کانال
ًضدیک کاًل هیسسین .تَی كاضالب تَی َّا پخص است .تیٌیام سا تا گَضِی سٍسشیام هیگیشم ٍ ؿش هیصًن.
«هشدم تؼطیالت آخش ّلتِ هیسًٍذ ساحل هذیتشاًِ ٍ ها ّن تایذ تیایین دم ایي کاًال».
ضَّشم هیخٌذد ٍ هیسٍد پیص ًگْثاى کاسگاُ کِ تَی حلثی آتص سٍضي کشدُ ٍ خَدش سا گشم هیکٌذ .دیَاسُّای
کاًال تِ دّاى تاص توساح هیهاًذ ،دّاًی کِ پش اص تتَى ٍ لجي ٍ آضـال استَّ .ا گشكتِ ٍ اتشی است .ضَّشم کٌاسم ساُ
هیاكتذ.
«تایذ کاس سا تِ ًگْثاى سلاسش هیکشدم ٍاال ساًذٍیچ کَكتن هیضذ».
آّستِ ساُ هیسٍد ٍ اص کاًال حشف هیصًذ .اص حشف صدى دس هَسد کاسش خستِ ًویضَد .دیَاسّای تتًَی کاًال سا ًطاًن
هیدّذ ٍ هیگَیذ کاس کٌذ پیص هیسٍد ٍ اگش ایي ّلتِ تاساى تثاسد کاسهاى صاس است.
اداهِ سٍدخاًِ تاسیک ٍ پشلجي است.
«کاس کثیلی است».
ّویطِ ایي سا هیگَیذ.
«کاس تْتشی پیذا تکٌن اص ایي جا هیسٍم».
اص اٍ كاصلِ هیگیشمً .گاّص تِ کاًال است.
«ّیچکس تَی کاًال تٌذ ًویضَد .اكـاًیّا ّن كقط چٌذ ّلتِ دٍام هیآٍسًذ .تیا جلَتش».
اص جاین تکاى ًویخَسم .دستن سا هیگیشد ٍ هیکطذ.
«ًتشس تیا جلَ .هیتیٌی سِ سٍص پیص »...
هیپشم ٍسط حشكص.
«قثال تؼشیق کشدی».
خَدش سا تِ ًطٌیذى هیصًذ.
«ًؼص یک هؼتاد سا پیذا کشدین .خَىتاصی کشدُ ٍ هشدُ تَد».
كاصلِام سا تا لثِ کاًال حلظ هیکٌن .هشدی کِ اص سٍتشٍ هیآیذ دستص سا تِ سیٌِاش هیچسثاًذ ٍ سالم هیکٌذ.
«ایٌجا ّوِ هشا هیضٌاسٌذ».
تِ هـاصُای کِ تاصُ سًگ خَسدُ اضاسُ هیکٌذ.
«ّویي كشدا پسكشدا ایٌجا هشؽكشٍضی ساُ هیاًذاصًذ .تاتایی کِ ایٌجا سا تاصُ اجاسُ کشدُ تاصُ اص صًذاى دسآهذُ تؼذ اص
پاًضدُ سال».
تا تیػالقگی هیپشسن چشا؟
دٍ دستی گلَیص سا هیچسثذ.
«صًص سا خلِ کشدُ».
آدسس پٌجشُای سا هیدّذ.

«تِ پٌجشُ ًگاُ ًکي .هتَجِ هیضَد .خاًن خَتی است .گاّی تشای کاسگشّا هیَُ ٍ ضیشیٌی هیآٍسد».
دٍتاسُ تِ حاضیِ کاًال ًضدیک هیضَین.
«یک لحظِ کِ ؿللت هیکٌی هیتیٌی کاسگشّا کاس کاًال سا ٍل کشدُاًذ ٍ تا دّاى تاص داسًذ تِ پٌجشُّا ًگاُ هیکٌٌذ».
تِ ساختواىّای تلٌذی اضاسُ هیکٌذ کِ پٌجشُّایی تا ضیطِّای کثیق داسًذ.
«صىّا ّن کِ هاضاهلل ًِ سحن داسًذ ًِ اًصاف».
گشسٌِ ٍ خستِامٍ .لی چاًِ ضَّشم گشم ضذُ .دستن سا هیگیشد ٍ تِ لثِ کاًال هیکطذ .یکذكؼِ هیایستذ ٍ قاُقاُ
هیخٌذد.
«کشهؼلی سا کِ هیضٌاسی».
«ّواى استاد تقلیذ صذا؟»
ضَّشم هیخَاّذ دّاى تاص کٌذ کِ هیگَین آسُ هیداًن .تاصُ خذهتص سا توام کشدُ .دسسخَاًذُ ّن ّست .چطنّایص
گاٍی است ٍ هَّای كشكشی ٍ سیاّص سا سٍی پیطاًیاش هیسیضد .صتل ٍ کاسی ّن ّست .سِ تا خَاّش داسد ٍ .حاال
ّن هیخَاّذ صى تگیشد».
ضَّشم خَضص هیآیذ اص حضَس رّي ٍ حاضش جَاتیام .تشاین دست هیصًذ.
«ّلتِ پیص ّویي جا تَد».
هیایستذ ٍ تِ کاًال سا ًطاى هیدّذ.
«اٍلص تشای دل خَدش هیخَاًذ .تؼذ کِ ًنًن تاساى تاسیذ یکذكؼِ دیَاًِ ضذ .آى آسهاتَسّا سا هیتیٌی .اص آى جا ضشٍع
کشدٌّ .ذی هیخَاًذ ٍلی سقصص قاطی پاتی تَد .خاسجی ٍ ٌّذی .هیپشیذ سٍی تلَکّای سیواًی ٍ کوشش سا اص
پطت خن هیکشد ٍ سٍ تِ آسواى هی خَاًذ .صذایص حشف ًذاسد .الهصة آٌّگ تِ آى هطکلی سا تا آخش حلظ تَد.
چطنّایص سا هیتست ٍ اًگاس ًِ اًگاس کِ تَی كاضالب تَد .خیال هیکشدی تَی تاؿی پش اص گل ٍ دسخت ٍ پشًذُ
هیخَاًذ».
ضَّشم تا یادآٍسی سقص ٍ آٍاص کشهؼلی لثخٌذ تِ لثص آهذُ تَد.
«اٍلص تک تَک آدمّا جوغ ضذًذ .سیگاسكشٍش تساطص سا ٍل کشد ٍ آهذ .تؼذ ّن ساًٌذُ ٍاًتی کِ ًاسًگی هیكشٍخت
تا تلٌذگَیص آهذ کٌاس کاًال ایستاد .دس یک چطن تِ ّن صدى توام ایي هشدم اص تقالی گشكتِ تا ًاًَایی آهذًذ لة کاًال».
کپِ آضـال سٍد ؿلیظ ٍ گلآلَد سا اص چٌذ جا تٌذ آٍسدُ تَد.
«كکش کشدم کشهؼلی خجالت هیکطذ ٍ ٍل هیکٌذ ٍلی ٍقتی دیذ آى ّوِ آدم داسًذ تواضایص هیکٌٌذ تطَیق ضذ.
سٌگ توام گزاضت .یکی تشاش سَت صد ٍ یکی ّن تا پا تِ آّيّای داخل کاًال کَتیذ .یکی اص تواضاچیّا آٌّگ سا
تلذ تَد ٍ تا اٍ ّوصذا ضذ .کشهؼلی سقصیذ ٍ سكت دستّایص سا دٍس پایِ پل حلقِ کشد .الهصة اًگاس هؼطَقِاش سا
تـل کشدُ تَد .صَستص سا تِ آى هیهالیذ ٍ هیخَاًذ .هشدم داضتٌذ اص خٌذُ هیهشدًذ ٍ هحکن دست هیصدًذّ .وِ تا
کوش خن ضذُ تَدًذ تَی کاًال».
سكتن جلَ ٍ خن ضذم تَی کاًال .لٌگِ کلص کٌِْای چسثیذُ تَد تِ سٌگ ٍ تا كطاس آب تکاى هیخَسد.
«تاساى ّوِاش هیتاسیذ .کشهؼلی دستّایص سا تاص کشدُ تَد ٍ هیچشخیذ .یکی داد صد تپا ًیلتی».

چٌذ تا پشًذُ جیؾصًاى اص تاالی کاًال پش کطیذًذ ٍ سكتٌذ.
«ًگشاى تَدم هٌْذس پیذایص تطَدٍ .قت سشکطیاش تَد .هٌْذس قادسی سا کِ هیضٌاسی».
هٌْذس قادسی سا دیذُ تَدم هشد هیاًسالی کِ هشخصی ًویگشكت ٍ کاسش سا تیطتش اص صًص دٍست داضت .ػیٌکی ٍ
اخوَ ّن تَد.
ضَّشم تِ ساختواىّا اضاسُ کشد.
«پٌجشُّا تاص ضذُ تَد ٍ صىّا اص آى تاال ًگاُ هیکشدًذ .کلصّای کشهؼلی گلی ضذُ تَد ٍ تِ ضلَاسش ّن خشدُّای
سیواى چسثیذُ تَد ٍلی تایذ تَدی ٍ هیدیذی .هؼشکِ تَد».
ضَّشم هحَ تواضای کق کاًال ضذُ تَد ٍ سشش سا تکاى هیداد.
«ٍقتص تَد تشٍم تگَین تشًٍذ پی کاسضاى .تِ کشهؼلی ّن هیگلتن تس کٌذ .تا خَاستن تشٍم تٌن خَسد تِ تي هٌْذس
قادسی کِ هثل اجل هؼلق ایستادُ تَد پطت سشم ٍ ًگاُ هیکشد تِ کشهؼلی .تَ دلن گلتن دخلت دسآهذ کشهؼلی».
«خة؟»
«ّیچچی .صٍد سَتن سا دسآٍسدم کِ تضًن .اضاسُ کشد ًضًنً .گاُ هیکشد تِ سقص کشهؼلی .ػیٌکص سا تشداضتِ تَد ٍ اخن
اص صَستص سكتِ تَدً .اسًگی كشٍش تا تلٌذگَیص داد صد دهت گشم».
ضَّشم دستن سا کطیذ ٍ گلت تشٍین .گلتن قادسی چکاس کشد؟
«سكتِ تَد ًطستِ تَد تَی هاضیي .هشا کِ دیذ ضیطِ سا پاییي کطیذ ٍ تلْوی ًلْوی خٌذیذ ٍ تؼذش گلت چٌذ ساػت
اضاكِکاسی تشاش سد کي».

