دس یک چطن بِ ّن صدى
صى جَاًي كِ اص دٍس ػالهت داد هؼصَهِ بَد .حافظِ هي ٌَّص بِ ًتيجِ قغؼي ًشسيذُ بَد كِ هؼصَهِ با خٌذُ گَل ٍ
گطاد ،ػالهت داد كِ یؼٌي ضٌاختن .اتَبَس ؿلـلِ بَد ،دستص سا تكاى داد اها ًتَاًست جلَتش بيایدذّ .دش دٍ رٍ صدُ
بِ ّن ًگاُ كشدین .چا ٍ پشسًگ ضذُ بَد .آسایص بِاش هيآهذ .آى ٍقتّا الؿش ٍ سًگپشیذُ بدَد .خَاّشّدایص ّدن،
ضكل خَدش بَدًذ .قلوي بَدًذ ٍ صَستّاي كطيذُ ٍ سًگپشیذُاي داضتٌذ .هَّاي ّوِضاى ّن بلٌذ بَد .گاّي بدِ
بْاًِ هَخَسُ چٌذ اًگطت هَّا سا كَتاُ هيكشدًذ اها اجاصُ ًذاضتٌذ اص آى كَتاُتش كٌٌذ.
چٌذ ًفش بييهاى فاصلِ بَد .با صذاي بلٌذ حال خَاّشّایص سا پشسيذم .پٌجتا خَاّش داضت .فاصلِ سٌيضاى یكدي دٍ
سال بَد .با پذسضاى تَي كاسگاُِ خاًِ قالي هيبافتٌذ .صذاي تقتق قاليبافي یک لحظِ قغغ ًويضذ.
هؼصَهِ خٌذیذ ٍ اص ّواى دٍس گفت اگش خيلي دلن هيخَاّذ اص حالطاى باخبش ضَم چشا دیگش بِ خاًِضاى ًويسٍم.
حياط باصفایي داضتٌذ ٍ اتا بضسگي كِ ّوِ تَیص جوغ هيضذًذ .آًا بشخالف دختشّایص چا بَد ٍ لُپّاي قشهدض
داضت .چطنّاي هْشباًص با صذاي خطٌص جَس دسًودي آهدذً .دِ ف دظ دختشّدایص كدِ ّودِ هحدل اصش حسدا
هي بشدًذ .دختشّا صباى تيض ٍ گضًذُ ضاى سا اص اٍ بِ اسث بشدُ بَدًذ .چيضّاي صیادي دٍس ٍ بشضاى بَد كِ هسخشُ كٌٌدذ
ٍ بخٌذًذ .ػاضق خٌذُّاي دستِجوؼيضاى بَدمّ .شچٌذ خَدم ّن اص ًيص ٍ كٌایِّایطاى دس اهاى ًبَدم .گداّي بدَ
هيبشدًذ كِ سًجيذُام .آىٍقت هْشباًيضاى حذي ًذاضتً .گشاى هيضذًذ كِ دیگش بِ دیذًطاى ًدشٍم .بدِ بْاًدِّداي
صیاد هشا بِ خاًِضاى هيكطيذًذ .یكي اص ایي بْاًِّا سا آًا فشاّن كشد .گفت كِ دلص هيخَاّذ سَاد یاد بگيشد ٍ هدي
هؼلن خيلي خَبي ّستن«هگش ًويخَاّي هؼلن بطَي .خب اص حاال توشیي كي».
ًوي ضذ حشفص سا صهيي اًذاخت .قبَل كشدم .دختشّا سا دٍست داضتن .هحلِضاى سا ّدن ّودييعدَس .بایدذ اص چٌدذتا
كَچِ پسكَچِ هيگزضتي تا بِ خاًِضاى بشسي.
هؼصَهِ جابِجا ضذ ٍ كوي ًضدیکتش آهذ .صذاي ؿشٍلٌذ یكي بلٌذ ضذ .حاال ف ظ یک ًفش هياى ها فاصدلِ بدَد .گفدتن
كاسم صیاد استً .پشسيذ كذام كاس .بِ جایص قيافِاي گشفت كِ یؼٌي حشفن سا باٍس ًويكٌذ.
« دیگِ ٍقت ًويكٌي بِ ف يش ف شا بشسي».
ّيچ ٍقت بِ ًظشم ًويآهذ ف يشًذ .خاًِضاى ضلَؽ بَد ٍ صذاي جيؾ ٍ داد بچِّا ّويطِ هي آهدذ .صىّداي ّوسدایِ
هشتب سشك هيكطيذًذ .پسش كَچکتش دُسداًِ بَد ٍ دهاس اص سٍصگاس دختشّا دسهيآٍسد .یكي تدَي حدَم هديپشیدذ ٍ
یكي گيس آى دیگشي سا هيكطيذ ٍ تَي ایي سشٍصذا ،آًا كلوِّایي سا كِ هيگفتن با لزت تكشاس هيكدشد .سدشصًذُ ٍ
باَّش بَد .صٍد یاد هيگشفت .قلذس ّن بَد .گاّي ٍسظ دسس سشِ ب يِ فشیاد هيكطيذ خفِ ضدًَذ .پدذسِ الؿدش ٍ ػصدا
قَستدادُ كِ هيآهذ ،بساعن سا جوغ هيكشدم ٍ آهادُ سفتي هيضذم.

چسبيذم بِ صٌذلي تا صى چاقي اص پطت سشم سد بطَد.
گفتن« :دلن بشاي خاًِتاى تٌگ ضذُ».
خاًِ ضاى چيضي داضت كِ دس خاًِ خَدهاى كوتش هيتَاًستن پيذا كٌنً .ذیذُ بدَدم كسدي اص چيدضي ضدكایت كٌدذ.
هـشٍس بَدًذ ٍ بِ كاس كشدًطاى هيباليذًذّ .ش كذام بِ ًَبت ،ساػتّا دس كاسگاُ ًيوِتاسیک كٌداس پدذس هديًطسدتٌذ ٍ
قالي هيبافتٌذ .اؿلب هيسفتن ٍ چٌذ دقي ِاي كٌاسضاى هيًطستن .یکباس خَاستن یادم بذٌّذ قالي ببافن .آساى ًبَد.
حشكات دستن بِ خٌذُضاى هياًذاخت .گفتٌذ ایيكاسُ ًيستن ٍ بْتش است بشٍم سش دسس دادًن .آًا صذاین هديكدشد ٍ
پاي چاقص سا بِ احتشام هي كوي جوغ هيكشد .با خجالت هيگفت كِ توام هطقّایص سا ًَضتِ است.
صًي اص سٍي صٌذلي بلٌذ ضذ ٍ پيادُ ضذ .صٌذلي خالي سا بِ صى بـلدستيام تؼاسف كشدم .هؼصَهِ ًضدیدکتدش آهدذ ٍ
كٌاس ّن ایستادین .هي بِ هيلِ باالي سشم چسبيذم ٍ اٍ باصٍي هشا گشفت ٍ ضشٍع كشد بدِ حدشف صدى .حَاسدن خيلدي
صٍد اص حشفّایي كِ هيصد پشت ضذ .دلن هيخَاست اص حال هي هيپشسيذ .یؼٌي كوي بيطتش اص حدالپشسديذى .بؼدذ
هي هيگفتن كِ حاال دیگش هي ًَیسٌذُام .اٍليي داستاًن دس هجلِاي چاپ ضذُ بَد ٍ فكش هيكشدم ّويي كافي اسدت
كِ خَدم سا ًَیسٌذُ بذاًن .دلن هيخَاست ّش عَس ضذُ ایي سا بِاش بگَین.
دس خاًِ آىّا بيص تش اص ّش چيض دسباسُ آسصٍّایواى حشف هيصدین .دختشّا هيخَاستٌذ بشًٍذ داًطدگاُ ٍ دسسطداى سا
اداهِ بذٌّذ ٍ هٌْذس ضًَذ .هي هي خَاستن هؼلن بطَم .اص آسصٍي ًَضتي چيضي ًوديگفدتن .ضدایذ ّدن آسصٍ ًبدَد.
بيطتش ضبيِ هيل بَد .خَدم ّن صیاد اصش سش دسًويآٍسدم اها اًشطياش سا دس دسًٍن احساس هيكشدم .حاال هْنتشیي
آسصٍین ػولي ضذُ بَد .دلن هيخَاست بذاًذ.
دٍ ایستگاُ هاًذُ بَد بشسن .حس هيكشدم ایي دیذاس تصادفي تكشاس ًخَاّذ ضذ .دلن هيخَاسدت ضدخآ آضدٌایي دس
ایستگاُ بؼذي سَاس ضَد ٍ با دیذى هي حيشت صدُ بگَیذ داستاًن سا دس هجلِ دیذُ است ٍ هؼصَهِ بدا تؼجدب بپشسدذ
هگش هي داستاى هي ًَیسن؟ خياالتي بَد كِ تٌذ ٍ تٌذ بِ رٌّن هيآهذ .هؼصَهِ اص حدال هدادسم پشسديذ .فكدش كدشدم
كاش اص حال خَدم هي پشسيذ .جَابي سشسشي دادم ٍ بالفاصلِ صدذاي جيدؾهاًٌدذ خدَدم سا ضدٌيذم« :هدي داسدتاى
هيًَیسن».
خٌذیذ.
«هي ّن قالي هيبافن».
یادم آهذ تَي دختشّا اص ّوِ حاضشجَا تش بَد .اص دّاًن پشیذ« :هٌظَسم ایٌِ كِ ًَیسٌذُ ضذُام».
ایي چيضي ًبَد كِ هيخَاستن بگَین الاقل بِ ایي ضكل هضحک.
گفت« :خَبِ فيلسَف ًطذي».

بِ لحي پشتوسخشش ػادت داضتن .اػتٌا ًكشدم.
«جذي هيگَین .داستاًن چاپ ضذُ».
گفت« :خَ ضذ گفتيٍ ،اال ًويداًستن .هي كِ هجلِ ًويخَاًن».
دس لحٌص خصَهت ًبَد .بيتفاٍتي بَد.
گفتن« :تَ كِ خَ كتا ٍ هجلِ هيخَاًذي».
باصٍین سا ٍل كشد ٍ هيلِ صٌذلي سا گشفت.
«حاال دیگش ًويخَاًن».
گفتن« :آًا چي؟ ٌَّص ّن آى كتابچِاش سا هيخَاًذ؟»
كتابچِ آًا سادُ بَد ٍ اص بس خَاًذُ بَد پاسُ ضذُ بَد.
«آًا ًويبيٌذ كِ بخَاًذّ .ش دٍ چطوص آ هشٍاسیذ آٍسدُّ .ويي سٍصّا بایذ ببشیوص بشاي ػول .پَلدذاسّا گشدًطداى
هشٍاسیذ داسد ها چطنّایواى».
خٌذیذ.
گفتن« :باص ّن قالي هيبافي؟»
«ًِ هثل قبل .جاي دیگشي كاس هيكٌن».
اص كاس تاصُاش گفت ٍ اص ح َ كوي كِ هيگشفت .صًي كِ صٌذلي سا بِاش تؼاسف كشدُ بدَدم ،سدشش سا بلٌدذ كدشد ٍ
پشسيذ« :هگش بيوِ ًيستي؟»
هؼصَهِ سٍ كشد بِ اٍ كِ تَضيح بذّذ؛ با ّواى دقتي كِ بشاي هي تَضيح هيداد .هات ٍ هبَْت ًگاّص كشدمٌّ .دَص
ّن گيج بياػتٌایياش بَدمً .وي داًن چشا فكش كشدُ بَدم چيضي كِ بشاي هي هْن است بایذ بشاي دیگدشاى ّدن هْدن
باضذ .دسكي بَد كِ هثل بش آهذ ٍ دس یک چطن بِ ّن صدى ّوِچيض اص ّن پاضيذ .گفت باص ّن بدشٍم خاًدِضداى .بدا
حَاسپشتي بِ تؼاسفص جَا دادم .خَدم سا اص هياى صىّا بيشٍى كطيذم ٍ پيادُ ضذم.

