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ش دری،  ا�ج د، �ج ��ته �جا�ش مرد در �ا�یه ی راهرو �ن�ش
ود. وده یم �ش �ش ون �گ دری �ه �جه �ج�ی

�ند  �پ در  زن  یم ��ند.  ه  �ن�گ زن  �جه  مرد  مرد. 
�یده  ��ش دراز  رش  �ن ��نکگ روی   ، ن

زم�ی روی  ی  اش،  م�ت
ورد،  �یب یم �ن �ش هان  �نا�گ  ، �جا�ن ان  �ش �ج و  دور  د.  �جا�ش
رعه ای  ت، مرن ده، �ج در�ن ��ت ود، �ت�پّه ها�ی �گ ت یم �ش د�ش

ود.  �یه ی رود یم �ش �ه �ا�ش
�تا  دور،  �ییل  �ن �جعد،  د�ید�ن �ت.  رود  �تا  م�نظره 
ه  ه ی مه آلود، �پ ��ت �نامعلوم، �گ ا�ی م�جهم،  �ن ق، �ن ا�ن

د.  ا�ید در�یا �جا�ش د، �ش �جا�ش
د،  �جا�ش �ته  �ش �گ �وه،  �یاِل  �ج  رود،  رو در روی  زن، 
د،  �ته �جا�ش �ش �گ ا �ج ن �ج

ا �ه ه�ت، هم�ی ن �ج
و �جعد هم�ی

زن  د.  �جا�ش �یده  ��ش دراز  راهرو  وی  رو�ج �تاب،  آ�ن در 
�نیم �توا�ند، مرد را د�یدن �نیم �توا�ند، �نوِر �تا�ج��تان �ور 
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ا�نه  �ل یم ��ند، زن را از �ا�یه ای �ه در �ن یم ��ند، م�ن�ن
ه�ت دور یم ��ند.  

�ج��ته  �یا  �جاز،  �ن�یمه  م ها�یش  �ش �ن�ی�ت �پ معلوم 
ّدت  �تاب �جه �ش ا�ت یم ��ند. آ�ن ر دارد ا��ت ا�ت. ا�ن�گ
م ا�ت  �ی�ش ا�ج از  دارد،  ن  �جه �ت  

ن
� ل�جایس رو�ش یم �تا�جد. 

لو�یش �پاره ا�ت ل�جاس، �پاره �گ ی ل�جاس زن  ل�جاس، �ج
ن  �ت م  �ی�ش ا�ج   ِ ز�ی د�ید�ن اش یم ��ند.  مر�ئ یم ��ند.  را 

ه�نه ا�ت.  �ج
د ل�جاس.  د�ییم �جا�ش د ل�جاس، �ت �ید �جا�ش ��ن

ن  اوت هرطور. ا�ی یه آن طور. م�ت�ن ن طور. �گ یه ا�ی �گ
  . نی �ت �ه از زن یم �ج�ی�ن �ی �پ

د، ه�ی�چ  �ته �جا�ش �ن د. زن ه�ی�چ �نکگ �ته �جا�ش �ن ه�ی�چ �نکگ
و�یش مرد، مرد در راهروی  د. رو�ج �جا�ش �نکرده  یه  �ن�گ
ِ �پل� ها�یش ز�ندا�ن �ت. زن،  د، ز�ی ��ته �جا�ش �تار�ی� �ن�ش
م یم �ج�ی�ند،  �ش ه ی �پ و�ش ِ �پل� ها�یش ز�ندا�ن �ت. از �گ ز�ی
م یم �ج�ی�ند، یم �ج�ی�ند �ه �نوِر درهم  �ش ه ی �پ و�ش زن از �گ
مرد  �ه  یم دا�ند  زن  ود.  یم �ش اهر  طن آمسان  �ته ی  ن ر�ی
ن  �ی �جه همه �پ ه اش یم ��ند، یم دا�ند �ه مرد  �ن�گ دارد 
م های �ج��ته یم دا�ند،  �ش ن را �جا �پ ه یم ��ند. زن ا�ی �ن�گ
 �جا 

ن
ی را یم دا�ند �ه م� ن �ی م های �ج��ته  آن �پ �ش او �جا �پ

ن ا�ت. 
�ن�ی ن �پ �ی�ن . �ی�ت م های �جاز یم �ج�ی�ن �ش �پ
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ود  �ن �اِل  �جه  را  �پاها�یش  زن  �اال  ن 
هم�ی �تا 

ان �رده �جود، �ن�ییم   �ته �جود، �جا �ج �وصله �گ رها�ی�ش ذا�ش �گ
، یم �ج�ی�ن �ه ران ها  از �پاها�یش را �تا �رده �جود، و یم �ج�ی�ن
ت، �جا درد ران ها را �جه هم  ذارد، �جا د�تّ را ��ناِر هم یم �گ
ان �ه  ارد�ش �ش �جه هم یم �ن �نان محکم  ��جا�ند. �پ یم �پ
ِم معمول اش را  �تد، �جدن �حج لک یم ا�ن �جدن اش از �ش
�تالش  �ی� �جاره  �جعد یم �ج�ی�ن �ه  و  از د�ت یم دهد. 
ن  �جاز یم ا�ی��تد. �اال �ت ود، هر �ر��ت  ف یم �ش م�تو�تّ
ان  ن د. رس آو�ی �ی ود یم �گ ه �گ  �جه �ن ی هم�ی�ش �ش�جاِت �ت�و�ی
واب،  �ن از  لک  �ش ن  در�ی �تاده،  ا�ن رو  �ن �جازوها  �ج  ا�ت، 
ش مرد. مرد �کوت  ا�ج �ج �ر�ت �جا�ت ما�نده، در �ج

یم ��ند.  

ها  ف �جه رود. ا�ج ا، ُم�ش �ج ان �ت�پّه ها، �پا�ج �ش ا�ج در �ج
را  ر  همد�یکگ آرایم  �جه  �پ�یش یم رو�ند،  هم  �جا  یم آ�ی�ند، 
ه ی  ��ت د�ن�جال یم ��ن�ند. �جه مسِت دها�نه ی رود، �وی �گ
ها  �تار�ی�، �ا�یه ی ا�ج ها  �نامعلوم یم رو�ند. �ا�یه ی ا�ج
ت ها، �ج  ها، یم رو�ند، �ج د�ش �پ�یش یم رو�ند ا�ج ��ج�، 

رودها. 
ا�نه �نیم ر�د.  ه�ی�چ صدا�ی �جه �ن
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ش، مرد،  ا�ج د. در �ج ورده �جا�ش زن. زن دو�جاره �ت�ن �ن
د، �جه  ت رصف �رده �جا�ش ه اش یم ��ند، زن، و�ت مرد �ن�گ
د. در راهرو، راهروی �تار�ییک  ورده �جا�ش آه��ته �گ �ت�ن �ن
ن  م ها هم ه�ت، زن ا�ی �ش د، آ�ج ی �پ �ه �نور یم �نو�ش
�ته ا�ت.  م دو�ن �ش را یم دا�ند، یم دا�ند �ه مرد �جه او �پ
ن  �اال یم �ج�ی�ن �ه زن �پاها�یش را �جاال یم آورد، �پاها را از �ت
ع �رده  �ت �ه �پاها�یش را �ج دور یم ��ند. م�شِل همان و�ت
د، محکم، �جا  رج یم دهد، درد یم ِ��ش ت �جه �ن �جود، د�تّ
ود و �تا رس�ِد  ن اش ه�ی�چ یم �ش ن �جار درازای �ت درت، ا�ی �ت
ر �ج �ر�ت یم ما�ند،  �ت �پ�یش یم رود. �ی� �جاِر د�یکگ ز�ش
ن م�نحرف، روی �جازوان  وی مرد. رس از �ت وده، رو�ج �ش �گ
زن،   . ��یوا�ن ا�ت،  �ی�  و�ت ِع  وصن ن  در�ی �اال  �تاده.  ا�ن
د.  یلک یم �ش ن �ش ر �جود، ا�ی ت ا�گ ده ا�ت، ز�ش ت �ش ز�ش
 . �ت ع یم ما�ند، در ز�ش ن وصن ت ا�ت. امروز در�ی زن، ز�ش
از  لب های  م�یاِن  �پاها�یش،  نِ 

�ج�ی رسزم�ی�ن �ت 
ورد  ُ �نیم �ن . �ج ، همه را یم �ج�ی�ن وده اش. یم �ج�ی�ن �ش هم �گ
�شا�جت  ود،  یم �ش ون  رن ا�ن دم  هر  �ه  �وزیسش  رِد  �گ  ، ن �ت
�ناور  . ز�ی�جا�ی ی �ش ا�ی��تاده ا�ت. صورت اش  را �نیم �ج�ی�ن
د،  ر�ن د�ید یم ��ند، �وایل ی صورت یم �پ ، �ت را یم �ج�ی�ن
، �نیم �توا�ن �ری ��ن �ه ز�ی�جا�ی  ه یم ��ن �نیم �توا�ن هر�پ
ود.  �ش �ه اش  حن م�ش ه  و�ج ود،  �ش هره اش ذوب  �پ در 
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�یده  ه�ی�چ  وی و �ن لِک �ج�ی�ن ن �ش رن ا�ی ، �ج ی �نیم �ج�ی�ن ن �ی �پ
اص�یل، موّرب. �دس یم ز�ن  ��ته �گ ی  �ج �ج  ، �نیم �ج�ی�ن
م ها �ه  �ش �ند. �جه �پ ن �جا�ش م های �ج��ته اش ��ج �ش �ه �پ
�نیم روم.  �پ�یش �ت     ، ف یم ��ن �تو�تّ ا  همان �ج یم رمس، 
اّما  دارم،  ه  �نکگ م ها�ی  �ش �پ در  را  م ها�یش  �ش �پ یم �توا�ن 
ان �نیم دهد.  صورت  اش، صورت اش را �جه �تمایم �ن�ش
اصله، در  . �ج �ن ن را یم �ج�ی�ن �نه یم ما�ند. �ت صورت، �ج�ی�گ
ّدت عرق  . �جه �ش ن  را یم �ج�ی�ن ، �تماِم �ت ن

� �ش اور�ت �ن محج
�ید،  ور�ش �نا�ی ی �ن ا�ت، در رو�ش ن �ج ن ا�ی ، �ت ن د �ت ن یم ر�ی

. ن �یدی ی هول�نا� �ت �ت در ��ن
د.  �یده �جا�ش مرد. مرد ا�ن�تظار ��ش

د.  �ته، �جه او ر��یده �جا�ش و �جعد، زن مسِت مرد ر�ن
ر�یاد  ر�یاد یم ز�ند، �ن ا�ت، زن �ن ن �ج �ید ا�ی ور�ش درِت �ن �ت
ا�نه �جوده،  ا�ی از ل�جاس  �ه �ج  �ش د. �ج یم ز�ند �تا طول �جک�ش
د،   �ی ز یم �گ ا را �گ ا�نه �جوده و �پاره �جوده، زن آن �ج �ج �ش
د. �نایم را صدا یم ز�ند. �ه  ر�یاد یم ِ��ش د و �ن �ی ز یم �گ �گ

 . �ج�یا�ید. �ج�یا�ی�ی
ورده.  . مرد �ت�ن �ن  راه یم رو�ی

ن
�نو�ی زن و م� یم �ش

و�ی  ، یم �گ و�ی ده. یم �ج�ی�ن اش و �جه او یم �گ ارج �ش از راهرو �ن
ده. اّول  ارج �ش ورده، از راهرو �ن �ه یم آ�ید. �ه �ت�ن �ن
ن را  �ت ر راه ر�ن طع و �و�تاه ا�ت، ا�ن�گ �ر�ت اش م�ن�ت
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ود �ر�ت اش،  آه��ته یم �ش �جعد،  د،  �جا�ش ده  �یاد �ج از 
ا�ت.  ن �ج

آه��ته �گ اش. یم آ�ید. هم�ی ود  رایط یم �ش ا�ن
آن  �جه  �ه  م ها�ی  �ش �پ  ، یم �ج�ی�ن را  م ها�یش  �ش �پ آ�ج ی 

ه یم ��ند.  �وی زن، مسِت رود �ن�گ

�ا�یه  زن  �ج  ا�ی��تاده،  زن   ِ ا�ج �ج در  مرد  مرد. 
�تار�ییک  را �س  �پل� ها�یش  ه ی  و�ش �گ از  �ته. زن  ا�ندا�ن
�یده.  د ��ش نِ مرد را، �ه �جاالی رسش �ت یم ��ند، �جل�ندای �ت
�تاده. �ی� حلظه  �ی ا�ن �تاده، در �ا�یه ی مرد �گ �ی ا�ن زن �گ
ز  ن را، ل�جاس را �گ د، دها�ن �ه �ت �ی �ته �گ آرام یم �گ �و�ن
م های  �ش ا�ت. �جا �پ ن �ج ود. زن ا�ی د، م�توّرم یم �ش �ی یم �گ
 ، ن �ج��ته، ل�جاس اش را رها یم ��ند، �جازوان  را در ام�تداِد �ت
ا�ید، طوِر  �ش ذارد، �پاها�یش را یم �گ ��ناِر  �پهلوها�یش یم �گ
ا�ید، �پاها را �جه مسِت مرد ��ج یم ��ند  �ش ری یم �گ د�یکگ
ن ها  �ج�ج�ی�ند، �ج�یش �ت  �تا مرد �ج�ج�ی�ند، �ج�ج�ی�ند و �ج�یش از ا�ی
و  دن،  �ش د�یده  و  د�یدن  از  را�ت  �ن وده ،  �ش �گ �پاهای  از 
ون  ری �ج�ج�ی�ند، همان �ه از زن �ج�ی ن د�یکگ �ی هم زمان، �پ
واهد �ه  یم ز�ند، م�شِل دها�ن �ه �جاال یم آورد، زن یم �ن

ا�یش را �ج�ج�ی�ند.  مرد ا��ش
�ج��ته  م های  �ش �پ �جا  زن  د.  یم ِ��ش ا�ن�تظار  مرد 
د و او هم �جه �نو�جه ی  َ صورت اش را مسِت �ا�یه یم �جَ
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ود م�ن�تظر یم ما�ند. �جعد، مرد همان �ر را یم ُ��ند.  �ن
وران یم ��ند �ج لب ها، �ج د�ندان ،  ا�ج�تدا �ج دهان. �ن
د،  �ی را یم �گ م ها، موها را �ن �ش د�ندان ها در معرض ا�ند، �پ
�جه  ود.  یم �ش ��یل  ��ی�نه ها  �ج  یم رود،  ن 

�پا�ئ�ی ن  �ت از 
رما�یش  �گ د، در  �ی درت یم �گ �پاها �ه یم ر�د، �ت م�یاِن  
�ف  یم رود،  رو  �ن رطو�جت  اش  در  یم ُ��ند،  وط  ��ت
ِه زن  م های �ج �ن�گ �ش ود. �پ ایل یم �ش ود و �جعد �ن یم �ش
 . ن م های ��ج �ش ود. �پ ود، �ج��ته یم �ش �جه �ن�یمه �جاز یم �ش

و�ی �ه مرد دارد  �جه او یم �گ  ، �جا زن �رف یم ز�ن
ه یم ر�د.  و�ی �ه مرد �جا او �جه �پ ه یم ��ند. �جه او یم �گ �پ
نی �ت  �ی ن همان �پ ه ��ند، ا�ی و�ی �تا زن �ن�گ ن ها را یم �گ ا�ی

واهم.  ودم یم �ن �ه �ن

رش ُهل یم دهد.  �ن مرد �جا �پا�یش زن را روی ��نکگ
. مرد ص�ج یم ��ند و دو�جاره د�ت  ن

صورتِ  زن �ج زم�ی
�ت اداره یم ��ند،  و�نت اش را �جه �حن �ش ود، �ن �جه �ر یم �ش
َدش.  ا �ت�ن یم دهد، �پ�یش یم �جَ ا، از آن �ج ن �ج ن را از ا�ی �ت
وع  ود، دو�جاره رسش د �تا آرام �ش �ند حلظه د�ت یم ِ��ش �پ
د�ی�  ن �جه آرایم �جهش �ن �تا  ن را �پس یم ز�ند  یم ��ند. �ت
�تاری  ، �جه هر ر�ن ن ، ��یّال ا�ت �ت ن ود. مط�یع ا�ت �ت �ش



8 |

د،  �ته �جا�ش و�ی از هوش ر�ن ، �گ ن ودش را، �ت یم ��پارد �ن
�ج  د،  ر�ن یم �پ ��ن�گ ها  �ج  �نیم ��ند،  �س  نی  �ی �پ
ن از �ر�ت  ��ن�گ ها �پ�یش یم رود. مرد رس یم ر�د، �ت

�جاز یم ا�ی��تد. 
ود.  ف یم �ش ع م�تو�تّ ن وصن هان ا�ی �نا�گ

مرد.  از  دور  ژول�یده،  ل�جاس    �جا  ا�ت،  ن �ج ا�ی ن  �ت
ت،  ه اش یم ��ند مرد، �جه او یم �پ�یو�ندد مرد. آن و�ت �ن�گ
دش، �ج زن �پا  ن �و و آن �و �ج�ج واهد ا�ی ن طوری �ه �ج

ورد.  ر �ت�ن �نیم �ن ذارد و د�یکگ یم �گ
�رده  ملس  را  ن  �ت ای  هر�ج  

ن
� �ت�اد�ن ه�نه  �ج �پای 

ِت  و�ش د. �گ ورده �جا�ش ن ر �ت�ن �ن لب را، و د�یکگ د، �ت �جا�ش
�ت�ن �ت. مرد  رو ر�ن رم ا�ت، �ن م ا�ت، �گ ��ی�نه ها �ن

ورد.  ر �ت�ن �نیم �ن د�یکگ
ه �رده  �ن�گ �جل�ند �رده، مسِت رود  را  مرد رسش 
ه  هر�پ �جه  درت.  �ت �پُ و  ا�ت  �شا�جت  �ید  ور�ش �ن د.  �جا�ش
ت  ه یم ��ند، �جا د�تّ ود �ن�گ اهر یم �ش م اش طن �ش �پ�یِش �پ

و�ید: ی �نیم �ج�ی�ند. یم �گ ن �ی ه یم ��ند و �پ �ن�گ
ـ دو��تت دارم. �تو را دو�ت دارم. 

د.  ار آورده �جا�ش �ش ن �ن �پا �ج �ت
ا�ت.  ن �ج

ه ی �نامعلوم هم�ی ��ت ذرد، �گ زمان یم �گ
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ه  �نان �نیم �ج�ی�ند و �جه هر�پ د. هم �پ ��یده �جا�ش مرد �ن�ت
�تا�جِش  یم ��ند،  ه  �ن�گ ود  یم �ش اهر  طن م اش  �ش �پ �پ�یِش 

ه ��ن�نده ی �نور، لرزِش هوا.  �ی �ن
یم دا�ند  ه��ت اش  �تماِم  �جا  زن  او�ت،   ِ ز�ی زن 
ر�یان ا�ت.  �ج �ر�ت، دهان  ه �اد�شه ای در �ج �ه �پ
ن  �ت ِم ل�جاس، زن �پ�یش ر�ن �ی�ش �ته �تا ا�ج ر��یده �جه �جازو، �جازو ر�ن
م   �ش ه ی �پ و�ش لب. از �گ اِر �پا �ج �ت �ش د، �ن را درک �رده �جا�ش
ده  م ها دو�جاره �ج��ته �ش �ش ن د�یده، �پ ِ ��ج �ی� حلظه ر�ن�گ
ِش آب،  و�ش رش، �ج نِ ��ن�گ �ن

� ه�نه، حلج ِ �پای �ج د. ز�ی �جا�ش
ل،  �تاده، �شُ لک ا�ن ن از �ش ، دور، ُمدام. �ت �ن�ید�ن صدا�ی �نا�ش
ده. �پا  رِط �ش�جات هول�ناک �ش ، از �ن ک��ته، از ا�ی��تا�ی �ش

ار یم آورد ه�نوز.  �ش �ن
ت  �ن�ید. مرد و�ت ر�یادی �ش �ید. مرد �ن ر�یاد ��ش زن �ن
ر�یاد، مم�تد ا�ت  ود �ن طع �نیم �ش �نود، �ت ر�یاد را �ج�ش دارد �ن
ود. در  ع�یف یم �ش ر�یاد صن �ن �ه  �نود  ر�یاد، مرد یم �ش �ن
اب �ردن  ِت ا�ن�تحن کر یم ��ند ه�نوز و�ت ن �ال، �ن

هم�ی
ود،  ن ��نده یم �ش �ت از �ت د�ید یم ��ند �پا، و �جه �حن دارد، �ت

ود.  دا یم �ش لب �ج ر�یاد یم آ�ید، �پا از �ت صدای �ن
�تاده  ا�ن �جاز روی ص�ندیل  �تار�ی� مرد  راهروی  در 

د. �جا�ش
ن 

د، �پاها �ج زم�ی �ته �جا�ش ر�ن اصله �گ �پاهای زن از هم �ن
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د،  ر�ن یم �پ ودش  �ن دوِر  زن  د.  �جا�ش ر�وده  �ن �تاده،  ا�ن
 ، �جاز، م�یاِن لرزه های آه��ته و طوال�ن د  ر�یاد یم ِ��ش �ن
ر�یاد ا�ت،  �نِس �ن ��یت اش از �ج زن �تالش یم ��ند. �ش
، و �ی� �جاره،  واهد، �ه �ج�یا�ید، �ج�یا�ی�ی �، رها�ی یم �ن از ا�ش

د.  د�ت یم ِ��ش
د.  �ید، �تا �مر �تا�ج�یده �جا�ش ور�ش رو در روی مرد، �ن
�ته. رسش �ج  در راهرو یم �ج�ی�ن اش، در �ا�یه، ر�ن�گ و رو ر�ن
 ، ن وا��ت ق، از �ن �تاده. یم �ج�ی�ن �ه از ع�ش �ت ی ص�ندیل ا�ن �پ�ش
لب  �ج  �یده، �ت ر�ی�ج ر�ن�گ �پ ر�وده ا�ت، �جه طرِز  عن �ن
یم �ج�ی�ن   ، یم �ج�ی�ن ا�ت.  �اِل �ت�پ�یدن  در  ن اش  �ت �تماِم 
ن �ال  ا�ی �جا   ، یم �ج�ی�ن را  �نیم �ج�ی�ند  ه  هر �پ یم لرزد.  �ه 
وی راهرو د�ید�ن �ت،  وار �ن�ی�ت، رو�ج �دس اش د�ش
ه ی  ��ت ن �گ ��یده �جه �نهر، و ا�ی ، �ن ن ز�ی�جا�ی �ت�پّه ها�ی �جه ا�ی
د.  ا�نِب در�یا �جا�ش �ته در مه، مه  �جا�ید از �ج رو ر�ن ش، �ن �ج�ن�ن
هِت �جاران �جا�ید �وی در�یا روان  ت، �ج ه�نه �گ ی د�ش �ج
نی �ت  �ی درت. در�یا �پ ن �ت ق، �جه ا�ی ن ع�ش د. و ا�ی �جا�ش
ا�ت، آن �وی زن  . یم دا�ن �ه در�یا آن �ج �ه �نیم �ج�ی�ن

ان.  و مرد، آن طرِف د�ید�ن �ش

رش  د. زن را �ه از ��ن�گ �ن ه �رده �جا�ش مرد �جا�ید �ن�گ
د.  ه �رده �جا�ش ردد، �ن�گ �جازیم �گ
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د،  �جا�ش ا�ی��تاده  در  وِب  ار�پ �پ در  حلظه ای  زن 
ه  د. زن �جه مرد �ن�گ ده �جا�ش �ن� ی راهرو �ش �جعد، وارِد �ن
ِ مرد، �اال  ا�ج �جل، �ه زن �ج د. م�شِل حلظه ی �ت �رده �جا�ش
ا�جِل زن. مرد. د�ت ها  م های �ج��ته  م�ت �ش مرد، �جا �پ
لواری  ، �ش ن �ج �ر�ت، روی د��ته ی ص�ندیل. ل�جایس �ج �ت
ون  لوار �ج�ی د، ز�یپ اش را �جاز، آن از �ش آ�ج �جه �پا �رده �جا�ش
و   

ن
� �ش یلک �ن لب اش، �ش �ت م�شِل  آن هم  د.  �جا�ش آمده 

لِک  لب اش یم �ت�پد. �ش د. آن م�شِل �ت �ته �جا�ش و��ش دا�ش
ره ها  د، �جا ��ن�گ ها �جا صحن ن �جا�ش �جِل �تار�ی ��ن�گ های ما�ت
ده،  �ته �ش ��ن�گ  در مرد ��ش د، لکگ �ته �جا�ش او�ت �ندا�ش �ت�ن
� و  ن ها در �تالش. در مرِز ا�ش و مرد دور همه ی ا�ی

ر�یاد ا�ت مرد.  �ن

�نوم �ه زن �جا مرد �رف یم ز�ند. یم �ش
ـ دو��تت دارم. 

و�ید یم دا�ند: واب یم دهد، یم �گ �نوم �ه مرد �ج یم �ش
ـ آره.

اصله �جا   دم �ن ورد و �ه �ت یم �ج�ی�ن �ه زن �ت�ن یم �ن
مرد را یط یم ��ند. 

رار  ای �ن ودش را �ج ن طور یم �ج�ی�ن �ه مرد �ن
هم�ی

ر  �تد. �جعد د�یکگ رو یم ا�ن آماده یم ��ند و �جاز در ص�ندیل �ن
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 . اق ا�ت �نیم �ج�ی�ن ه در �اِل ا�تّ�ن را�ت از آن �پ ی �ن ن �ی �پ
�پاهای  ود، م�یاِن  د�ییک ی مرد، �ن یم �ش ن زن در �ن
ن اش �ج  ه یم ��ند، �جا �ت ود و �جه آن �ن�گ مرد دوال یم �ش
ت  ه یم ��ند. �جا د�تّ او �ا�یه یم ا�ندازد و �ت�نها �جه آن �ن�گ
ه�نه اش یم ��ند، �تمام اش را حلنت یم ��ند. ل�جاس را  �ج
ازش  �یم  د.  یم ِ��ش ون  �ج�ی را  ُعق اش  یم ز�ند.  ��نار 

ذاردش. د، در �نور یم �گ �ی اصله یم �گ �ن
ه  ن آورده و �جه آن �ن�گ

یم �ج�ی�ن �ه مرد رسش را �پا�ی�ی
ه  ودش �ن�گ ن �نما�یش از �ن یم ��ند، هم زمان �جا زن، �جه ا�ی
ود  لب �جه �ن �جاِن �ت یم ��ند. آن در �اِل �ت�پش، �جا رصن
�جکه ی  �ش �نازک،  �پو�ِت  �پو�ت،  الِل  �ن از  یم لرزد. 
در  ون �پ�یدا�ت. آن مملو از لّذت ا�ت، آن �ت ه ی �ن �ت�ی
ن �نیم �توا�ند،  ر �نیم �توا�ند، �ج�یش از ا�ی �پُ ا�ت �ه د�یکگ
ا�یش  �ج ود  د، در �ن �ی �جکگ ود  را در �ن لّذت  �نیم �توا�ند 
��تّا  �ه  �نا�ت  �ت�نکگ در  �نان  آن �پ �نیم �توا�ند،  دهد، 

ود �جهش د�ت زد.  �نیم �ش
ه�ی�چ  یم ��ن�ند.  ه  �ن�گ آن  �جه  هم  �جا  مرد  و  زن 
ذار�ند، �ت�نها �جه آن  ود یم �گ �نیم ��ن�ند، آن را �جه �اِل �ن

ه یم ��ن�ند.  �ن�گ

ت،  را�وی زن و مرد رسزم�ی�ن یم �ج�ی�ن �ج در�ن �ن
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رم.  د و �گ ده �جا�ش ��ت . در�یا �گ ایل را یم �ج�ی�ن نِ مسش
رسزم�ی

�ته. �ج �جل�ندای �ت�پّه ها   در آب های ر�ن�گ �جا�ن
ن

� رمای رو�ش �گ
ی �ن�ی�ت، مه ه�نوز در آن دور د�ت ها�ت.  ر ا�ج د�یکگ
ود،  ذارد د�یده �ش د و �نیم �گ ن ر�ی رسزم�ی�ن در �پ�یش یم �گ
ن �ال، د�یدن از �ر�ت �نیم ا�ی��تد، د�یدن �پا�یان  �جا ا�ی

�نا�د. �نیم �ش
د، لب  ها�یش را  �ته �جا�ش زن �جه آه��ته �گ �پ�یش ر�ن
م و صاف اش را در  وده و، �جه �ی� �جاره، ا�ن�تهای �ن �ش �گ
د. لب �ج ل�جه اش �نهاده، لب ها�یش  �ته �جا�ش ر�ن دهان �گ
م  د. �ن ده �جا�ش ، مملو �ش د. دهان اش از آن �پُ را �ج��ته �جا�ش
اری  مان اش �ج �ش � �ج �پ �نان لط�یف �ه ا�ش د، �پ �جا�ش
ت را  ن لطا�ن درِت ا�ی ن �ت �ی د. یم �ج�ی�ن �ه ه�ی�چ �پ ده �جا�ش �ش
ن اش. مم�نوع. زن  �ت ر�ن �گ ِر مم�نوع�یِّت در�ج �ندارد، ه�ی�چ مکگ
دش،  �ی ن در دهان �جکگ �نیم �توا�ند، �نیم �توا�ند �ج�یش از ا�ی
�نوازش اش  ز�جان الی د�ندان ،  �جا  ز�جان ،  �جا  �جا ا��ت�یاط، 
 دار�ی 

ن
 در ذه�

ن
ه معمول� : آن �پ ن را یم �ج�ی�ن یم ��ند. ا�ی

ت و و��ش در  ِ در�ش ن �ی ن �پ �اال زن در دهان دارد، ا�ی
ذ�یه  �تعن ، ازش 

ن
دهاِن زن ا�ت. یم �جلعدش در ذه�

�ه  �نان  هم �پ  .
ن

ذه� در  ود،  ��ی یم �ش ازش  یم ��ند، 
�ت�یار  ا�ن ودش �لِب  از �ن او�ت،  �نا�یت در دهاِن  �ج
رن  �جه لّذت  دن اش، �ج رن �جُ یم ��ند، ه�ی�چ �نیم ��ند، �ج
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از  آماده .  �نیم ��ند. د�ندان ها  ری  ر�ا�ندن اش �ر د�یکگ
د، �ه �ج�یا�ید، �جاز هم �ج�یا�ید.  �ی د�ت ها�یش �م� یم  �گ
ر �جازآمدن �نیم �توا�ند. مرد  �جه �نظر یم  آ�ید �ه آن، آن د�یکگ
�ن�گ یم ز�ند، �یع  �پ زن  موهای  �جه  د.  ر�یاد یم ِ��ش �ن
ر �توان اش را  ا �جل�ند ��ند، اّما د�یکگ یم ��ند زن را از �ج

ازه �نیم دهد.  �ندارد و زن، زن هم ا�ج
�ته، یم �نالد، رَس  �ته ر�ن ذا�ش ن را �گ مرد. رَسش، رَس �ت
��یت  .  �ش ن ، رس �ت�نها�ت �ج �ت ن ��ودی یم ��ند �جه �ت
ر�یاد  ض اش را �ن ، �ت�نا�ت ن

رد �جه م� �گ و�ید �ج�یا، �ج یم ��ند، یم �گ
ن ها  وا��ته. ا�ی و�ج اش را �ن ن طور �ن یم ز�ند، �ه �اال �ییک ا�ی
�نیم دهد.  اهم�یّ�ت  �ن�ی�ت،  ای زن مهم  �ج ه�ی�چ �دام 
ا�ی  رود یم آ�ید، آن �ج ر �ن ز�جان اش مسِت آن ز�نا�نه �گ ی د�یکگ
ا یم رود.  ود،  ز�جان همان �ج ن یم �ش �ی �ه ز�ی یم رود، ز�ی
ود  ود و آن  را �ه �جه �اِل �ن �جعد زن دو�جاره �جل�ند یم �ش
در مک�یدن های  د.  �ی دو�جاره در دهان یم �گ �رده،  رها 
ر  د�یکگ مرد  یم دارد.  ه اش  �نکگ �جلع�یدن  مرِز  در  ُمدام، 
ر�یاد  م ها �ج��ته. �ت�نها. �ج �ر�ت، �ن �ش �تالش �نیم ��ند. �پ

د.  یم ��ش
ا�ج�تدا  ود،  یم �ش �یغ �ت  �ج ��یت  �ش ر�یاد،  �ن �جاال،  آن 
در درد�ناک �ه  ود، آن �ت �ود��نه ا�ت، �جعد ع�یق �ت یم �ش
د،  د. زن د�ت یم ِ��ش �جور ا�ت د�ت �جک�ش زن محج
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ودش  د، ران های مرد را مسِت �ن ودش را ��نار یم ِ��ش �ن
رم و مرطوب  ه یم ��ند، �جوی �گ ان، �ن�گ ا�ید�ش �ش یم آورد، یم �گ
ا�ی  د. زن �تعّلل یم ��ند، صورت اش در �ج س یم ِ��ش را �ن�ن
�نا�د. زن  ودش هم �نیم �ش از مرد ا�ت �ه مرد، مرد �ن
د. س یم ِ��ش د، همان �جوی دل �جه هم را �ن�ن س یم ِ��ش �ن�ن

ازه یم دهد، و دو�جاره، همراِه زن  یم �ج�ی�ن �ه مرد ا�ج
ا�ی  ه یم ��ند، �تا �ج ه  یم ��ند. مرد یم �ج�ی�ند �ه زن �پ �ن�گ
یم ��پارد.  زن  وا�ِت  �ن �جه  را  ودش  �ن یم �توا�ند  �ه 
ر��نه وا  ن زِن �گ �تمام اش، �تماِم مردی �ه ه�ت را �جه ا�ی
لب در موهای زن یم �ت�پد. ذارد. �اال لرزه های �ت یم �گ

 
ّمل  �ت ی �ت ن وش �ج د، از �ن ر�یاد یم ِ��ش مرد �جه آرایم �ن

د.   ر�یاد یم ��ش �نا�پذ�ی �ن
وده  �ش آمسان �جه آه��ته �گ از م��تط�یِل در، از دِر  �گ
ذرد. �جه �تمایم �پ�یش یم رود، �جه آه��ته �گ ی رسعِت  یم �گ
لک های �شا�جت، �جه  ها، �جا �ش یم از ا�ج ن یم دود. �حج

زم�ی
ود.  ه ی �ج �نها�یت ره��پار یم �ش ��ت �وی �گ

اِر مرد، زن در  م ها �ج��ته، زن در عن �ش وده، �پ �ش دهان �گ
نِ مرد.  لوت �رده، دور از مرد، �ت�نها، در �تار�ییک ی �ت مرد �ن
مان یم ��ند  و�ید، �گ ه یم �گ ه یم ��ند، �پ ر �نیم دا�ند �پ د�یکگ
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ا�ی �ه  ری هم �رد. یم �جو�د. همان �ج ود �ِر د�یکگ یم �ش
ا را یم �جو�د، یم ل�ی�د.  �جوی دل �جه هم زن دارد، آن �ج
و�ید،  یم �گ ا  �نارسن یم �نامد،  ذارد،  یم �گ امس  نها  �ی �پ روی 
�کوت  دو�جاره  وا�ند.  یم �ن را  �ن �م�  �جه  را  لکمات 
درت �تالش یم ��ند،  ود، �جا �تماِم �ت یم ��ند، ع��ج یم �ش
ن 

ب ُهل یم دهد و �جه زم�ی ره مرد او را �جه ع�ت �جاال�ن
یم ا�ندازش. مرد �جه زن یم �پ�یو�ندد. مّد�ت روی زن دراز 
ود، در او یم ما�ند، �ج �ر�ت  د، �جه او وارد یم �ش یم ِ��ش

ر�یه یم ��ند.  ن مّدت زن �گ در زن یم ما�ند، در ا�ی

دا  هر دو آمده ا�ند. �جه ّلذت ر��یده ا�ند. از هم �ج
نِ  ن �جا �ت نِ ا�ی ، ه�ی�چ از �ت ن

، هر دو �ج زم�ی ده ا�ند. حلن�ت �ش
�ن� ، طراوت  �ن �ته ��ن�گ های  ن �ت ود.  �نیم �ش مماس  او 

ر�یه ای �ود��نه.  ر�یه یم ��ند ه�نوز، �گ �ند. زن �گ �ش ن یم �ج
ردد، �جا �پا�یش زن را  یم �گ مرد �جه آرایم مسِت زن �ج
ع یم ما�ن�ند.  ن وصن

��جا�ند. هر دو در هم�ی ود یم �پ �جه �ن
�ته  دا�ش دو�ت اش  واهد  �نیم �ن ر  د�یکگ و�ید  یم �گ مرد 
و�ید �ه �ی� روز  د. زن �پا��ن �نیم دهد. مرد یم �گ �جا�ش

د.  او را یم ُ��ش
رن �ج �نظیم،  �تالل، �ج رن ا�ن �تد، �ج ا�ت �نیم ا�ن ه�ی�چ ا�تّ�ن
ن  �ته، و �ت�نها ا�ی ��یحن ن های از هم �گ رن �ش�جات، �ش�جاِت  �ت �ج
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و�ید، �ه �تمایم �ندارد.  �رف، �ه مرد �جه زن یم �گ

�ند،  �ته �جا�ش واب ر�ن �یده ا�ند، �جه �ن در راهرو دراز ��ش
ری  ِ د�یکگ ن �ی ن �جه آرایم رس�جل�ند یم ��ند،  هم زمان �پ وا��ت �ن
دن ا�ت. در �ر��ت �ه �جه ز�ت  هم در �اِل آماده �ش
و�ند.  د�ی� یم �ش ن د�ید�ن �ت، زن و مرد دار�ند �جه هم �ن
هره ها،  طره های عرق های �جه هم یم �ا�ی�ند، �پ �پو�ت، �ت
ع  ن  وصن

دهاِن زن، مرد دو�جاره �پ�یدا�یش یم ��ند. در هم�ی
ور�ند، در ا�ن�تظار یم ما�ن�ند. �جعد  یم ما�ن�ند، �جه هم یم �ن
و�ید روی  واهد، یم �گ واهد، از مرد ��ت� یم �ن زن یم �ن
واهد، �ج�یا. مرد �جه �رِف زن  صورت، از مرد آمدن یم �ن
ن طور 

�ی�ند و هم�ی د�یِ� زن یم �ن�ش ن وش یم دهد، یم آ�ید، �ن �گ
ن، محکم،  ن �جه �ج ن، رصن ن و�ید: �ج ه اش یم ��ند. زن یم �گ �ن�گ
و�ید �ه  لب. زن یم �گ ه �پ�یش �ه �جه �ت �ی�ت �ند د�ت م�شل �پ

واهد.  واهد. زن ُمردن یم �ن یم �ن
�پُ  مرد  نِ  �ت از  وده،  �ش �گ دِر  دِر،  م��تط�یِل  �اال 
ن زودی ها 

رار ا�ت �جه هم�ی ده، مرد �ت ال �ش عن ده، ا�ش �ش
د�ت �جل�ند ��ند.

ده ی �نامعلوم رَس یم ر�د، ر�ن�گ  ��ت مه یم ر�د، از �گ
ر،  اها�ی د�یکگ ر، �ج ده، در راه ها�ی د�یکگ ��جود، �پ�یش �ت د�یده �ش



18 |

ر، در �جاران های مویمس، آن دور د�ت ها.  رودها�ی د�یکگ

وع یم ��ند،  رود یم آ�ید. رسش �ته، �ن را�ش د�ِت مرد ا�ن
�جا  �جعد  آرایم،  �جه  اّول  زدن.  �جه ��ییل  وع یم ��ند  رسش

ّکم.  �ت
�جعد، محکم  و  لب ها  �ج  ��ییل یم ز�ند د�ت، 
ن 

و�ید �ه �جله، هم�ی ، �ج د�ندان ها. زن یم �گ و محکم �ت
طوری. زن رسش را �جاال یم آورد �تا �ج�یش  �ت در معرِض 
�ت�یاِر د�ت  ودش را در ا�ن د، زن �جه آرایم �ن �جات �جا�ش رصن

 . �ما�ن �ت رار یم دهد، �ج �ت
ه، زن و مرد در �نظیم موازی  �ی�ت �جعد از ده د�ت

�ند. مرد محکم و محکم �ت یم ز�ند.  �ی رار یم �گ �ت
ورد �جه ��ی�نه ها، یم ز�ند  رود یم آ�ید د�ت، یم �ن �ن
م ها  �ش ن طوری. �پ

و�ید �ه �جله، هم�ی . زن یم �گ ن �جه �ت
�جا  هر�جار  �جه یم ز�ند،  رصن د�ت،  ��ت� یم ز�ند  ر�یان.  �گ
�ت�یار،  �ج ا�ن د،  �ی ، د�ت رسعت یم �گ �ج�یش �ت اطم�ی�ناِن 

رود یم آ�ید.  �جاال یم رود، �ن
ر  ده، د�یکگ �ی�ج �ش �گ ده،  ایل �ش ودش �ن از �ن هره  �پ
ی ُمرده ��ناِر  ن �ی اومت �نیم ��ند، رها�ت، م�شِل �پ م�ت

ورد.  ردن �ت�ن یم �ن �گ
�جه ها،  ازه یم دهد رصن ذارد، ا�ج ن یم �گ . یم �ج�ی�ن �ه �ت یم �ج�ی�ن
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ن �جه �اِل  ور�ند، �ت ن ن �ج �ج�یا�ی�ند �جه �ت �ج�یا�ی�ند،  ��ییل ها، 
ذارد  راموش �رده. یم �گ ر درد را هم �ن ودش رها، د�یکگ �ن

�ند.  ن ن ��ند و �ج
�ند، �توه�ی ن �ه مرد �ج

س.  ت، �ت ر�یاد، و��ش هان �ن و �جعد �نا�گ
وطه ور.  ان. زن و مرد در �کوت عن و �جعد یم �ج�ی�ن �ش

ش را یم �ج�ی�ن �ه رس یم ر�د، �جه دها�نه ی  ِ �ج�ن�ن ر�ن�گ
ن اش  �ت ن اش، آه��ته  ر�ن �ت د، ر�ن �ی رود یم ر�د، آمسان یم �گ
�ه  یم �ج�ی�ن  ود.  یم �ش ف  م�تو�تّ �ج �نها�یت  مسِت  �جه 
ر،  ا یم ��ن�ند، ز�نا�ن د�یکگ ری هم دار�ند �تما�ش آدم های د�یکگ
ن را د�یده ا�ند، 

ز�نا�ن �ه �اال ُمرده ا�ند، آن ها هم هم�ی
نِ  �ت ر�ن لک �گ اهِد �ش ه و �تار، �ش ارهای �ت�ی ن ال�ی رو در روی �ش
م  �ش �یدن اش را �جه �پ �جاراِن مویمس �جوده  ا�ند، از هم �پا�ش
ش، �ت�ندِر �تا�ج��تان رس  ِ �ج�ن�ن د�یده ا�ند. یم �ج�ی�ن �ه از ر�ن�گ

یم ر�د. 
ر�یه  �گ �یده.  ��ش دراز  زن  روی  مرد  �ه  یم �ج�ی�ن 
 ، ی �نیم �ج�ی�ن ن �ی . از زن �پ ی �نیم �ج�ی�ن ن �ی یم ��ند مرد. �پ
. از زن  ی  �نیم �ج�ی�ن ن �ی ر �ن�ی�ت، �پ رن �ر��ت �ه د�یکگ �ج
وا�ج�یده  . �نیم دا�ن زن �ن ، ه�ی�چ �نیم دا�ن ی �نیم دا�ن ن �ی �پ

ا�ت �یا �نه. 



ه ی مذه�ج دارد  ، �یا ر�ی�ش ن طیع �تل�تّ �ردِن م�ت �ت
س در »��تاِب  ن را �جور�ن ��ته �گ �ت. ا�ی و �یا �اصِل �ن
ن های  م�ت دوراس  ن  م�ت ن  از�ی یم �نو�ی�د.  درآمدها« 
، �جه مروِر زمان، �جع�ن ها  �ت اریس �نو�ش �تل�ن �جه �ن محن
م  ان را �گُ ود�ش �ید�ند، �جع�ن ها �ن ان را ��نار ��ش ود�ش �ن
ن ما�ند، �ه �ییک �ت و �ت�نها �ییک 

�رد�ند، �ییک ما�ند، هم�ی
�ند.  ا�ید �جا�ش از آن ها�ت �ه �ن�ی��ت�ند. �ییک از آن ها �ه �ش
ت  ن ها، ه�نوز و ه�ی�چ و�ت ن ا�ت و م�شِل �تماِم م�ت م�ت

طیع �ن�ی�ت. �ت

�تا�ج��تاِن 139۵
پ.ش. 
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