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 .کنمیم آغاز پناهش در و ادشی به و نامش به

.  تپدیم تند تند برق، و رعد از دهیترس یکودک همچون قلبش .برپاست یجنگ اشنهیس یقفسه  در انگار. کشدیم یادیفر یعصب 

 رونیب را شیهاعقده نمک نم و گرفته آرام حال خود،  کردن یخال  و فوران نیاول از بعد که است یفشان آتش همانند حالش

 . اند کرده دایپ را خود ریمس انگار شیهااشک. زدیریم

  ان ینما پنجره پشت رد باران دیشد قطرات و است نشسته اتاقش رنگ یمشک یکاناپه  یرو. فشاردیم را زانواش دو سر درد، با

  است یبار نیچندم نیا داندینم. کندیم نگاه اشصفحه  به و داردیم بر کنارش از را اش یگوش مجدد ،یناتوان و عجز با. هستند

 . خوانَدیم را مادرش یوگرافیب گوگل در هاسال نیا یط در که

  کلمات یرو چشمش  یهامردمک. کندیم حس دهانش در را ترش یعیما جوشش. سوزدیم  اشمعده و کشندی م ریت شیهاقه یشق

 . کندی م مرور را جدول هزارم، بار یبرا دیشا او و لغزندیم

 « یرانیا فضانورد دانشمند   زاده یکاظم هی»آ

 .یرانیا: تیمل

 . درگذشته: تیوضع

 .رانیا راز،یش. چهار  و پنجاه و صدیس و هزار کی مهر پنج: روز زاد

 االتیا تگزاس، فراز بر ایکلمب یمایفضاپ یرو( سال  هشت و ستیب.)دو و هشتاد و صدیس و هزار کی نیفرورد  کی: مرگ

 . کایآمر یمتحده

  او.  است سخت شیبرا  باورش هنوز یآر. ندارد گرید که  است سال شانزده را او که شودی نم باورش. دهد ادامه تواندی نم گرید

.  کندیم نوازش را او  یموها ش،یبایز یها دست همان با او و شنودیم را شیصدا شب هر. کندیم حس وجود تمام با را هیآ

 . دهدیم ادامه و ردیگیم انگشتش نوک با را اشکش یقطره 

 . دانشمند: گرید مشاغل

 . درجه بدون: درجه

 .قهیدق چهار و  پنجاه و ساعت   چهارده و سال دو: ییفضا پرواز طول

 . ۱۰۷-اس یت اس ، ۸۷-اس یت اس: تیمامور

 یلیخ  را او کشد؛ینم نفس و  ستین آرامشش یالهه گرید نکهیا. کشدیم ینفس ناباور و خواندیم هم را مرگش لیدل درد با

هر یب یکودک  و مادرش و پدر یجوان یبرا دلش. کندیم ناراحت  ! ست؟یک مقصر یراست به. سوزدیم خودش م 

-اس یت اس بار فاجعه تیمامور در ،(سه و هزار دو سال)دو و هشتاد و صدیس و هزار کی نیفرورد کی در زاده یکاظم هیآ -

 . شد کشته یسالگ هشت  و ست یب سن در ا،یکلمب  ییفضا شاتل ۱۰۷

هر با. سوزدیم اش معده  و کندیم درد قلبش. است تازه شیبرا هم هنوز مادرش داغ   عکس یرو را انگشتش داغش، دل و م 

 ! مامان  کنمیم حست من: کندیم زمزمه لب ریز و کشدیم مادرش
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 !شدم دفن ایرو کی یآرزو در من. زنمیم پلک آرام و کشمیم یقیعم نفس

  استراحت  و امنشسته کپسول  یمسکون مدول  داخل. کندیم و است کرده ضیمر  را من و زده جانیه را همه نامش که ییجا در

 شیتنها دینبا. است من وجود از یاتکه او. کنمیم حس را او هیثان هر و لحظه هر و شنومیم را پسرم قلب  یصدا. کنمیم



  م،یاهایرو به لعنت . گذشتش تر،مهم همه از و عشقش و آرامش  آن یبرا. است شده تنگ همسرم یبرا دلم قدرچه...  آه . گذاشتمیم

 .اهیس یایدن نیا به لعنت و قاتمیتحق به لعنت

 از. دهدیم  عذاب را من روح نیا و ندیآی نم نییپا میهااشک! کنم هیگر توانمینم یحت من. برود فرو بغضم تا کشمیم یقیعم نفس

. دارمیم بر را لیآج یبسته ها،قفسه  از و رومیم  یچادر مدخل  سمت به. گذارمیم یکنار را امدفترچه و شومیم بلند میجا

  با یول است ما  سال یس یبرا قا  یدق رهیذخ نیا. کندیم مشکوک البته و نگران را من  نیا و  است شده نصف مانییغذا یرهیذخ

 ! است  شده نصف م؛یروی م شیپ برنامه طبق کهنیا

 طور به هم ها آنتن که بود نیا آن از تر بد. رفت در دستمان از زمان حساب افتاد؛ کار از مایفضاپ روزشمار که یروز از قا  یدق

  یبادها آن خاطر به که میکردی م فکر اول یروزها. میکنینم افتیدر  نیزم از یخبر چیه گرید ما  و شدند خراب  یمشکوک  کامل  

 که  گفت شل یم بعد، وقت  چند یول ؛بود شده یخراب نی ا مسبب افتاد؛ اتفاق که یدیشد یاشراره طوفان آن، پس در و یدیخورش

 .برد  فرو ابهام از یاهاله در را ما  که بود نیا و هستند سالم کامل   یظاهر  نظر از هاآنتن

  نبودم؛ بلد را  زبانش ادیز کهنیا با. گرددیم بر سمتم به لبخند با. زنمیم  شلیم یشانه یرو یدست و رومیم  خلبان اتاقک سمت به

 که میگویم یفارس به و رمیگیم سمتش  را لیآج یبسته. میاشده  گرید کی همدم و کرده برقرار ارتباط هم با یخوب به یول

 و ردیگیم دستم از را بسته. کندیم  صحبت  من با مدام اش بامزه یلهجه همان با او و بودم داده ادی او به خودم را یفارس. بردارد

 .میبخور  میتوانینم یگرید زیچ هاینیریش و  شده خشک  یهاوهیم و لیآج از ریغ به ذاتا  . کندیم تشکر

.  است یآسمان اجرام از پر آسمان  .شیهاچاله و است ماه ی  تیرگول سطح  کند،یم کار چشم تا. کنمیم نگاه میرو به رو یپنجره  به

  بی آس آن از کهنیا با. برمیم لذت  فضا نیا دنید از است هنوز که هنوز هست، که هرچه یول میینجایا که است  مدت چه دانمینم

 .رودینم نیب از چگاهیه آن به عشقم یول نم؛یبیم و دهید

 در و کرده بروز را ستارگان ی دما و کنمیم روشن را  ستممیس. نمینشیم  مخصوصم یصندل یرو شل،یم از ترطرف آن یکم

 .نمیگزیم بر را نیکلو واحد آخر

  خراب  با که است نیا از ترسم. بفرستند یکمک یروین مانیبرا نیزم از که میهست نیا منتظر و شده  تمام است وقت یلیخ قاتمیتحق

 . است افتاده ما یبرا یاتفاق کنند  گمان  آنها مان،یهاآنتن شدن

...  تیجذاب از پر و یآب یفضا نیا. کنمیم نگاه رونیب به  دوباره. رودیم یمسکون مدول سمت به و شودیم بلند کنارم از شلیم 

  بوده من ینه یر ید یآرزو نیا اگر یحت. ندارند و نداشته را زانمی عز از یدور و ییتنها ارزش چکدامیه ،یسبک و خأل حس نیا

 .باشد

 گرفته یافسردگ که کنمیم  حس دا  یجد. است من تخت به رهیخ و نشسته تختش یرو. رومیم  شلیم شیپ و شومیم بلند میجا از

 . است

 .امنوشته را زیچ همه االن، به تا میشد راکت ن یا وارد که یروز از. دارمی م بر دوباره را  دفترم و نمینشیم تختم یرو

  ماالمال دلم افتم،یم اشخواسته و نگاه نیآخر ادی وقت هر. امداشته  نگه پسرم یبرا را آن که خوردیم یکوچک تیآندز به نگاهم

  از میگلو بکیس. برداشتم را سنگ نیا شیبرا خیمر از من و ببرم یسوغات شیبرا فضا از خواست  من از آرش. شودیم غم از

  چند! ام؟دهیند را تو که است شده وقت چند االن یعنی. کوچکت یجثه  آن یفدا... چشمانت آن یفدا به من  یاله. لرزدیم بغض

 !نمت؟یبب توانمی م بگذرد گرید وقت

 .پرتابمان روز نیاول یخاطره. خواهدیم را ها خاطره دیتجد دلم بیعج. کنمیم باز اول از را دفتر و فشارمی م را قلبم درد با

 . شومیم پرتاب هاخاطره  یایدن به م،یهاغصه تمام با و لغزندیم کلمات یرو نگاهم
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 یصبحانه. میشد داریب خواب از شب  کی ساعت  و کرده استراحت. میرساند شب به را عصر کونور،یبا در که یروز به

  شلیم و من. میکرد تن به را میدیپوشیم سوکول لباس ریز  دیبا که را یدیسف سرتاسر لباس مان، اتاق همان در و خورده یمختصر

 .کردیم ازین و راز خودش ی خدا با کس هر . میباش داشته خطر بدون و آرام یسفر میکردیم دعا و نشسته هم کنار

 به را بود شده باب نیگاگار یوری زمان که یرسم. میشد خارج ماناتاق  از پرواز، محل به رفتن قصد به مانیکارها اتمام از بعد

 ! ماناتاق  در یرو بر زدن امضا. میآور جا



 یشوق. کردم نگاه یلیبرز فضانورد نینخست پونتس، مارکوس و خیتار گرد فضا نیسوم اولسون، گ رگ یامضا کنار میامضا به

 .کردیم دور بدنم از را یآلودگ خواب که بود دهیچیپ وجودم در

 در چه که گفتمیم خود با  مدام و داشتم ترس احساس یکم. گرفت دلم شب، آسمان دنید با. میشد خارج ییفضا مرکز هتل از

 .یمنف یفکرها و سوال هزار هزاران و فتدیب  یبد اتفاق نکند است؟ من انتظار

!  شودیم یمتلش مغزش باشد، ژنیاکس بدون هیثان پانزده تنها یکس اگر فضا در. دادم هی هد میهاه یر به را ژنیاکس و دمیکش ینفس

 .کردیم بد را حالم هم فکرش یحت. شد جمع صورتم فکر، نیا یآور ادی با

 توانستم هان یدورب  نور ریز  در. بودند یبردار لمیف  و یعکاس مشغول خبرنگاران و بستگان دوستان، رو، ادهیپ طرف دو در

  اتوبوس سوار شلی م همراه و دادم تکان یدست میکوچولو  آرش یبرا. نمیبب را بودند آمده پرتاب یبرا که ام خانواده یاعضا یهمه

 را من بزرگ سفر شروع تا بودند آمده آنجا به صبح هیاول ساعت  آن در امخانواده. بود گرفته دلم شوقم، کنار در. میشد  مخصوص

 هاناشناخته از ترس  . داشتم یبد احساس ندهند، بروز را  شانی نگران  تا  بودند تلش در هیبق و کردی م هیگر مادرم کهن یا از. نندیبب

 .داشتم را  شورهدل نیا انتظار من  و. بود شده استرسم باعث انیاطراف رفتار نیا و

  را مانیهاسوکول  لباس شلیم و من. میرفت م،یشدیم آماده پرواز یبرا دیبا آنجا در که یساختمان  داخل شد؛ یط که یریمس از بعد

 . میشد یاشه یش یاتاق وارد و میزد تن به

 . شد  چک نیمتخصص توسط مانیهالباس. کنند  اعلم را هاه ی دییتا نیآخر مقامات بود قرار

 اشاره با نبود یازین و کردیم عبور صدا شکر را خدا. بودند ستادهیا  شلیم  و من ی خانواده ،یاشه یش اتاق گرید طرف در

 . میکن صحبت

  او. گفتم همسرم به میهاچشم با را میهاحرف تمام. بودند بیعج شیبرا میهالباس. کردیم نگاهم ذوق و  شعف با میکوچولو آرش

  به. برخواستم میجا از و گرفتم شیبایز نگاه از چشم. بود شده  اشک از پر چشمانش  نیهم یبرا م؛یگویم چه که شدیم متوجه

  کمکش مهراد. کردم نگاه پسرکم چشمان  به عشق با و گذاشتم شهیش یرو را دستم کف. زدم زانو نیزم یرو و رفته وارید سمت

 را دستش کف. بود دهیترس میهالباس از انگار. کرد حرکت وارید سمت به آهسته یهاقدم  با. دیایب نییپا یصندل یرو از تا کرد

  را او  سال سه است قرار کهنیا فکر. دیکوبیم امنه یس یقفسه  به را خودش شدت با قلبم. داد قرار شهیش یرو دستم یجلو قا  یدق

 سفر، نیا که بفهمانم آرش به خواستمیم. کنم هیگر خواستمینم یول بود شده اشک از پر چشمانم یکاسه. کردیم اموانه ید نمینب

 . است خطر یب و خوب سفر کی

 ؟یهست ره؟یم داره یمامان کهنیا از یستین ناراحت  که تو مامان، آرش -

 . بود گرفته نییپا یکم را سرش

 .«نه:» گفت آرام اشگانهبچه یصدا با

 . گفتندیم را یگرید زیچ غمش،  با توام یها چشم  اما

 یکل برگشتم؛ یوقت که بدون و نباش ناراحت پس نه؟ مگه.  مجبوره یمامان که یکنیم درک و آرشم یهست یباهوش پسر تو -

 . ارمیم برات قشنگ و خوب یزهایچ

 . بود آمده خوش مزاجش به شنهادمیپ نیا ظاهرا  . ستادندیا حرکت  از یکم  چشمانش

 ! مامان؟ یگیم راست -

 .کنم یریجلوگ میهااشک زشیر از کردم یسع و زدم یلبخند

  ؛یبش خلص یتکرار یهاقصه  اون شر از گهید قراره تازه. گمینم دروغ بهت چوقتیه من. پسرم گمیم  راست که معلومه -

 .کنمیم فیتعر اونجا از دیجد یهاقصه یکل برات برگردم یوقت

 .پسرم یشاد از  شد شاد دلم. دندیخند هم شیهالب چشمانش،  با همزمان بار نیا

 . اریب هم یسوغات برام. ادیز یلیخ  یلیخ. مامان دارم دوست یلیخ -

 نفسم؟«  برات ارمیب یچ:» گفتم و دمیخند زور به

 . شد رهی خ سقف به و گذاشت لبش یرو کردن فکر ی معنا به را اشاشاره انگشت



 . یخیمر سنگ سنگ،!  آهان م...او -

 . گذاشتم چشمم یرو ام،یشگیهم عادت به را دستم و زدم یلبخند

 .زمیعز چشم -

  مدت  تمام. میشد اتوبوس سوار دوباره و میگذاشت سر پشت هم را لباس  نشت شیآزما  ها،خانواده با صحبت گرید یکم از بعد

 .بودند کرده احاطه و یهمراه را ما خبرنگارها

  که یآب. است دستش آب یبطر و  است ستادهیا میجلو. شومیم پرتاب رونی ب به هاخاطره یایدن از شلیم مکرر یهازدن صدا با

 .است  آمده دست به خودمان ادرار شدن هیتصف از  مخصوص یاهیگ توسط

 . یبر یا یو یا دیبا االن -

 Extra مخفف اصطلح ،یا یو  یا. میگویم یاباشه  و گذاشته تختم یرو را دفترم. شومیم بلند میجا از و زنمیم یلبخند

Vehicular Activity است مایفضاپ از خارج تیفعال یمعنا به . 

  یچادر  مدخل وارد. کنمی م تن به و دارمیم بر را است  ییفضا یهاییمایراهپ مخصوص  که اورالن لباس ها،قفسه داخل از

 خراشنده کی عنوان به که دارد وجود یآهن دار اریش  چیپ کی کلهم داخل در. برمیم فرو ام یمنیا کله  در را سرم و شومیم

 . شومیم خارج  ییفضا شاتل داخل  از و کنمیم باز را ژنیاکس کپسول . کندیم عمل

.  است  دایهو ماه سطح یرو هنوز شل،یم  و من قبل یپاها رد یجا. دارمیم بر قدم آرام آرام و گذارمیم ماه سطح یرو را میپا

 به که رومیم قدرآن. است تیرگول از شده  دهیپوش ماه سطح. روندینم نیب از چگاهیه که هستند پاها رد نیا و وزدینم باد ماه در

 . ماه  در هاانسان نینخست فرود محل رسم،یم آرامش گاهیپا

 از بارها را سوال  نیا مدت نیا در داشتند؟ یدور نیا ارزش میآرزوها یراست به. دارمی م بر میرو شیپ عظمت و ییبایز از چشم

  یزمان نیا یبرا نه. یکوتاه مدت یبرا تنها یول بود من یآرزو نیا خب . است   بوده مصمم ییانه تنها جوابش و امدهیپرس خودم

 باز ماکت  سمت به دوباره و چرخمی م دارد، تیظرف طنابم که ییجا تا گرید ی کم. است رفته در دستم از شمارشش یحت که

 .گردمیم

 .بندمیم را ژنمیاکس کپسول. شومیم رهیخ شلیم منتظر چشمان به و دارمیم بر را کلهم ورودم، از بعد

 نبود؟  یخبر -

 . میگویم ییانه  آهسته و مغموم

 . ستین یدیجد زیچ چیه -

  همسرش چقدر شلیم که دانستمیم. نمینشیم کنارش و کرده  ضیتعو را میهالباس. ندینشیم تختش یرو و کشدیم یسوز جان  آه

 . است کرده ریگ نجایا  من با حاال و شود دار بچه خواهدیم و دارد دوست را

 شل؟یم -

 .کندیم نگاه صورتم به منتظر و آوردیم باال را سرش آرام

 .  میکنیم دایپ نجات مطمئنم  من. نده دست از  و دتیام ی ول. کنمیم درکت ،یدار یحس چه دونمیم -

 .  شودیم بلند ش یجا از و دهدیم دست از را کنترلش آرام، شهیهم شل  یم

. یدیم پرورش رو بچت و یریم. هستن منتظرت تو یخانواده م؛یبرگرد و میکن دایپ نجات هم اگر یحت ه؟یآ یدار یغم چه تو -

  خوامینم من. کمه یلیخ میباردار احتمال میبرگرد  هم اگر یحت! نه ای مونده منتظرم االن دیوید ستمین مطمئن یحت!  ؟یچ من یول

 !؟یفهمیم. ببرم گور به رو شدن مادر یوآرز 

. افتدی م انگشتانم به نگاهم. رمیگیم را شیهادست آرام. ندارد جواب  حق حرف! دیگویم راست خب. ردیگیم شیهاحرف  از دلم

 سوق باال به را نگاهم. زندیریم مانیهاناخن ،ییفضا ی رو ادهیپ بار هر از بعد! ستین ییایدنید یصحنه م،یهاناخن یخال یجا

 .بگذارد فشار تحت شتریب را شلیم که میبگو یزیچ خواهمینم. شوم آرام تا کشمیم یقیعم نفس و دهمیم

 که وقته چند دونمینم یحت. ندارم خانوادم از یخبر تو مثل. کردم ریگ نجایا تو با . توام مثل قا  یدق االن هم من شل،یم نیبب -

 ... اما.  کننیم تییاذ ومن هانیا همه. میینجایا



 خواهمیم. کنم هیگر خواهمیم فقط من! نه ای ندیآیم نییپا که ستین مهم میبرا گرید. شودیم آب از پر چشمانم پسرکم یآور ادی با

 .بپاشانم را است   شده عقده از پر که، را نیچرک یغده نیا

 ... شلیم یول. یبش مادر یدار دوست که کنمیم درکت من. بدتره تو از یلیخ من طیشرا یحت -

 .میگویم را حرفم یادامه شوند،ی م هی گر ریدرگ صورتم کیمیم تمام نکهیا با همزمان

.  نجایا میاومد که بود سالش  شش . نداشتم حضور توش من که ییایبچگ ونیمد. گذاشتم تنهاش که پسرم ونیمد! شلیم ونمیمد من -

  حاال . بودم تماس در باهاش من اد؛یب شیپ برامون مشکل نیا که یقبل روز تا دختر، ادتهی خودت! باشه سال سه فقط بود قرار

 از چکسیه و رمیبم! رمیبم هم جا نیهم داره امکان و کردم ریگ  نجایا من کهنیا! ه؟یچ من  به نسبت اون  حس االن کهنیا! ؟یچ

 ! نمردم یول... مردم حادثه همون تو کنن فکر همه! ندونه من از یاشراره طوفان اون بعد

 . است یدیناام از پر و گرفته آرام حال  صورتش. شومیم بلند میجا از و رمیگیم ینفس کرده، رها را دستش

  به. رهیدرگ تو از شتریب یلیخ ذهنم من که بگم دیبا ده،یوی د و شدن مادر تو ذهن و فکر تمام اگه:» میگویم و دارمیم بر یقدم چند

 .«کننی نم هم خطور یحت تو ذهن به که کنمیم فکر ییزهایچ

 .رمیگیم را دستانش دوباره و زنمیم زانو شیپا یجلو

 .خوب چه و بد چه ر،یبپذ رو افتاده یهااتفاق  شهیهم! حتینص تو به من از هم حرف هی. شل یم یباش یقو کن یسع -

 . رسدیم گوشم به بغضش از پر و فیضع یصدا. ردیگیم قاب را صورتش و زندیم پس را دستانم

  هم رو کار نیا و برگردم خوامیم من . رهیم دست از دیام ،یریبپذ اگر هاموقع یبعض یول رم؛ی بپذ دیبا که یگیم درست تو -

 .کنمیم

 .خورمیم آن از یقلوپ و دارمیم بر را آب یبطر. رومیم یچادر مدخل سمت به و زنمیم یپوزخند

 معجزه؟ با ؟یطور چه -

 .کندیم نگاهم اخم با

 !  معجزه با آره -

 .  کندیم یعصب را من  نیا و است شده بلند اندازه یب شیصدا. زندیم را حرفش یادامه و شودیم بلند شیجا از

  از ریغ! یدانشمند کی بودن، فضانورد کی از قبل تو  رفته ادتی کهنیا مثل یحت! نوردم فضا هی من رفته ادتی تو کهنیا مثل -

 ! نه؟یا

 . کشمیم دراز تختم یرو و دهمیم را جوابش اخم با

 . نه -

 . است تحمل قابل ری غ گرید شیصدا یبلند بار نیا

 .نیزم برم خوامیم  من یول نداره؛  یتیاهم برام یریبم ی خوایم تو اگه. کن یکار هی پاشو! نه؟ فقط -

 .نمینشیم تختم یرو کلفه

 ! م؟یراض اومده وجود به تیموقع از من انگار یزنیم حرف یجور هی چرا! شلیم -

 .دهمیم تکانشان و برمی م میموها ریز را دستم

  ستین معلوم حاال  شد؛یم بد حالم و ومدیم بدم یجوشکار و فلز یبو از که یمن! زمانه گذر از  نشون نیا و شدن دیسف موهام -

 ! نزن داد من سر لطفا   پس. کنمیم  تحملشون دارم ساله چند

 . زندیم زانو تختم ی پا و  کشدیم صورتش یرو یدست. شودیم غم از ماالمال   شلیم  چشمان

 . مطمئنم من...  یکن یکار هی یتونیم تو! هیآ کنمیم خواهش ازت -

 .زنمیم یپلک و گذازمیم اششانه  یرو را دستانم



 ! ؟یکار چه! شل؟یم یکار چه -

 .نمیبیم هاآن در را ستارگان رقص قشنگ. رندیگیم دیام رنگ چشمانش

 ؟یکن  درست سوخت یتونیم تو کنم، یابی ریمس من اگه -

 !«نداره امکان! سوخت؟! ؟یچ:» میگویم گردو همچون یچشمان با

 . افتندیم میپاها یرو و خورندیم سر  نییپا سمت به خود به خود دستانم. ردیگیم دست در محکم را میهاشانه

 . یتونیم که مطمئنم من. هیآ یدانشمند هی تو! سوخت آره -

 !شود؟ یم مگر آخر. کنمیم  نگاه چشمانش در نانیاطم و ابروان حرکت به

 . هست مشکل هم باز ،یکن یابی ریمس یبتون هم تو و کنم درست هم سوخت  بتونم اگه یحت من -

 .ندینشیم تختش یرو و گرفته فاصله و کشدیم یپوف کلفه

 !؟یمشکل چه -

 . کنمیم جمع شکمم در را میپاها و زنمیم هی تک پشتم وارید به

 !بزننمون؟ اگه ؟یچ میدشمن کشور سمت از موشک هی ما کنن فکر اگر -

 .اندازدیم اتاقک کل به ینگاه همزمان و دهدیم تکان را شیپاها مضطرب شلیم

 عیسر م،یاومد فرود تا اصل  . فتهین یاتفاق که دمیم قول بهت  من.  فهمنی نم میاین  فرود که یوقت تا. هی آ رفته نیب از  کل   ما آنتن -

 خوبه؟ . ننمونی بب که رونیب میایم

 .کنم دییتا را اشدهیا میمستق خواهمینم

 !انهی کنم درست سوخت بتونم دونمینم -

 .کندیم تصور نی زم یرو هم االن نیهم را ما  یحت خودش الیخ در ایگو. زندیم یلبخند

 .نداره ضرر امتحانش درضمن،. یتونیم تو -

 . شودیم بلند شیجا از او و دهمیم تکان میتفه ینشانه  به یسر

 .کنمیم نگاهش یگُنگ با

 !؟یکن کاریچ یخوایم -

 .ارمیب برات سوخت کمه ی نمونه یبرا خوامیم -

 .کندیم شیهالباس ضیتعو به شروع نانیاطم یبرا او و دهمیم تکان یسر

 . کنمیم شروع نخواندم؛ که ییجا از و دارمی م بر دوباره را  دفترم

 دم،یدیم میجلو که یزیچ باور. دیکوبیم محکم استرس شدت از قلبم. کردمیم نگاه را آن  جانیه با و بودم ستادهی ا راکت یجلو

  به آسانسور. بردیم نفر سه تیظرف با کوچک یآسانسور سمت به را ما که گذاشتم یکوچک یهاپله  یرو پا نفر نیاول. بود سخت

 یرو که  یلبخند با. میشد یمسکون مدول وارد ،یچادر مدخل  کی از گذشتن  از بعد. میبشو کپسول  وارد تا کرد حرکت  باال سمت

  و میداشت فاصله پرتاب زمان با ساعت دو موقع آن. میبست را مانیکمربندها و هاتسمه و مینشست بود، شده  حک مانیهردو یچهره

 .  شدیم انجام دیبا ها یبررس و ها کار از یامجموعه مدت، نیا در

 یکی فرود، مدول و سکونت اتاق نیب اون انتقال و یانقباض ریش کردن روشن یکی: داشتم عهده به کوچک تیمسئول سه تنها من

  در که یپرواز یهاداده  یها لیفا دادن قرار اریاخت در یگرید و ازین صورت در ژنیاکس پمپ ریش کردن بسته و باز گرید

 . داشتند قرار من یکی نزد

 . دهم انجام ازین موقع در را کارها توانستمیم و نبود دهیچیپ چندان خوشبختانه

 .  شد شروع  معکوس شمارش و دیرس فرا لحظه آن سرانجام



 .آرام یپرتاب و... کی... عاشقتم آرش... دارم دوست  مهراد... دو!... خدا رمیم دارم واقعا  ... سه... چهار... پنج

 . باشد آرام مایهواپ شدن بلند همانند کپسول یتو که کردمی نم فکر چوقتیه دم؛یدیم رو TMA-8 وزیسا پرتاب که یزمان

 آن، از بعد. میکرد تجربه رو یعیطب فشار برابر سه ای دو که،  بود نیا احتمالم موقع  آن. شد شروع یآرام به G فشار سپس

 .بود روان یلیخ زیچ همه هنوز. افتاد اتفاق کپسول محافظ شدن رها و جدا یمرحله

 در که یلذت. میدیخندیم  جانیه و یشاد از بلند یصدا با . کردیم گرم هم رو من  قلب و کرده روشن را کپسول نور، از ییپرتو

 ! رهیناپذ وصف کردم،یم احساس قلبم

  یچهره بر رو یلبخند که یآزاد از یندیخوشا  احساس. یوزنیب آن  از بعد و... بود جالب یلیخ من یبرا طبقه نیآخر شدن جدا

  شدینم باورم. زدندیم صدا را جانیه بدنم یاجزا تمام. دادم  ادامه دنیخند به و شدم بلند امی صندل از یآهستگ به. نشاند مانیهردو

 . بود ایرو کی مثل میبرا زیچ همه هنوز و

 . نمیبب را رونیب توانستمینم م،یبود شده بسته محکم یمنیا یهاتسمه با کهنیا لیدل به

 آورد در را دستکشش شلیم. میکن شل را  کمربندها و میبزن باال را مانیهاکله میتوانست م،یشد مستقر مدار در که یزمان سرانجام و

 . رمیبگ را  امخنده ی جلو توانستمینم اصل  . کرد نیکاب در کردن شنا به شروع که

  ی  بایز کوچک    یارهیس نیا. شدی نم باورم. شد ریسراز اشکم دم؛ید را نیزم بار نیاول یبرا و انداختم رونیب به ینگاه یوقت

.  هابتیمص و مرزها از یانشانه  نه و جنگ از یانشانه نه ... . و یزندگ صلح، از شار سر د،یخورش گرم یهاشعاع ریز بخشنده،

 . ییبایز  و بود ییبایز  فقط

  زرد نه. بود دیسف کامل  رنگش که بود جالب میبرا. یشمس یمنظومه انیم در یدرخشان کریپ غول یگو. افتاد دیخورش به نگاهم

 . قرمز و ینارنج یحت نه و

 

*** 

 

. ردیگیم  میجلو را سوخت یحاو یبطر. اندازمیم کند،یم  ضیتعو را شیهالباس که شلیم به ینگاه و  کشمیم لذت سر از ینفس

  نیچهارم  و یروم چنگ ی  فلک صورت یستاره نیتر روشن که وگا  همچون را چشمانش اصل  . است ستاره از پر چشمانش

.  رودیم خلبان اتاقک سمت به یحرف چیهیب او. رمیگیم دستش از را یبطر و زنمیم یلبخند. نمیبیم  است آسمان پرنور ستاره

 .کنمیم دنبالش نگاهم با و شومیم بلند میجا از

 ؟یکن کاریچ  یخوایم  االن! شلیم -

 . کندیم  روشن را ستمشیس و ندینشیم اشیصندل یرو

 .کنم دایپ رو ریمس خوامیم -

 .کنمیم شاتمیآزما به شروع و دهمیم تکان میتفه ینشانه  به یسر

  مهم . است یگرید زیچ مهم هست، هرچه اما  هستم؛ سوخت  ساخت ریدرگ که است روز چند  ای و ساعت، چند قه،یدق چند دانمینم

 .«است زیچ همه حلل صبر:» ندیگویم که است  آن

.  است یشاد غرق وجودم تمام و لرزندیم بغض و هیگر زور از میهاشانه. کنمیم هیگر  وجودم تمام با و امنشسته  زانوام دو یرو

  نیا. بسازم سوخت توانستم من که شودینم باورم. اندستادهیا میهاگونه  یرو و ختهیر چشمانم از رنگیب یاژله همچون میهااشک

 ! است دیجد اختراع کی

  ،یدیام نا حس با ناشناخته ییجا در هم آن ییتنها. کنمیم  درکش. هستند یعاد ریغ کامل    حرکاتش و کشدیم غیج ی شاد با شلیم

 .است کرده بوسه در غرق را صورتم شل، یم که میآیم خودم به یوقت. آورد ینم ارمغان به یگرید زیچ

  کوچک تیآندز. میشویم حرکت  یآماده و مینشو بیآس دچار  فشار از تا میزنیم تن به را مانیهاسوکول وقت، فوت بدون دو هر

 .« پسرم شتیپ امیم دارم:» کنمیم زمزمه لب ری ز و رمیگیم دستم در را آرش



  شاتل و  است نشسته رول پشت شل یم. است میخدا با  کردن ازین و راز و بغضم از لرزان  یصدا ماه، یکره در عملم نیآخر

  داغ ستارگان و خیمر از و اشکوتوله یهاارهیس  آن با رنگ دیسف دیخورش از ،یتیرگول ماه   از. کندیم کنترل را ییفضا

 . کنمیم یخداحافظ

 و گرفته محکم را امیصندل یهادسته. کنمیم حس وجودم تمام در را درد از پر یحس جوشش م،یشویم ضیحض وارد که یزمان

 بر نیزم به یبد یصدا با شاتل. میرویم نییپا به راست هی و کرده رد هم را یالملل نیب ییفضا ستگاهیا یحت. میگویم ییخدا ای

 تنم تمام. شودیم آرام زیچ همه که گذردیم لحظه چند  دانمینم. اندترسانده را من که هستند دیشد یهاتکان نیا و کندیم خورد

 .است رفته فرو دود از یاهاله در نیکاب. سوزدیم سرم و کندیم درد

  خارج مایفضاپ از عیسر کمکش، به. اندازدیم بغلم ریز دست  و کندیم باز را مانیکمربندها عیسر. کندی م نگاهم ینگران با شلیم

 . میریگیم فاصله آن از یقدم چند میشویم

 .  است شده گرد  تعجب شدت  از چشمانشان.  شودیم آدم از پر اطرافمان که است دهینکش قهی دق به

 . کنمی م میرها و زندیم زانو  شُک شدت  از شلیم. دیایب جلو کندینم جرئت  یکس و اندده یترس همه

 .کند  قرار بر ارتباط ما با دارد یسع یسیانگل به که شنومیم را یمرد یصدا

 و برمیم باال را دستم! هاییفضا آدم هیشب قا  یدق. است یعاد ریغ یلیخ حرکاتم. ستمیایم  حرکت از ناگهان و دارمیم بر یقدم چند

  وحشت همه. رسدیم میهاگوش به داد و غیج یصدا و شوندیم آزاد هوا در ام،دهیژول و بلند یموها. دارمیم بر سرم از را کلهم

 .اندکرده

 و لرزندیم ی شاد از میهادست. کنم تحمل توانمینم  گرید. شوندیم کینزد آرام آرام و ندیآیم ما  سمت به زن و مرد چند

  دستم دو هر کف ر،یناپذ وصف یلذت با. آورمیم در را میهادستکش و زنمیم زانو درد با. شوندیم یجار میهااشک... باالخره

 . است نشده  باورم هنوز. کنمیم هیگر بلند و گذارمیم  شده آسفالت نیزم یرو را

 .زنمیم بوسه و کنمیم  سجده  نیزم یرو. است یادیز زمان گذر از نشان نیا و است کرده رییتغ ییفضا گاهی پا در زیچ همه

  شُک در و شودی نم باورم هم هنوز. هستند میرو شیپ لیطو و میعظ ییهاساختمان. نمینشیم زانو دو رم،یگیم آرام که یکم

  کمک در یسع  تنها، و دیگوینم یزیچ یکس. کنمیم نگاه اطرافم یمردها و زن به یگُنگ با و رودیم یاهیس  چشمانم. هستم

  زن، آن بغض پر یچهره  ریتصو. رومیم فرو یزن آغوش در و شودی م پودر باره کی به امی انرژ تمام. دارند ما به کردن

 .کندی م پر را نگاهم نیآخر

 

*** 

 

  و شکننده میهااستخوان تمام. است هوشیب هنوز شلی م و است گذشته فرودمان از روز کی. کنمی م باز را میهاپلک یال آرام

 . است فضا اثرات صدها از یکی نیا و اندرفته لیتحل و شده فیضع میهاعضله

رمم او و شومیم زیخ مین پرستار کمک با   شیبرا دلم. اندازمیم ینگاه شلیم به و گردانمیم بر را َسرم. کندیم چک  را س 

 ما که! بودند؟ کرده فکر خودشان با چه هاآن.  بود شده فضا_ هوا سازمان یخودخواهانه میتصم یقربان من همانند هم او. سوزدیم

 !  ها کثافت! دهند؟ انجام ما  یرو را شاتشانیآزما بعدا   و کنند رها آباد کجا نا در را

  یکم  یول آمده هوش به هم شل یم. آورندیم مانیروح حال  از اطلع یبرا را یشناسروان ابد،ییم بهبود امیجسم حال که یکم

 را جهینت کهنیا بدون. گذاردیم مان یجلو ،ییپاسخگو یبرا  را ییهاتست و پرسدیم یسواالت مانیدو هر از دکتر. است  حالیب

 . شودیم خارج اتاق از و کرده یتشکر دیبگو

 امشده بافته یموها یرو را نازک ی شال و کرده تن به دهیپوش کامل    یلباس. کنمیم  حمام و شده بلند میجا از پرستار کمک به

  دیسف تماما   یاتاق به امیجسم حال  بودن مساعد شتریب یبهانه به را من تنها که  است نشده تمام شلیم یکارها هنوز. اندازمیم

 . برندیم رنگ

  را جوابش. ندینشیم میجلو  لبخند با و شودیم وارد حجاب با و پوش شلوار  و کت یزن. مانمی م منتظر و نمینشیم یصندل یرو

 . کنمیم تیهدا امشانه یرو را شالم یتا و دهمیم

 . شومی م بودنش یرانیا ی متوجه. دیگویم  یُخب و کندیم روشن  را کوچکش و ی لمس یگوش ضبط



 .گمیم کیتبر   رو نیزم یرو به ورودت زم،یعز سلم -

 .میگویم یممنون لب ریز

 ... شما با که خواستم نیهم یبرا نیهست تر سالم یروان نظر از شما که میشد متوجه سیکر دکتر گزارش طبق -

 خاطر به ماه  در اسکانمان و هاآنتن  تا گرفته روزشمار یخراب از. دهم حیتوض شیبرا را زیچ همه تا کشدیم طول یساعت دو

 . قاتمیتحق نطوریهم و سوخت کمبود

 .آوردیم در حرکت به شیرو به رو یبرگه  یرو را خودکارش و کشدیم ینفس

 درسته؟  دیاومد  ملل  سازمان از شما -

 . کندیم جا جابه را نکشیع  و دیگویم یابله 

 ؟یچ مردمیم اگر. کنن حروم  و من یجوان و یزندگ نداشتن حق عنوان چیه به ها اون. دارم تیشکا فضا_ هوا  سازمان از من -

 ! تهیجنا هی نیا

 .ندینشیم ابرواش دو انیم زیر یاخم

 . کنمی م میتنظ رو نامهتیشکا هم من. درسته و جا به کامل    شما تیشکا -

  کجا از سوخت   شما آخر، سوال  اما  و:» دیگویم و کندیم مرتب را دارد سر بر که یرنگ یمشک ی روسر. دهمیم تکانیسر

 د؟« یآُورد

 . کنمیم نگاهش رهیخ تنها و دهمینم را جوابش

 . نمیبب رو نوردم هم اول دیبا من -

 .دهدیم تکان یسر  و کندینم یپافشار اما  است؛ کنجکاو

  اندافتاده همهمه به همه! ست ین نجایا او اما  روم؛یم شلیم  با مشترکم اتاق سمت به است  دهیپوش را سازمان فرم که یزن یهمراه با

 .رمیگیم دستم در را سرم و نمینشیم یصندل یرو نگران و ترسان. کنند دایپ را او که دارند یسع و

  با او . کندیم جلب  را توجهم یزن یصدا که  است گذشته یالحظه  چند! باشد؟ رفته کجا  او دارد امکان که کنمی م فکر نیا به

 .زندیم  صدا را شلیم نام اشیی ایتانیبر یلهجه

. کندیم نگاهم لبخند با و گرفته دستش یگالن که نمیبیم را شلیم. کنمیم نگاه میروبه رو  لیطو یراهرو به و آورمیم باال را سرم

 .شومیم کشینزد و شده بلند میجا از

 ! شل؟یم شدهیچ -

 .زندیم نفس نفس و گذاردیم نیزم را نیسنگ گالن

 !بدزدن... رو اختراعت... ذارمینم من...  من -

 . کشمشیم آغوش به و زنمیم یشاد سر از یلبخند

 . ببخش ومن. زمیعز خواهر ممنونم  شل،یم ازت ممنونم -

 .کنندیم نوازش را کمرم آرام شیهادست

 ! مجرد...  است  آمده دیوید. کندیم وارد شلیم به یادیز شُک که دهندیم یشخص آمدن از خبر بعد،  ساعت چند

 من یبرا یخبر چرا دانمینم فقط هستم؛ خوشحال یلیخ یلیخ شیبرا. خورمیم غبطه  حالش به من و کندیم هیگر  او مدت تمام

 !ست؟ین

 برم خوامیم من:»میگویم  بهش رو. است ستادهیا پوش فرم زن همان اتاق، کنار. رومیم رونیب به و شومی م بلند تختم یرو از

 .« مامیفضاپ شیپ

 . است دییبفرما یمعنا به نیا و ردیگیم جلو سمت به را دستش و دهدیم تکان یسر



  ییایکلمب ییفضا شاتل به یمنته که کند؛یم باز را یدر موتیر با. میرویم سازمان یهاسوله سمت و میشویم خارج آسانسور از

. دیآیم همراهم هم او . شومیم واردش و کنمیم باز را  درش. کشمیم داغانش یبنده یرو یدست و شومیم کشینزد. است ما

.  قاتمیتحق تا گرفته سوختم فرمول از. آرش سنگ تا گرفته دفترم از. دهمیم یجا درونش را لمیوسا تمام و دارمیم بر را ساکم

 . باشد یاعتماد مورد آدم دیشا دیآیم نظرم به. اندازمیم او به ینگاه مین. کندیم نگاه را اطراف هم او مدت تمام

 شده؟  نجایا وارد یکس االن، به تا ما فرود بدو از:» میگویم و کنمیم بهش رو

 .«کندیم نگاه من به و داردیم بر ها قفسه از چشم

 .بشه وارد یکس عنوان چیه به نزاشتن یکانتر دکتر -

 مشکوک! باشند؟ نفرستاده یجاسوس یبرا را یکس کایآمر از االن به تا که شودیم مگر. کنمیم تعجب یکم و دهمیم تکان یسر

 . است   شده محافظت درست مایفضاپ واقعا   انگار نه یول. کنمیم نگاه را اطراف شتریب

 دیشا. خوردیم میهانوشته  نیآخر به نگاهم. کنمیم باز را دفترم یال و نمینشیم شل یم تخت یرو که امنبسته  را ساکم پیز هنوز

 . ندینشیم میرو  به رو زن که زنمیم یتلخند! کردم چاپشان یروز

 بپرسم؟  سوال هی تونمیم -

 .دیآیم حرف به که کنمیم نگاهش منتظر

 د؟ یآورد در ماه  از سر که شدیچ -

 بگم؟« برات اول از:» میگویم و زنمیم یلبخند

 . دهدیم تکان یسر و داده را لبخندم جواب. بدهم را جوابش خواهمیم کهنیا از شودیم خوشحال 

 ییگلو. نشاندیم امچهره به را اخم نیا و کنندیم درد  میهااستخوان تمام. نمینشیم زانو چهار و دهمیم هیتک ماکت یواره ید به

 . کنمیم شروع و کرده صاف

  یخوب یلیخ  شنهادیپ نیا خب. کنم سفر فضا به شخصا   خودم قاتم،یتحق لیتکم یبرا دادن شنهادیپ بهم که بود کی و هزار دو سال -

 سه بود قرار. نیکن ثبت رو اطلعاتشون  و نیکن رصد هم رو یآسمان اجرام و هاستاره  ن؛یهست شاتل تو که همزمان گفتن. بود

 نگو! شانسم خوش من چقدر که کردمیم فکر بشم؛ قبول تونستم شاتیآزما تمام از یوقت موقع  اون. بکشه طول اتیعمل نیا سال

 .کنه تا بد شهیهم رسمشه ایدن

 . ندارم را میهااشک ختنیر  ترس گرید. زنمیم پلک یبار چند و کشمیم یقیعم نفس

 .  بدم انجام رو قاتم یتحق من  و شده مدار وارد بعدش و میبش مستقر یروز چند و یالملل نیب ییفضا ستگاهیا میبر بود قرار -

 . کنم تحمل را دردش توانمینم گرید. کنمی م دراز را راستم یپا

  اونجا یرو ساعت چند ای قهیدق چند ستین ادمی درست. م یرفت و میکرد هماهنگ گاهیپا با. خیمر یرو برم گرفتم میتصم روز هی -

 ... که میبر یالملل نیب ستگاهیا سمت به عیسر میخواستیم! شده  کم هوی سوختمون گفت شلیم م،یبرگشت یوقت یول بودم؛

 . است تازه میبرا فاجعه آن است هنوز که هنوز. رمیگیم ینفس بغض با

  استرس،... فلز یبو. بود یبد یلیخ یفضا. میبد نجات رو خودمون که بود نیا مونیسع تمام. افتاد اتفاق یاشراره طوفان که -

 مستقر ماه یکره یرو میگرفت میتصم هم ما و میبرگرد  شهینم سوخت نیا با گفت  شلی م شد، بهتر اوضاع کمهی یوقت. گرما و آتش

 . میبرد در به سالم  جون طوفان آن از  ما یول... یاگه ید یزیهرچ ای بود خدا  خواست دونمینم. میبش

 دن؟ید بیآس قصد از شما روزشمار و آنتن گنیم که راسته -

 که نمیبیم را یجوان یهیآ ذوق همان چشمانش در. گذاردیم زانوانش یرو را شیهاآرنج و  شودیم خم  یکم او که  میگویم یابله 

 .بود مرده میبرا شیپ ها سال

 !خ؟یمر یرو نیرفت چرا -

 .دهمیم نشانش و آورمیم در را آرش کوچک تیآندز



 و رمیم خیمر رو خودم ینه یهز با گفتم سازمان به منم. ببرم یسوغات هی براش برگشتم یوقت که دادم قول بهش! دارم پسر هی من -

 . کردن قبول هم ها اون

 . بودم ونیمد شلیم به نسبت م،یتصم نیا یبرا شهیهم من که یراست به

 .«شدن کشته ماه به سفرشون  تو شیپ سال  پنج من مادر و پدر:» دیگویم و دهدیم تکان یسر

 فرو چشمش  از آرام اشک  یاقطره  که هستم حرفش یادامه منتظر. شومیم  رهیخ چشمانش در و ردیگی م غم رنگ نگاهم

 . زدیریم

 . برگردن  هم هااون دیشا که شدم دواریام یلحظات یبرا دیاومد شما دمید که یوقت -

 .نمینشیم کنارش و میآیم نییپا تخت یرو از

 ! نباش ناراحت . شودیم همان خواهد خدا چه هر که، نهیا هم اون... معتقدم یلیخ یحرف هی به من -

 هی  یکیز یف طور به یوقت: میگویم و کنمیم نگاه چشمانش به گرفته، را آن دستم با آرام. است اشچانه یرو حال اشکش یقطره 

 . یکن برقرار ارتباط  باهاش قلبت با کن یسع ،یندار رو یزیعز

  کن خورد  عصاب حرکت چقدر. افتدیم نمور ی کم و کیتار یسوله  داخل ساعت به چشمم که میشویم خارج  ماکت از

 م؟« یهست ی سال چه االن:» میگویم و کنمیم زن به رو. اندشده بخشلذت میبرا حال آن، یهاعقربه 

 . ستیب و هزار دو سال -

 زودتر چرا! بودم؟ دهینفهم زودتر چرا. شوندیم  مات و  تار داخلش، لیوسا و سوله تمام. شودیم گرد چشمانم سال عدد دنیشن با

 ! بودم؟ دهینپرس

 بودم؟ ماه  ی کره یرو من که  است سال شانزده! خدا؟ شنومیم چه. دهمیم هیتک ماکت به را خودم و گرفته سرم به را دستم

 ... که است سال شانزده! کردم؟ یسپر ییتنها به را سال شانزده

 .شودی نم دور ذهنم از یالحظه مهراد، و آرش فکر. زدیری م فرو سرم یرو باره کی به ایدن تمام انگار

 . دیآینم جلو  خودم خواست به اما است؛ نگران زن

 . خورمیم سر نیزم یرو ماکت  یپا جا همان

 ! کردم؟ کار چه خودم  با من! ایخدا

  و اندستادهیا سوله یابتدا. خوردیم فرد دو قامت به نگاهم که است  باز مهین چشمانم.  شوندیم یجار آرام آرام داغم یهااشک

.  کندیم جلب  را توجهم آنها از یکی رفتن راه مدل که دهم هیتک ماکت به را سرم خواهمیم توجهی ب. نمیبب را هاآن گذاردی نم نور،

 . نمشانیبب توانمینم دارند، فاصله من با یقدم چند تنها که یوقت تا. شود کاسته نور شدت از یکم تا دهمی م قرار بانهیسا را دستم

 را لبم و فشارمیم را امنهیس درد با. کشدی م ریت قلبم و  سوزدیم امنهیس یقفسه. کنمیم نگاه مهراد یشده ریپ یچهره به ریمتح

 !ندارد پمپاژ توان گرید شکسته، و خسته  قلب نیا ییگو. گزمیم

 .کشمشیم  آغوش به وجودم تمام با و شومیم بلند میجا از زور به و ریمتح

 !راد... مه -

 ! خدا آخ. هستم تنگ دل چقدر. میگوینم یزیچ اما دیآ یم دردم. است  گرفته   آغوشش در سفت مرا.  است بغض با توام شیصدا

 زم؟یعز تو یبود کجا! هیآ... مهراد جان   -

 گذشته یاقهیدق چند. کنمیم  حل آغوشش در را خودم و زنمی م هیگر ریز بلند. کنم  تحمل را سوز جان غم و درد نیا توانمینم

  دور خطوط. میاشده ریپ سنمان از شتریب دو هر. کنمیم نگاه  اشچهره به و رمیگیم فاصله او از یکم. شومیم آرام که است

 دیسف  یکم  هم محاسنش  یحت. شومیم رهیخ شیهاش یر به و رمیگیم  چشمانش از نگاه. اندشده ادیز اندازه از شیب چشمانش

 . شادم اما دردمند. اندشده

 !«مهراد یشد ینکیع:» میگویم لب ریز و زنمیم یلبخند

 !  مظلومم پسرک. فتمیم آرش ادی. شودیم ذوب من دل و خنددیم



 .میآی م حرف به و رمیگیم فاصله او از قراریب

 ... مهر کو آرش -

 آن از تریقو یمادر مهر. کنمیم نگاهش یگنگ و تیجد  با و کنمیم کج را سرم  یکم.  ماسدی م دهانم در ،یفرد دنید با حرفم

  من یکوچولو آرش یراست به... میروروبه قامت بلند و تنومند پسر! بشناسم را پسرم نتوانم اول یهاه یثان در که است یزیچ

 ! است؟

 .کنم باور ندارد امکان نباشد؛  اشگونه یرو خال آن اگر. دهمیم  تکان راست و چپ به ناباور را سرم

 . کوبدیم امنه یس یقفسه  به را خود قرار یب قلبم و شوندیم یخال میزانوها  ریز. دارمیم بر قدم سمتش به و گذرمیم مهراد از

 !کنم؟یم تیصدا که  است شده بار چند یراست به! من یخدا

 . کنمیم  نگاه چشمانش به رهیخ و کرده بازوانش بند را دستانم

 !مامان؟... آرش -

 .  سوزاندیم را قلبم و کندیم کور را چشمم چشمانش، در اشک برق

 . است ختهیآم هم در امهیگر و خنده.  بوسدیم را من وقفهیب و کندیم بغلم که  کشدینم یاه ی ثان به

 شده بزرگ گرید پسرکم. شوم بلند میهاپنجه  یرو شومیم مجبور آن، بر زدن بوسه یبرا و کنمیم قاب دستانم با را صورتش

 . است

 .شدم  زنده و مردم بار هزار نبودنت با. مامان بود شده تنگ یلیخ برات دلم -

 . شومیم رهیخ اشیالهیت چشمان در و گذارمیم لبش یرو را انگشتم

 .نکن شرمندم نیا از شتریب... مامان نگو -

 .گذاردینم یول بکشم عقب را دستم کنمیم  یسع. بوسدیم و ردیگیم را دستم

  یرو را خود راه میهااشک. آورمی م رونیب را تیآندز و برده بمیج در دست. کنمیم نوازش را شیموها و کرده بارانش بوسه

 !« نبودم دروغگو یدید:» میگویم و زده لبخند که هستم من نیا و ندیآیم نییپا و کرده دایپ امگونه

 دور را دستانشان. ستندیایم طرفم دو مهراد، با و زندیم یقیعم لبخند آرش. کندیم پر را گوشم که است کف و  سوت یصدا

  و است ستاده یا یمرد دست در دست که نمیبیم را شلیم. میکنیم نگاه سوله در شده جمع افراد به سه هر. زنندیم حلقه کمرم

 . کندیم د یوید به عشق با ینگاه او و دهمیم را جوابش. دهدیم تکان دست میبرا

 . کشمیم لذت سر از ینفس و دارمیم بر هاآن از چشم

 ...دارد ادامه که است یزندگ نیا و  است یزندگ تی خاص نیا و ... است  شده  حل  هم در غمم و یشاد
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