کرده پنهان پلکش پشت که هایی اشک عمیقِ ي دریاچه غرقِ

 ! چشم_

 . گفتم می چشمانش نفسگیرِِ  خواهش به "چشم " جز چیزي چه

 .شد مشت فرمان روي دستانش

 . گفتنت چشم این جانِ... جانم_

 .داد ادامه و کرد باز را در و خندید تلخ و
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 ؟ بریم_

 . دادم تکان تایید به سر

 ورودي کنــارِ کــه رادمهــر مــادر منتظــرِ چشــمانِ در شــد قفــل نگــاهم ، گذاشــتم بیــرون ماشــین از کــه قــدم
 . بود ایستاده بیمارستان

 . رفت نفسم
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 هفتم_و_صد_پست#

 . بود شده خیره مادرش به زده بهت که چرخیدم رادمهر به رو هراسان

 !؟ مادرته...  خانوم...  اون...  او_

 . کنم فراموش بود محال را زن این ي چهره ، بود ایی مسخره سوال

 . کشید دهانش به دستی رادمهر

 ! آره_

 . ریخت دلم ، گفت رادمهر که ایی شکسته پا و دست ي " آره " آن با اما نبود او تأیید به احتیاجی

 . است نخورده جا که گفت شد نمی اما نبود ترس از اثري گشتم رادمهر صورت در چقدر هر گرچه

 !؟ کنیم چیکار باید...  باید... حاال_

 . زد اي کننده دلگرم لبخند ، دید که را من ي هراسیده حالِ

 ! اینجا میاد کخ بود نگفته چون کردم تعجب فقط من...  دونه می تو مورد در مامان...  عزیزم نترس_

 . نداشت ، زد او که را حرفی باورِ کششِ مغزم
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 . کردم تکرار گیج و ناباور

 !؟ دونه می من مورد در مادرت_

 . آمد کش پیش از بیش لبش

 ! دونه می...  آره خب_

 . نالیدم زده حیرت ، کردم نمی باور را ام شنیده هم هنوز

 ؟ گفتی بهش چی...  آخه_

 . کشید عمیقی نفس

 . بود پر گنگ و متالطم حسی از چشمانش

 ! نترس بریم بیا_

 . نشد اما "!  چشم " بگویم خواستم

 . داشت حرکت جرأت پاهایم نه و چرخید می زبانم نه

 . ماندم او به خیره مجسمه مثل

 . شد خیره چشمانم به

 . دهم می دست از را اختیارم تمام بزند زل من به مستقیم وقتی بود فهمیده احتماال

 . بود محکم اما ؛ مهربان لحنش

 ! هیچی از...  نترس هیچی از هستم من وقتی...  نجوا هستم من_

 فکـر  ریخـت  مـی  بیـرون  او دهـان  از کـه  کلمـاتی  جـز  چیـزي  بـه  توانسـتی  نمی که زد می حرف مصمم آنقدر
 . کنی

 . داشت هیپنوتیزم قدرت مرد این انگار اصال
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 . مردم می قطعاً!  " بمیر " گفت می و ایستاد می رویم در رو اگر

 . چرخاند قدم مادرش سمت و نهاد هم بر کردنم آرام براي پلکی

 . افتادم راه سرش پشت ، او از تابعیت به

 . او از فاصله با گام یک

 ! " نترس " بود گفته او اما...  زد می دهان در قلبم گرچه ؛ کشیدم می زمین روي زور به را پا گرچه

 ! بود گفته او

 . بود جانم...  او حرف

 . گذشت طوالنی و سخت چقدر ، قدم چند این داند می خدا

 . خواند شد نمی را حرفی هیچ ، زن این صورت حالت از

چرخید می پسرش و من میانِ مدام چشمش و داشت لب بر محوي لبخند . 

 . بودند هم به شبیه ، آمیزي اغراق طرز به پسر و مادر این

 . بودند یقه به دست هم با غرور و محبت بود ایستاده مقابال که زنی نگاه اعماقِ

 ! رادمهر به شبیه درست

 . ایستادیم مقابلش ، شد تمام فاصله

 .آمد نمی در نفسم

 . کرد باز دهان رادمهر

 ! نیستی خونه دیدم ، کنیم صحبت اومدم صبح...  ؟ کنی می چیکار اینجا...  مامان سالم_

 . گرفت جان لبخندش و شد باز هم از رادمهر صداي با صورتش
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 . اومدم نمی اگه گرفت نمی آروم دلم_

 . دیدم رادمهر چشمان در را تردید

 . نشد مادرش منظور متوجه دقیقاً هم او انگار

 . چرخید من روي زن نگاه

 . دادم تحویلش " سالم " به شبیه چیزي ، زده هول و دستپاچه

 ! آمد می حساب به جهان زنِ ترین مهم من براي او

 . کرد می سلطنت وجودم اقلیمِ بر که مردي مادرِ

 . بود " مادر ي ملکه " او آري

 "! ؟ سرت در ، مرد این خیال پروراندن به چه را تو!  دخترك آخر " بگوید اگر داشت حق

 " ؟ ایستی می او کنار رویی چه با ؟ ایی دیده را خودت " بگوید داشت حق

 "؟ بگذاري پسرم خوشِ زندگیِ به پا آمد دلت چطور غم و درد بار کوله این با " بگوید داشت حق

 شـرِ  از را او و بـرد  مـی  و گرفـت  مـی  را پسـرش  دسـت  و کـرد  مـی  ام حوالـه  سیلی یک اگر داشت حق خدا به
 . رهاند می ، بودم من که سیاهچالی

 . آمد جلو قدم یک

 . افتاد پایین هم با پلکم و سر

 ! دادم نیافتنی دست رویاهاي مرد این به دل و کردم جسارت که ببخش خدایا!  خدایا

 . بخشیدم نمی هرگز را خودم مثل حیایی و شرم بی زنِ جسارت ، بودم مادر این جاي من اگر شاید

 ... او اما

 ! غافلگیري از پر ، پسرش مثل...  بود رادمهر مادرِ...  او
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 . شود چشم در چشم من با تا داد باال را سرم نرمی به و نشست ام چانه زیر دستش

 ! ببینمت_

 . دوید دندان زیر اراده بی لبم

 . بود سخت خورده جال هاي بلوطی آن در کردن نگاه چقدر

 . دوختم چشمش به چشم زده شرم

 . خندید می نگاهش حاال

 . نشست ام گونه بر و نوردید در را صورتم ، بود ام چانه زیر کا دستش

  ؟ دخترم تو کشی می خجالت چی از_

 . فرستادم ریه به سنگین و تلخ نفسی

 . شد می تر شیرین لحظه هر او لبخند اما

 پـس ...  کـردم  سفارشـتو  حسـابی  و زدم حـرف  باهـاش  خـودم  ، منتظرتـه  صـارمی  دکتـر  کـه  داخـل  بریم بیا_
 . راحت خیالت

 . کرد می سرزنشم اول کاش

 . ساده هاي جمله این جز به گفت می هرچه کاش

 ... من...  کامیاب... خانومِ...  خا...  خـ_

 . زد زل چشمانم به و کرد حصار را صورتم دستش دو هر

 . باشه راحت خیالت که گفتم...  دخترم نترس_

داد کاهش را التهابم و اضطراب همه آن از کمی ، زد می موج چشمانش عمق در که غلیظی محبت . 

 . چرخید بیمارستان سمت و گرفت من از نگاه
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 . بردم پناه رادمهر مهربانِِ  صورت به

 . زد می لبخند صورتش اجزايِ  تمام با حاال ، نداشت وجود اش چهره در تردیدي دیگر

  

*** 

 

 ]17:46 11.03.17[, ناجی نجواي رمان

ــر :                                                                                                                             رادمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . جوشید می سرکه و سر مثل دلم

 . کند غلبه من بر مرگبار اضطرابی تا بود داده هم دست به دست چیز همه

 . بود گرفته نامنظمی ریتم قلبم

 از خبـري  ، دیـدمش  بیمارسـتان  در خبـر  بـی  کـه  زمـانی  تـا  بـودم  زده حـرف  مادرم با که گذشته شب شب از
 . نداشتم او

 . است گرفته تصمیمی چه خودش با دانستم نمی

 توانسـتم  نمـی  ، بـود  آشـنایی  و دوسـت  هـر  بـا  اش همیشـگی  و عـادي  رفتـار  ، نجـوا  بـا  آمیـزش  محبت رفتار
 . دارد نجوا مورد در نظري چه بفهمم ، اش عادي محبت و مهر این میان

 . ببینم بیمارستان در را او امروز نداشتم انتظار اصال

 نجــواي ، کــنم جــور و جمــع را خــودم توانســتم کــه وقتــی تــا و کــرد غــافلگیر را مــن بینهایــت مســئله ایــن
 . ترساندم حسابی استرسم با را بیچاره

 . پاشید می هم از معادالتم تمام ، آمد می میان به که او بحث انگار اما نبودم شدن دستپاچه آدمِ من

 . چرخاندم مادرم سمت قدم ، شدم مطمئن رفتنش از و سپردم صارمی دکتر به که را نجوا
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 . کرد می نگاهم لبخند با داشت

 ... مامان_

 دعـوت  راهـم  مـن  و نشسـت  راهـرو  ي گوشـه  هـاي  صـندلی  روي آرام و بـرد  بـاال  سـکوت  عالمت به را دستش
 . کرد نشستن به

 . نشستم و رفتم جلو و انداختم پایین سر احترامش به

 . گذاشت دستم روي را دستش

ــرم_ ــا...  پس ــئولِ آدم ــایی مس ــه باله ــار ک ــون روزگ ــاره سرش ــتن می ــیچکس ، نیس ــد رو ه ــه نبای ــاطر ب  خ
 امـا  ، ترسـیدم  اولـش  داره بچـه  یـه  و بیوسـت  دختـر  ایـن  گفتـی  وقتـی  ؟ چرا دروغ...  کرد قضاوت سرنوشتش

 تونـه  نمـی  مگـه  ؟ نـداره  کـردن  زنـدگی  حـق  ، جـوان  ي بیـوه  مـادرِ  یـه  مگـه ...  خب که کردم فکر این به بعد
 حتمــا خــدا ، نکنــه زنــدگی همســرش مــرگ از بعــد زن یــه بــود قــرار اگــه ؟ چیــه مشــکلش ؟ بشــه عاشــق
 و فکـرش  و خـودش  سـنجیدنِ  بـا  بهتـره  رو کسـی  هـر  بـودن  بـد  و خـوب ... کشـت  مـی  هـم  با رو اونا خودش

 کـامال  دختـر  ایـن  از کـه  وقتـی  تـا  دونـم  مـی  ، پسـرم  هسـتی  کـاملی  مـرد  تـو ...  کنـیم  قضـاوت  ، شخصیتش
...  دارم ایمـان  انتخابـت  مـن ...  رسـه  مـی  نظـر  بـه  نجیبـی  دختـر ...  نداشـتی  بـر  قـدم  از قدم ، نشدي مطمئن

 ... اما

 رسـید  آن از بعـد  مـدت  طـوالنی  ومکـث   " امـا  " آن بـه  کـه  زمـانی  تـا  رفـت  می پیش خوب داشت حرفهایش
. 

 . افتاد تالطم به ، کشدار اماي آن با قلبم

 !؟ مامان چی اما_

 . فشرد دست در را دستم و کرد تازه نفس

 ، کـردي  تعریـف  کـه  اونطـوري ...  ؟ کنـی  چیکـار  خـواي  مـی  دقیقـاً  دونـی  می که بدونم خوام می ، پسرم اما_
 بـا ...  باشـی  دوسـتش  فقـط  تـونی  نمـی  خـواي  مـی  اونـو  اگـر ... کشـیده  زجـر  کـافی  ي انـدازه  بـه  دختـر  ایـن 
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ــاداتش ــونی نمــی اعتق ــازي ت ــه و عاشــقته اون...  کنــی ب ــه عاشــق زنِ ی ــا ممکن ــومِ روي پ ــار تم ــد و افک  عقای
 مطمـئن  خـودت  از بایـد ...  بـره  سـوأل  زیـر  دختـر  اون حرمـت  بـدي  اجـازه  نبایـد  که تویی این ، بذاره خودش

 بـه  چیـزي  هـر  از بیشـتر  اسـاس  و پایـه  بـی  ي رابطـه  یـه  چـون  کـن  تمـومش  امروز همین نیستی اگه ، باشی
 تـو  ، بکنـه  ایـران  از دل از نتونـه  هیچوقـت  ممکنـه  اون...  کنـی  فکـر  خـوب  بایـد ...  زنـه  مـی  لطمه دختر اون
 مـی ! ؟ باشـی  همسـرش  تـونی  مـی ...  تـونی  مـی  ؟ بگـذري  تنهاییـت  از تـونی  مـی  ؟ ایـران  برگـردي  تونی می

 ؟ کنی پدري ش بچه براي تونی

 . بود منطقی اما رك ، سخت ، سنگین حرفهایش

 . بود احتیاج ، عاشقانه حسِ از بیشتر چیزي...  نجوا نجابت عظیمِ حجم کنارِ در بودن براي

 ! مرد می باید ، بودم قبال که رادمهري...  او کنار در بودن براي

 

 ]16:59 12.03.17[, ناجی نجواي رمان

 هشتم_و_صد_پست#

*** 

 . بود عجیبی احساسِ

 . باشم معلق آسمان و زمین میانِ که انگار

 . زدن قدم به کردم شروع و برخاستم بگویم چیزي که این بدون ، شد تمام که مادر حرف

 . سست گامهایی با ؛ هدف بی و مقصد بی

 " دختـر  دوسـت  " یـک  عنـوان  بـه  نداشـت  جـرأت  هـم  اي لحظـه   حتـی  ذهـنم  کـه  داشت حرمت آنقدر نجوا
 . کند فکر او به

 . ترسید می هم " تعهد " ي کلمه از الکردار ذهن همین اما
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 . کرد می عوض را چیزها خیلی من براي تعهد

 حتـی  شـاید  و کـرد  مـی  خـوب  را حـالم  کـه  اي تنهـایی  ، بـودم  گرفتـه  خـو  آن بـه  عمـر  یـک  کـه  اي زندگی
 . بودم کرده ریزي پایه آن در را ام آینده که کشوري

 ! داشت سنگینی معناي ، نجوا به عالقه

 ! بودن همسر

 !  شدن پدر

 ! نبودن تنها

 ! داشتن تعهد

 !؟ کند فکر چیزها این به حتی روزي ، کامیاب رادمهر که رسید می کسی چه ذهنِ به

 ؟ بکشم دست داشتم که چیزهایی تمامِ از توانستم می

 مــی کــه بــود نجــوا ایــن ؛ آوردم مــی کــم ؛ روزي ، جــایی ، ایــی لحظــه حتــی اگــر ، گفــت مــی راســت مــادر
 ! شکست

 . نداشت را دیگري درد تحملِ طاقت ، دخترك کوچک قلب

 . گرفتم می تصمیم درست باید...  آمدم می کنار ذهنم با باید

 . بودم ایستاده ، بیمارستان حیاط وسط ، آمدم که خودم به

 . انداختم دلگیر و ابري آسمان به نگاهی

 . کردم تجسم ذهن در را خود همیشگی زندگیِ ایی لحظه

 مـی  کتـابی  و خـوردم  مـی  ایـی  قهـوه  نیمـه  شـهرِ  بـه  خیـره  ، زده یـخ  بـالکنِ  در آرامـش  با که تنهایی شبهاي
 . خواندم
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 . دویدم می دریا کنار در که اکسیژن از پر و سرد هاي صبح

 . جدید چیزهاي کشف ي تجربه و بود هیجان پایان تا آغاز از که نفره یک گاه بی و گاه هاي مسافرت

 . کردم می زندگی آن با که کاري...  کارم

 . بود مطلق آزادي جامعِ و کامل معناي ، من زندگی

 . کند عوض را چیزها خیلی توانست می نجوا حضور و

 . کشیدم هم در اخم و گرفتم دندان به لب

 ...! نجوا آخ...  نجوا

 . گرفتم پیش بازگشت راه و دادم تکان درگم سر سري

 . برسم نتیجه به تا کردم می فکر آنقدر باید

 . بود من ي ساله چند و سی زندگیِِ  اتفاق ترین بزرگ ، مسئله این

 . نداشت اهمیت ، نجوا سالمتی جز به چیز هیچ حاضر حال در ، اما

 مـی  تصـمیم  ام زنـدگی  و خـودم  مـورد  در بعـد  و اسـت  خـوب  حـالش  کـه  شـدم  مـی  مطمئن باید همه از اول
 . گرفتم

 هـم  در صـورتی  بـا  و بـود  ایسـتاده  مـادرم  مقابـل  کـه  دیـدم  را صـارمی  دکتـر  ، برگشتم که ساختمان داخلِ به
 . کند می صحبت او با ، رفته

 . کرد خالی را دلم ته ؛ اش چهره حالت

 ؟ بود کجا نجوا

 ! خدایا واي

 . کردم تند آنها سمت قدم
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 ! خدایا...  خدایا

 . پرسیدم نایستاده هنوز و رسیدم آنها به اضطراب از لبریز

 ؟ کجاست نجوا ؟ شد چی_

 . چرخید من سمت مادرم

 . بود قرار بی و نگران چشمانش

 . گرفت نفسم

دادم صارمی دکتر به را ملتمسم نگاه . 

زد کمرنگی لبخند . 

_هـم  قـبال  گفـت  مـی  ، کـرده  جـدي  درمـانِ  بـه  اقـدام  دیـر  خیلـی  بگـم  بایـد  خب...  شد انجام الزم معاینات 
 یـه  رو مـا  کـار  مسـئله  ایـن  مسـلماً  و نگرفتـه  جـدي  دلیلـی  هـر  بـه  حـاال  رو درمـانش  روند اما بوده نظر تحت
 ... کنه می پیچیده و مشکل مقدار

 . کرد مکثی

 . آمد باال دهانم تا قلبم

 . شد تر زده یخ عرقی به هایم شقیقه

 . بود گرفته منظم نا ریتمی زمین بر ، ارادي غیر صورت به راستم پاي

 . نیاوردم طاقت

 ؟ شه می چی حاال...  خب_

 . داد بیرون صدا با را نفسش و کشید دهانش به دستی
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 خـب  و کنـیم  مـی  شـروع  رو کـارمون  دارو بـا  اول ، امیـدوارم  مـن  امـا  مشـکله  درمانش کار مقدار یه اینکه با_
 . امیدوارم من صورت هر در اما ، شد خاهیم عمل به مجبور نگرفتیم جواب اگه

 . شد موهایم در چنگ بعد و نشست صورتم روي دستم

 . کردم تازه نفس بار چند

 ! بود امیدوار

 !؟ خوب یعنی این

 ؟ نه دیگر بود خوب بودن امیدوار

 ! بود خوب حتماٌ

 ؟ کجاست نجوا_

 . آورد نمی تاب را ندیدنش ، ام لعنتی دلِ این

 . داد تکان سري صارمی دکتر

 ... میاد االن_

 کـه  چشـمانی  و  مطمـئن  نـا  ظـاهري  بـا  نجـوا  و شـد  بـاز  راهـرو  انتهـاي  درِ کـه  بـود  نشـده  تمام حرفش هنوز
 . آمد ما سمت به ، بود توأمانی امیدواري و نگرانی در غرق

 . شدم خیره او به

 . داشت می بر که سستی قدمهاي به

 . بود کشیده چنگ در را چادرش که لرزانش دستهاي به

 اش خانـه  راه کـه  انـداخت  مـی  ایـی  سـاله  نـه  ، هشـت  دختـرك  یـاد  بـه  را ذهن که اش باخته رنگ صورت به
 . باشد کرده گم را
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 ... چشمهایش و

 ! دنیا چشمهاي ترین دلتنگ

 . خواندم می خود خلوت در که بود کتابهایی تمام معناي...  زن این

 . داد می ارامش من به که جهان هاي قهوه ترین خالص نابِ طعمِ و

 . دویدم می و کرد می تند قدمی ، اش تازه هواي امید به ، سرد هاي صبح که بود دریایی همان...  او

 . بود نشده کشف جهانی خودش نجوا

 ! دنیا دور سفرِ هیجانِ واقعیِِ  ترجمه

 ! بود او...  که دنیایی

 ! نداشت کردن فکر

 . خواستم می عمر تمامِ براي را او تمامِ من

 !خواستمش می...  من

 *** 

 . برگشتم ماشین داخل به ، بود او با خداحافظی از ناشی که تلخی لبخند با

 . نشد اما...  نرود ، باشد خواست می دلم

 خواسـتند  او از و گرفتنـد  تمـاس  او بـا  نشـریه  دفتـر  طـرف  از بـودیم  نیامـده  بیـرون  بیمارسـتان  از هنـوز  وقتی
 .بازگردد آنجا به شده تمام کارش اگر

 

 ]16:59 12.03.17[, ناجی نجواي رمان

 ! احوال و حال این با نه الاقل ، کند کار نداشتم دوست
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 . بزنم توانستم نمی حرفی اما

 مـالی  لحـاظ  از را کمکـی  کـه  دارد نفـس  عـزت  آنقـدر  دانسـتم  مـی  و دارد احتیـاج  کـار  ایـن  بـه  دانسـتم  می
 . کرد نخواهد قبول

 ! االن حداقل ، نبود ایی چاره

 . انداختم نگاهی نشریه دفترِ درِ به دیگر بار

 بودم شده دلتنگش نرفته

 . گذاشت ام شانه بر دستی مادر

 ؟ رادمهر کردي فکر حرفام به_

 . زدم دور و پیچاندم فرمان

 ... آره_

 . دوخت چشم دهانم به منتظر

 !؟ خب_

 . زد می آرام قلبم

 . نداشتم اطمینان ، بکنم خواستم می که کاري به اینقدر ، عمرم تمام در

 . زدم فرمان به آرامی ي ضربه

 تـا  و ببیـنمش  اینکـه  از قبـل  ، شـه  نمـی  قبـل  مثـل  زنـدگیم  تـوي  هیچـی  دیگـه  ، باشم نداشته رو نجوا اگه_
 نمـی  حتـی  او بـدون  دیگـه  حـاال  ، کـرد  مـی  م دیوونـه  داشـت  نبـودنش  مـدت  یـه  ، بشـم  ش شـیفته  حد این

 . کنم تصور زندگیمو از روز یک تونم

نشست مادر لب بر گنگی لبخند . 
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 ؟ گرفتی رو تصمیمت پس...  خب_

 . دادم تکان سري اطمینان با

 کـه  طـوري  هـر  ، باشـه  کـه  قیمتـی  هـر  بـه ...  عمـر  آخـرِ  تـا ...  کوتـاه  مـدت  یـه  براي نه..  خوام می رو نجوا_
 . بدم قضیه این پاي رو زندگیم تموم اگه حتی ، شده

 . داد تکان سري

 ؟ زنی نمی زودگدر و تند احساسِ یه سرِ از رو حرفا این مطمئنی_

 . نبودم گذر زود احساسات آدمِ من ، کردم فکر خوب دادن پاسخ از قبل

 او ي عالقـه  خـاطرِ  بـه  یکسـال  بـه  نزدیـک  امـا  بـودم  دیـده  نزدیـک  از را نجـوا  که شد می کوتاهی مدت گرچه
 . زدم وکله سر خودم با

 . کشیدم عمیقی نفس

 ! کاري هر...  کنم می کاري هر نجوا خاطر به ، نبودم مطمئن اینقدر وقت هیچ_

 . گرفت بیشتري قوت لبخندش

 ؟ باشی پسرش براي خوبی پدر تونی می_

 . شد آشوب قلبم پسرش، براي نجوا ي شکننده دلتنگیِ حسِ تصورِ از

 از تیکـه  یـه  بچـه  اون...  پسرشـه  کنـارِ  در بـودن  کنـه  مـی  خوشـحال  واقعـا  دل تـه  از رو نجوا که چیزي تنها_
 . تونم می آره...  تونم می...  عزیزه من براي نجوا وجود ي ذره ذره...  نجواست وجود

 . کشید راحتی نفسِ

 ! باش خواستگاري فکرِ به پس ، خوبه_

 . خندیدم و گذاشتم هم بر پلک
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 ! چشم_

 

 ]19:07 13.03.17[, ناجی نجواي رمان

 نهم_و_صد_پست#

 

 : نجوا

 . انداختم تخت روي را خودم داشتم که استرسی از پر روزِ و کار از خسته

 چـه  او دانسـتم  نمـی  دقیقـا  هنـوز  مـن  و گذشـت  مـی  بیمارسـتان  در رادمهـر  مـادر  دیـدنِ  از ایـی  هفتـه  یک
 . دارد من به نسبت نظري

 . گنگ و هوا در پا حسی با ماندم من و نشد پیدا او با بیشتر صحبت براي فرصتی آنکه بدتر

 در او از توانسـتم  نمـی  ، رفـتم  مـی  کلنجـار  خـود  بـا  هـم  ،هرچـه  اما دیدم می را رادمهر روز هر تقریبا اینکه با
 . بپرسم مادرش هاي حرف ي باره

 . گفت نمی چیزي هم او

 . بگیرد جدي من با را اش رابطه کنم وادارش خواستم نمی چرا دروغ

 . شدم پررنگ او زندگی در اینقدر که شد چه نفهمیدم

 . کنم سیاه را اش زندگی آمد نمی دلم

 بـرایش  دوبـاره  مـن  ، گشـت  برمـی  دنیـا  سـوي  آن در اش خانـه  بـه  او و شـد  مـی  تمـام  مـاه  یک این اگر شاید
 . شد می راحت شرم از باالخره و شدم می رنگ بی مجازيِ دخترك همان به تبدیل

 . شد می تمام او تباهیِ قیمت به نباید من آرزوي...  اما بود من آرزوي اوتمامِ کنار در بودن گرچه

 . بردم فرو بالشت در سر و کشیدم آهی 
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 ! بود ویرانه پایه از که سرنوشتی به لعنت

 . شدم جمع خود در

 . باشم کنارش در توانستم می که او تولد تنها شاید...  بود رادمهر تولد فردا

 ؟ بگیرم کادویی چه باید کرد می پادشاهی من در که مردي براي دانستم نمی

 . نداشتم هم زیادي پول

 . بود ساز سرنوشت من براي ، داشتم که پولی ریالِ به ریال

 .کنم چکار باید دانستم نمی واقعا

...  دیگـر  و بـود  کاغـذ  و قلـم  مقـداري  و کوچـک  موبایـلِ  یـک  پـول،  کمـی  مقـدار  ، داشـتم  من که چیزي تنها
 ! هیچ

 . زدم زل سقف به لحظه چند

 !؟ داشت پولی ارزش تولد کادوي باید حتما مگر

 . کنم تهیه مناسبی کادوي او تولد براي شدم نمی موفق هرگر من که بود اینطور اگر

 ... اما

 ! بکنم توانستم می کار یک

 ! نوشتن...  دادم می انجامش خوب تقریبا کاري تنها

 . زد سرم به فکري

 . نبود هم آسان آنچنان که فکري

 یـک  و دفتـر  دو و بـردم  فـرو  پـایینی  بـزرگ  کشـوي  میـان  سـر  ، رفـتم  کمـد  سـمت  و برخاستم تخت روي از
 . برگشتم تخت سمت دوباره و برداشتم خودکار
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 بـدهم  کـادو  او بـه  توانسـتم  مـی  کـه  چیـزي  تنهـا  امـا  ، رسـید  مـی  نظـر  بـه  غریـب  و عجیـب  شـاید  تصمیمم
 . بود همین

 . بنویسم داستان یک و بگذارم کنار را کوتاه گاه بی و گاه هاي نوشتن خواست می دلم که بود مدتها

 . باشد دنیا داستانِ ترین عاشقانه اما ترین تلخ بود ممکن که داستانی

 ! غریب و عجیب و نابهنجار عشقِ یک داستان

 ! بست دل خورشید به...  اش زندگی هاي سیاهی تمامِ میانِ که زنی داستان

 : نوشتم دفتر دو هر ي صفحه اولین در و گزیدم لب

 ! نویسمت می روزي "

 ! است محض دروغ نقاشان نقش ، فهمند می همه روز آن

 . کشید زن نباید را فرشته تصویر که ، داد خواهم نشان دنیا به روز آن

 . توست نقاشی بوم رمانم روز آن ، زنم می نقشت کلماتم با روز آن

 ! هستند مرد ها فرشته ، گفت خواهم همه به روز آن

 ! نه...  مردي هر نه

 ... ! تو

 ؟ دارد فرقی چه اصال

 ! زن...  مرد

 . اند تو نقش هم همه ها فرشته

 ...روز یک...  روز یک

 ! همه! ...  فهمند می همه
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 "!  را  " ناجی نجواي " داستان

 . کشیدمش آغوش در و بستم را دفتر

 داســتانِ...  احساســش از ، خــودش از ، بنویســد هــم او تــا بــدهم او بــه را دفترهــا ایــن از یکــی خواســتم مــی
 ... من از بعد و من از قبل را خودش

 داسـتانِ  یـک  تـا  گذاشـتیم  مـی  هـم  کنـار  را دو ایـن  روزي شـاید  و نوشـتم  مـی  خـودم  هم را ها دفتر از یکی
 ! شاید! ...  شود کامل

 

*** 

 

 ]19:07 13.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . بود منتظرم بیرون رادمهر ، بستم سر پشت را واحدم در و برداشتم را کیفم و انداختم سر به چادر

 ؟ خانوم نجوا_

 . بود فراز سر صداي ، صدا

 . بود ایستاده ها پله روي ، دست در چمدان ، چرخیدم او سمت به لبخندي با

 . بود فشرده زیادي پروازهایش ي برنامه ، بودمش ندیده که شد می اي هفته دو یکی 

 . اومدین خوش ، سرفراز آقاي بخیر رسیدن...  سالم_

 . آمد کش لبش

 ؟ خوبین شما ، ممنونم_

 . دادم تکان سري
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 . شما لطف به_

 . چرخید ، کرد می قفل را در که دستانم و صورتم میانِ ایی لحظه نگاهش

ــد اجــازه بریــد مــی تشــریف جــایی اگــه_ ــذارم رو وســایلم بدی ــه تــوي ب  ، جمعــس ، برســونمتون بیــام و خون
 . ظهر وقت این شه می پیدا کم تاکسی

 . زدم لبخندي

 . کنید استراحت بفرمایید ، هستید خسته هم شما ، نیست احتیاجی ماشین ، ممنونم نه_

 . داد تکان سري

 . رسونمتون می میام کنید صبر لحظه چند ، نمیاد خوشم اصال تعارف از من_

 . انداختم کیفم داخل را کلید

 . هست ماشین ، کنم نمی تعارف_

 . رفت هم در ایی لحظه صورتش

 ؟ دنبالتون اومده کسی_

 . دادم تکان تأیید به سري

 . خورد جا کمی

 ! خوش روز ، شم نمی مزاحم پس...  سالمت به...  آهان_

 . انداختم پایین سر

 . خوش روز ، ممنونم_

 . رفت باال پله از و برداشت قدم از قدم ، کشدار مکثی با



440 
 

 کـه  ایـی  جامعـه  در هـم  آن ، بـود  داده راه اش خانـه  در را بیـوه  زنِ یـک  او ، شـد  مـی  نگـران  اگـر  داشت حق
 ! بود مفت دهان و مفت حرف

 . باشد آمدهایم و رفت نگرانِ داشت حق

 . باشد آبرویش نگرانِ داشت حق

 او ، بــودم کــرده تعریــف دلنــواز بــراي را وارم دیوانــه عشــقِ داســتانِ ، کمــابیش ، اخیــر ي هفتــه یــک ایــن در
 ي انـدازه  بـه  توضـیحات  ایـن  کـردم  مـی  دعـا  فقـط  ؛ داد مـی  توضـیح  هـم  بـرادرش  بـاري  حتما و داشت خبر

 . باشد کننده قانع کافی

 . رفتم ساختمان خروجِ سمت و دادم تکان خودم براي گیج سري

 .شد حبس ام سینه در نفس ، کردم باز که را در

 . درخشید می ، الماس مثل که چشمانی در شد قفل نگاهم

 مـی  راه بـه  خـونینی  جنـگ  چـه  دلـم  بـا  ماشـین  بـر  تکیـه  ، رشـیدش  قامـت  کـه  دانست نمی ، عزیز مرد این
 . اندازد

 بـراي  آنقـدر  برسـاند  خانـه  بـه  مجلـه  دفتـر  از را مـن  بـود  آمـده  وقتـی  دیـروز  ، بود کرده کوتاه تازه را موهایش
 . شد کالفه که رفت کلنجار خود با پاییزي باد میانِ موهایش کردنِ مرتب

 . داشت را ممکن حالت ترین مرتب اما حال

 بـا  حتـی  بـا  کـه  بـود  رازي چـه  دانـم  نمـی  امـا  آمـد  مـی  نظـر  بـه  همیشـه  از تـر  اسپرت ، هایش لباس گرچه 
 ! شد می دیده ، رسمی هم اسپرت هاي لباس

 .  جین شلوارِ یک و داشت تن به رنگی ایی سورمه اسکیِ یقه پولیور

 . زد می لبخند من به و بود انداخته دست روي را اورکتش

 !؟ سازد می او از شکوهمندي تصویرِ چه رنگ این که دانست می هم خودش یعنی
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 . کردم خیابان آسفالت تماشاي به وادار را خود حیاي بی چشم انداختم پایین سر

 ! بانو سالم_

 . دادم پاسخ را سالمش انداخته پایین سرِ همان با

 . کرد باز من براي را ماشین در و خندید

 ! ها تولدمه امروز ؟ کنی نگاه من به خواي نمی ؟ خانوم خجالتی_

 . خندیدم

 ایـن  تماشـاي  محـوِ  اینگونـه  کـه  کـردم  مـی  کنتـرل  را شـرم  بـی  چشـمهاي  ایـن  داشـتم  فقـط !  نبـود  خجالت
 . نشود نقاشی تابلوي

 . دادم تحویلش شکسته لبخندي و کردم بلند سر

 ... ببخشید...  مبارك تولدت _

 . داد تکان سري

 ! بنده تو حیاي شرم همین به جونم...  دیگه کنم چیکار_

 . گرفت را جانم تمامی مذاب مواد میانی رفتن فرو شبیه حسی

 . شدم می ذوب من ، زد می حرف عاشقانه که او

 ! بود نمانده من براي دیگر حیایی شرم

 . داد می فنا باد به را داشتم وجودم در حیا چه هر حضورش

 . نکنم باز ستایشش به دهان و باشم کنارش توانستم نمی

 ... حضورش لمسِ براي نیاید دهانم به من جانِ و باشد او شد نمی

 . فرمان پشت هم او و نشستم ماشین داخلِ
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 . باشد کنارم در را روز این خواهد می بود گفته فقط ، چیست امروزش ي برنامه دانستم نمی

 . کرد حرکت و زد استارت

 لبخنـدي  چشـمانش  عمـقِ  در گرچـه  ، بـود  کـرده  سـکوت  ، خندیـد  مـی  و گفـت  مـی  کـه  همیشـه  عکـس  بر
 . کرد نمی باز حرف به زبان اما بود مشهود پررنگ

 . کردم سکوت هم من ، او سکوت حرمت به

 . داد می بهشت طعمِ او کنار هم سکوت این حتی اما

 . کنم ستایش را وجودش ي ذره ذره ، دل در و شوم خیره او به حرف بدون عمري توانستم می من

 . بود عالم مرد ترین پرستیدنی او

 . کرد رانندگی را طوالنی راهی

 . شدیم خارج شهر از تقریبا

 . پیچید فرعی راه یک داخلِ

 . شد محو کال شهر ي منظره

 . باشد کجا است قرار مقصد دانستم نمی واقعا

 . رفت می غنج بیشتر لحظه هر ، سکوت در حتی ، کنارش در نشستن براي اما دلم

 . کرد توقف جاده از ایی گوشه

 ! هیچ...  و بود سنگ و درخت و بوته ، کرد می کار چشم تا

 . چرخید طرفم به

 ! رسیدیم...  خب_

 . دوختم او به و گرفتم پنجره از نگاه متعجب
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 ؟ کجاست اینجا_

 . کشید عمیق نفسی

 . شی می متوجه بریم وقتی...  داشتنی دوست و آروم جاي یه_

 . زدم لبخندي

 . بود داشتنی دوست او با دنیا جاي همه

 . کردم باز را در و کشیدم را دستگیره

 . داشت را اخیر روزهاي این هاي باران نمِ ، آسمان و زمین هم هنوز اما نبود بارانی هوا

 

 ]19:07 13.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . بود شده تر متعادل گذشته روزهاي به نسبت کمی سرما

 ، شــلوغ و گرفتــه دود شــهرِ آن بــه نســبت بیشــتري اکســیژنِ اینجــا ، کشــیدم عمیقــی نفــسِ و شــدم پیــاده
 . شد می پیدا تنفس براي

 . ایستاد کنارم بعد و  برداشت صندوق از را کوچکی سبد زد؛ دور را ماشین رادمهر

 ؟ نه خوبه هواش_

 . فرستادم ریه به اکسیژن هم باز

 . عالیه...  آره_

 . داد تکان سري

 ؟ نیست سردت نیستی؟ خسته ، بریم پیاده باید مقدار یه _

 . شد آب دلم در قند کیلو کیلو ، بود نگرانم که این از
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 . شم نمی خسته هیچوقت باشی که تو...  نیست سردم نه_

 . نشست لبش بر عمیق لبخندي

 . بریم پس_

 . خندیدم

 . بریم_

 . افتادم راه سرش پشت

 . کرد می دیدنی را چیز همه رادمهر حضور یا بود زیبا زیادي آنجا دانم نمی

 حیـرت  تصـویرِ  چنـین  توانسـت  مـی  رنگـی  ي بوتـه  مقـداري  و سـنگ  تختـه  چنـد  و درخـت  دانـه  چهـار  مگر
 ؟ کند خلق را انگیزي

 ! بس و بود رادمهر وجود جادوي بود هرچه

 ... ریز برگ ي زده پاییز درختانِ میان روي پیاده دقیقه پنج

 . گفت می رادمهر که بود اي روي پیاده آن تمامی این

 . ایستاد باالخره

 . اونجاست ، رسیدیم_

 .ماند ثابت کاج درختانِ میانِ محصور ، بزرگ سنگ تخته دو بر نگاهم

 . نشست ها سنگ از یکی روي و رفت جلو زده هیجان

 ! نجوا بشین بیا_

 . نشستم و رفتم جلو اشتیاقش و شور این به لبخندي با

 . کرد اشاره مقابل به و کشید عمیقی نفس



445 
 

 ! کن نگاه_

 . کرد پر را چشمانم ، شهر از محوي و دور ي منظره و چرخاندم او ي اشاره سمت چشم

 . کردم می را فکرش که چیزي تر زیبا ، بود زیبا

 ! زنده و بعدي سه ي نقشه یک به کردن نگاه مثل

 ! خاموش خلوت یک درمیانِ هیاهویی احساسِِ  مثل

 . شد خیره مقابل به و کرد جمع را زانوهایش

 تصـمیمات  تـرین  مهـم  خـوام  مـی  وقتـی  مخصوصـا ...  اینجـا  میـام  گهگـاهی ...  داد نشـون  بهم پدرم رو اینجا_
 ... بگیرم رو زندگیم

 . دوختم او هاي چشم به و گرفتم زیبا ي منظره از نگاه

 ! فهمیدمش نمی ، که بود پنهان نگاهش میانِ چیزي

 . بپرم صحبتش میان ندادم اجازه خودم به

 . ماندم منتظر و زدم چانه زیر دست

 . داد ادامه آرام

 بـه  صـدات  کنـی  تـالش  هـم  چقـدر  هـر  کـه  دوري شـهر  از اونقـدر ...  بینـی  می...  داره خاصی حسِ یه اینجا_
 دسـتت  تـوي  رو هـاش  خیـابون  و و هـا  خونـه  تـونی  مـی  کـه  نزدیکـی  شـهر  به اونقدر و رسه نمی شهر آدماي
 ... بگیري

 . خندید و کرد قاب را شهر ي منظره دستانش با و

 ! بیننت نمی اونا اما...  شهري مردمِ ي همه مقابلِ اینجا_

 . شد خیره من به و گرفت منظره از چشم
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 ...  بود مهم خیلی من براي امروز اینجا به اومدنِ_

 . انداخت پایین سر و گزید لب

 . کرد رها ، تمام نا را حرفش چرا نفهمیدم

 . کشید آهی

 یـه  و کوچولـو  کیـک  یـه  بـا  ، گـرفتن  تولـد  بـرام  خـواهرم  و مـادرم  ، بیـام  بیرون خونه از اینکه از قبل ، صبح_
 ! غریب و عجیب...  گفت شه می خب...  کادوي

 . پرسیدم تعجب با

 ؟ غریب و عجیب چرا_

 . خندید

 ! بشه مبارك تولدم کن صبر اول ، دم می نشونت حاال_

 . دادم باال ابرو

 . شد تر عمیق اش خنده

 و کشـید  بیـرون  کوچـک  و گـرد  ي کلوچـه  یـک  و بـرد  فـرو  بـود  آورده خـودش  همراه که کوچکی سبد در سر
 . گذاشت گلوچه وسط را باریکی شمعِ

 . داد توضیح کنان غر غر

 گـرفتم  تصـمیم  بعـد ...  کـرد  غـارت  شـو  همـه  دنیـل  امـا  بیـارم  بود پخته مامان که کیکی اون از خواستم می_
 مجبـور ...  همیـنم  بـراي  ، داره ضـرر  تـو  بـراي  قنـادي  هـاي  کیـک  کـه  داشـت  اصـرار  مامان اما بخرم بیرون از

 ! برسونم گاز به دستی خودم شدم

 کوبیـده  ذهـنم  بـه  مـیخ  مثـل  نکتـه  دو صـحبتش  میـان  ، نداشـت  اهمیتـی  امـا  ، کیسـت  دقیقا دنیل نفهمیدم
 .  شد
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 ! کند فکر من به نداشتم انتظار اصال...  بوده وضعیتم و من نگران مادرش اینکه اول

 کلوچـه  ایـن ...  نـه  کـه  کیـک  خـودش  ، دانسـتم  مـی  کبکبـه  و دبدبـه  از پـر  را او کـه  رادمهري...  اینکه دوم و
 . بود پخته را رفته وا ي

 . نشست لبم بر عمیقی ي خنده فکر این با

 . بود رفته هم در صورتش اما رادمهر

 . انداخت شمع و کلوچه نامتقارن ظاهرِ به نگاهی رفته باال ابروي با

 ! افتضاحه که قیافش...  من خداي_

 . خندید وبلند

 ! پزم می کیک که باره اولین این...  باشه تحمل قابل ش مزه امیدوارم_

 . خوردم می بود هرچه...  بود پخته او...  نبود مهم اش مزه

 . پریدم کارش میانِ که کند روشن را شمع تا زد آتش کبریتی و گذاشت وسط را کلوچه

 ! کن صبر_

 . انداخت من به متعجب نگاهی

 ؟ عزیزم چرا_

 . انداختم پایین سر

 . ندادم رو تولدت کادوي هنوز من_

 . شد گرد چشمش

 ... نبود الزم...  نجوا_

 . کشیدم بیرون کیفم از را بود شده پیچ کادو آنها از یکی را دفتر دو ؛ صحبتش میان
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 .. این...  اما...  بخرم چیزي نتونستم...  خب...   یعنی...  نخریدم چیزي_

 . کرد باز را آن و گرفت دستم از را شده پیج کادو دفتر و کشید جلو کمی را خودش

 . انداختم پایین سر

 . گشود را دفتر

 . دوید بودم  نوشته دفتر ابتداي در که کلماتی روي نگاهش که دیدم چشمی زیر

 . گذاشتم دفتر روي آرام را دستم

 . شد خیره من به و کرد بلند سر

 . لرزید می چشمانش مردمک

 . گفتم بزند حرفی آنکه از قبل

 ... افته می اتفاق این از بعد که هرچی و اومده پیش که چی هر...  بنویسیم داستان یه باهم خوام می_

 

 ]19:07 13.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . دادم نشانش را داشتم دست در که دفتري

 هـم  کنـار  رو تـا  دو ایـن  جـایی  یـه ...  روزي یـه ...  یکـی  اون تـوي  هـم  تـو  و نویسـم  مـی  دفتـر  این توي من_
 ... کنیم می تعریف دنیا آدماي ي همه براي رو داستانمون و دیم می قرار

 . شد زلزله ، چشمانش میان

 . گذاشت دفتر بر پیشانی بعد و نشاند جلدش بر عمیقی ي بوسه و آورد پایین سر و بست را دفتر

 . فرستادم ریه به شکسته پا و دست نفسی و بستم پلک

 . گرفتم عمرم تمومِ توي کادوییِ ترین ارزش با این...  دونی نمی...  نجوا آخ...  نجوا_
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 . لرزید ام چانه

 . داري دوستش که خوشحالم_

 . خندید تلخ

 ...! خیلی...  کم خیلی...  کمه احساس این براي داشتن دوست دلم عزیز_

 . کرد زمزمه تکرار به لب زیر و کشید کلماتش بر انگشت و گشود را دفتر دوباره و

 ... ناجی...  ناجی نجواي! ...  ناجی...  نجواي_

 . داد من به را نگاهش و کرد بلند سر دوباره و

 ... من نجواي_

 . شد سنجاق نامم به که نازنینشِ  "من" آن از لرزید دلم

 ؟... جانم_

 . گذرد می چه زیبایش فکر در بدانم خواست می دلم ، کرد کوتاهی مکث

 . تو براي نکردم کاري که من...  ؟ دلم عزیز ناجی گی می من به چرا...  ؟ چرا_

 ؟ گذرد می چه قرارم بی قلب و دیده رنج دل در که گفتم می او به چطور ، کشیدم آهی

 نفـس  ، سـیاه  روزگـار  ایـن  تـوي  هـم  هنـوز  مـن  کـه  دلیلـیِ  تنهـا  ، لبخندت چون...  جانم جان منی ناجی تو_
 ! کشم می

 ! کشدار و طوالنی ، کرد سکوت

 سـجده  تـو  بـه  همـه  کـه  کـنم  مـی  کـاري  روز یـه !  نجـوا  ریـزم  می تو پاي به رو دنیا لبخندهاي تموم روز یه_
 ...  پاکم ي فرشته کنن

 . ایستاد مقابلم و برخاست
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 الکـردار  دنیـاي  ایـن  از رو حقـت  مـن ...  عـالمی  هـاي  خوشـبختی  تمـوم  الیـقِ  تـو ...  نجوا دونی نمی خودت _
 ! ذارم نمی...  بریزي اشک قطره یه حتی دیگه ذارم نمی...  نجوا گیرم می

 . زد می زار دلم و گفت می او

 ... عزیزم رادمهرِ آه

 ! دانی نمی تو

 مقـابلش  اگـر  حتـی  ، داد نخواهـد  را حقـت  هیچوقـت ...  نخواهـد  اگـر  ، گـویی  مـی  کـه  الکـرداري  دنیـاي  این
 ! کنی کشی لشکر

 ... آمد سرت بر چه ندانی که کوبد می زمینت به چنان کند اراده اگر

 ! حقیقت زهرِ تلخیِ و تو شیرین فکرِ این از آخ

 ! رود نمی پیش خوب چیز هیچ گاهی واقعی دنیاي در...  نیست پریان داستانِ ما زندگی...  جانم ناجی

 

 ]17:20 14.03.17[, ناجی نجواي رمان

 دهم_و_صد_پست#

 ! کردند ما به را خیانت ترین بزرگ ، کودکیمان دوران هاي قصه

 "!  کردند زندگی هم با خوشی و خوبی با عمر آخر تا آنها و ":  گفت می آخرش که ها قصه همان

 . پذیرفتیم می کودکانه ما  و

 ! بود کدر زیادي...  اما زندگی واقعی روي

 . دید نمی را تر آنطرف قدم یک چشمت که کدر آنقدر

 . افتادم واقعیت چاه در سر با و برداشتم خیالی خرّمِ و خوش هاي قصه از چشم زود خیلی من
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 . نبود روزگار ي کشیده گرم و سرد ، داد می نشان که هم ها آنقدر ، عزیزمِ " کامیاب.  ر" انگار اما

 ! بود پرداز رویا پسرکی قلبش و عاقل ي پخته مرد ظاهرش

 . دوختم چشم او به

 . داشتیم قرار هم مقابل ي دونقطه در ما

 ... یأس و نامیدي اوجِ در من

 . بود امید بارانِ ستاره ، اما او نگاه

 . طلبید می تماشا براي بزرگ تلسکوپِ هزاران که بارانی ستاره

 : بگویم او به آمد می دلم چطور

 "!  جانم کنی می اشتباه داري "

 : گفتم می چطور

 " رؤیاست؟ اش همه اینها "

 . بستم لب

 . بزند حرفی او میل خالف بر توانست نمی ام دیوانه دلِ

 . ایستاد مقابلم درست ، آمد تر جلو گام یک

 . نیست تو از تر مهم من زندگی توي هیچی دیگه...  نجوا دونی می_

 . لغزید مهربانش صورت بر چشمم

 ! جان از تر عزیز آه

 ! نبود دیده بال اینقدر " ترین مهم " این کاش
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 ... کاش

 . کند پرواز را آسمان خود تا تو کنار راحت خیال با توانست می کاش

 ! بودند نچیده را شهپرم کاش

 . بیاید تر جلو هم باز شد باعث سکوتم

 ؟ بود چی روشنک و مادرم کادوي بدونی خواد می دلت_

 . بکشد بیرون تلخی این از را من که کند عوض را موضوع خواست می شاید

 . زدم مشتاقش چشمانِ به لبخندي

 . حتماً_

 . درخشید نگاهش در دار دنباله ي ستاره شبیه چیزي

 . گذاشت دستم کف و کشید بیرون را کوچک ي جعبه یک و برد فرو شلوارش جیب در دست

 ! اینه_

 . انداختم جعبه به او از و رادمهر به جعبه از نگاهی

 !داشتم را تر حجیم کادوي یک انتظار چرا دانم نمی

 . گفت لبخندي با

 ! کن بازش_

 . کردم باز را جعبه و دادم تکان سري

 مانـد  ثابـت  کـرد  مـی  خودنمـایی  آن بـر  کـوچکی  ي فیـروزه  نگـینِ  کـه  ظریفی رنگ ایی نقره انگشتر بر نگاهم
. 

 ! است بوده " غریب و عجیبب " خواهرش و مادر کادوي که بگوید داشت حق رادمهر
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 . باشد هم او دست کوچک انگشت ي اندازه حتی داشتم شک اصال...  بود زنانه زیادي انگشتر این

 . انداختم دستانش به چشمی زیر نگاهی

 ! نبود انگشتش ي اندازه قطعا!  نه

 . پرسید زده هیجان

 ؟ قشنگه_

 . رفت باال اختیار بی هایم ابرو

 . کردم نگاه بود بسته نقش انگشتر تنِ بر که ایی هنرمندانه و ریز تراشهاي خم و پیچ به

 ! نبود مردانه...  اما بود نواز چشم واقعا...  آمد می نظر به قیمتی

 عـادي  غیـر  کمـی  ؛ او انگشـتانِ  روي ، شـد  مـی  دسـتش  ي انـدازه  اینکـه  فـرضِ  بـه  ؛ ظریف انگشتر این تصورِ
 . بود

 ... کمی یه...  یعنی...  راستش...  خب...  اما...  قشنگه خیلی_

 . پرید صحبتم میان شیرینی ي خنده با

 ؟ س زنونه_

 . کشیدم راحتی نفس

 . فهمید خودش که شکر را خدا

 . دادم تحویلش جان کم ایی " آره " ، شرمندگی با

 . گرفت عمق اش خنده

 . برم قربونت زنونس که معلومه خب_

 . شدم اوخیره به تعجب با
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 . بزنم حرفی نچرخید زبانم

 . کرد نگاهم مستقیم و شد خم

 ! نیست من براي اما...  منه تولد کادوي این_

 . شدم گیج

 !؟ گفت می چه

 !؟ کیه براي...  پس_

 . چرخاند انگشتانش میان و برداشت جعبه داخلِ از را انگشتر و آورد پیش دست

 . داد من به و گرفت انگشتر از چشم

 . آوردم نمی در سر نگاهش از چیزي

 ! گفت می سخن ایی بیگانه زبانِ به...  حاال بود ذهنش ي آینه همیشه که نگاهی

 . کشید عمیقی نفس

 ؟ توئه براي انگشتر این_

 . شد گم ، مغزم تا گوش راه میانِ جایی حرفش

 . گوید می چه نفهمیدم

 !؟ چی_

 . کنم هضم را حرفش عمیقِ شوك نداد مهلت

 . نشست زانو یک روي بر مقابلم و انداخت پایین سر و زد گنگی لبخند

 . آمد بند نفسم
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 !؟ کرد می چکار داشت

 ... یعنی...  خواست می...  خدایا...  خواست می

 . شد خیره من به و آورد باال را انگشتر

 . فهمیدم می را نگاهش زبانِ حاال

 ! خواند می شعر داشت نگاهش

 ... حافظ شعرِ شبیه شعري

گذشت ام زندگی روزهاي تمام درازاي به کوتاهش مکث . 

بـر  زانـویش  ي بوسـه  و لرزیـد  مـی  حدقـه  در کـه  چشـمانش  ، بـود  رویـم  پیش که انگشتري میان حیرانم نگاه 
 . چرخید می ، زمین

 . نداشت باور دید می که را آنچه مغزم

 . کشید عمیق نفسی

 . کردم حس تنم اجزاي تک تک به را داد بیرون و کشید درون به که را هوایی ي ذره ذره که نفسی

 . افتاد آهسته دور روي دنیا یکباره انگار اصال

 "...  نکند باز دهان کاش "

 "...  نریزد بیرون ، بود کرده پنهان پود و تار در را حرفی نازنینش ي حنجره کاش "

 ! کاش

 ... دلم عزیز نزن حرف

 ! نکن تر بیچاره این از را قلبم

 . گشود لب از لب ، کرد فوت ها به که را نفس
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 ؟ دلم عزیزِ شی می من خانوم...   ؟ شی می من نجواي_

 ! شد تمام

 . گفت می نباید را آنچه گفت

 . کرد شلیک رحمانه بی و رفت نشانه را قلبم مستقیم

 . افتاد دوران به سرم

 ؟ بود ایستاده کجا او و بودم کجا من

 ... خواست می او و کنم راحت خودم شر از را او که کندم می جان من

 

 ]17:20 14.03.17[, ناجی نجواي رمان

 "!  است سنگین زیادي من براي امتحان این...  خدایا آخ "

 . بیاید بیرون بلند سر آزمون این از که بود نمانده بیچاره منِ از چیزي

 ... اما

 ! بود میان در رادمهرم زندگیِ پاي

 . ارزید می...  شد می فنا اگر هم بود مانده من از آنچه هر...  او خوشبختی براي

 . نهادم هم بر پلک

 . شد سرازیر گونه بر و درید را چشمانم حصار سرکشی اشک قطره

 . کردم جمع مشت و ایستادم مقابلش و برخاستم سنگ تخته روي از

 . کردم زمزمه آرام و ریختم حنجره به را جانم ي مانده ته

 ! نه_
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*** 

 

 » سفید و سیاه« :  آخر فصل

 

 : رادمهر

 

 ! کشور یک ناگهانی انهدامِ شبیه چیزي

 ! جهان ایی هسته بمب ترین بزرگ اتفاقیِ شدنِ منفجر یا

 ... بریزد فرو ناگهان که بدنقشه ساختمانی مثل

 . شود شکسته باره یک ، جا همه از خبر بی که سدي یا

 ... بود بدي حال

 . بست یخ آسمان و زمین میانِ دستام ، مجسمه یک مثل

 ! ریخت فرو...  بدانم آنکه بی هم من تمامِ ، افتاد زمین روي و خورد سر اش گونه از که اشکی با

 ! " نه " گفت

 ! باشد من براي خواست نمی...  من نجواي

 ... او

 ؟ شد می مگر

 ؟ خواست نمی را من او
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 ... مگر

 ! خدایا

 . گرفت نمی بدن از اکسیژنی انگار مغزم

 . نداشت حرکت قدرت بدنم

 . بودم زده یخ

 . پیچید می خود به قلبم درون چیزي

 ... دردناك بزرگ ي توده یک شبیه چیزي

 ... لمس قابل سرطانیِ ي غده یک شبیه چیزي

 ! دنیا ي " نه " ترین تلخ شبیه چیزي

 

 ]17:43 15.03.17[, ناجی نجواي رمان

 یازده_و_صد_پست#

 . افتاد لکنت به زبانم

 !؟ چرا... چـ...  چـ_

 . ترکید بلندي صداي با بغضش

 . کرد فوران چشمانش از اشک از عظیمی حجم

 . لرزید تنم تمام

 . گرفت ضربان وار دیوانه ام شقیقه

بود مرگ دیگرِ معنايِ او اشک ! 



459 
 

 . فشرد دندان زیر کبودي حد تا را لبش

 . زد می سفیدي به انگشتانش مفاصل که بود کرده گره مشت محکم آنقدر

 " ؟! پیچی می خود به اینگونه که داشت درد اینقدر من درخواست این کجاي...  لعنتی "

 . داد تحویلم شکسته هم در ایی زمزمه

 ! رادمهر پاشو...  پاشو...  پاشو_

 . کرد نمی گریه کاش...  کاش

 . کرد نمی گریه کاش اما ، نداشت اشکالی اصال ، خواست نمی را من اگر حتی

 . ایستادم ، لرزانش تن مقابلِ و برخاستم کالفه

 ! کن نگاه رو من...  نجوا...  نجوا_

 . دوخت چشمانم به زور به و کند زمین از را خیسش نگاه

 ! دیدم را قیامت چشمانش، عمقِ

 . شود آغاز او نگاه از آخرالزمان بود قرار انگار

 . شد آشوب دلم

 ...  گریه...  عزیزم...  جانم...  نجوا...  نکن گریه_

 !  خدایا

 . رفت می در ، ام دیوانه مغزِ دست از ، اشکش قطره هر با کالم رشته

 . بچینم هم کنار را کلمات توانستم نمی عمرم در که بود باري اولین این

 . رفت پیش دستم
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 . زدم چنگ چادرش به ، بگیرم انگشتام میان را صورتش و کنم خطا پا از دست آنکه از قبل

_منو کشتی...  نریز...  رو اشکا اون نریز...  د  ... 

 . شد چندان صد آور سرسام ي گریه آنِ  کردن خفه براي هقش هق

 . دارد را من قتل حکم دردناك ي گریه این که دانست نمی...  دانست نمی

 . کند پاك را سرکشش هاي اشک تا کرد صورتش حصار را هایش دست

 . دوید هایش گونه روي ، دستانش حرکت پی در دلم

 . نالیدم و دادم کف از صبر ، گرفت آرام که کمی

 ؟ جانم چرا ؟ باشی خانومم خواي نمی...  ؟ باشی من مال خواي نمی...  چرا... عزیزم...  نجوا_

 . افتاد پایین و لغزید صورت از دستش

 خودخــواهی...  گفـتم  تـو  بـه  احساســم مـورد  در کـه  کـردم  حماقـت ...  کــردم اشـتباه  مـن ...  مـن ...  رادمهـر _
 دونـم  مـی ...  شـدي  مـن  درگیـر  هـم  تـو  دونـم  مـی ...  کـنم  نمی تکرار رو اشتباهم دیگه اما...  اما...  بود محض

 گفـتم  نمـی  بهـت  وقـت  وهـیچ  کـردم  مـی  کنتـرل  رو خـودم  بایـد  احمـق  منِ...  شرمندتم خیلی بابت این از...
 تـو  بـراي  تونـه  مـی  چقـدر  ، مـن  داشـتن  دوسـت  حتـی  کـه  نیسـتی  متوجـه  تـو  رادمهر... دارم دوستت چقدر

 بالیـی  چـه  ممکنـه  بفهمـه  سـعید  اگـه  دونـی  مـی ...  باشـم  همسـرت  بخوام اینکه به برسه چه ، باشه خطرناك
 ؟ بیاره سرت به

 ! هایش دلیل و دختر این از واي

 . فهمیدم می کامال را اش شکسته سد هاي اشک و قاطع ي  " نه " آن دلیل حاال

 . بود عاشقانه هم گفتنش " نه " حتی نجوا

 . بود برده تاراج به را همه سهم اون ، کردند می تقسیم مردم بین را احساس که زمانی انگار

 . بود خارج من درك حد از اش گذشتگی خود از با توأم عشقِ عظیم حجمِ این



461 
 

 ! بکنه خواد می دلش غلطی هر سعید بذار...  نیست مهم برام...  عزیزم...  نجوا_

 . رفت عقب قدمی ، لرزید اش چانه

 رادمهـر ! ...  عشـقم  از حتـی ...  تـره  مهـم  چیـز  همـه  از مـن  بـراي  تـو  امنیـت  امـا ...  نباشه مهم تو براي شاید_
.  کـرد  آورده بـر  شـه  نمـی  رو آرزویـی  هـر ...  امـا  باشـم  تـو  کنـار  بتـونم  عمـر  یـه  که اینه من آرزوي بزرگترین

...  نکـردي  فرامـوش  رو مـن  وقتـی  تـا  و ونکـوور  برگـرد ...  رادمهـر  بـرو ...  شـد  نخـواهم  همسـرت  هیچوقت من
 ! برنگرد

 . شدم خیره مصممش چشمانِ به سکوت در لحظه چند

 . لرزاند می را دلم ته ، هایش گفته از اطمینان اوجِ این

 . ترسیدم نجوا پرواي بی و جدي روي از

 . کردم وحشت بود سکوت از پر ، رحمانه بی ها نفس از

 . کند متوقف جهان اقلیمِ هفت میان را خونین جنگ یک توانست می خواست می اگر زن این

 ! نماند باقی زنده زمین روي ایی جنبنده که بیاندازد راه جنگی چنان یا

 . زد سرم به فکري

 . جنگیدم می خودم روش به باید هم من ، بود جنگ این اگر

 "!  من به احساسش  "...  بود او قوت ي نقطه همان دقیقا ، نجوا ضعف نقطه

 . کشیدم عمیقی نفس و بستم پلک

 کردم زمزمه ؛ خونسردانه ، توانستم می که نهایتی تا

 ! باشه_

 . شد مبهوت نگاهش کوتاه ایی ثانیه فقط...  لحظه یک
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 . خواستم می را همین دقیقا من و نداشت را کلمه این انتظار

 . زدم را بعدي ي ضربه

 . کنم می فراموشت و ونکوور گردم برمی_

 . گشود موافقت به دهان اما افتاد رعشه به چشمانش نازنینِ هاي مردمک آن

 ! خوبه_

 . زدم می عمرم مدت تمام در که بود پوزخندي ترین دردناك داند می خدا و دادم تحویلش پوزخندي

 کـردم  دور ا ي زده حیـرت  چشـمهاي  مقـابلی  از کوتـاهی  قـدمهاي  بـا  را جسـم  امـا  گذاشـتم  جا را جانم گرچه
. 

 . گفتم زده یخ ، کنم نگاه سرم پشت به اینکه بدن و ایستادم بعد و شدم دور گامی چند

 ! شه راحت خیالت تا رم می بعدشم رسونمت می بیا_

 . نشست قلبم وسط جایی ، شد می نزدیک من به که قدمش به قدم لرزِ ، اما ندیدم اینکه با

 . افتادم راه برسد من به اینکه از قبل گام یگ

 . بودم قلبم با دردناکی کلنجارِ میانِ

 حـاال  " بگویـد  و بکشـد  آغـوش  بـه  محکـم  را او کوچـک  جسـمِ  و برگـردد  خواسـت  مـی  سرسـختانه  کـه  قلبی
 "!  بزن رفتن از حرف توانی می اگر

 ! لعنتی

 

 ]17:43 15.03.17[, ناجی نجواي رمان

 !؟ بود رفته گوري کدام زد می قلبش سر توي عمر یک که ایی یکدنده و سرسخت رادمهرِ آن پس
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 ؟ شدم می قلبم هاي کودکانه تسلیمِ داشتم چرا

 ... اما بچرخم سمتش به تا کردم مکث هم ثانیه یک حتی

 . دادم هول ماشین سمت را خود و کشیدم زمین بر پا زور به هم باز

 . کشید می کننده دیوانه فداکاريِ این از دست باید نجوا

 ! بود خودخواهانه زیادي کاري فدا این

 . کند دریغ من از را خودش ، من خاطر به توانست نمی

 ! نداشت حق

 ! بس و بود من مال فقط او

 ! ناجی براي...  نجوا

 ، کـنم  خـودم  نثـار  مشـتی  بـود  مانـده  کـم  کـه  حـالی  در ، کـنم  بـاز  او براي را در آنکه بی و رسیدم ماشین به
 . نشستم فرمان پشت

 قلـبم  ، جنگیـد  مـی  خـود  بـا  نباریـدن  بـراي  کـه  اش نشسـته  اشـک  به چشمِ و مبهوت صورت و میزان نا حالِ
 . بود آورده دهانم به را

بود نابرابري جنگ . 

 ! دفاع بی...  من و لجوجش معصومیت تمامِ با او

 ! بودم ام لعنتی خود...  عاشقی مثلث این در من رقیب که بود درناك خیلی

 . نزند مغزم با هماهنگی بی را حرفی تا گزیدم دندان زیر زبان و کشیدم چنگ به را فرمان

 . کوبیدم گاز بر پا قدرت تمام با و زدم استارت

 ! شکست می باالخره دختر این مقاومت
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 ! شکست می باید

 چنـگ  در را اش بیچـاره  کیـف  کـه  او دسـتان  بـه  دیگـرم  چشـم  و بـود  جـاده  بـه  چشمم یک مسیر طول تمام
 . فشرد می

 . بودم منتظر

 ! نگاه یک...  اشاره یک...  کلمه یک حتی منتظر

 . داشت نمی بر و بود دوخته جاده به چشم ، مطلق سکوت در ، اما لجوج عاشقِ این

 ! بودم نکرده کشفش هنوز

 . بود مرز و حد بی هاي ناشناخته از پر نجوا

 ! باشد کشنده توانست می...  زیبایی اوج در که هایی ناشناخته

 . دیدم می عمرم طول در که بود قلبی ترین عجیب دختر این قلب

 . باشد هم با توأم ، جهان قلب ترین رحم بی و ترین عاشق توانست می اوِ  قلب

 . داد ادامه زهرآلودش سکوت به ، مسیر تمام

 ؟ بزند حرفی خواست نمی یعنی

 ؟ کرد می مقاومت هنوز چطور

 !؟ ریختم می فرو داشتم من چرا پس

 !؟ بود شده عوض ما جاي

 . بکوبد ترمز بر اش خانه مقابلِ در که کردم مجبور را خودم پاي زور به

 ! واي...  خدایا واي

 . چرخید من به رو سرش ، شد متوقف که ماشین
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 ! حتما...  گفت می چیزي حتما ، آمد هیجان به قلبم

 . انداخت ، بودم زده زل فرمان به سختانه سر که منی به عمیق نگاهی

 .. انتظار از امان

 . بپرد بیرون حلقم از بودم منتظر لحظه هر ؛ زد می هزار روي قلبم

 ... دیگر بگو

 ... جانم بگو

 ! بگو

 . کرد گیر سینه در من نفس ، کشید عمیقی نفس

 ! رادمهر خدانگهدار_

 . بود یخ آب از اقیانوسی در ناگهانی شدن ور غوطه شبیه حسم

 . بست سرش پشت را در و شد پیاده ، کنم باز دهان آنکه از قبل

 . گرفت نظر زیر قدم به قدم را رفتنش ام زده حیرت چشم

 ".  طرفم به چرخد می...  ایستد می حتما "

 " ؟ رود می دارد هنوز چرا پس لعنتی "

 . شد آوار سرم بر کوهی مثل حقیقت ، گذاشت خانه داخلِ قدم و انداخت در به که کلید

 "!  بود من از تر سرسخت او "

 

 ]00:06 17.03.17[, ناجی نجواي رمان

 دوازدهم_و_صد_پست#
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*** 

 » بعد روز هشت و سی «

 : نجوا

 ! هم من ، کشید می را آخرش هاي نفس پاییز

 . آمد می سیاه مرگی تیزِ و تند بوي با زمستان

 ! بود رفته رادمهر

 . نداشتم او از خبري که بود روز هشت و سی درست

 . بود رفته او...  اما رسید می نظر به ممکن غیر درکش و سخت باورش اینکه با

 . بودم مانده معلق ، زهراگین غمی و تلخ شادي یک میان من

 . کندم می جان ، نبودنش آوار زیرِ...  سویی از و برود که خواستم می خودم سویی از

 . ام گذشته وارِ دیوانهِ  حال به بودم برگشته

 گـردي  برمـی ...  کـردم  غلـط  " بگـویم  و بگیـرم  تمـاس  او بـا  و بـردارم  را موبـایلم  بود رفته پیش دستم بار هزار
 " ؟

 . افتادند هم جان به قلبم و مغز هربار اما

 ! مسئله ترین مهم من براي او امنیت و بود امنیت او براي ، من نبودن

 ... اما کرد قبول را رفتن راحتی به دیدم که داشت درد

 ! کرد قبول که شکر را خدا

 ! زمان...  زمین...  آسمان



467 
 

 . بودند رفته همه او رفتنِ با انگار اصال

 . نبود پاسخگو گرفتم می تماس امینی دکتر با هرچه

 . بود شده خارج دسترس از هم علی ي شماره

 ! هیچ و بودم گرفته تماس هم مهتاب با نارضایتی اوجِ در حتی

 . بود خاموش هم او خط

 . افتاد می هم با بد اتفاقات تمامِ بار هر چرا کردم نمی درك

 . باشد آورده انها سرِ به بالیی سعید ترسیدم می

 ایــن میــانِ در او حــداقل کــه ؛ باشــم راضــی رادمهــر رفــتنِ از بیشــتر و بیشــتر شــد مــی باعــث تــرس ایــن و
 . نبیند آسیب من زندگی ي مخمصه

 مطلـق  سـپیدي  توانسـت  مـی  او بـراي  امـا  بـود  سـیاه  سـیاه  سـیاه  ، مـن  بـراي  رفتـنش  گرچـه  و رفـت  رادمهر
 . بود کافی من براي همین و باشد

 . شدم خیره پوش سفید خیابانِ به پنجره از

 . بود آمده زمستان همیشه از زودتر امسال

 . نداشت زندگی بوي زمستان

 ... بود دلتنگ

 ... بود دلگیر

 ... بود سیاه

 . چرخاندم دست در قلم و کشیدم آهی

 . خواست می نوشتن دلم
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 . کرد می آرامم که کاري تنها

 ... اما ، بخواند او و بنویسم من خاست می دلم

 سرکشـم  دلِ تـا  بـودم  کـرده  پـاك  ادبـی  انجمـنِ  آن از را ام کـاربري  حسـاب  کـه  شـد  مـی  ایـی  هفتـه  سه دو
 . نزند سرش به او براي نوشتن هوسِ

 . شدم عضو انجمن آن در که کردم اشتباه هم اول همان از

 . شدم می رادمهر زندگی وارد نباید وقت هیچ من

 . نبودم بهشت الیق من اما بود بهشت بودنش

 . انداختم شب سیاهی به دیگري نگاه

 . زد می ذوق توي بدجوري ، خیابان آنسويِ...  او خالیِ جاي

 . درخشید نمی هم ایی ستاره حتی...  نبود خبري هم ماه از

 . بود یکدست سیاه شب

 . دوختم ، بودم گذاشته زانو بر که دفتريِ  کاغذ سفیدي بر چشم و انداختم سرپایین

 : نوشتم و چرخاندم قلم

 عالیحضرتم"

 که بودم شنیده

 ... نیست رنگی سیاهی از باالتر

 ... آري

 ! نیست

 ... که فهمیدم زمانی از را این
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 ! شد گم ماه

 ... است مطلق سیاهی آسمان ، شبها این

 ... رسد نمی پروین ي خوشه به دستم دیگر

 ... نیست ها ستاره از خبري اصال

 ... رفتی که شب همان

 ! کردند سقوط یک به یک

 ... زندگی مدار در حال

 ... ام ایستاده تو به نقطه ترین دور

 است سیاه چیز همه

 ... و سیاه 

 ... و سیاه 

 ! سیاه 

 ... آید می مدام شب

 ... فلک چرخ در که است زمانی دیر

 ... ام کرده گم را روز

  کردي جمع را نور

 ... رفتن هنگام و

 . بردي خود با  ، بارت کوله در 



470 
 

 ... شده ساعاتی روزگار و

 ... مرگ از پر هاي شب تاریکی در که

 ! گذرد نمی

 ... آري و

 ... فهمیدم وجود تمام با من

 ... سیاهی از باالتر

 "!  نیست رنگی

 . بستم را دفتر حوصله بی و انداختم زمین روي را خودکار

 . نداشتم را کاري هیچ ي حوصله

 .نشست نمی دلم به دیگر هم هایم نوشته حتی

 . بردم فرو بالشت در سر و انداختم تشک روي را خود و رفتم تخت سمت و برخاستم پنجره کنار از

 ؟ بود کجا االن رادمهر

 . نوشید می خود ي خانه ي گرفته برف بالکن در را اش صبحانه ي قهوه داشت حتما

 ؟ کند فراموشم بود توانسته

 !؟ توانست می واقعا یعنی

 ؟ نه...  بتواند که بود خوب

 ؟ خواستم نمی را همین مگر

 ؟ نکردم رد را اش خواستگاري خاطر همین به مگر اصال



471 
 

 ! باشم همسرش خواست من از...  کامیاب رادمهر...  او...  کرد خواستگاري من از...  او

 . خندیدم عصبی

 ! خدایا

 . کردم رد را عزیزمِ" کامیاب. ر " خواستگاريِ من

 . شدم می دیوانه قطعاً ، مردم نمی ، عصبی فشار این زیر اگر

 . خورد زنگ موبایلم که بودم ور غوطه ریخته هم به افکارِ همین میانِ در

 بیــرون کیـف  داخـلِ  از را موبایـل  و کــردم آویـزان  تخـت  از دسـت  و کشــیدم بیـرون  بالشـت  از سـر  سراسـیمه 
 . باشد رادمهر اینکه خیال به ، کشیدم

 ! بود امیدوار هنوز ام بیچاره دلِ

 . بپذیرد را آن خواست نمی دلش مغزم که امیدي

 . دوختم چشم ، شد می خاموش و روشن ، کوشی کوچک ي صفحه بر که نامی به و مالیدم چشم

 . برد فرو هم در را صورتم ، علی نام

 ! عجب چه

 . بشوم نگران دارد امکان هم من که افتاد یادشان باالخره مدت همه این از بعد

 . زدم را تماس اتصال ي دکمه ، هم در اخمِ با

 . آقا علی سالم_

 . پرسید مقدمه بی

 ؟ کجایی نجوا _

 . خوردم جا
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 . است نبوده دسترس در مدت این چرا داد می توضیخ بعد و پرسید می را حالم اول باید قاعدتا

 ؟ چی_

 . بود گنگ لحنش
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 ؟ کجایی نگفتی...  رفت یادم سالم...  ببخشید_

 .  لنگید می شدت به مکالمه این جاي یک ، پیچید هم در دلم

 بودین؟ نپرسیده رو این قبال مگه ، داداشش و دلنواز ي خونه_

 . داد پاسخ هول هول

 . اونجایی هنوز بشم مطمئن خواستم فقط...  چرا...  چرا_

 . افتاد تالطم به قلبم

 ؟ شده چیزي ؟ مگه چطور_

 . کرد مکثی

 .  دارم برات خوبی خبراي راستش...  آره...  خب_

 . چسبیدم دستی دو را گوشی و دادم باال ابرو

 ؟ خبري چه... چـ_

 . کشید کشدار و عمیق نفسی

 . پیشت میارمش دیگه روز سه دو تا ، آوردیم بیرون خونه اون از امینی دکتر کمک با رو طاها_

 . ایستاد تپش از یکباره قلبم
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 !؟ شنیدم می چه...  خدایا

 

 ]17:51 17.03.17[, ناجی نجواي رمان

 سیزدهم_و_صد_پست#

 . نشستم تخت روي و برخاستم ارادي غیر واکنشی در

 ؟ تونستین چطوري...  چطوري...  چـ_

 . کرد مکثی

 اینقـدر  مـن  کـه  حـالی  در ؛ کنـد  مـی  معطـل  دراینقـ  سـوال  هـر  بـه  دادن پاسخ براي اینقدر چرا فهمیدم نمی
 . بودم شنیدن محتاجِ و مشتاق

 . کرد کمک هم امینی دکتر ، شد تر راحت مقدار یه کارمون همینم براي...  ماموریت رفته...  سعید_

 . انداخت جانم به لرز سعید اسم

 ؟ نمیارینش رو طاها فردا همین چرا خب_

 . کشید آهی

 . گیرم می تماس باهات بازم ، باشه دسترس در گوشیت ، شه می چی ببینم باید_

 شود؟ می جهان دلِ ترین طاقت بی بیاید میان به که طاها اسم ، من دلتنگ دلِ این دانست می چه او

 . کنین خبرم زود خدا تورو اما...  باشه_

 . کرد معطل دادن پاسخ براي هم باز

 . راحت خیالت...  باشه...  باشه_

 . داد خاتمه را تماس زده هول خداحافظی یک با و
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 . بود شده خشک گوشم کنار موبایل با که دستی و دیوار با خیره نگاهی ماندم من

 ؟ باشد کنارم در طاها حضور از باالتر توانست می چیزي چه

 . بجنگم توانستم می دنیا این در دردي هر با ، بود اگر طاها

 . کرد می عالم زنِ ترین قوي به تبدیل را من طاها

 . کشیدم می دوش به را رادمهر نبودنِ بارِ تر راحت ، داشتم را او اگر

 . کردم می زندگی را بودن زنده واقعا...  او با

*** 

 . انداختم ساعت به نگاهی و برخاستم تخت روي از خوابالوده 

 . شد کوبیده سرم بر پتکی مثل " دقیقه شانزده و هشت"

 . رساندم می مجله دفتر به را خودم نُه تا باید

 . کردم تن پالتو و کشیدم سر به مقنعه ، باشد پریده سرم از خواب کامال آنکه بی

 . شوم مطمئن ام مقنعه بودنِ مرتب از تا انداختم آینه به گذرا نگاهی

 بـه  همیشـه  از تـر  خمـار  و پریـده  رنـگ  صـورتم  بـود  شـده  باعـث  ، گذشـته  شـب  آورِ عـذاب  و پریشـان  خواب
 . برسد نظر

 داده دسـت  از را اثرشـان  ، هیجـان  حجـمِ  آن بـا  انگـار  هـا  قـرص  ، بـود  شـده  متعـادل  نـا  شدت به قلبم ضربان
 . بودند

 . باشد داشته حالم بی حالِ به تاثیري بلکه کشیدم عمیق نفسِ بار چند

 . زدم می گول را خودم داشتم تقریبا...  ولی ست فایده بی دانستم می خوب

 . رسیدم نمی صبحانه خوردنِ به اما بودم گرسنه
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 . برداشتم را کیفم و انداختم سر چادر و انداختم آشپزخانه به گونه التماس نگاهی

 . نداشت اهمیتی اما رفت می گیج سرم

 ! آورد می دوام باید بدن این

 . کردم چک را ام گوشی بار صد از بیش بشوم خارج خانه از اینکه قبل

 . نشنوم من و بگیرد تماس علی ترسیدم می

 . بدهم دست از را طاها دیدن ترسیدم می

 ...ترسیدم می

 ... ترسیدم می خیلی

 . افتادم راه به و بستم سرم پشت را در

 .کرد می نفوذ استخوان تا سرما ، بارید می برف هنوز

 . کند منجمد را زمین تا بود شده کار به دست قبل زودتر خیلی ، امسال زمستان

 . کشیدم آهی

 . بست یخ نفسم

 . گزنده و شدید رفتگیِ خواب یک مثل...  رسد نمی پاهایم به خون کردم می حس

بود افتاده جانم به عجیبی ضعف . 

 . خوردم می صبحانه براي چیزي...  کاش

 !؟ هیجان یا است گرسنگی خاطر به دانستم نمی

 . آورد می در پا از را من نباید بود هرچه اما
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 ! نه امروز حداقل

 ... کردم می نوازشش ؛ بوسیدمش می ؛ گرفتم می آغوشش در ؛ دیدم می را طاها اول باید

 . نداشت اشکالی دیگر مردم می اگر بعد

 ! کرد می غلبه من به مرگ نباید امروز

 لرزید می سرما از پایم و دست و بود کرده داغ مغزم

 . کنم حفظ را جانم بی پاهاي تعادلِ تا گرفتم دیوار به دست

 . نداشت جان هم دستانم اما

 . نرفت مغزم خورد به نیست خوردن شکست براي خوبی زمانِ االن...  گفتم خود به چه هر

 . داشت را دیگر قدمِ یک تابِ تنها تنم....  دیگر قدم یک فقط...  دیگر قدم یک

 . کشید پرده چشمانم بر ، خیس و تار سیاهی یک

 ! افتادم

 ! " نجوا " زد صدایم دست دور جایی از ، آشنا نهایت بی صدایی

 ... صدا این

 ... لحن این

 ... این

 ...! بهتر خودم از...  بیشتر خودم از ؛  شناختمش می

 ؟ باشد او شد می مگر...  او اما

 . انداخت طنین گوشم در سنگین و سخت دویدنی حالِ در گامهایی صدایی
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 . لرزید می شدت به که شد ختم منقطع بریده هایی نفس به ، گامها

 "وا...  نجـ "

 . برداشت ترك ، خود ي سینه در قلبم و او گلوي در نامم

 . کرد می صحبت دیگري زبان به داشت کسی ، او هاي زدن نفس نفس ي زمینه پس در

 ؟ بود انگلیسی

 !؟ فهمیدم نمی من چرا پس

 . بودم برنخواسته گذشته شبِ ملتهبِ خوابِ آن از هنوز شاید...  دیدم می خواب شاید

 . کردم باز را جانم بی پلک کوتاه ایی لحظه...  ایی لحظه

قصید می حدقه در چشمانم، مقابل اش زده باران بلوط . 

 ... بود او

 ! بود آمده او

 . شد سیاه دنیا

*** 

 : رادمهر

 . انداختم او به نگاهی حوصله بی و برداشتم فرمان روي از سر

 ! زنی می حرف چقدر_

 . کرد درشت چشم برایم

 ؟ شدنه عاشق طرزِ چه این آخه خب_
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 ! فهمید نمی واقعا او ، دادم تکان سري

 ! نیست مهم_

 . زد گره سینه به دست

 مـن !  کنـی  مـی  تعقیـب  دختـرو  ایـن  داري و اینجـایی  همـش  تـو  اومـدم  من روزه ده االن!  مهمه که معلومه_
 ؟ کنی می بازي که چیه باشک قایم این داري دوستش اگه دونم نمی

 . انداختم باال شانه

 . داره ادامه باشک قایم این که روزه ده از بیشتر خیلی_

 . کرد نگاهم امید نا
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 ؟! تو شدي عاشق مدلی این چرا حاال سال همه این از بعد_

 . گذاشتم فرمان روي را سرم دوباره

 زنـه  مـی  لطمـه  مـن  بـه  بـودنش  کنـه  مـی  احسـاس ...  عاشـقه  زیادي دختر این...  جیسون شناسیش نمی تو_
 . باشه کنارم خواد نمی... 

 . کشید آهی

 همـین  تـا  ؟ بمـونی  اینجـا  خـواي  مـی  دیگـه  چقـدر  ؟ چـی  آخـرش  ؟ کنـی  پنهـون  خودتـو  خواي می کی تا_
 . دادي دست از شرکت توي رو کارت االنم

 . کردم زمزمه و زدم فرمان روي

 ! کار باباي گور_
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 . داد باال ابرو

 ؟ میگی چی بفهمم تا نزن حرف فارسی ؟ گفتی چی_

 . گفتم توضیح به و دادم تکان " هیچی " نشان به سري

...  کنـه  مـی  رد رو مـن  اون بـذارم  پـیش  پـا  کـه  هـم  دیگـه  بـار  چند هر...  کنم تالش هم چقدر هر دونم می_
 . تره مهم هم من به عشقش از اون براي من امنیت چون

 . داد ماساژ را چشمهایش

 ؟ کنی چیکار خواي می پس_

 . پرسیدم می خودم از داشتم روز هشت و سی این دقایقِ تمام در که بود چیزي این

 . کشیدم هم در ابرو

 بـه  و رم مـی  رو تهـش  تـا  ذهـنم  تـوي  و کشـم  مـی  جدیـد  ي نقشـه  یـه  خـودم  بـا  دارم روز هر...  دونم نمی_
 . رسم نمی ایی نتیجه هیچ

 . نالیدم و سمتش به چرخیدم

 همـین  از و کـنم  پیـداش  نتـونم  کـه  جـایی  یـه  بـره  ، کـنم  ریسـک  دیگـه  بـار  یـه  اگـه  ترسـم  می دونی می _
 . بشم محروم هم دیدنش دورادور

 . کرد نگاهم متعجب و داد باال ابرو

 ! شنوم می تو از دارم رو حرفا این شه نمی باورم_

 . کشیدم آهی

 ! داشت حق

 داشـت  تفـاوت  آسـمان  تـا  زمـین  ، بـود  نشسـته  مقـابلش  حـاال  کـه  بیمـاري  مرد با شناخت می او که رادمهري
. 
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 . چرخاندم نجوا ي خانه در سمت چشم بدهم او به پاسخی آنکه بی

 . بودم نگرانش ، بود کرده دیر

 . بود بیتاب دیدنش براي چشمم

 ! دختر دیگه بیا_

 . شد باز خانه در دیدم که بود نشده تمام ام جمله هنوز

 . دوید استقبالش به نگاهم

 . خورد چشمم بر ایی تازیانه مثل صورتش ي پریده حد از بیش رنگ اما داشتیم او با زیادي ي فاصله

 !؟ نبود خوب حالش

 . رفت باال قلبم ضربان

 ؟ نبود دیرش مگر ؟ داشت می بر گام جان بی چرا 

 . یافت کاهش شدن قطع حد تا بعد و شد تند نفسم

 نداشت؟ تعادل قدمهایش چرا

 . ریخت فرو دلم در چیزي

 . زد چنگ من تابِ بی  قلبِ به ، دیوار جاي به دستش

 " دارد؟ نگه را تعادلت دیوار آغوشِ چرا...  جانم "

 "...  نباشم گاهت تکیه خودم اگر من باشم مرده "

 . داد هول را در و دوید دستگیره سمت دستم

 . همراهش به هم بیچاره من قلبِ ؛ کرد سقوط...  او و گذاشتم بیرون پا
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 . رفت ام دیوانه جانِ و قلب و مغز کف از اختیار

 ! دویدم...  زد فریاد را او نام اختیار بی ام حنجره

 

 ]18:50 17.03.17[, ناجی نجواي رمان

 .آید نمی بیرون ام نشسته گل به ي حنجره از بغضم

 پـر  پـر  گـل .شـد  خفتـه  فـرو  بغـض  جـایگزینش  و رفـت  نفسـم  دیـدم،  پـر  و بـال  بی اي پرنده بسان را تو وقتی
 شدي؟ پژمرده علف و آب بی صحراي در گلی همچو که شد چه را تو!ادراکم گلزار ي شده

 رفته؟ قهقرا به گردون ي دایره این نامرد مردان یا شکست تورا اینچنین روزگار دست

 شد؟ چه را تو

 !من بودن خوب حس

 .کنم می ممکن را، ات نشسته سٲي به آرزوهاي تمام را، ذهنت نامعادالت تمام برایت باشی

 .بس و بهشت داشتن همان بودنت که باش، فقط تو

 

 ) رادمهر زبان از نجوا براي] ( ع.زهرا[

 

 ]17:47 18.03.17[, ناجی نجواي رمان

 چهاردهم_و_صد_پست#

 . دوید من همپاي و شد پیاده سراسیمه ، من العمل عکس دیدنِ با هم جیسون

 . کردم طی را زمین ي کره تمامِ انگار ، نجوا به رسیدن تا
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 . ماند خیره لرزانش ي مچاله جسمِ بر چشمم ایی لحظه رسیدم که او به

 . داد دست از را اش گیري تصمیم قدرت ثانیه چند براي که بود پریشان آنقدر مغزم

 . بود شده ضعیف چقدر

 . فرستاد قلب به مستقیم چشمم از را آلود زهر نیشی حال آن در دیدنش

 . زد تلنگر ذهنم به جیسون صداي

 . بیمارستان ببریمش باید ، رادمهر بجنب_

 . بودم شده دیوانه

 ؟ کنم تماشا را دادنش جان و بایستم همانجا خواستم می گفت نمی جیسون اگر

 . گشود چشم ایی لحظه ، نشستم کنارش

 . شد خیره من به کوتاه ي لحظه همان

 . داشت حرف دنیا یک اما بود لحظه یک

 ؟ ها " بودي رفته کجا " از پر دنیا یک

 . آمد لبم بر من جانِ ، افتاد فرو دوباره که پلکش

 . کند کمکم زمین از نجوا کردن بلند براي تا آورد پیش دست و نشست کنارم جیسون

 . رفت باال اختیار بی صدایم

 ! نکن...  نه_

 . کرد نگاهم متعجب ایی لحظه

 ، مقــدس عبادتگــاه یــک از بیشـتر  حتــی ، اســت افتـاده  زمــین روي کــه کــوچکی جسـمِ  دانســت نمــی کـه  او
 . دارد حرمت
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 . گرفت وضو بار هزار باید او لمس براي که دانست نمی

 ! دانست نمی

 ؟ بخورد او ي شکننده جانِ به کسی دست کنم تحمل توانستم می مگر

 ! بس و بود من براي او تمامِ

 . شد خیز نیم و کرد باز چشم یکباره بلندي هین با که بیاندازم اش شانه زیر دست آمدم

 . ترسید خودش هم ، شدم شوکه من هم

 . آورد هیجان به را او و رسید مغزش به تازه ، کرد نگاهم که کوتاه ي لحظه آن در من تصویرِ که انگار

 . شد خیره من به ، بود زده بیرون حدقه از منتهی تا که چشمانی و شکسته و تند هاس نفس نفس با

 . کردم باز زور به را خشکم دهان

 ... آروم... عزیزم...  نجوا_

 پوشـش  را هـایش  نفـس  میـزانِ  نـا  ریـتم  و کـرد  دهـان  حصـار  و آورد بـاال  لرزیـد  مـی  بیـد  مثل که را دستش
 . داد

 !؟... تو...  تو_

 . شدم خم سمتش به کمی

 ؟ خوبه حالت...  باش آروم خدا رو تو..  خودمم...  خودمم...  آره_

 . درنوردید را صورتم ناباور ، نگاهش

 ؟ برگشتی چرا...  چـ_

 . بودم صدایش دلتنگ چقدر!  خدایا

 . نشست زهر طعم با لبخندي لبم بر
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 . دادم قورت زور به را بود آمده هایم دندان پشت تا که بغضی

 ! شب هر...  روز هر...  بودم همینجا من...  برگردم که بودم نرفته...  جانم_

 . حیرت از شد پر چشمش ، گرفت جان کمی نفسش

 . زدم خم طرفش به بیشتر

 بکشم؟ تونفس بدون تونم می مگه ؟ برم تونم می مگه...  شدم تو ي بیچاره من ؟ نجوا نمیبینی_

 . غلتید گونه بر چشمش از صدا بی اشکی

 . خراشید اشکش رد با قلبم

 کـه  آنقـدر  ، کنـد  فـرار  دسـتانم  میـان  از نتوانـد  هیچوقـت  کـه  محکـم  آنقـدر  ؛ کـنم  بغلـش  خواسـت  می دلم
 . بشود او ، من تمامِ

 ! بود شده دیوانه دلم

 . کشید خود سمت بیشتر را من اش جاذبه هم باز

 . آمدم خود به ؛ بود ایستاده معذب تر طرف آن قدمی که جیسون مصلحتیِ ي سرفه با

 ؟! بیمارستان ببریم رو خانوم نیست الزم دیگه نظرت به ؟ رومئو هی_

 مختصــر و داد تکــان نگریــد مــی او بــه ســوأل از پــر کــه نجــوا بــراي " ســالم " نشــان بــه ســري همانجــا از و
 . گرفت تحویل او از تعجب از پر جوابی

 خبـرِ  بـی  جـا  همـه  از پـايِ  بـه  بـود  کـرده  را او آغـوش  هـواي  دلـم  کـه  شـدت  همان به را ام شده مشت دست
 . کوبیدم خودم

 ! نشناس وقت هوسِ این به لعنت

 . چرخیدم جیسون سمت
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 . اینجا بیار رو ماشین برو ، چرا_

 قاپیـد  بـود  شـده  دراز او سـمت  بـه  کـه  دسـتم  از را سـوییچ  و کـرد  تأییـد  را حـرفم  سر با و زد کمرنگی لبخند
 . دوید ماشین سمت و

 . چرخید نجوا طرف به نگاهم باز

 . بود " ؟ چگونه " و " ؟ چرا " از پر صورتش هنوز

 ؟ بهتره حالت_

 . بود گیج چشمانش ، شکست می مدام نفسش ، نداشت رنگ صورتش ، بود ایی مسخره سوأل

 . بود سوأل همان رسید می نظرم به که چیزي تنها لحظه آن اما!  نبود خوب حالش یقیناً

 . داد تکان سري

 ... فقط...  خوبم_

بود صورتم مات . 

 . زد می موج چشمانش میان ، گیج و گنگ حسی

 . کرد رها کاره نیمه را حرفش

 مـرد  چـرا  ؟ ري مـی  نگفتـی  مگـه  ؟ نرفتـی  چـرا  ؟ رادمهـر  نکـردي  ولم خودم حال به چرا!  اومدي می نباید_
 ؟ نموندي حرفت پاي مردونه و

 . زد می ام ریشه به حرفهایش با و بود برداشته تبر انگار

 . ریخت فرو قلبم از تکه یک اش جمله هر با

 . گرفتم مغمومش صورت از نگاه و کشیدم هم در اخم

 . کرد متوقف ما قدمی یک درست را ماشین جیسون
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 . گفتم نجوا به غلیظ اخمِ همان با

 . نموندم حرفم پاي چرا که دم می توضیح بعد خوبه حال شم مطمئن تا بیمارستان بریم میاي اول_

 . کشید عقب کمی را خود

 . برو خدا رو تو...  برو هم تو...  برم جایی خوام نمی ؛ دارم ضعف کم یه فقط...  خوبه حالم من_

 . رفت باال قلبم ضربان

 . بود درآورده را کفرم ؛ اش عاشقانه لجبازي این

 . گرفت گر صورتم

 . شدم خیز نیم سمتش به

 . کشید عقب کمی را خود خورده ترس

 ! ترساندمش

 ! برود که است آن از بهتر بترسد!  بترسد بگذار ، نداشت اشکالی

 ! نکن بحث من با...  شی می ماشین سوار میاي!  نجوا بشنوم ایی دیگه حرف خوام نمی_

 . کرد نگاهم خیره حرفی هیچ بی لحظه چند

 

 ]17:47 18.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . کرد ذوب خودش میان در را روحم جوشید می چشمانش در که عشقی مذابِ

 . نبود درست میان آن در چیزي اما

 . نداشت وجود دیگر ، انداختم جانش به اول ي لحظه که ترسی

 . ایستادم و کندم زمین از زانو همراهش ، برخاست زحمت به و گذاشت زمین بر دست آرام
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 . کرد سپر سینه مقابلم

 ! نه_

 ! " چشم " گفت می باید

 ! قاطع و محکم حد این تا هم آن ؛ بگوید " نه " ، من لحنِ این جوابِ در توانست نمی کسی معموال

 . کردم نگاهش ناباور

 . برود که کشید را راهش و گرفت من از رو و چرخاند سر

 ! لعنتی

 . بود شده خیره کشمکش این به ، مات نگاهی با فرمان پشت که افتاد جیسون به ایی لحظه نگاهم

 . برسد نظر به زده حیرت حد این تا داشت حق

 ! شناخت نمی را " دیوانه عاشقِ منِ " این

 . شد کوبیده سرم بر ، شد می دورتر و دور که نجوا قدمهاي

 . گرفتم جیسون از چشم

 . دویدم سمتش به و دادم بیرون حرص با نفسی ؛ بود افتاده راه خیزان و افتان

 ! ببینم کن صبر! ؟ نه_

 . کردم سد را رفتنش راه و ایستادم مقابلش

 . کرد نگاهم زده یخ و ایستاد

 . است گرفته در ماندن و رفتن براي جنگی چه چشمانش عمق که دیم می خدا به

 . بیاید کوتاه که بود آن از تر لجباز فقط
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 . توپیدم او به هم در اخمِ با

 ؟ نجوا کنی می چیکار داري_

 . گزید ناجوانمردانه را لب

 ! دم می نجاتت دارم_

 ! لجباز دخترك

 . کوبیدم کنارم دیوارِ به را بود شده جمع که مشتی حرص با

 . گفت آخی و بست پلک دیوار، به مشتم برخورد ضربِ با و گرفت را دستم رد چشمش

 نالید

 ! نکن_ 

 . کرد خارج مغزم دست از را صدایم کنترل ، اش پریده رنگ و ترسیده صرت و مظلوم لحنِ

 . زدم داد

 ؟ نجوا کنی می من با اینکارو چرا_

 . شدم شوکه هم خودم ، خورد جا صدایم بلندي از

 .داشت شباهت فریاد به هم هنوز گرچه ، آوردم تر پایین را صدا ، آورد هجوم گلویم به سنگین بغضی

 !عاشقی؟ خودت فقط کردي فکر_

 .  رفت عقب کمی ، رفتم جلو گام یک

 ... اما...   بودي عاشق بدونم حتی من اینکه از قبل تو که درسته_

 . کرد می ور شعله ، ناگفته کلماتم و سوزاند می را گلویم ، آتشین ي گلوله یک مثل که بغض به لعنت
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 . کردم لرزیدن به وادار را حنجره زور به

 ! نداري حق ؟ فهمی می...  بذاري تنهام نداري حق تو...  نجوا عاشقتم منم_

 هـايِ  گونـه  چـون  تپـد  مـی  دارد همیشـه  از تـر  تنـد  کـوچکش  قلـب  دانسـتم  مـی  ، اشـک  از بـود  پر چشمش
 . زد می صورتی به ، اش پریده رنگ همیشه

 . گفت آرام و کرد جمع لب

 . تره مهم خیلی ما عاشقیِ حسِ از تو امنیت چون بمونم تو با تونم نمی ،من فهمم نمی...  رادمهر نه_

 . دادم تکان سري حرص با

 ؟ آره...  تره مهم من امنیت_

 سرسـختانه  هـم  بـاز  امـا  ؛ اسـت  نهفتـه  سـنگین  تهدیـدي  ، کـالم  ایـن  پـسِ  در فهمیـد  انگار ، کرد نگاهم مات
 . زد را خودش حرف

 ! آره_

 . نشست لبم بر پوزخندي

 خـورم  مـی  قسـم  خـودت  جـون  بـه  ، منـه  امنیـت  تـو  نبـودن  اگه...  بچرخیم تا بچرخ پس...  نجوا خب خیلی_
 و بشـین  حـاال ...  باشـه  نداشـته  معنـی  مـن  بـراي  امنیـت  دیگـه  کـه  کـنم  مـی  کـاري  امـروز  همـین  بـري  اگه

 !؟ ها ، بمیرم چطوري داري دوست...  کن تماشا

 .ترکید بلندي صداي با بغضش

 ! کن تمومش! ...  بسه خدا رو تو! ...  بسه...  نگو! ...  بسه_

 . بست را نفسم راه التماسش

 . نشد دور او و شدم نزدیک او به دیگري گام

 . بمونم زنده دم نمی قول نکنی قبولم اگه...  نجوا ببین رو من_



490 
 

 . دوخت چشم من به اشکهایش جاري سیلِ همان با

 . پرید کالمم قاطعیت از نگاهش رنگ

 ... رادمهر...  را _

 . نهادم بینی بر اشاره انگشت

 . خوام می جواب یه فقط و پرسم می سوال یه فقط...  نگو هیچی!  هیس_

 . دادم ادامه و کردم تر زبان به لب مکثی با

 شی؟ می من نجواي_

 

*** 

 

 ]17:47 18.03.17[, ناجی نجواي رمان

 : نجوا

 ! نیاورد دست به نداشت امکان ، خواست می زندگی در را چیزي اگر که بود مردي ، کامیاب رادمهر

 کـردم  نمـی  هـم  را فکـرش  هیچوقـت ... امـا  دانسـتم  مـی  ، نوشـت  مـی  که هایی واژه میان از را این عمري من
 ! باشم " چیزها آن " جزو روزي خودم که

 . خوردم شکست...  او جادوي و طلسم از پر نگاه و رنجورم قلبِ میانِ نابرابرِ جنگ در

 آنقــدر و گذاشــت ضــعف نقطــه همــان روي درســت را دســتش او و بــود مانــدش ســالم بــراي او از مــن گریــز
 . شد بسته دهانم که کرد تهدید مصمم

 ! شد همان گفت هرچه
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 سـمت  را مسـیر  شـد  راحـت  خیـالش  وقتـی  و بـرد  صـارمی  دکتـر  نـزد  احـوالم  بهبـود  از اطمینـان  براي را من
 . کردم نمی هم را فکرش حتی که کرد کج جایی

 . بودم ایستاده ام زندگی ي نقطه ترین باور قابل غیر در حاال و

 . داد می زندگی بوي وجبش به وجب که زیبا ي خانه یک راهروي در

 . لرزاند می را دلم ، نفسش هر که مردي مقابل

 . کردم نمی باورش...  که گویی و گفت حال در و

 . انداخت من جانِ به را صدایش داغِ ي شعله هم باز و داد تکیه دیوار به گنگ لبخندي با

 کنـیم  صـبر  جدیـدت  ي شناسـنامه  شـدن  آمـاده  تـا  کـه  زنـم  مـی  حـرف  مامان با...  نیستی راضی اگه...  اگه_
 ! باشی ناراضی تو ندارم دوست... 

 . کشیدم آهی

 . آمد می بدم کلمه این از عمري

 . بود آورده سرم به کلمه یک همین براي سعید که هایی بال تمام خاطر به مخصوصا

 ، او مـادرِ  زبـانِ  از کلمـه  ایـن  شـنیدنِ  بـا  حـاال ...  بـودم  ایسـتاده  رادمهـر  مقابـل  حـاال  ؛ کـرد  مـی  فرق حاال اما
 . نگرفتم تهوع حالت

 ! فهمید رادمهر و ترسیدم کمی فقط چرا دروغ

 . کند صحبت من با تنهایی که خواست هم خاطر همین به

 . کشیدم صورتم به دستی

 ؟ چیه خودت نظر_

 . کشید چنگ به را اش آشفته موهاي
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 سرسـام  کشـشِ  یـه  ربـا  آهـن  یـه  مثـل  مـن  بـراي  تـو ... دلم عزیز بینی نمی من چشم از رو خودت تو...  نجوا_
 . بدي نظر باید که تویی...  نیست مهم من نظر ، اینجا ؛ االن اما...  آوري

 . کرد می ایجاد پوستم زیر عمیق گزشی حرفهایش

 . نداشت را باورشان قدرت ذهنم که بود شده زده حرفهایی گذشته ساعت چند این در

 . رفت می غنج شنیدنشان از ام جنبه بی دلِ که حرفهایی

 . کرد مرور ، رادمهر مادر با را گذشته ي دقیقه پند مکالمات بار هزارمین براي ذهنم

 . بودم نشسته رادمهر کنار کمی ي فاصله با و مبل روي ؛ مادرش مقابل "

 . چرخید می ما میان مدام زن این مهربانِ نگاه

 . دخترم کردي قبول باالخره که شدم خوشحال خیلی_

 . زدم لبخندي شرمگین

 ؟ اندازد می اي مخمصه چه درون را پسرش دارد که دانست می

 خطـري  و سـعید  ي دربـاره  زن ایـن  آیـا  امـا  ؛ اسـت  گفتـه  مـادرش  بـه  را چیـز  همـه  که بود گفته قبال رادمهر
 !؟ دانست می هم کرد می تهدید را اطرافیانم و را من او جانب از همیشه که

 . ممنونم_

 . داد تکان سري زن

 یـک  و بکنیـد  اشـتباهی  اینکـه  از قبـل ...  کنیـد  فکـر  روش هردوتـون  خـوام  مـی  کـه  هسـت  ایـی  مسئله یه_
 . بشید پشیمون عمر

 . باشد شده غافلگیر آمد می نظر به ، چرخید رادمهر به رو زد می حرف او که مدتی طول در نگاهم

 . پرسید متعجبی لحن با رادمهر ، بدهم پاسخی من اینکه از قبل
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 ؟ اشتباه کدوم ؟ مامان بگی خواي می چی ؟ ایی مسئله چه_

 . شد خیره رادمهر به و کرد تازه نفسی زن

 بـه  تـو  شـدید  ي عالقـه  متوجـه  مـن  هـم  مـدت  تـوي  ، داده پـس  خودشـو  امتحـان  تو به نجوا عشق...  پسرم_
 برمیایـد  مشـکالت  پـسِ  از ببینیـد  و بشـید  مطمـئن  عالقتـون  و خودتـون  از بایـد  هنـوزم  امـا  ، شدم جان نجوا

 عاقـل  شـما  دوي هـر  دونـم  مـی  چـون  ، پیشـنهاده  فقـط  البتـه ...  دارم براتـون  پیشنهاد یه همین براي...  نه یا
 . محترمه من براي بگیرید دوتایی که تصمیمی هر آخر در و هستید بالغ و

 . دارد ذهن در ایی برنامه چه آرام که زن این بدانم که نبود دلم در دل

 . زد  زل مادرش به دوباره بعد و شد خیره ام نگرانی و  من به اي لحظه رادمهر

 ؟ پیشنهادي چه_

 . چرخاند ما هردوي میان نگاهی و کرد مکثی مادرش

 مـی  حاضـر  شناسـنامه  و گیـره  مـی  رو نجـوا  ي شناسـنامه  کارهـاي  پـیِ  وکیلمـون  کـه  زمـانی  تـا  من نظر به_
 نقـل  اینجـا  بـه  نجـوا  و بشـید  محـرم  موقـت  صـورت  بـه  کـه  بهتـره ...  کنید عقد دائم صورت به تونید می و شه

 شـما  دوي هـر  بـراي  احساسـی  لحـاظ  از مشـکلی  هـم  کنیـد  پیـدا  هـم  از بیشـتري  شـناخت  هـم  تا کنه مکان
 ! پیشنهاده یه فقط این...  گم می بازم البته... نیاد پیش

 . ریخت فرو قلبم

 . انداخت می سعید یاد به بدجوري را  من " موقت عقد " این

متوجه رادمهر نگاه شد من ي پریده  رنگ . 

 . گفت مادرش به رو

 . کنم صحبت نجوا با بگیریم تصمیمی اینکه از قبل ، نداره اشکالی اگه_

 . زد مهربانی لبخند زن
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 "!  حتما_

 . آورد خود به را من و زد چشمانم مقابل بشکنی رادمهر

 . بودم ایستاده او مقابل راهرو در هنوز

 ؟ یهو شدي غرق فکرت کجاي_

 . آمد کش لبم

 . کردم می فکر مادرت حرفاي به داشتم_

 . داد تکان نگرانی با سري

 ؟ نتیجه ؟ خب_

 . کردم تازه نفسی

 

 ]17:47 18.03.17[, ناجی نجواي رمان

 مـن  خواهـد  مـی  موقـت  عقـد  مـدت  ایـن  در کـردم  احسـاس  امـا  نگفـت  ، داشت قدرتمندي فکر ، آرام زنِ این
 تحمـلِ  پـس  از توانـد  مـی  بـوده  تنهـایی  طالـب  عمـري  کـه  پسـرش  بدانـد  خواهد می ، بزند محک را رادمهر و

 خوشـحال  را پسـرش  توانـد  مـی  بـال  از پـر  زنِ ایـن  بدانـد  خواهـد  مـی  ؟ بربیایـد  اش تنهـایی  غـارِ  در نفـر  یک
 ؟ دارد نگه

 . گفت نمی بیراه

 .  بود ما آزمایشِ براي گزینه بهترین این شاید

 مـن  بـراي  شـنیدنش  اگـه  حتـی ...  بـود  منطقـی  ایشـون  حرفـاي ...  کـنم  مخالفـت  مادرت با خوام نمی...  من_
 ! باشه سخت

 . پرسید داشت آن کردنِ پنهان در سعی سختی به که اشتیاقی با و داد باال ابرو
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 ؟ کنی می قبول...  یعنی_

 . انداختم پایین سر و خندیدم

 ؟ کی...  اما...  باشه..  بـ_

 . خندید

 !امروز همین...  بگی رو بله تو_

 . ریخت فرو هم من دل ، بریزد فرو ناگهان و خبر بی که خانه یک مثل

 . فشردم دندان زیر لب

 . باشه_

 . خندید تر بلند

 !خجالتی خانومِ عروس بله بگی باید_

 . شد مانعم ، جیب در موبایلم زنگ که بله بگویم خنده عمق همان با و کنم باز دهان آمدم

 . کرد ساختگی اخمی رادمهر

 ! ندادي حسابی درست هنوز مارو جواب باشه یادت...  خانوم بفرما_

 . کشیدم بیرون جیب از را موبایل و گرفتم بارانش ستاره چشمهاي از دل و دادم تکان سري

 . بکشم ایی خفه هینِ شد باعث " علی " نامِ

 . بودم تماسش منتظر چقدر

 . پرسید متعجب رامهر

 ؟ کیه_
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 . دادم جواب هول هول

 طاهـا  خواسـت  وقتـی  شـد  قـرار ...  بگیـره  اونـا  از رو طاهـا  تونسـته  گفـت  مـی  دیشـب ...  مهتابه شوهر...  علی_
 . بگیره تماس بیاره رو

 . داد باال ابرو

 . کردم متصل را تماس ، نماندم منتظر دیگر

 ؟ الو_

 . بود گرفته و خسته صدایش

 ؟ خوبی نجوا سالم_

 . آمد دهانم به قلبم

 ؟ آوردین رو طاها ؟ اومدین...  خوبم_

 . داد پاسخ عمیق نفسی با

 . راحت خیالت...  میارمش ، تهرانم 8 ساعت صبح فردا_

 . زدم چنگ را گوشی زده هیجان

 ؟ ببینمتون کجا...  ممنونم واقعا...  ممنونم...  واي_

 . کشید آهی

 ، نباشـه  اینـا  دلنـواز  ي خونـه  نزدیـک  مالقـاتمون  بهتـره  باشـیم  کـرده  رعایـت  رو احتیـاط  جانـب  اینکه براي_
 . کنم می اس ام اس برات رو آدرسش ، هست اطراف همون پارکی یه

کردم پاك را بود شده سرازیر چشمم از اختیار بی که شوقی اشک . 

 . ممنونم...  عالیه_
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 . داد خاتمه تماس به و کرد خداحافظی ضعیفی صداي با

 . بود زده زل من به متعجب هنوز رادمهر

 ؟ شد چی_

 . دادم توضیح او براي مو به مو را جرا ما شوق و هیجان از پر و کشیدم صورتم به دستی

 . رفت فرو هم در صورتش بعد و کرد فکر عمیق ؛ داد گوش دقت با

 . لنگه می کار این جاي یه کنم می احساس چرا دونم نمی_

 . پرسید ادامه در و داد باال ابرو و

 ؟  داري اعتماد یارو این به_

 . کردم نگاهش متعجب

 ؟ علی ؟  کی به_

 . داد تکان تأیید نشان به سري

 . کردم فکري

 . بودند پشتیبانم که بود سالها مهتاب و علی

 ! آره_

 .کرد نگاهم خیره

 ؟ مطمئنی_

 . کشیدم عمیقی نفس

 . صد در صد...  آره_
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 . شد باز اخمش

 ! کوچولوم پسر و خوشگلم همسرِ و من...  شه می کامل خونواده فردا حساب این با پس...  خوبه_

 ! او پرواي بی عشقِ این واي

 . نبرد را آبرویم ؛ ام آمده کش بناگوش تا لبِ تا انداختم پایین سر

 . خندید

 ؟ گی نمی رو بله ؟ خانوما خانوم شد چی ما جواب... خب_

 . شد قند از ایی کارخانه دلم

 . دنیا ي شده سابیده قند ي کارخانه ترین بزرگ

 . جنباندم دهان انگشتانم الي به ال از و پوشاندم دست با را صورتم

 ! بله_

 

 ]20:49 19.03.17[, ناجی نجواي رمان

  آخر_پست#

*** 

 : رادمهر

 . بود خدابیامرزم پدربزرگ نزدیک دوستانِ از ، علی محمد حاج

 . زد می را محله بزرگ مسجد آخرِ و اول حرف که دینداري و مهربان مرد

 ! زدنش حرف " شمرده ، شمرده " این جز به بود ایراد و عیب بدون مرد این چیزِ همه

 . شدي می معطل ساعتی بگوید را جمله یک خواست می وقتی
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 مــی اش انــدازه از بــیش ي حوصــله و صــبر همــان بــا را مــن زنــدگی جمــالت تــرین مهــم داشــت او حــاال و
 . آورد می باال همراهش به هم را من جان و خواند

 . چرخید می مدام نجوا و علی محمد حاج میان نگاهم

 . شود منفجر سینه درونِ داشتم انتظار لحظه هر که تپید می شدتی چنان با قلبم

 ! ترسیدم می نجوا از ؟ چرا دروغ

 . بشود پشیمان آخر ي لحظه در ترسیدم می

 . میرم می که دانستم می!  مردم می شد می پشیمان اگر

 ! بس و بود او خاطر به رفت می پایین که نفسی هر دیگر حاال

 باشـد  مـادرش  محتـاجِ  کـارش  هـر  انجـام  بـراي  کـه  ایـی  بچـه  پسر مثلِ ، او محتاجِ و بودم شده بچه ؟ کنم چه
. 

 . داشت نمی بر او تماشاي از دست چشمانم

ــا و رنگــی چــادر آن زیــر  یــک از ایــی هنرمندانــه نقاشــیِ شــبیه درســت ، اش اي فیــروزه ابریشــمِ روســري ب
 . بود شده فرشته

 . بیافتی خاك به ، مقابلش توانستی می راحت خیال با که ایی فرشته

 ! جسم من و بود جان او

 ! هیچ من و بود چیز همه او

 . بودم دادنش دست از ترسِ از پر که منی

 . نشست چشمانم میانِ مستقیم ، نازنینش نگاه تیر ، آورد باال سر

 . داشت گنگی حس
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 . غم و شادي میان معلق چیزي

 ! بارید می سیل که غمگین آنقدر و زد می قهقهه که شاد آنقدر

 . نداشت تمامی لعنتی اضطرابِ این

 . دلهره و ترس از بودم لبریز ؛ شد می تمام کی دانستم نمی ، بودم کالفه تشویش از پر حسِ این از

 . کشید بیرون عمیق ي خلسه آن از را من و نشست ام شانه به دستی

 . دیدم خود کنار را مادرم و چرخاندم نگاه

 . بوسید را ام پیشانی و زد لبخند پریشانم صورت به

 . پسرم گم می تبریک_

 . کرد فرار گلویم حصار از باالخره ، بود کرده گیر سینه در که نفسی

 . بود شده جاري صیغه

 ! شد تمام

 . کشید پر بود بد حسِ هرچه

 ! بس و بود من نجواي فقط حاال...  نجوا

 تبریــک ، بـود  رفتـه  فـرو  خـود  در عجیبـی  طـرز  بـه  کـه  نجـوایی  و مـن  بـه  رو و برخاسـت  علـی  محمـد  حـاج 
 . کرد رفتن عزم و گفت مختصري

 . دادم دست او با و کردم تشکر علی محمد حاج از و برخاستم مبل روي از

 . افتاد راه به او سر پشت ، حاجی ي بدرقه براي بعد و زد من به لبخندي مادر

 . چرخید نجوا سمت نگاهم
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 ي شـده  قفـل  هـم  در انگشـتانِ  بـازي  بـه  و بـود  نشسـته  مقـابلم  درسـت  کـه  واري فرشـته  ي پریـده  رنگ زنِ
 . کرد می نگاه دستش

 . بودم او نفسگیرِ شرمِ همین حریصِ من و کشید می خجالت جانم جانِ

 ! بود من همسر حاال اویی...  او

 . کند می جان داشت ، شیرین حقیقت این درك براي ام دیوانه ذهنِ

 . رفتم او سوي به و برداشتم قدم از قدم

 . بود انگشتانش به نکردنی باور سماجتی با هنوز نگاهش

 . ایستادم مقابلش

 ! هستی " من " بیشتر ، خودم از که حاال!  کن نگاهم

 ! کن نگاهم

 . کند بلند سر خواست نمی انگار لجبازِ  دخترك

 . کردم خم سر و کوبیدم زمین بر زانو مقابلش

 ؟ کنی نگاهم خواي نمی ؟ کامیاب خانومِ_

 . آورد باال سر و لرزید تنش

 . لغزید چشمانش خیسِ ي خورده صیقل حدید سنگ روي نگاهم پاي

 ؟ آورد می کجا از را اشک همه این

کرد مچاله را قلبم ، خیسش صورت . 

 ! کنی می گریه داري بازم که تو...  جانم_

 . کرد پاك آستین پشت با را صورتش



502 
 

 .. فقط...  من...  من! ...  ببخشید_

 . زدم شیرینش پریشانیِ این به لبخندي

 . چرخید بود مانده باقی اش گونه بر هنوز سرسختانه که اشکی قطره روي نگاهم

 . او وجود زاللِ اقیانوسِ از ایی قطره ، طلبید می را کوچک ي قطره یک آن لمسِ ، دلم ، وجود تمامِ با

 . بردم پیش دست

 . گرفت را انگشتانم رد لرزانش هاي مردمک

 . کرد متوقف صورتش از کمی ي فاصله با را دستم ، نگاهش ي معصومانه عمقِ آن

 . پرسیدم وار زمزمه و کشیدم جلو را خودم کمی

 ؟ هست اجازه_

 . انداخت پایین سر و گذاشت هم بر پلک تأیید به و زد نمکین لبخندي

 . آمد کش ، او لبخند از تابعیت به لبم

 . برد اسارت را سرکشش اشک و نشست او لطیف ي گونه بر انگشتم سر

...  او مقـدسِ  وجـود  بـا  انگشـتانم  سـر  تالقـیِ  از قبـل  تـا  کـه  انگـار  ؛ کـرد  عمیـق  نفسـی  مهمانِ را خود ام ریه
 ! نبودم زنده اصال...  کردم نمی زندگی اصال انگار ، کشیدم نمی نفس اصال

 امـا  ، عشـق  یـا  اسـت  شـرم  دانسـتم  نمـی  کـه  حسـی  از شـد  پر نگاهش ، گرفت گر و لرزید صورتش دستم زیر
 . برد تاراج به هم را من ي مانده ته آن بود چه هر

 و کشـیدم  بیـرون  را فیـروزه  انگشـترِ  و بـردم  فـرو  جیـب  در و برداشـتم  صـورتش  از کنـدن  جـان  بـه  را دسـتم 
 . گرفتم او چشمانِ مقابلِ

 ؟ کنی می قبول رو این دیگه حاال_
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 . شکست ، هم از را دستانش قفل آرام و گزید لب

 ! آره_

گرفتم دستانم میانِ را کوچکش دست . 

 ! اندازه این تا نه اما ، باشد سرد باید دستش که کردم می تصور همیشه

 . بود یخ قالبِ یک ، استخوانی ظریف دست این

 .  نشاندم انگشتش بر را انگشتر

 . کند جبران ، عمیق دمی باز و دم با را گرفته همیشه نفسِ آن که بود او نوبت حاال

 ... رادمهر_

 

 ]20:49 19.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . رفت غنج او لحنِ لطیف موسیقیِ با نامم ي کشیدهِ " الف " آن از دلم

 اش زده یـخ  پوسـت  بـر  عمیـق  اي بوسـه  و شـد  خـم  بـودم  گرفتـه  دسـتانم  در کـه  دسـتش  بر اختیار بی سرم
 . نشاند

 ؟ رادمهر جانِ_

 . افتاد لرزه به ، بوسه آن با لحنش

 ؟ بینم نمی خواب که بگو...  بینم نمی خواب_

 . فشردم دستانم میان بیشتر را دستش

 . بینی نمی خواب...  من نجواي بینی نمی خواب _

 *** 
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 :  نجوا

 . گذاشتم تخت کنارِ میزِ روي را گوشی و دادم خاتمه را تماس

 دلنـواز  بـا  بایـد  امـا  رسـید  مـی  نظـر  بـه  مسـخره  آن و ایـن  بـا  گـرفتن  تمـاس  کـه  بـود  دیروقـت  آنقـدر  گرچه
 توضـیح  تلفـن  پشـت  خواسـتم  نمـی  ، گـذرانم  مـی  دوسـتم  ي خانـه  را شـب  گفـتم  او بـه  ؛ کـردم  می صحبت

 . است کرده عظیمی تغییر چه ام زندگی روزه یک که بدهم

 . دادم می توضیح برایش و دیدم می حضوراً را او باید

 . شدم خیره بود شده داده تکیه دیوار به ، تخت از متر چند ي فاصله با که ایی آینه به

 ! بودم کامیاب خانم حاال...  ستوده نجوا...  من

 . نداشتم را درکش قدرت که بود حقیقتی این

 . بیند می خواب که زد می توهم مدام ام بیچاره مغز

 ؟ باشم خوشبخت اندازه این تا من شد می مگر

 ! آغوشم کنجِ ، فردا همین...  طاها و باشد همسرم رادمهر

 ؟ خواستم می زندگی از چه دیگر

 . ببینم آینه در را خود خندان صورت آمد می پیش کم ؛ خندید می آینه در تصویرم

 . شد باز بالفاصله و خورد در به ایی تقه

قامت بست نقش ، اتاق روشنِ و تاریک میانِ ؛ چهارچوب در ، رادمهر رشید . 

 ؟ بیداري... جانم_

 . شد باز عمیق لبخندي به لبم

 ؟ باشم خواب شد می مگر
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 ؟ آمد می ، بود او دیدن ي تشنه لحظه هر پیشه عاشق چشمهاي این به خواب مگر اصال

 ! بیدارم_

 . کشید عمیقی نفس

 ؟ تو بیام شه می_

  ؟ خواست می اجازه

 اجـازه  خـودش  اتـاقِ  بـه  ورود بـراي  ؛ بـود  خـودش  نـامِ  بـه  جـانم  و جسـم  تمام که ، بیدارم خوابهاي عالیجنابِ
 ! خواست می

 . خندیدم

 . تو بیا_

 . بست خودش سر پشت را در و شد اتاق وارد محکم اما شمرده قدمهایی با

 . نشست تخت روي مقابلم و آمد جلو

 . شد نمی پاك لبخندش

 ... نجوا _

 . داد ادامه و گرفت دستانش میان را دستم

 . منه مالِ دنیا ي همه حاال...  جانم منی آرزوي تمامِ_

 . لرزاند را دلم چیزي ، چشمانش عمقِ در

 . مرگبار وابستگیِ حسِ یک

 ! جسم به روح وابستگیِ شبیه چیزي

 ! باشد داشته ، من به هرگز او خواست نمی دلم و داشتم او به من آنچه شبیه حسی
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 . بود خطرناك اندازه این تا عشق

 . نیاید باال داشت امکان رفت می پایین که نفسم هر که منی...  من به مخصوصاً

 . دادم جا دستم دو میان را دستش

 ..  رادمهر_

 .  کشید تر جلو را خودش کمی

 ؟ رادمهر جانِ_

 . کشیدم عمیق نفسی

 . گیرد می من از جانی چه گفتنهایش " رادمهرِ  جان " این که دانست می چه او

 . کشیدم می که بود نفسی هر دلیل ، کرد می ام ارزانی مدام که ارزشمندش جانِ این

 . شدم خیره نگاهش ي پیچیده هم در اعماقِ به

 .  بدونی رو چیزي یه خوام می رادمهر_

 . پرسید و کشید تر جلو را خود

 ؟ چی_

 کـه  شـدم  مـی  مطمـئن  بایـد ...  گفـتم  مـی  بایـد  امـا  ، کـنم  خراب را خوشش حال که بود حیف ، کشیدم آهی
 . نشود سیاه روزگارش ؛ تپد نمی دیگر قلبم دید و شد بیدار صبح روز یه اگر که داند می

 . او عذابِ و رنج به داشتم را چیزي هر تحمل من

 بمیـرم  کـه  ایـی  لحظـه ...  سـال  صـد  چـه  کـنم  زنـدگی  روز یـه  چه بعد به حاال از بدونی خوام می...  رادمهرم_
 ! عاشقمی تو چون...  داره دوست رو من جانم عالیجناب چون...  عالمم زنِ ترین خوشبخت

 . کشید هم در اخم
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 کـار  خـوب  کـه  داره جـرأت  قلبـت  مگـه  ؟ بشـنوم  مـردن  از حرفـی  خـواد  نمـی  دلـم  نگفتم مگه...  دلم عزیز _
 ! ام گیري سخت رئیس من!  منه مالِ قلب این ؟ نکنه

 . خندیدم

 . بنشیند صورتش بر که دادم جرات دستم به

 . شد آب دلم آن زبرِِ  گزش از و نوردیدم در تار به تار انگشتانم سر با را اش زده جوانه تازه ریشِ ته

 جسـمه  ایـن  از تیکـه  یـه  هـم  مـن  قلـب  ، شـیم  مـی  عاشـقش  مـا  کـه  نیسـت  آدمها جسمِ این...  جانم ناجی_
 هـم  بهشـت  حتـی  مـردن  از بعـد  مـن  روح ، توئـه  عاشـقِ  کـه  مـنِ  روحِ...  افتـه  مـی  کار از روزي یه باالخره که

 ! تویی ، من براي بهشت چون ره نمی

 . شد تر غلیظ اخمش

 ! کن بس...  نجوا کن بس_

 حقیـر  هـاي  دسـت  زنـدانی  ، نفسـگیر  شـرقیِ  ي چهـره  آن حـاال  ، نشسـت  صـورتش  روي هـم  دسـتم  یکی آن
 . بود شده من

 اصـال ...  بـرو  و بـردار  خـودت  بـا  رو روحـم  ، مـرد  جسـمم  روزي یـه  اگـه ! ...  کنـی  گوش خوام می رادمهر نه_
 خـواهم  همراهـت  همیشـه  مـن ...  کـن  زنـدگی ...  بخنـد ...  بـده  نشـون  روحم به رو دنیا تمام...  جهانگردي برو
 ... من...  بود

 . داد هول خودش آغوش به را من و گرفت را کتفم دستانش ، کنم صحبت این از بیش نداد مهلت

 و بـرد  فـرو  موهـایم  در صـورت   کشـید  پـایین  سـرم  از بـود  مـادرش  کـادوي  کـه  را ام ایی فیروزه روسري آرام
 . نالید

 ! بسه...  کن بس_

 ... شدم کور ، شدم الل ، شدم غرق آغوشش تلخِ ي قهوه خوشایند بوي در غرق من و
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 ! بس و شد او یکباره چیز همه

 . افتاد آهسته دور روي چیز همه

 جـدا  جـدا  مـو  تـارِ  هـر  ،  سـرم  بـر  را انگشـتانش  بنـد  بنـد  حرکـت   ، بـود  کرده پیدا المسه حس انگار موهایم
 . کرد می احساس

 

 ]20:49 19.03.17[, ناجی نجواي رمان

 . بود شده او دستان حرارت دماسنجِ بدنم تمامِ

 ! کشید آغوش در بهشت ، را من

 . بود شده صبح کردم نگاه که را پنجره ، اما ساعت چند...  دقیقه چند دانم نمی

 . کوبید می گوشم زیر قلبش ضربان شکوه با موسیقیِ و بود او ي سینه روي سرم

 . کرد می نوازش را موهایم هم هنوز دستانش

 . او انگشتانِ میانِ من موهاي رقصِ در شد خالصه تنها ، عاشقانه التهابِ این تمام

ــا خواســت نمــی ؛ دیوانــه عاشــقِ مــرد ــنِ از ســهمی ؛ شــود ثبــت ام شناســنامه در نــامش کــه زمــانی ت  مــن ت
 . باشد داشته

 ! او هاي نوازش آرامشِ...  شد من سهم و من موهاي شد او سهم

 . زدیم حرف صبح خود تا

 ... گفتم من

 . نبود و بود آنچه هر از
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 عاشـقانه  هـاي  حـس  تمـامِ  از...  هـا  سـفیدي  از ، هـا  سـیاهی  از ، هـا  چـاه  و هـا  چالـه  از ، زندگی خمِ و پیچ از
 . گفت را داشت آرزو هرچه...  گفت او و ؛ او به ام

 ! کاشی حوضِ و حیاط با کوچک ي خانه یک

 ! یاس هاي بوته و انجیر درخت

 ... شعر کتاب یک

 ! کرده دم تازه چایی

 . کاج درختانِ میان در اي کودکانه هاي بازي تاب

 ... داشت نزدیک و دور آرزوهاي در آنچه هر 

 . کرد تصویر و گفت

 ! دیدم من و گفت

 . کشیدیم نقشه برایشان ؛ کردیم زندگی را آرزوهایمان ؛ شب تمام

 کـرده  زنـدگی  ؛ او کنـار  ، خیـال  در را عمـري  ، شـد  بسـته  چشـمم  او دسـت  هـاي  نوازش زیر که صبح نزدیک
 ! بودم

*** 

 توانسـتم  نمـی  کـه  بـودم  آلـود  خـواب  آنقـدر  ؛ کـردم  بـاز  چشـم  ام پیشـانی  بر عمیق ایی بوسه سوزشِ حسِ با
 ي انـدازه  بـه  زد مـی  لبخنـد  مقـابلم  کـه  او دلنشـین ِ  صـورت  ؛ نبـود  هـم  احتیـاجی  ؛  ببیـنم  درست را اطرافم

 . داشت دیدن ارزشِ دنیا تمامِ

 ! بخیر صبح_

 . خندید

 ؟ بگیریم تحویل دوستت شوهرِ از رو پسرمون بریم که شی نمی بیدار ، خوابالود خانوم بخیر صبح_



510 
 

 . کند تحلیل و تجزیه را او ي گفته مغزم تا کشید طول لحظه یک

 . کرد گیر نفسم

 . پریدم جا از فنر مثل

 ! واي_

 . گرفت را ام شانه

 . داریم وقت کلی...  عزیزم باش آروم_

 دل تخــت از کشــید مـی  دوش بــه را خــواب سـنگینی  هنــوز کــه سـري  و گــیج حــالی بـا  و دادم تکــان سـري 
 . کندم

 . کشیدم صورتم به دستی و برخاستم او خندانِ نگاه مقابل در

 . رفت می غنج من به ماتش نگاه از دلم

 مـی  محافظـت  شـدت  بـه  ایـی  مـوزه  در نایـاب  گرانقیمـت  جـواهرِ  یـک  بـه  دارد انگار که کرد می نگاهم جوري
 .  نگرد

 تماشـایش  مـات  اینچنـین  کـه  کسـی  ایـن  دلـم  عزیـز  آخـر  ":  بگـویم  و ببوسـم  را چشـمانش  خواست می دلم
 "!  است شده پایت زیر فرش جانش و دل که سالهاست ، شدي

 . رفت بیرون اتاق از و کند دیدنم از دل باالخره پوشیدم می مقنعه داشتم وقتی

 . زدم لبخند آینه به

 ! بود خوب خوبِ خوبِ حالم

 ! " شود نمی بهتر این از ":  بگویی اش درباره توانی می جرأت به که هایی " حال " آن از

 را ســینی و بازگشــت اتــاق بــه ،  رنگارنــگ هــاي خــوردنی از پــر ســینی یــک بــا رادمهــر نکشــیده دقیقــه بــه
 . گذاشت میز روي مقابلم
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 ! بفرما_

 . خندیدم ها خوراکی زیاد حجمِ به

 !؟ خبره چه_

 . داد دستم به و برداشت را شیر لیوانِ

 شـروع  رو متـأهلی  صـبحِ  اولـین  نخـورده  صـبحانه  همینجـوري  خـانومم  دم مـی  اجـازه  کنـی  مـی  فکـر  واقعا_
 !؟ کنه

 ! " متأهلی صبحِ اولین "

 ! باشد دامادها تازه شبیه آنکه بی ، بود رادمهرم متأهلی صبحِ اولین این اخ

 . پوشید چشم نداشت و داشت چه هر از من خاطر به که او براي بمیرم

 . کرد برداشت چه ام رفته هم در صورت از دانم نمی

 . کرد مرتب انگشتانش نوازش میان بود شده کج که را ام مقنعه از ایی گوشه

 ! بذاري بیرون اتاق این از رو پات دارم نمی نخوري تا ، خانوم نکن اخم_

 . بزنم لبخند شد باعث اش چهره آمیز شیطنت حالت

 . گفتم آرام و نوشیدم شیر از ایی جرعه

 ! چشم_

 .خندید دندانما

 . عزیزم آفرین_

*** 

 . کرد باز برایم را ماشین در



512 
 

 . بود شده سنگین ام معده

 . بودم نخورده صبحانه اینقدر عمرم طول تمام در

 . زدم غر نشست می فرمان پشت که او سر و نشستم ماشین داخل

 . شم می کیلو صد ماه یک ظرف بخورم صبحانه کنی مجبورم اینطوري روز هر اگه_

 . خندید

 !؟ خانوم بودي بلد زدنم غر شما مگه_

 . گزیدم دندان به لب گوشه و انداختم پایین سر

 . داد باال ابرو

 ...  مونده دلم رو ، بگم شد نمی نبودي زنم قبال_

 .داد ادامه گوشم زیر آرام و شد خم

 ! ها خورمت می...  نکش خجالت اینجوري_

 . کرد تپیدن به شروع وار دیوانه کالمش شنیدنِ از قلبم

 . شدم سرخ بناگوش تا

 !؟ حرفها این و جذبه همه آن با کامیاب رادمهرِ

 . گذاشت گاز روي پا و زد استارت خنده با

 . دادم رادمهر به را بود داده علی که آدرسی

 . بود خم و پیچ پر و طوالنی مسیر

 کـه  هـم  دنیـا  آخـرِ  تـا  بتـوانم  شـد  مـی  باعـث  طاهـا  گرفتن آغوش در دوباره در اشتیاقِ و بودن رادمهر کنارِ اما
 . کنم صبر شده
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 . بود دستم در رادمهر گوشی

 مــن بــه را عکسهایشــان همزمــان و کــرد مــی صــحبت ونکــوور در اش زنــدگی و دوســتانش مــورد در داشــت
 . داد می نشان

 . نکنم احساس را زمان گذر شد می باعث او با زدن حرف

 انـداخت  مـی  طنـین  گوشـم  در اش مردانـه  خـمِ  و پـیچ  پـر  بـمِ  صـداي  آن که همین ، بگوید چه نداشت فرقی
 .بود کافی ،

 طاهـا  ي دوبـاره  دیـدنِ  بـراي  مـن  اسـترسِ  شـدت  از خواهـد  مـی  دوستانش مورد در زدن حرف با دانستم می
 . بکاهد

 

 ]20:49 19.03.17[, ناجی نجواي رمان

 ندانسـتم  دقیقـا  و بـودمش  دیـده  دیـروز  کـه  اي رنگـی  چشـم  بـورِ  مـرد  ؛ بـود  جیسون مورد در حرفش بیشتر
 ؟ آمد سرش بر چه ؛ بیمارستان از برگشتن از بعد

 . رسید مقصد به ، طوالنی راه ان باالخره اینکه تا ، خنداند می هم را من و خندید می و گفت می

 . کرد توقف بود داده را آدرسش علی که کوچکی پارك مقابلِ درست

 . است تفریحی پارك یک که انگار نه انگار اصال ؛ بود کوري و سوت و خلوت جاي

 . کشید باال قلبم ضربان ، ماشین ایستادنِ محضِ به

 ! ام زندگی اتفاق ترین ترسناك و بهترین ، نبود کوچکی اتفاقِ طاها ي دوباره دیدنِ

 ؟ چه نشناسد را من اگر که کرد می مرور را کابوس این مدام فکرم

 ... باشد نداشته دوستم دیگر اگر

 !؟ نزند صدایم مامان هیچوقت اگر
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 ؟ بزند حرف توانست می اصال

 !؟ مامان گفت می کسی چه به

 ؟ نجوا_

 . کردم فوت بیرون به را تنگم نفسِ

 ؟ جانم_

 . لرزد می وار زلزله دستم که شدم متوجه تازه من و گذاشت دستم روي دست

 ...  کنارتم من...  نترس هیچی از...  عزیزم نترس_

 . پیچید کیفم داخل موبایلم پیامک صداي که گفت می را این داشت

 . برداشتم را خودم گوشی و انداختم کیفم داخل را رادمهر گوشی ، کردم باز را کیفم زده هول

 . گفتم رادمهر به رو اضطراب با و انداختم گوشی ي صفحه به نگاهی

 !ِ  علی_

 . گنگ و پریشان هیجانی از شد پر هم او چشمان

 . کردم باز را پیام

 . بود نوشته کلمه یک فقط

 " ؟ کجایی "

ــه را پیــام ــراي و دادم نشــان هــم رادمهــر ب  و نوشــتم را رادمهــر ماشــین مــدلِ و رنــگ و توقــف مکــان علــی ب
 . فرستادم

 زنـگ  کـه  بیانـدازم   نگـاهی  اطـراف  بـه  و بـازگردانم  کیـف  داخـل  را گوشـی  خواسـتم  ،  شـد  فرسـتاده  که پیام
 . خورد
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 . انداختم شماره به نگاهی و چرخاندم دست در را موبایل رفته باال ابروي با

 ! شناختمش نمی

 ؟ کیه_

 . کرد نگاه شماره به زده تعجب رادمهر

 . دادم باال شانه

 . شناسم نمی_

 . داد تکان سري

 . کرد ایمیل برام رو پسرت عکسِ که س شماره همون این...  پخش روي بزن...  بده جواب_

 . شدم خیره رادمهر به متحیر

 !؟ کرد می کمک من به که داشت وجود امینی دکتر جز به کسی

 . کرد درشت چشم برایم

 . شده می قطع االن نجوا بده جواب_

 . گذاشتم پخش روي را تماس و زدم را اتصال ي دکمه زده هول کالمش تلنگر با

 !؟ نجوا! ... ؟ نجوا الو_

 ... صدایش ، بود آشنا نا شدت به که اش شماره برعکسِ

 . شناختم می را صدا این

 . کرد می کار خوب خیلی مغزم صداي ضبط ي حافظه ، اما بودم نشده کالم هم او با زیاد گرچه

 !؟ عرفان_
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 بـرادرِ  عبـارتی  بـه  یـا  و صـالح  ي خالـه  پسـر  ، عرفـان  کـه  دانسـت  مـی  ، شـد  خیـره  من به سوال از پر رادمهر
 . اوست ناتنی

 مـی  کمـک  مـن  بـه  امینـی  دکتـر  همـراه  مـدتها  رادمهـر  ي گفتـه  به که ایی شماره پشت او صداي شنیدن اما
 . رادمهر براي هم و من براي هم ، بود باور قابل غیر واقعا ، کرد

 . شد شوکه شناختمش من اینکه از انگار هم عرفان خود

 . گفت بلند بعد و داد تحویلم دار مدت سکوتی

 ... بدونی باید رو چیزي یه...  اما...  ام کی من نیست مهم_

 را مـردي  محـوِ  تصـویر  ، چرخیـد  مـی  رادمهـر  متعجـبِ  چشـمانِ  و دسـتم  در موبایـلِ  میان نگاهم که همانطور
 همـه .. اش قـواره  و قـد  ، رفتـنش  راه کـه  مـردي ...  آمـد  مـی  ماشـین  سـمت  بـه  کـه  دیدم رادمهر سر پشت از
 . آمد می آشنا نظرم در وجودش ي

 . جنبید اختیار بی لبم

 ؟ بدونم باید رو چی_

 بـود  مانـده  ثابـت  ؛ آمـد  مـی  تـر  نزدیـک  و نزدیـک  ، گرفتـه  بخـار  ي شیشه پسِ از که مردي روي هنوز نگاهم
 . شد کوبیده سرم بر پتکی مثلِ عرفان صداي که

 ! کرده تهدیدش سعید...  نکن اعتماد علی به_

 بـر  و دویـد  ام بینـی  بـه  داغـی  خـونِ  آن شـدت  از و شـد  منفجـر  مغـزم  درون  واقعیـت  یـک  بزرگی به چیزي
 . شد سرازیر صورتم

 . پرید رادمهر صورت از رنگ

 . آورد هجوم قرارش بی چشمانِ به وحشیانه ترس

 . گرفت را ام شانه و پرید سمتم به



517 
 

 ؟ خوبی...  عزیزم نجوا! ...  نجوا_

 ! سعید...  شناختم را محو تصویر آن من و " سعید " گفت عرفان

 . زدم لب و رفت نشانه را رادمهر سر پشت دستم و افتاد دستم از نشده قطع گوشی

 ! سعید_

 و بـود  ترسـیده  شـد  جـاري  ام بینـی  از کـه  غلیظـی  خـونِ  از نـازنینم  مـرد  ، گـویم  مـی  چه نفهمید اما رادمهر
 . ماست انتظار در بینی ریزي خون یک از تر مرگبار چیزي دانست نمی

 . کشیدم هوار و زدم چنگ را اش شانه

 ... اینجا سعید! ...  سعید_

 از کسـري  در چیـز  همـه  آن از پـس  و شـد  بـاز  رادمهـر  طـرف  ، ماشـین  درِ کـه  بـود  نشـده  تمـام  حـرفم  هنوز
 ! افتاد اتفاق ثانیه

 آنقـدر  ،  کوبیـد  فرمـان  بـه  شـدیدي  ضـربِ  بـا  و کیشـید  عقـب  قـدرت  تمام با و گرفت را رادمهر گردن دستی
 . شنیدم را اش جمجمه استخوانِ داشت بر ترك صداي که

 .پرید بیرون ام حنجره از خفگی و جیغ میانِ صدایی

 . زد یخ تنم

 چانـه  تـا  و شـد  آغـاز  عزیـزم  مـرد  سـرکشِ  موهـاي  رسـتنگاه  از کـه  خـونی  باریـک  رد تصویرِ از شد پر چشمم
 آور سرسـام  دورانِ یـک  بـا  کـه  چشـمهایش  و چکیـد  رنگـش  کـرم  شـلوارِ  زانـوي  روي و کـرد  پیـدا  ادامه او ي

 . شد بسته

 . کشید بیرون ماشین از و گرفت هم با را ام شانه و دهان کسی

 . شد سیاه جا همه ؛ افتاد فرو پلکم ، شد محو پیچید مشامم در که تیزي و تند بوي در رادمهر تصویر

سیاه سیاه سیاه ! 
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 ]20:49 19.03.17[, ناجی نجواي رمان

*** 

 . است کرده ورم مغزم کردم می احساس

 . بودند کرده آویزان گردنم به کیلویی صد ي وزنه یک انگار

 . داد می شوري طعمِ دهنم

 . رفت می پایین و باال تنم در موذي درد یک شبیه چیزي

 . پرید می مدام و مدام پلکم

 . کردم باز چشم کالفه

 . بودم ماشین یک پشتی صندلی روي ؛ ماند ثابت ماشین یک سقف روي چشمم

 . شد می دیده سختی به ماشین داخلِ و بود تاریک هوا

 . دیدم فرمان پشت را قامت بلند مردي سرِ و چرخاندم سر

 . کردم زمزه اختیار بی

 !؟ رادمهر_

 . کرد توقف وحشتناکی تکان و صدا با ماشین

 . آمد خود به مغزم و خوردم جلویی هاي صندلی پشت به توقف این ضرب شدت با

 !! رادمهر...  سعید...  تماسش...  عرفان

 را مـن  و خـورد  صـورتم  بـه  سـختی  سـیلی  بیـایم  خـود  بـه  اینکـه  از قبـل  و کـردم  بلنـد  سـر  بلنـدي  هینی با
 . پیچید سرم در سعید هوار صداي ادامه در و انداخت صندلی روي دوباره
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 ! هرزه...  رادمهر و درد_

 . کرد باز را پشتی  در بالفاصله و پرید پایین ماشین از و کرد باز را در

 . ماند ثابت او خشمِ از کبود صورت به چشمم

 . کردم درك را او حضور تازه

 ! خر کره برسی کاریت کثافت به که تهران رفتی_

 . نشست صورتم بر و رفت باال مشتش

 . دواند ریشه استخوانم مغزِ تا بینی از سوزان دردي

 مـی  پـیش  کـه  دسـتش  امـا  اسـت  تـر  سـنگین  کـدام  او بـه  نسـبت  خشـمم  و تـرس  ترازوي میان دانستم نمی
 . زد تلنگر مغزم به را چیزي ام شانه گرفتنِ براي آمد

 را رادمهـر  حرمـت  نداشـت  حـق  سـعید  شـد  مـی  هـم  چـه  هـر  ؛ بـود  رادمهـر  نـامِ  به منِ  جسم و روح تمامِ "
 "!  بشکند

 . زدم پس زور به را دستش

 . کثافت نزن دست من به_

 . کشید بیرون ماشین از تکان یک با و و گرفت دست در را مچم پوزخندي با

 .  افتاد جانم به عمیق ترسی

 . بودیم گرفته برف و تاریک ایی جاده وسط جایی

 . برسد دادم به که نبود هیچکس اینجا

 شـید  خـرا  را روحـم  صـدایش  سـیلی  ضـربِ  از ناشـی  سـوت  میـانِ  و نشسـت  صورتم به دیگريِ  سنگین سیلی
. 
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 ؟ شدي دامن پاك دیگه رسید که ما به...  مردك اون بغلِ بودي رفته ماشین توي چطوري _

 . انداختم تف صودتش به ؛ آورد جوش به را خونم کرد رادمهر نثار که فحشی

 ! شرف بی شوهرمه اون_

 . کرد زمزمه و شد سست دستش لحظه یک

 !؟ شوهر_

 . بود نعمت هم غفلتش لحظه یک همان

 . گذاشتم فرار به پا و برداشتم ماشین در جلوي از را کیفم و کشیدم بیررون دستانش میانِ از شانه

 . کرد دویدن به شروع سرم پشت "!  کردي غلط " هوارِ با

 ! نباید...  رسید می من به نباید

 مهـم ....  بکنـد  خواهـد  مـی  غلطـی  چـه  قلـبم  نبـود  مهـم  اصـال ...  کـرد  مـی  همکـاري  قلبم اگر دویدم می تند
 . باشم زنده که زمانی تا نه الاقل...  نرسد من به سعید دست که بود این

 . جنگیدم می او از ترس با و دویدم می

 . زدم می صدا را رادمهر و دویدم می

 ... قلبم و دویدم می

 ! زد نمی دوتا ، زد می یکی قلبم

 ! زد می کند...  زد می

 ! زد می زیادي...  زد می

 . آمد نمی در نفسم

 . شد می بریده سر ، دندانهایم پشت ، کشید می گلو تا خوران تلو تلو را خودش که نفسی هر
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 . نبود آوردن کم براي خوبی وقت االن

 . کرد می تهدیدم و دوید می سرم پشت سعید که االن

 ! کرد می تهدید را چیزم همه

 ! آبرویم...  حرمتم...  جانم...  جسمم

 ؟ شنوي می خدایا

 ؟ بمیرم شود می

 ؟ برسد من به دستش آنکه از قبل

 ؟ خدایا شود می

 ! برسان را کردم می فرار آن از روز هر که مرگی آن الاقل...  نیست که گریز راه

 ! نجات...  خدایا

 

 ]20:49 19.03.17[, ناجی نجواي رمان

*** 

 : رادمهر

 ! بخورد ترك تنت استخوانهاي تمام که بلرزد طوري بدنت ستون چهار یعنی برانداز خانمان ي زلزله

 . بودم شده انداز بر خانمان ي زلزله خالصِ معناي...  من

 . دید می درست چشمم حتی نه و داشتم فرمان روي کنترلی نه

 . داشت درد مرگ حد سر تا سرم

 ... دید می تار چشمانم
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 . کردم می پیدایش اما

 . کردم می پیدایش باید

 . بود افتاده جانم به سنگین و سخت جنونی

 ... سعید اگر

 ... زد می دست نازنینم نجواي به شرف بی آن اگر

 ...  درید می را او پاك روحی اگر

 ... اگر

 ... اگر خدایا واي

 . بود بسته را گلویم راه بزرگ کوه یک ي اندازه به چیزي

 . خورد زنگ موبایلم

 . زد زنگ من به بار هزارمین براي جیسون

 .  بخواهم کمک او از رسید فکرم به گذشته روز که بود کسی تنها جیسون

 . پرسیدم من ، بزند حرفی اینکه از قبل

 ؟ بکنی کاري تونستی ؟ جیسون کجایی_

 . باشد شده مهرداد دامن به دست جیسون رسید می نظر به ، پیچید گوشی در مهرداد صداي

ــت رد داداش آره_ ــه رو  موبایل ــیله ب ــل ي وس ــیت دي آي اپ ــه روي گوش ــودم...  زدم نقش ــون و خ ــم جیس  ه
 . افتادیم راه داریم

 . کشیدم پوفی

 . مهرداد بجنب...  بفرست برام رو آدرس_
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 . شدم منتظر و کردم قطع را تماس

 . رسید دستم به زود خیلی پیامش

 ! سرم فرق بر بود طبقه هزاران برجِ یک آوار مثل پیام متن اما

 . فهمید آن تمامِ از را چیز یک مغزم اما بود دقیق متن

 " نجوا شهرِ نزدیکی جاده یک وسط جایی "

 !؟ باشد جاده یک وسط باید چرا

 ؟ کرد می چکار کشنده سرماي این در...  شهر از خرج من نجواي

 . گذاشتم گاز روي پا

 ماشـین  از حتـی  نـه  و بـودم  خـورده  چیـزي  نـه  بـودم  خوابیـده  نـه  ، دزدیدنـد  آغوشـم  از را نجـوا  کـه  دیروز از
 . بودم شده پیاده

 . چرخیدم می شهر میان سرگردان فقط

 . بود نامعلوم نهایت بی که مقصدي ، داشتم مقصدي باالخره حاال

*** 

 . کردم پاك آمیزد در هایم اشک با رفت می که را پیشانی سرد عرق آستینم پشت با

 . آمد نمی در نفسم

 . لرزید می تنم ستون چهار تمام ، هیچ که دست ، بود افتاده رعشه به دستانم

 ؟ گشتم می اش پی در غریب شهر این کجايِ

 ؟! هستم کجا دانستم نمی حتی لعنتی من

 ! خدایا! ...  خدا
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 ... اگر

 ... دانستم می که من

 . آورد نخواهد دوام تنهایی دانستم می

 ! نه...  نه

 . کردم می پیدایش باید

 ؟ کجا ؟ چطور اما

 ! واي...  من بر واي

 . شد می دیرتر گذشت می که لحظه هر

 . بود او نفسهاي قیمت به ثانیه هر

 ... آمدم می زودتر کمی اگر...  بودم یقه به دست خودم با

 ... کمی فقط...  کمی

 ... تر زود ساعت یک حتی شاید

 ! نه دیگر اینبار...  دیر نه اما ، رسیدم می باید

 تـر  جلـو  کیلـومتري  تـا  ماشـین  ، زدم مـی  ترمـز  بـر  زده یـخ  ي جـاده  آن روي اگـر  کـه  بـود  باال آنقدر سرعتم
 . رفت می پیش

 . نبود مهم هم مردم می اگر حتی ، نداشت اهمیتی دیگر اما

 ام تنهـایی ...  آرامشـم ...  کشـیده  اتـو  عطـر  خـوش  هـاي  لبـاس ...  داشـتم  دوسـتش  بیشـتر  جان از که ماشینی
 ! درك به بروند شان همه! ...  خودم...  ام زندگی... 

 . دادم می دست از را عزیزم اوي...  او...  اگر
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 . نداشت ارزش چیز هیچ دیگر ، نبود اگر او

 . بودم داستان بد آدمِ من که بود آنجا درست درد

 . کردم می بازي من را فیلم این سیاه نقش

 ! بس و بود من خاطر به افتاد که اتفاقی هر

 ... شکست و افتاد قلبی که دیر آنقدر ، آمدم خودم به دیر من

 ... بردند خود با و گرفتند را جانم که دیر آنقدر

 . کنند چالش زمین دل در ایی گوشه تا بردند

 ! من به لعنت اي

 ! ترسم به

 ! هایم نبودن به

 . افتاد شفیقم رفیق به ، شب تاریکی دل در چشمم

 . کند خود متوجه مرا تا زد می بال بال و بود ایستاده جاده کنار

 ؟ بود کرده پیدایش یعنی

 ؟ آباد ناکجا میان ، شکن استخوان سرماي این در

 . شد متوقف شدید لغزشی با خواستم می که جایی از تر باال خیلی ماشین

 . انداختم بیرون را خودم و کردم باز را در

 ... گذاشتم جا نرم و گرم ماشین داخل را ام پالتو که جهنم به

 ...  رفت می فرو گل در مچ تا ام زده واکس تازه هاي کفش که درك به 
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 ؟ خوردم می سرما

 ؟ مردم می

 ؟! داشت اشکالی چه

 ...  او

 . عزیزم اويِ

 . بود میان در او زندگی پاي

 . دویدم و برخاستم دوباره و افتادم بار ده ، لغزید پایم بار ده جیسون به رسیدن تا

 . بود کرده باز دهان ام پیشانی زخم

 . ریخت می دهانم به تلخی ترکیب اشک و خون

 . ریختم می اشک و دویدم می

 ... کندم می جان و دویدم می

 . مردم می و دویدم می

 . بود سرما این میان جایی نجوا

 ... من نجواي

 . شد مات من حال دیدنِ با پریشانش صورت ، رسیدم جیسون به زنان نفس

 ؟ خوبه حالت...  تو_

 ؟ بود مهم من حالِ واقعا

 . کشیدم داد
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 ؟ کردین پیداش...  نجوا...  بگو!  درك به من_

 را کوچـک  دسـتی  کیـف  یـک  و داد تکـان  دسـت  بـرایم  جـاده  سـوي  آن برفهـاي  میـان  از لنگـان  لنگ مهرداد
 . گفت بلند و گرفت باال

 ! همینه فقط_

 . گرفت کیف دیدنِ با نفسم

 . گرفت من از را تعادل و خورد زانوهایم به ترکشی مثل کیف آن تصویر

 . کردم سقوط

 . گرفت را ام شانه و کوبید زمین بر زانو کنارم جیسون

 ! نترس...  کنن می پیداش...  گرفته تماس پلیس با مهرداد_

 ؟ نترسم

 ! دانم نمی...  خودش و بود شده دفن ها برف میان اش دستی کیف

 

 ]20:49 19.03.17[, ناجی نجواي رمان

 ! بود رسیده دیر نجواِ  ناجی

 ؟ باشم خیال بی توانستم می مگر

 ... دویدم ها برف سمت

 ... کردم می پیدایش خودم

بکند نتوانست غلطی هیچ آخر و نگذارد تنها را او بود داده قول که ام لعنتی خود ! 

*** 
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 » بعد سال یک «

 . گرفت بازي به دست میان را انگشتانم

 ! اومده دستت این انگشتاي سرِ بالیی چه نگفتی آخرش_

 . خندیدم

 ! مونه نمی یادت که هوایی به سر اونقدر تو...  گفتم بار هزار_

 . خندید آمیز شیطنت

 ! بگو دوباره_

 . انداختم پایین سر

 . شکست پیش سال یک_

 . کرد اخم

 !؟ چرا ؟ هم با انگشتات ي همه_

 . کشیدم آهی

 ! انگشتام رو کوبید محکم رو در یه نفر یه _

 . کشید هینی

 . بوسید را انگشتانم و انداخت پایین سر و چرخاند کوچکش دستانِ بین را دستم

 ؟ کرد رو اینکار چرا_

 . خندیدم بریدم گوش تا گوش را زد می چنگ را گلویم که سنگینی بغضِ سرِ
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 مـی ...  بگیـرم  جونشـو  خواسـتم  مـی ....  بگیـرم  انتقـام  ، بـود  کـرده  اذیـت  رو تـو  کـه  نفـر  یـه  از خواستم می_
 بریـزم  خونشـو  آخـر  ي قطـره  تـا  خواسـتم  مـی ...  کـنم  لـه  رو بـود  خـورده  تو به اجازه بی که دستایی خواستم

. 

 . گزید لب

 ؟ شد چی بعدش_

 . کشیدم رنگش صورتی لطیف ي گونه به دستی

 ؟ کنیم مرور هامونو غصه خواي می چرا ؟ پرسی می چرا...  دونی می رو چیز همه که تو_

 . کشید آهی و گذاشت ام شانه روس سر

 . کنیم فراموششون تر راحت شه می باعث تلخ خاطرات مرورِ گاهی_

کردم پاك را بود نشسته چشمم ي گوشه که سمجی اشک . 

 نمـی  پـس  کاراشـونو  تقـاص  آدمـا  وقتهـا  خیلـی  ، واقعـی  زنـدگی  تـوي ...  زد زمـین  شه نمی رو آدما از بعضی_
 . بکنه کاري یه خدا باشی منتظر و بشینی باید...  دن

 . کرد نگاهم

 هـیچ ...  بگیـري  انتقـام  سـعید  از تونسـتی  نمـی  تـو  کـن  قبـول ...  گیـره  مـی  انتقـام  همـه  از تـر  سـخت  خدا_
 . حرفهاست این از تر نفوذ با و تر باهوش اون...  نبود اون علیه مدرکی

 . انداختم پایین سر

 الاقـل  خواسـتم  مـی ...  بگیـرم  انتقـام  خـودم  خواسـتم  مـی ...  رسـه  نمـی  آدما داد به موقع به هیچوقت قانون_
 . بگیرم ازش رو طاها ، بکنم نتونستم هم غلطی هیچ اگه

 . بوسید را دستم دیگر بار

 کشیدنت؟ درد روز هر قیمت به! ؟ مادرت جونِ روز هر شدن تهدید قیمت به ؟ قیمت این به_
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 . شد سرازیر اشکم ، شکست بغضم باالخره

...  نجـوا  آوردم کـم  جنگیـد  مـرگ  بـا  هفتـه  یـه  و بیمارسـتان  افتـاد  سـاختگی  تصـادف  اون از بعـد  که مامان_
 لیاقـت  بـی ِ  مـن ...  ضـعیفم  سـرِ  بـر  خـاك ...  نتونسـتم ...  بجـنگم  ایـن  از بیشـتر  نتونسـتم ...  آوردم کـم  خیلی

 . آوردم کم

 . بوسید را ام گونه

 یـادت ...  باشـی  آروم تـو ...  بخنـدي  تـو  خـوام  مـی  فقـط  مـن ...  گیـره  مـی  خـدا  رو انتقام...  رادمهر کن بس_
 . تره مهم چی همه از تو امنیت من براي ؟ رفته

 . داد ادامه و انداخت بیرون به هواپیما ي پنجره از نگاهی

 سـعید  دسـت  اینجـوري ...  بـري  مـی  خـودت  بـا  داري رو مـا  ي همـه  کـه  گرفتی رو تصمیم بهترین هم االن_
 دوسـت  خیلـی  مـنم  چـرا  دروغ...  تـره  امـن  ونکـوور  تـوي  هـم  مـادرت  جـاي  ، رسه نمی هیچکس به دیگه هم

 واســه...  زنــم مــی طاهــا بــه ســري رم مــی دزدکــی هــم گــاهی...  نگــی کســی بــه!  ببیــنم رو تــو شــهر دارم
 . نیست بدي مادر اون براي اما...  کرد بد من با سمیه...  شده مردي خودش

 . زدم هق و گرفتم دستانم میان سر

 . شد سیاه سیاه زندگی که کردم باورت دیر اونقدر...  رسیدم دیر همیشه من ؟ نجوا بخشیم می_

 .  چرخواند خودش سمت به را سرم و زد ام چانه زیر دست

 ! برف مثل...  سفیده جا همه...  نیست سیاه هیچی دیگه ؟ رادمهر نمیبینی_

 . خندیدم ام گریه میان

 لعنتـی  بـرف  همـان  زیـر  از وقتـی  او تـنِ  رنـگ  مثـل  سـیاه ...  دنیـا  عنصـر  ترین سیاه...  بود سیاه برف من براي
 . کشیدند بیرونش

 ؟ داري دوست سفید_
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 . خندید عسسل طعم به

 ! عاشقشم_

 . فرستادم ریه به شکسته پا و دست را عمیق نفسی

 ! برفیه اکثرا ونکوور_

 . کوبید هم به دست زده هیجان

 ! بهشت میریم داریم پس_

 . نشست گوشم به زد می حرف روشنک با که پشتی صندلی از ، دنیل صداي

 !؟ زنه می حرف کی با داره دایی ؟ مامان_

 . توپید او به بغض به روشنک

 ! دنی شو ساکت_

 ! ام شده دیوانه کردند می فکر همه...  ام شده دیوانه کرد می فکر دنیل

 ؟ بودم شده

 ؟ داشت اهمیتی چه

 کشـیدم  بیـرون  خـودم  دسـتان  بـا  ، برفهـا  میـانِ  از ، جسـتجو  روز شـبانه  یـک  از بعـد  را نجـوا  که بود این مهم
 ! آوردم خود با و گرفتم آغوش در

 . بگردیم را جهان هم با تا آمد من همراه نجوا

 . ماند باقی ، دوتا ما میانِ از که جسم یک در هردو
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 ! پایان
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 ! شب حوالی


