


ناخ ی هون آال
ینگچ ارهز : هدنسیون

ممکش و ولهپ مومت هک یدرد یور یا هدیاف یلو مدوب هدرک هلا چم و مدوخ تخت یور مکش درد زا
کت تخت یور . مدش یم هسردم یهار و هدامآ دیاب ریو و ریه نیا یوت ؛ تشادن ، دوب هتفرگ ور

. مدیشک ممکش یور ، مدوب هدیشوپ هک یرویلپ یور زا و متسد و مدش ولهپ هب ولهپ ما هرفن

قیمع یاه رکف و ندیشوپ سابل لوغشم ، مکیچوک قاتا یوت و مدش دنلب ماج زا ، تشذگ هک مکی
رد تمس هب ور ما هدیسرت و نوزرل هاگن و مدیرپ اج زا نوتاخ یادص اب هک مدوب میگشیمه
هک ییاه مشچ اب . مداد نوریب تحار ور مسفن ، دوب هداد هیکت قاتا رد هب هک شندید اب . مدیشک

. دیشک مهوت ور شاه وربا و تخادنا مهب یهاگن ، دندوب هدش کورچ شاهرانک

؟ هسردم یریم یراد -

. هنزب ور شیلصا فرح ات متخود شتروص هب ور مرظتنم هاگن و مداد نوکت عیطم و مورآ ور مرس
یم سابل حاال زا : تفگ و داد نوکت یرس ، دوب هداتفا شاهوربا نیب هک یزیر مخا اب نوتاخ

. دینیچب و زیم هبیط کمک ایب ؛ رایب رد ور تاه سابل ! یدروخن راهن هک زونه ؟! یشوپ

و مدیشک یا هف کال « فوپ » . منزب فرح نم ات دنومن و تفر یلو منکب یضارتعا ات مدرک زاب نهد
هنوخزپشآ هب هبیط کمک هب دش مومت مراک هک نیا زا دعب . مدرک ضوع و مسابل یتحاران اب راب نیا

. متفر ، دوب ترامع ییاهتنا تمسق یوت هک

ای هباوخ ای هک هراد هدرسفا ردپ هی هک ردام یب ِنم . دز یم نوتاخ ور رخآ و لوا فرح ترامع وت
! مراد دوخ یاج هک منک سبح و مدوخ قاتا وت دیاب شاه ندز کتک سرت زا هرادیب هگا



هدیچ شوت ییاذغ هک ینیس و دوب راوید رانک هک یزیم هب تسد اب راب نیا نوتاخ هک مدیچ و زیم
. درک هراشا ، دوب هدش

الن. درا هساو ربب نیا -

هک ادخ هب . تسشن شوت یزرل ، تشاد مندب هک یفعض رطاخ هب و متفر او ًامسر شفرح نیا اب
یروطچ ممک نس نیا اب ور نم دوب دلب . هدید مارب یباوخ هی متسنود یم دموا مقاتا رد مد یتقو

هک تسنود یم ادخ ! مربب اذغ الن درا یارب هنک یم مروبجم مه االن . هراد هگن تکاس و عیطم
. دایب مرس یی بال هچ هرارق زورما

هب ضارتعا نودب یلو دش سیخ ماه مشچ هساک سرت و دز یم جوم مرس یوت هک ییاه رکف اب
ییاهراک مامت مدوب روبجم و منکب متسنوت یمن یضارتعا چیه نم ینعی ؛ متشادرب مدق زیم تمس

هب مورآ و مدرک دنلب ور دوبن نیگنس مک هک ینیس تمحز اب . مدب ماجنا ور تساوخ یم مزا هک
یادص اب دوب باوخ هگا ینعی نیا و دوب زاب همین قاتا رد هک رکشورادخ . متفر الن درا قاتا فرط
سفن هی ، شندوب باوخ ندید اب هک مدرک قاتا لخاد و مرس ادص یب و مورآ . دش یمن رادیب رد

زیم یور مورآ یلیخ ور ینیس متشاذ یم نیمز یور هک یکبس یاه مدق اب . مدیشک تحار
، مدرک یم رکش ور ادخ ملد یوت هک یلا ح رد لا ح نیا اب . متفر نوریب قاتا زا داب لثم و متشاذگ

. متسشن زیم تشپ و مدیشک ور یبوچ یلدنص هداتفا نییاپ رس اب ؛ متشگرب هنوخزپشآ هب

ندوب باوخ رطاخ هب هک مدوب نئمطم ؛ تشاد رظن ریز و نم تاکرح مامت شاه مشچ اب نوتاخ
. هنک تیذا ور نم نوا ، دموا یمن شدب و هتحاران الن درا

بآ مکی و جنرب قشاق دنچ متشاد هک یا هچیپ لد و مکش درد زا هک دوب دب ملا ح ردق نوا
رس هک مدش دنلب یلدنص یور زا ، مدرک مومت ور ماذغ هک نیمه ؛ مروخب متسوتن رتشیب تشروخ

. تشاذگ نیمز ور شلا گنچ و قشاق و تفر مه وت تدش هب شاه مخا . دموا باال نم اب مه نوتاخ
. مدرک رکشت هبیط زا و مداد تروق روز هب ور منهد بآ

؟! یدش ریس : دیسرپ مخا اب ، مرب ماوخ یم دید هک نوتاخ

. مدرک لفق مه هب منت یولج ور ماه تسد و مداد نوکت و مرس مورآ

. مدوبن هنسرگ دایز هرآ -

شبل یور یدنخزوپ و داد رارق بطاخم ور نوا ، هبیط تمس هب شرس ندنوخرچ اب نوتاخ
. تسشن

حاال . متسین هنسرگ هگیم دعب یگنسرگ زا هرادن تروص هب گنر ! هدش یدیفس مشچ هچ نیبب -
. نم هساو هرایبرد و شادص داوخ یم هتشگرب رفس زا الن سرا هدیمهف



هب عورش نوتاخ مرب مورآ هگا متسنود یم . تسشن منت یوت یمورآ سرتسا هی و دیباوخ مداب
هک درک یم یراک هی هشیمه مدوب هک رهظ زادعب تفیش ؛ دوب شتداع کال . هنک یم رتشیب ندز فرح

و مجنپ کردم هک لا سما رخآ ات دوب دقتعم هخآ . مسرن هسردم هب زور نوا ال صا ای مسرب رید ای
! متساوخ یمن ور نیا هک نم اما . منوخب سرد داوخ یمن هگید متفرگ

ماه هرمن هشیمه لثم هگا دوب هتفگ الن سرا ومع هک دش عورش یتقو زا مه شبیجع یاه راتفر
و دوب هدنوم شدای نیا . منوخب سرد ات رهش مریم شدوخ یاه هچب اب هگید لا س هشاب تسیب

. دوب باسح ور شاه راک همه نوتاخ ؛ درک یم هدافتسا شزا مادم

و دوب غاب نوتاخ ترامع . متفر نوریب ترامع زا هلجع اب هدش لا یخ یب ابیرقت نوتاخ مدید یتقو
یوت ردق نوا ؛ دوب پچ تمس هلفق شرد ِلا س نیدنچ هک مردپ ترامع و تسار تمس ومع ترامع
طقف و ندوب هدرک هرصاحم و شرود اه تخرد هک هتفرن یسک کانسرت رظن هب ی هطوحم نوا

. دوب مولعم ترامع فقس

رثا رب شمه یگدرسفا رطاخ هب ، دوب نم ندموا ایند هب زا دعب هام کی هک مردام گرم زا دعب مردپ
و شدوخ هب درک یم یطاق هک مه یتقو . دز یم جیگ ای دوب باوخ ای دروخ یم هک ییاه صرق

کتک و نم تسین دنب ییاج هب شتسد دید یم هک مه رخآ تسد و دز یم بیسآ هنوخ لیاسو
. دز یم

قامچلق رفن دنچ اب مه ومع ؛ درک یم ربخ ور ومع هتخیر مه هب زیچ همه دید یم هک نوتاخ دعب
ای هس نم هک دوب عقوم نوا . ندرب یم ناتسرامیب هب ور اباب شاهاپ و تسد نتسب اب و دموا یم
یم رتشیب نوتاخ فرط زا اه نوبز مخز یلو . دوب ناما رد ممسج و مدروخ یمن کتک هام راهچ
زیچ چیه و هلا س لوط وت دوب ام یگدنز نیا . دوب هشیمه زا رت هتسخ محور طسو نیا و دش

. هدشن ضوع

مورآ مورآ ؛ متشاذگ ممکش یور و متسد و مدرک مهوت ور متروص هک دیچیپ ملد وت یدب درد زاب
یگدنز هچ نم منک یم رکف هک حاال . هدش شادیپ اجک زا درد نیا مدیمهف یمن و متفر یم هار

مین و لا س هدزای رتخد هی مدش . دوب هدش ریپ مک نس نیا یوت محور و مسج ؛ متشاد یروآ رجز
. هراد شاه هنوش ور مغ و درد هلا س داتفه نز هی هزادنا هک

و مدرک یم لا بقتسا نوتاخ فرح زا دیاش دوبن ، هسردم ریدم رسمه ، نوج ایرث و ومع قیوشت هگا
. متشاذ یم رانک مه ور سرد

هدموا شک ردق نیا هسردم هار ارچ منود یمن ؛ هتفرگ درد دیدش مه مرمک حاال دوب مک ممکش درد
درس اوه یفرط زا ! هنیا رطاخ هب شا همه و منک یم رکف دایز یلیخ مه دیاش . مدیسر یمن و دوب

. درک یم ذوفن ماه نوختسا هب امرس و دوب

؟ مدیسرت یم دیاب ندوب هدش کشخ امرس رطاخ هب اه تخرد هک رذگ نیا یوت یدوز نیا هب حبص



! نتشاد دوجو نم سرت یارب یرتگرزب یاه زیچ ! هن

؛ هنک یم درد ملد متفگ یم و متفر یم نوج ایرث شیپ ، مدموا یم نوریب ترامع زا رتدوز هگا
مس کال رس فاص دیاب و هدش مرید االن اما . هنک رت مورآ و مدرد ات تشاد مساو یزیچ هی ًامتح

. مرب

اه فرح همه ؛ دوب نوج ایرث منوسرب هسردم هب و مدوخ رتدوز درک یم مراداو هک یا هق عال همه
یم ملد هک درک یم مشزاون و تشاد تبحم ردق نوا . دوب نوج ایرث یارب ماه لد و درد و

هنوخراک مردپ و مدوب ناخ ی هون نم مرس ریخ یلو هنک لوبق یگدنوخ دنزرف هب و نم تساوخ
. دوب راد

زا لا س ود ؛ درک یم هرادا و ردپ و شدوخ هنوخراک ومع دوب هدرک توف ناخ هک یعقوم زا یلو
یتح . هنک تموکح رتشیب ترامع یوت نوتاخ دوب هدش ثعاب نیا هک و دوب هتشذگ ناخ گرم

. دوب هدروآ مرس یی بال نوتاخ حاال ات ًامتح دوبن ومع هگا دیاش

نز . ندوب نوتاخ ترامع نومهم ماش هداوناخ اب هتفه رخآ منوا ، دوب هنوخ هک یا هتفه طقف ومع
ود رتخد مه شات ود و رسپ شات هس هک نتشاد هچب ات جنپ . دید یمن و نم ًال صا هک سگرن ومع

! ادلی و ادیو مه ارتخد ، دنولا و زربلا و واال . ندوب ولق

رتگرزب لا س ود مه ارتخد ؛ لا س راهچ و هس دنولا و زربلا . دوب رت گرزب نم زا لا س شیش واال
نتشادن ور مندید مشچ ای . نداد یم مهب سالم باوج روز هب ومع نز لثم هیقب واال زج هب . ندوب

. مدروآ یمن رد شزا رس دوب هک یچ ره ؛ دموا یمن نوششوخ نم زا ای

و یبآ گنر ور شاه راوید هک طایح گرزب ی هطوحم یوت ور مهاگن . مدیسر هسردم هب هرخ باأل
درد اب . ندوب اه کالس رس همه ، هک متشادن سناش . مدنوخرچ ، ندوب هدنوشوپ اه هتشون و زیس
هک مدرک ساسحا . متشاذگ ممکش یور ور متسد و مدش مخ دیچیپ مرمک و ملد یوت هک یدب
هنکن . مدرک جک ییوشتسد تمس هب و مهار یروبجم ؟ دوب یچ هگید نیا ؛ هدش سیخ مراولش

ربا لثم هک مدوب هدیسرت ردق نوا داتفا نوخ هب هک ممشچ و متفر لخاد ؟ مدرک سیخ ور مدوخ
یم هگا هک یاو . دوب نوتاخ زا متشحو نیرتشیب . دز یم منهد یوت مبلق ؛ مدرک یم هیرگ راهب
هچب هک نم . تشادن یریثأت چیه مدوخ هب متخیر یم بآ یچ ره ! درک یم مغاد هرقن ًامتح دیمهف
؟! دموا یم اجک زا نوخ نیا سپ . مرب هار ترامع وت دنت یتح متشادن هزاجا ًال صا مدوب یمورآ

فرط هب مشاب هتشاد ماه کالس هب یهجوت هک نیا نودب و مدموا نوریب ییوشتسد زا هیرگ اب
. متفر نوج ایرث هنوخ

زا ، دوب یدنلب دق درم هک یمساق یاقآ مدش کیدزن هک نیمه ؛ دوب هسردم نامتخاس تشپ هنوخ
اب و نم متشادن تسود . مدش میاق تخرد تشپ تلا جخ زا نم و دموا نوریب نوش هداس ی هنوخ

. ندوب هتشرف نم یگدنز وت رهوش و نز نیا ًاعقاو . هنیبب زمرق یتروص و نویرگ یاه مشچ



دنت ؟! متخیر یم مرس هب یکاخ هچ دیاب نم نرب اتسور زا یلیصحت لا س رخآ دوب رارق هک حاال
! دش مه رت دب یتح عوضوم نیا هب رکف اب یلو هرب نییاپ مضغب ات مدیشک یم سفن دنت

ور متسد و مدرک رب و رود هب یهاگن ؛ مدرک دنت اپ هنوخ فرط هب یمساق یاقآ ندش رود زا دعب
هب شنوبرهم هاگن هک نیمه ؛ درک زاب و رد نوج ایرث هک دیسرن مود هب لوا هبرض . مدز رد یور

. تفرگ شتسد یوت و متسد لوه اب داتفا متروص

؟ هدش شیروط یسک هدب مگرم ادخ ؟ ناج آال هدش یچ -

و متسد ، منزب فرح منوت یمن دید یتقو . مدب نوکت باال « هن » ی هنوشن هب و مرس متسنوت طقف
. دیشک هنوخ لخاد هب و تفرگ

! رتخد مدش کرت رهز ؟ یتفرگ هک هیا هفایق هچ نیا ؛ مزیزع منیبب ایب -

یراک ره . مداتفا هار شلا بند هب قه قه اب یلو مدرک کاپ و ماه کشا دوب دازآ هک مپچ تسد اب
ما هناش ور تسد یراخب رانک ؟ مدش ضیرم دب هنکن . دش یمن مورآ ما هیرگ قه قه مدرک یم

. داد راشف و تشاذگ

. مزیزع منیبب نیشب -

یروآدای اب یلو منیشب نوش هنوخ نشور شرف یور متساوخ ماهاپ یوت زرل و فعض رطاخ هب
شزاون ور موزاب هک یلا حرد بجعت اب و درک درگ ور شاه مشچ ایرث . مداتسیا مکحم مینوخ سابل

. داد نوکت یرس ، درک یم

. شاب تحار ؛ مزیزع نیشب ؟ یداتسیا ارچ ناج آال -

رازه اب و متخادنا نییاپ ور مرس ؟ هشاب هتشادن نم زا یدب تشادرب هک مگب یچ ! نک مکمک ایادخ
وت ضغب اب دعب . متفگ مدوب هدش شراتفرگ حبص زا هک مزور و لا ح زا و مدرک زاب بل یتخبدب

. مدروآ باال رس مولگ

... هدش ینوخ مسابل ارچ منود یمن طقف -

هی و درک یم مهاگن طقف هک نوج ایرث توکس اب . متخادنا نییاپ و مرس مدید هک ور شقارب هاگن
شبل ور هک یدنخبل یلو دوب سیخ شاه مشچ . دوب هدش داشگ ماه مشچ ، دوب شبل هشوگ دنخبل

؟! تفگ یم یچ طسو نیا دوب

مناخ ایرث تقو نوا مرادن ربخ مدوخ و متفرگ یضیرم ادابم هک مدیزرل یم مدوخ هب سرت زا نم
هنوش رود ور شاه تسد و دروآ ولج ور شرس ؛ مداد نوکت رس یجیگ تلا ح اب ! دیدنخ یم تشاد

زا ماه مشچ ، تسشن مینوشیپ یور هک یا هسوب اب یلو شهاگن کشا اب و مورآ هک تخادنا ماه
؛ هنزب دنخبل مدرک یم لد و درد شاهاب یتقو تشادن هقباس . دز یم نوریب تشاد هقدح



لا ح نیع رد و دز یم دنخبل هک دوب هدش ضوع یچ هگم حاال . مدرک یم هیرگ یتقو ًاصوصخم
ورف ششوغآ لصا رد ، مرگ مرن یاج هی یوت ماه یزاب جیگ نیب یتقو ؟ دوب سیخ شاه مشچ

. دش مورآ ملد مکی متفر

. دز یم مرس ور هک یزیر یاه هسوب و دوب رپ شوت شمارآ و تبحم هک ییادص اب

. مایم منم یرایب رد و تریز یاه سابل ات ؛ مامح وت ورب مزیزع ایب ! مرب تنوبرق -

مهاگن . مدش دراو و متفر مومح رد تمس هب هک دوب یچ شاه فرح و شاهراتفر وت منود یمن
، دش مومت هک مراک . مداد ماجنا دوب هتفگ هک و یراک شمارآ اب و مدنوخرچ کیچوک مومح یوت ور

. دموا مامح رد یادص هک مدوب هداتسیا مورآ

؟ یدروآ رد و تاه سابل مزیزع ناج آال -

. هشن هدید مندب هک یروط ؛ مدرب نوریب ور مرس و یبوچ رد رانک متفر

. ناج ایرث هلب -

. تفرگ متمس هب ، دوب شوت یسابل ور شتسد و دز مور هب یدنخبل

. هرادن یلا کشا یلو هگرزب مکی ؛ شوپب و نیا ایب هبوخ -

ایرث ؛ مدب ماجنا مدوبن دلب ور هگید راک هی هک درک مکمک نوج ایرث و مدرک ماپ و متفرگ ور سابل
و مسابل تفگ دعب . مداد ماجنا نم تفگ هک و یراک و تفرگ مورآ ملد دز هک ییاه فرح اب نوج

. هنک کشخ وتا اب ات مربب مروشب

هخاش هی و دز یم یدرز هب شلخاد عیام هک ناویل هی اب نوج ایرث مدید مدموا نوریب هک مامح زا
مه زا ور شدازآ شتسد و دز یدنخبل دید هک ور نم . هداتسیا یراخب رانک دوب ناویل وت مه تابن

. درک زاب

ور مراذ یم مرگ هلوح نم شکب زارد دعب . روخب رخآ ات مه و نیا ؛ یراخب رانک نیشب مزیزع ایب -
. هشب رتمک تدرد هک تمکش

هساو قافتا نیا هک مدش هجوتم هزات . مدرک یمن هیرگ هگید دوب هدز مامح وت هک ییاه فرح اب
و ندش ردام معط و نشب راد هچب دننوتب ادرف سپ ادرف هک هشیم ثعاب و هتفا یم ارتخد همه

. نشچب

هب هروشلد وهی یلو متشاذگ دوب ممکش یور هک یا هلوح ور و متسد و مدیشک زارد اکتم یور
. مدرک هاگن نوج ایرث هب سرتسا اب و داتفا منوج

؟ نوج ایرث هشیم یچ مس کال یاو -



. دیشک مرس هب یتسد و دز مور هب یدنخبل

راک تاهاب ًادعب ور زورما یاه سرد هک منک یم تبحص تملعم اب مدوخ نک تحارتسا و زورما -
هللا. شام هتسیب تاه هرمن همه هک وت مه دعب . هنک

دش یم شاک . دوب یعقاو شخب مارآ هی مارب و درک یم یردام ردام یب نم هساو نز نیا هک ادخب
هک مه لا س دنچ نیا و دوب هدش هتسشنزاب یمساق یاقآ یلو ، دننومب اج نیمه هشیمه ی هساو

. دایب دراو شبلق هب یرتمک لکشم ات دوب اتسور بوخ یاوه و بآ یارب ندرک یم یگدنز اجنیا

و رارصا اب ؛ هشیم هیلخت یلیصحت لا س رخآ ات هک نداد هراجا ور هنوخ نارهت تفگ یم نوج ایرث
ور هگرب هاگشناد مرب ماوخب هک یزور دیما هب نم و دوب هدیشک یکورک اب و سردآ مارب شهاوخ

. مدوب هدرک میاق

***

متشادن هلصوح ًال صا و مرب نفلت فرط متشادن هزاجا هک نم . دش دنلب شادص ترامع نفلت گنز
شاه هچب و نم هساو ومع هک مدوب یرتویپماک اب نتفر رو لوغشم نوچ ؛ هیک ممهفب ماوخب هک

یم هاگن هحفص هب تقد اب . هدب مدای رتویپماک ات ترامع دموا یم واال رابود یا هتفه . دوب هدیرخ
مسفن مدختسم ندز ادص اب یلو منک رورم ور هداد مدای واال هک یثحبم هک مدرک یم یعس و مدرک

. مداد نوریب هف کال ور

هاتوک و درگ زیم رانک هرخ باأل و متشگ شلا بند ممشچ اب ؛ متفر نوریب و مدش دنلب یلدنص یور زا
. دیرپ باال شاه وربا نم ندید اب و دوب هداتسیا تسد هب نفلت مدختسم . مدرک شادیپ نفلت

. ناخ الن سرا ترامع نیرب امش زورما نتفگ هدازناخ مناخ -

نوشترامع هب تساوخ یم مزا ومع هداوناخ دارفا زا یکی هک دوب راب نیلوا ! تفر باال ماه وربا
. مدوب هتفرن ومع ترامع هب هک دوب هام دنچ نم . مدش لا حشوخ دوب هدرک متوعد هکنیا زا . مرب

مدرک ور . متفرگ یم هزاجا نوتاخ زا دیاب لوا لومعم قبط ؛ دیباوخ مداب یزیچ یروآدای اب یلو
. درک یم مهاگن رظتنم هک مدختسم تمس

؟ تساجک االن نوتاخ -

. داتسیا فاص و تشاذگ شاج رس ور یشوگ

. دننک یم تحارتسا نراد نتسه نوشقاتا وت نوتاخ مناخ -

. دش نوزیوآ ماه بل

؟ نوشقاتا نتفر یک -



. تخادنا یهاگن تعاس هب رکفتم دعب و درک یثکم مدختسم

. هشیم یا هقیقد هد هی -

یلو مشیم یباسح هیبنت هی هشیمه لثم ًامتح ، منک شرادیب نم و هشاب باوخ هگا متسنود یم
. مرخب نوج هب ور هیبنت دش ثعاب واال توعد اب منوا ومع ترامع هب نتفر قوش

ریز ؛ مدز رد هب هبرض هی مورآ قیمع سفن هی و هلل مسب هی اب و متشاذگ ورهار دعب و گرزب نلا س زا
. دموا نوتاخ یادص هک مدز یم ادص ور ادخ بل

. وت ایب -

هداتسیا هک اج نومه زا و مدرک زاب مورآ و رد . دوب هتشذگ مشوگ خیب زا رطخ رکشورادخ بخ
؛ دوب هلصوح یب نوتاخ . مدنوسر ، دوب هتسشن شیلدنص یور هک نوتاخ هب ور واال ماغیپ مدوب

. داد مهب نتفر هزاجا هزادنب معضو و رس هب هاگن هکنیا نودب هک تشاد یلکشم هچ منود یمن

. درگرب دوز یلو ورب : تفگ طقف

سابل ؛ متشگرب مقاتا هب ودب ودب . متسب هرابود و رد نتفگ مشچ هی اب و مدیشک یمورآ سفن
یتروص باروج و یتروص لا ش . مدرک ضوع یبآ نیج راولش هی و دنلب تفاب هی اب و میتحار

بوخ . متخادنا دوب دمک رد هب هک هنیآ هب هاگن هی . مدیشوپ مه یزبس یمشپ وتلا پ ؛ مدرک اپ یمشپ
! مدوب هدش

یزیچ منم متشاد تسود ؛ متفر نوریب قاتا زا . متفرگ تسد هب مه میکشم و توب مین یاه شفک
. دش یم هدیرخ ومع نز هقیلس هب ماه سابل مامت دنچ ره . مشاب هتشادن مک ومع یاهرتخد زا

. منک تساوخرد مدوخ ور یسابل هک متشاد هزاجا هن و مدوبن نم دیرخ عقوم

ود هک یزبسرس هار ؛ مدرک دنت اپ قوش زا نم هک دوب یور هدایپ هقیقد شیش ای جنپ ومع ترامع ات
تشپ دوز یلیخ و درک رت هاتوک مارب ور هار دوب هدنوشوپ فرب زا رپ گرزب یاه تخرد ور شفرط

چیه نوتاخ دنچ ره . منک یزاب ومع یاهرتخد اب مکی سرد زا دعب متشاد تسود . مدوب ترامع رد
لثم هک تشاد راظتنا نم زا نوا . منک یگچب مدوخ یاه نس مه لثم منم هک داد یمن هزاجا تقو
نیا لیلد مدیسرپ یم مدوخ زا اه تقو یضعب هک دوب ریگتخس ردق نوا ؛ منک راتفر گرزب رتخد هی
کی لثم و زاگ قاجا یاپ مرب لا س و نس نیا اب نم دش یم هگم هخآ ؟! هشاب هنوت یم یچ شراک

تشاد یرارصا هچ منود یمن یلو دوب دایز مدختسم ترامع وت هکنیا اب ! منک تسرد اذغ وناب دک
. منک تسرد اذغ نوا ییامنهار اب و متسیا هب ترامع زپشآ هبیط رانک نم هک

تشروخ عاونا و جنرب ندرک تسرد هب دعب یلو مدرک یم تسرد ماش یارب هداس یاهاذغ لیاوا
یم راک هب نم و ردق نیا ارچ هک دوب هدرک ثحب نوتاخ اب دید ومع هک ًادعب هک یروط ؛ دیسر اه

و دوب نوتاخ اما ؟ منک یزاب کسورع ای منک یگچب مدوخ یاه نس مه لثم هراذ یمن ارچ ؟ هریگ



. دوب رفس وت یراک هلغشم رطاخ هب دوبن اه عقوم رثکا هک مه ومع . تشاد شدوخ و یاه یزاب جل

. متفر بقع مدق ود و مدز رد هب هبرض ود و متفرگ و ترامع برد تسد قوش اب

لخاد هب ات مدیشک ندرگ ؛ متفرگ باوج و مدرک سالم دنخبل و قوذ اب . درک زاب ورد هک مدختسم
. دز یدنخبل مدختسم هک منک هاگن

. منیبب ور واال هداز ناخ مدموا -

. درک هراشا غاب لخاد هب تسد اب و تفر رانک رد یولج زا

. نتسه نوترظتنم هدازناخ ؛ دییامرفب مناخ هلب -

، دوب گنشق ردق نوا ومع ترامع . دوب هدروآ دجو هب نم و ترامع یاوه شوخ یوب مدش هک دراو
هک تفاب شرف یاهولبات . ینک هاگن اه همسجم ، اهولبات هب هک یتساوخ یم تقو زور کی طقف هک
یم هاگن ور دوب مدید وت هک یدح و مدرگب ترامع وت متشادن هزاجا هک نم . دوب مشیربا زا همه

. دوب یتنس دوم وت نوتاخ یلو ، هشاب یروطنیا مه نوتاخ ترامع تساوخ یم ملد . مدرک

ولبات زا رپ ؛ میدرک یم تسرد ومع ترامع لثم و نومترامع مه ام تقو نوا ؛ دوب هدنز مردام شاک
رت گنشق ومع ترامع زا ام ترامع دیاش . یتنیز یاه هچتخرد و یا هرقن و یی طال یا همسجم و

. دش یم مه

هداتسیا رد یولج . مدیشک ندرک هاگن زا تسد ، ومع یاه هچب و ومع نز ی هیاد ، کلم یادص اب
. دوب هتفرگ یی طال رد هب ور شتسد و دوب شوپ شوخ هشیمه لثم . دندوب

. ناج آال یدموا شوخ -

. متفر لخاد و مدز یدنخبل تلا جخ اب

. اجنیا مایب ندز گنز واال اقآ . مدش محازم دیشخبب ؛ هلا خ نونمم -

. تشاذگ مرمک یور تسد و تسب و رد

. ندموا مه هدازناخ یشب لوغشم ندروخ هویم اب مکی ات نیشب امرفب . مزیزع منود یم -

مه انوا االن ًامتح آال، لا یخ یب ؟! یبورغ مد ندوب اجک ینعی ؛ دمآ یمن اه هچب یادص دوب بیجع
. نایم

شرف گرزب رجات رتخد ومع نز . داتفا دوب هدش هتفاب نارق تایآ اب هک ییاهولبات هب مهاگن هرابود
نم و یک دایمن مدای تسرد هک ، تشاد ربکت ردق نوا ومع نز . دوب اهروشک رتشیب و ناریا ، زیربت وت

نودب راب هی هک تسین مدای . درب یم باسح نوتاخ زا مکی طقف . دوب هداد رارق شدوخ بطاخم



تیارس مه شاه هچب هب تلصخ نیا ؛ ندوب طابترا رد ینفلت یلو دایب نوتاخ ترامع هب توعد
وت و ناخ توف زا دعب منوا هک واال، زجب هتبلا . دوب باال زا هشیمه نم هب نوشهاگن و دوب هدرک

. هشب ضوع شق ال خا دوب هدش ثعاب شندوب مسارم

بجعت شندید زا هظحل هی . مدرک هاگن اه هلپ هب و متشگرب ، دوب اه هلپ فرط زا هک اپ یادص اب
واال ! نم یتروص لا ش لثم تسرد . دوب شرس یتروص هبل اب کاله هی منوا هک دوب بیجع ؛ مدرک
ًال صا لا ح نیا اب . دنوخ یم و لباقم فرط فرح نارگید هاگن زا و دوب شوهاب یلیخ مدوخ لثم

باال. ایب : تفگ دنخبل اب و مدرک بجعت هک درواین شدوخ یور هب

هب و مدش دنلب اج زا . درک رت گرزب ور شدنخبل و داد ور مباوج دنلب نوا یلو مدرک سالم مورآ
هک مدرک شهاگن بجعت اب و مدرب باال رس هنک یمن تکرح واال مدید یتقو ؛ متفر اه هلپ تمس
مدرک هاگن شا هنوشراهچ لکیه هب تشپ زا . متفر باال اه هلپ زا واال هارمه . دیخرچ و دز یدنخب

. مدیدزد مشچ عیرس هنکن شهاگآ مهاگن ینیگنس هک نیا یارب و مدیرپ اج زا شادص اب هک

مه مدب دای وت هب ور زورما ثحبم مه اجنیا یایب متفگ نیمه هساو ؛ مراد ناحتما ادرف نم آال -
. منوخب مسرد و مدوخ

نیب ؛ مدرک یم فیک درک یم  باسح اه مدآ  وزج نم و و داد یم حیضوت مارب عقاوم رتشیب هکنیا زا
حیضوت مهب ور یزیچ هک نتسنود یمن مز ال ًال صا هک هیقب . دوب یبوخ سح یهجوت یب  همه نیا

. ندب

. درک هراشا لخاد هب تسد اب و درک زاب ور قاتا رد

. مناخ آال امرفب -

لا س یلیخ منوا هک مدوب هدموین واال قاتا هب رتشیب راب هی . مدش قاتا دراو و مدرک رکشت بل ریز
تسد هی . تشاد یگرزب قاتا هچ مدرک یم  هاگن هک االن یلو دوبن مدای لبق زا یزیچ . دوب شیپ
راوید . دوب هتفرگ و تخت رود ات رود دیفس روت هی تخت باالی زا هک گرزب تخت هی ، یتحار لبم

. دوب هقباسم یاهروتوم و نیشام یاه سکع  زا رپ شقاتا

و دروآ شا هعلا طم زیم رانک زا یلدنص هی منوا ؛ متسشن رتویپماک زیم رانک یاه یلدنص  زا یکی یور
. درک جک متمس هب ور شرس واال طقف ؛ دوب نشور لبق زا رتویپماک . تسشن مرانک

؟ مینک عورش ناج آال بخ -

. منیبب ور روتینام لماک ات متسشن زیم هب رت کیدزن و مداد نوکت رس ژی رنا اب

. هرآ -

. دز روتینام هب یا هراشا و درک زاب فرط ود هب ور شاه تسد



. یدش دلب منیبب وگب و لبق هسلج ثحبم زا مکی سپ -

مدای و دیدج ثحبم واال دعب ؛ مداد حیضوت شارب ور دوب هداد مدای یچ ره هسلج جنپ وت منم
. هنوخب شسرد و نوا ات منک نیرمت مکی تفگ دش مومت هک شنداد سرد . داد

ور زیچ همه هک نیا ات مدرک رورم زورما سرد یراب دنچ ؛ مدرک عورش متفگ هک یا هشاب اب منم
. متشگرب دوب هتسشن تخت یور هک واال تمس هب دنخبل اب . متفرگ دای لماک

. ور زورما ثحبم مدش دلب واال اقآ -

. درک اج هباج رتویپماک و نم نیب ور شهاگن و دروآ باال ور شرس واال

. هنومب تدای بوخ هک نک نیرمت هگید رابود هی -

شارب راب هی نم و هدیم سرد راب هی هک تسنود یم  نوا ؛ دش درگ ماه مشچ بجعت و واال فرح زا
رورم راب دنچ هک دوبن مز ال و دوب روطنیا نوتاخ ترامع وت ینعی . یتفرگ دای بوخ هگیم ، مگیم

. منک

هگید . دوب هدرک متحاران نیمه و تشاد یم هگن شقاتا وت سرد هناهب هب و نم تشاد حاال یلو
. مدیشک مهوت ور ماه مخا رشت اب و مدش یبصع

. منک یزاب مکی ادلی و ادیو اب مرب ماوخ یم  ؛ متفرگ دای و زورما سرد نم واال ها -

. دروآ شبل یور یعونصم دنچ ره یدنخبل و تسب ور شباتک واال

. نایب نوریب نوشقاتا زا نرادن هزاجا زورما نراد سرد اه هچب ناج آال -

اب لا ح هب ات . مدینش یتحار هب ور شنتسکش یادص ینعی ؛ تسکش مبلق مدرک سح واال فرح اب
هب زاب یلو . مدوب هدش تحاران واال فرح زا نیمه رطاخ هب و دوب هدرکن راتفر یروج نیا نم
راب نیلوا هساو ندز فرح نیب هک دوب اج نیا یتخبدب . منوم یم تکاس دیابن ینعی ؛ مدموا فرح

. مریگب ور مضغب یولج متسنوتن و مدرک هیرگ واال یولج

ومع نز منود یم  ؛ مدش هتسخ ییاهنت زا هگید . منک یزاب نوشاهاب مکی داوخ یم  ملد نم اما -
. مشیپ نایب هدادن هزاجا

؛ دوبن نلا س وت یسک . مدموا نییاپ دنت اه هلپ زا و قاتا زا و مدنومن واال فرط زا یفرح رظتنم و
. نوریب مدز ترامع زا و مدرک زاب و رد . ندوب هدیشاپ ومع ترامع وت گرم کاخ یراگنا

نم هگم . متشاد مک اه نوا  زا یچ نم هگم ؛ منک یزاب ومع یاه هچب اب متشادن هزاجا هک هتخس هچ
... منیبب اسیاو ! متشاد لوپ انوا لثم منم ؛ دوب راد هنوخراک مردپ منم ؟! مدوبن اه نوا یومع رتخد

؟ مدوخ هساو متفگ یم یچ



لوپ هگا نم ؟! مراد لوپ اجک نم مدید ، مدرک رکف هک مکی ؛ دوبن مردپ تسد هک مودک چیه رایتخا
. مدرک یمن هاگن دوب اه هچب تسد هک یکیک هب ترسح اب هک متشاد

زونه ملا س هدزاود ، هدزای رمع نیا وت یتح نم ؛ متشاد مبیج وت لوپ هیقب لثم متشاد لوپ هگا نم
ردپ . مدوب هتفرگ تسد نورق هی یتح هن ! مدوب هدیدن متسد هی یاه تشگنا هزادنا هب و لوپ گنر

؟! دوب اجک راد هنوخراک

رایتخا نوچ ؟ ارچ . متسین یچیه اه نوا مشچ هب ًال صا نم مدید یم مدرک یم رکف هک حاال
اتسور نیا زا زونه یتح نم ؛ دیرخ یم مارب ومع نز ور همه . متشادن مه و منت سابل باختنا

. مدوب هتفرن نوریب

نوریب روز هب مسفن و تسشن ما هنیس یور متسد ؛ متخادنا نییاپ و مرس و مداد تخرد هب هیکت
مدوخ هب تبسن و دوب هتفرگ ما هیرگ ًاعقاو . مدرک یم سح مدوجو مامت اب و یتحاران حاال . دموا

. مدوب هدرک ادیپ یدب سح

. تشاد درد مزورما زور و لا ح ًاتقیقح

هرتخد نیا »: تفگ یم نوتاخ یتح و مدوخ یولج ومع نز هک مدوب فیفخ و راخ ردق هچ نم
؟» ممشچ ولج داین هشیمن و سحن

چیه ارچ ؟! متسین وت هون نم هگم نوتاخ مگب متسنوت یم شاک ؛ داد یمن یباوج چیه نوتاخ
مهاگن ترفن اب یدیم هزاجا ارچ ؟ ینک یمن باسح مدآ و نم وت یتح ارچ ؟ یتسین نم تشپ تقو

؟ هنک ریقحت و نم شاه هچب یولج یراذ یم ارچ ؟ هنک

. تفرگ یم دلوت نشج شاه هچب یارب لا سره ومع ؛ تشادن ومع نز زا یمک تسد مه نوتاخ یلو
دلوت هک لا سراپ هریمن مدای تقو چیه ؛ منک تکرش اهرتخد دلوت نشج وت متشاد هزاجا طقف نم

. مدرک یم هاگن اه نوا یاهوداک و کیک هب ترسح اب متفر اهرتخد

؟» دیریگب دلوت مارب ، هنم دلوت هک هگید هام هی هشیم »: متفگ نوتاخ هب هنوخ میتشگرب یتقو

و داد یم نوکت ماهوم اب و نم و درب ماهوم وت و شتسد اباهم یب نداد باوج یاج هب نوتاخ اما
. تفگ یم دایرف اب ور شفرح

؟» مریگب تارب یاوخ یم مه دلوت نشج هک یتسه یک وت هگم »

، متسه الن درا رتخد »: متفگ و دموا رد مادص ، دوب هتفرگ و مسفن مرس درد هکنیا اب راب نیلوا هساو
«! امش ی هون

و مردپ صرح اب شدعب و دنورپ مرس زا شوه هک دز متروص هب یمکحم یلیس شدازآ تسد اب
. درک ادص



«. داوخ یم یچ هرتخد نیا نیبب ایب الن درا »

؟» هتیرفع نیا داوخ یم یچ »: تفگ دوب اه یکیدزن نومه هک ردپ

راه شومع هنوخ هتفر مارب ؟ هدروآ رد ینوبز هچ ینیبب یمن » : تفگ رخسمت و صرح اب نوتاخ
«. میریگب شارب داوخ یم دلوت نشج ، هدش

کتک ردق نوا بش نوا ؛ داتفا منوج هب نوتاخ فرح اب ، دموا یم شدب نم زا روجدب هک مردپ
زور دنچ هک مدروخ

هگا ؛ دوبن نم زوس لد یسک ترامع نیا وت . مرب هسردم هب متروص یدوبک و درد زا متسنوت یمن
. داینرد نوشدوخ هساو یفرح اتسور مدرم یولج هک دوب نیا رطاخ هب ندرک یم منت هب یسابل

هزات . مدید یم شزاون و تبحم هتشرف نیا زا طقف ، مدوب نوج ایرث اب هک لا س دنچ نیا وت نم
یم هنوش ور ماه سیگ ای . درک یم زان و ماهوم و تشاذ یم شاهاپ یور و مرس اه تقو یهاگ

. تفاب یم و مدنلب یاهوم و دنوخ یم رعش مارب دعب یتح ؛ دز

هک هتخس ردقچ ؟! مدز یم دنخبل هیرگ جوا وت هبیرغ هی تبحم زا هک مدوب تخبدب هچ نم ادخ
خآ ؛ هشکب هدرم ردام نم رس ور یتسد هک دوبن یسک هگید . نرب اتسور نیا زا هگید هام دنچ هرارق

! تخس یاهزور نیا نتشذگ یم تخس هچ هک

تشپ هب متشاد یمرب هک ییاه مدق نیب . متفر نوتاخ ترامع تمس مورآ و مدرک کاپ و ماه کشا
مناخ آال هگب . هنک مادص دایب ومع هنوخ یاه مدختسم زا یکی تساوخ یم ملد ؛ مدرک هاگن مرس

. دینک یزاب مهاب نیایب ؛ هدش مومت نوشسرد اهرتخد نیدرگرب

نم هساو هگید هیرگ . تفرگ ما هیرگ هرابود ؛ دوبن مرس تشپ سک چیه ! مدوب لا یخ شوخ هچ
نوا مدرک یم رکف ندروآ یمن رد مردپ ای نوتاخ و مکشا زور هی هگا هک ردق نوا . دوب هدش یداع

. مراد مک یزیچ هی زور

گرزب نلا س یوت ور مهاگن . مدش ترامع دراو و مدرک کاپ و ماه کشا مدیسر هک ترامع کیدزن
. متفر مقاتا هب ادص و رس یب ! دوبن یسک ؛ مدنوخرچ

متشادن تسود هگید ؛ متخادنا رتویپماک یور و مدیشک تخت ور زا ور وتپ هک دوب نیا مراک نیلوا
. هدب مدای یزیچ دایب واال ماوخ یمن هگید . هتفیب رتویپماک هب مهاگن یتح

دیاش ًال صا ! دوب نیمه امتح هرآ ... تشاد نم هب محرت سح و تخوس یم مارب شلد منوا دیاش
مردپ و نم همانسانش وت مردام مسا ، مردپ مسا ؟! یچ میلیماف یلو ؟ متسه یهار رس هچب هی نم
؟ دایم نوشدب نم زا دح نیا ات ارچ ؟! نم اب دوب نوشگرم هچ انیا سپ . مدوب هدید مدوخ . دوب

یم راتفر نم اب اه نیا هک درک یمن راتفر روطنیا مه هبیرغ ی هچب اب مدآ ، نوج ایرث لوق هب



رود رهش هی هب هاگشناد و سرد هناهب هب اتسور نیا و ترامع نیا زا و مدش یم گرزب یک . ندرک
ات مدرک یم یروبص دیاب . مداد یم نوشن یوق و مدوخ دیاب ؛ مدنوخ یم سرد دیاب ؟ متفر یم

. هسرب شنامز

ًال صا . مدیشک مدوخ یور ور یتخت ور و مدرک دایز و یراخب ؛ تخوس یم هیرگ زا ماه مشچ
ور ماه مشچ . هرایبرد و مکشا هناهب یب ای هناهب اب داوخب هک ؛ متشادن و نوتاخ هلصوح بشما

. درب مباوخ یک مدیمهفن درد رس زا و متسب

. مدوب هداتفا تنکل هب سرت زا ؛ متسشن تخت یور سرت اب یدیدش یاه نوکت اب

؟ هدش یچ ی ... چ -

. دیشک رانک و هریگ یم شتشم یوت ور یتخت ور مخا اب نوتاخ

. منیبب وش دنلب ؟ رتخد هباوخ تقو هچ -

متسنوت یمن هک مه گرم باوخ . تشاد یمن رب مرس زا تسد مه ندیباوخ تقو نوتاخ ! ادخ یا
جیگ دید یتقو . هشب عمج مفارطا هب مساوح مکی ات مدرک هتسب و زاب راب دنچ و ماه مشچ ! مرب

. درک مهوت یرتشیب تدش اب ور شاه مخا مدرک شهاگن

. نیچب و زیم هبیط کمک ورب وش دنلب -

نوتاخ و نم هگم ًال صا ؟ تشادن مدختسم دنچ ترامع هگم . مدوب هدنوم نوتاخ یاهراک وت نم
رد دوب شلیم هک عقوم ره دیاب نم هک هدب ماجنا یراک هنوت یمن و هق چال منک رکف هک میدوب اهنت

. مشاب شتمدخ

هی منوتب تساوخ یم ملد ردقچ . مدموا نییاپ تخت زا عیرس دروخ مندرگ تشپ هک یا هبرض اب
هک دوب یردق نوا منس هن و دوب شتقو االن هن هک فیح . منک یف تال و شاهراک مومت ییاج

. مداد ماجنا دوب هتساوخ هک و یراک تکاس . دیسر یم شهب مروز یتح هن . مایبرد شولج

***

نوتاخ فرط زا یفرح هن و دوب واال زا یربخ هن یلو تشذگ یم ومع ترامع هب منتفر زا زور هس
ومع ترامع نایرج وت نوتاخ متسنود یم و مدوب هدینش و نوتاخ هب ومع نز نفلت هتبلا . دش هدز

. دوب

. دوب هاتوک توکس نیا تدم هگا یتح ؛ منزن فرح یسک اب و منک توکس متفرگ میمصت تدم هی
. نتشاد یمرب نم لچک رس زا تسد و درک یم یرثا هی دیاش

و مدوخ . مدرک زادنارب و مدوخ هنیآ ولج راب نیلوا هساو ؛ مقاتا وت متفر و مدرک مومح راهن زا دعب



. مدرک هسیاقم هداوناخ رهاظ هب دارفا اب

هک ییاه لا چ و لکش یضیب و دیفس یتروص و مدوب رغ ال یمک و متشاد یدنلب دق منس هب تبسن
ایرث هک یبآ یاه مشچ ؛ متشاد یگنشق یوربا و مشچ . ندوب هدرک شوخ اج ماه هنوگ فرط ود

. نتسه یا هزوریف تفگ یم نوج

یم تیذا یلیخ نوشنتسش ییاهنت تسد و مومح عقوم و نتشاد همادا مرمک ات هک یدنلب یاهوم
یم تسد یچیق شدوخ راب کی یلا س طقف ؛ داد یمن مهب ندرک هاتوک هزاجا نوتاخ یلو مدش

. درک یم هاتوک و ماهوم نییاپ یمک تفرگ

هیبش رتشیب اًال متحا . دوب هتفر مردپ هب مدنلب دق طقف ؛ رکش ور ادخ دوب هتفرن نوتاخ هب هک مفایق
دق و ماهوم گنر منوا متشاد مومع رتخد ادلی و واال هب تهابش مک هی هتبلا . مدوب ماهلا نامام

. دوب مدنلب

هداوناخ زا مه یربخ اه لا س نیا وت ًال صا . مشاب هتشاد مردام زا یسکع تساوخ یم ملد یلیخ
یمن مهب ور هزاجا نیا یتنعل سرت یلو مریگب غارس نوتاخ زا متساوخ یم یراب دنچ . دوبن مردام

. داد

! تشاد دوخ یاج هک ندیسرپ لا وس ؛ دوب هدیشک و نم یاه نودند یروجدب نوتاخ

هک هبیط رتخد ای هبیط ای نیمه هساو . مفابب و ماهوم مدوبن دلب ؛ مدرک کشخ یراخب ولج و ماهوم
قبط مه زورما . مدوب هداتفا پچ مه مدوخ اب کال نم یلو نداد یم ماجنا دوب یراک زیمت شراک

. درک یم راک رتویپماک ماهاب و نوتاخ ترامع دموا یم دیاب واال هام ود نیا لا ور

میخض سابل مدش دنلب . هزرل یم هنیس یوت مبلق مدرک یم سح ؛ درک یم تیذا تشاد امرس
. تشادن یمومت هک نوراب و فرب . تفر یم رتدوز امرس شاک ؛ مدیشوپ

ود مه هسردم ؛ متفر یم ورف فرب وت وناز ات ینتفر نوریب زونه یلو دوب دیع کیدزن هکنیا اب
لیطعت هک دوب یزور

یم یرامش هظحل . مدوب هدیدن و نوج ایرث هک دوب زور ود نم و فرب دیدش شراب رطاخ هب . دوب
. شا هرابود ندید یارب مدرک

مدرک دایز مه ور یراخب هلعش ؛ مدش دنلب اج زا و هنک تیذا رتمک امرس ات مدیشوپ یمشپ باروج
و دز یم رد هک یسک اهنت ؛ مداتسیا فاص اپ رس . درک مرایشه مقاتا رد هب هبرض ود ندز یادص هک

. دوب واال دایب مقاتا وت هک تساوخ یم هزاجا

هک ور شا هفایق . مدرک زاب و رد یقیمع سفن اب و مدرک مرس ور دوب تخت یور هک یمشپ لا ش
زا . داد باوج دنلب و اسر یلیخ واال یلو مدرک یمورآ سالم بل ریز ؛ متخادنا نییاپ رس مدید



یلدنص یور و تسبن و رد لومعم قبط . دش قاتا دراو نوا و متفر رانک رد یولج

. درک رتویپماک هب بجعت اب یهاگن . تسشن دوب رتویپماک رانک هک

؟ میشن لطعم هک یدرکن نشور ور رتویپماک ارچ ناج آال -

یرغ ال مادنا و دنلب دق واال . مدرک دصر ور واال راب نیلوا یارب و متخود واال هب مخا اب و مهاگن
هجوت حاال ات ! تشاد یگرزب غامد هچ ؛ دوب هدرک زبس وم هنود دنچ شتروص هشوگ هشوگ . تشاد

. دوب ویکونیپ غامد لثم ؛ مدوب هدرکن

تحاران شدوخ زا رتشیب شداوناخ راتفر زا داتفا مدای هک مدنخب متساوخ یم روصت نیا زا
. متسه

. نزب و قرب میس نوا هدش مامت تندرک هاگن هگا آال بخ -

شداوناخ زا مادک چیه اب هن واال اب هن یطابترا هگید تساوخ یمن ملد نم . متخادنا نییاپ و مرس
مدوب رضاح یلو منک تفلا خم ماوخب هک دوب تخس ؛ دوب مه یوت ماه مخا زونه . مشاب هتشاد

. منزب ور واال اب سرد دیق یلو مرخب نوج هب ور نوتاخ ندز کتک

! ینک یم مهاگن مخا اب یراد طقف ؟ ینز یمن فرح آال هدش یچ -

. متشاد هگن باال ور مرس روز هب و مدیشک یقیمع سفن

کالس. مریم ًادعب مدوخ ؛ یدب مدای رتویپماک ماوخ یمن هگید شتسار بخ -

. درک هاگن متروص هب بجعت اب و دش درگ اج رد شاه مشچ

؟ یتحاران شیپ زور دنچ قافتا زا ؟ نم نداد سرد هراد یلکشم هگم ؟ یچ ینعی -

. متخادنا باال یا هنوش و مداد نوریب نیگنس ور مسفن

. مسرب ماه سرد هب متفرگ میمصت کًال یلو تسامش هداوناخ هشیمه راک هک نوا هن -

یمخا دوز یلو دنخزوپ ای دوب دنخبل منو دیمن . مدید شبل ور یوحم دنخبل مدرک دنلب هک و مرس
. تسشن شتروص وت ظیلغ

رایب و تیضایر باتک ورب ماج نیا هک حاال ؛ دعب یارب میراذ یم و رتویپماک سرد ًال عف سپ . هشاب -
! یفیرح هدرم دنچ منیبب

کال؟ً مرادن شندید هب یا هق عال نم هک دیمهف یمن ؟! دوبن شیلا ح دازیمدآ فرح ارچ نیا ! ادخ یا
. مدرک هتسخ یاه مدآ هیبش ور ما هقایق و مدیشک « یفوپ »



. منک تحارتسا مکی ماوخ یم هنکمم هگا ؛ مدنوخ یضایر حبص زا مه زورما متسخ نم شتسار -

. دز نم یور هب یوحم دنخبل ؛ دش دنلب و دز وناز هب و شتسد ود

هگید ی هتفه زا یلو مریم نم هرادن یداریا . هداتفا جل هدند ور ام یومع رتخد زورما هشاب -
. نک تحارتسا مکی عقوم نوا ات مهامش . مینک یم راذگرب ور اه کالس هرابود

فیلکت نم هساو الق! ید یرسپ . تسب شرس تشپ و رد و تفر نوریب قاتا زا شفرح ندز زا دعب
یم رود ور ومع مشچ یتقو . مدرک شراثن هاریب و دب هملا ع کی صرح زا ! ویکونیپ هنک یم نیعم

. نداد یم نوشن و نوشدوخ ثیبخ یور نوا ندید

***

ندروخ یارب ات نوچ ؛ منک ضوع سابل ات داد تصرف طقف نوتاخ مدیسر هسردم زا هک هبنش جنپ
و تفرگ باال ور شتسد نوتاخ منیشب یلدنص یور متساوخ و متشاذگ هنوخزپشآ یوت اپ راهن

. درک جک هناثیبخ ور شاه بل هک مدرک شهاگن بجعت اب . دش عنام

. ترامع نایم شا هچب و نز و الن سرا بشما ! نیشن -

اب هک هراد نم نتسشن هب یطبر هچ اه نوا ندموا متسنود یمن یلصا رد ؛ مدرک شهاگن بجعت اب
اه زایپ ندرک درخ روتسد نیلوا و تفگ ور شاهراک ی هنود هب هنود . مدیمهف شنوبز ندرک زاب

تسد و مدرک فعض ییوشفرظ یولج یگنسرگ زا هک دوب هدیشک راک نم زا بورغ ات ردق نوا ؛ دوب
. دندوب هداتفا زرل هب ماهاپ و

اب نم ور ساالد تشروخ عون ود و دوب هتشاذگ جنرب راب ود طقف هبیط هک دوب یفاصنا یب هخآ
یاپ هنود هنود باال هسفق زا ور ماش یاه فرظ مامت رخآ تسد و مدوب هدرک هدامآ هنسرگ مکش
هی منیا . نک کشخ دعب و نزب اه فرظ هب بآ هی دوب هتفگ نوتاخ نوچ . مدوب هدرب ییوشفرظ

! میتسش یم ور اه فرظ ینومهم ره زا دعب هشیمه ام هنرگو دوب شاه تیذا زا عون

دنب دنب یتح . مدش لا ح یب هگید هک مروشب ماه و تسد هک متفر و مدرک کشخ ور اه فرظ
. مدش ولو نیمز یور اج نومه و منومب اپرس متسنوتن هگید هک یروط ؛ درک یم درد ماه تشگنا

ماهاپ و ندید یم رات ماه مشچ . تشگ هاگ هیکت هی لا بند لا مروک متسد و مدز راوید هب و مرمک
مه عوهت تلا ح و دوب هدش جک مه مرس . ندوب هداتفا زرل هب مریگب و نوشولج منوتب هک نیا  نودب

. دوب هدش هفاضا ماه درد هیقب هب

. درک مرایشه یمک و دیسر مشوگ هب ینارگن اب هبیط یادص

. هدش دب نوشلا ح مناخ آال نوتاخ ؟ نیدش یچ مناخ آال -



هب و دنق بآ تشاد یعس هبیط . دیسر مشوگ هب ناویل یوت قشاق ندز مهب یادص نامز مه و
. دش دنلب شرفنت زا رپ شادص و دز ماپ هب یا هبرض ، اپ اب نوتاخ یلو هزیرب منهد

. نیمز ور هدش نهپ یروطچ هضرع یب رتخد وش دنلب -

یلو منک دنلب ییوشفرظ کمک هب مدوخ مدرک یعس متشاد ضغب هک نیا دوجو اب ، نوتاخ فرح اب
رتشیب نوتاخ یاه فرح اب هک دوب ملد همه زا رت دب . مداتفا نیمز ور هرابود و متشادن نوج

! تسکش

. شندرک یزاب ملیف زا هروخ یم  مهب ملا ح هراد نک عمج و نیا ایب هبیط -

. مدوب هدروخ تقو لوا حبص هک مدوب یا هناحبص رس زونه نم ! نز هرذگن تزا ادخ

یزیچ اهنت نیمه ی هساو ؛ مرخب تییوکسب هی ای کیک هی هک متشادن لوپ مه هسردم وت یتح نم
زیر کی مه رهظ زا ! تفرگ مزا نوتاخ مه ور نوا هک . دوب هنوخ یوت ماش و راهن مدروخ یم هک

؟ شدوخ شیپ دوب هدید یچ نم و هخآ ؛ دوب هدیشک راک مزا نوتاخ

. تفرگ منهد یولج ور دنق بآ ناویل هش یمن تسرد ملا ح دید هک هبیط

. یدرک فعض مناخ آال روخب و نیا ایب -

نوکت یان هک مدوب هدرک فعض یردق نوا ؛ درکن هقافا یلو مدروخ ور دنق بآ زا پولق دنچ روز هب
. ندرب مقاتا هب نم و و نتفرگ و ملغب ریز هدیرف شرتخد و هبیط . متشادن ندروخ

یتقو اما دیشک وتپ مور دید ور ملا ح هک هیبط . متشاد زرل زونه یلو مدیشک زارد تخت یور
و درک دایز مه ور یراخب ؛ تخادنا مور و دروآ نوریب دمک زا وتپ هی ، هش یمن مک مزرل دش هجوتم
رد هب هیکت نوتاخ تدم نیا مامت وت . تفر نوریب و تشاذگ اهنت مدب لا ح نومه اب ور نم دعب

. دز یمن نوبز مخز و فرح هک دوب بلا ج ؛ درک یم هاگن و دوب هداتسیا مقاتا

زا شلد ردق نوا ؟! مدرک فعض یگنسرگ زا نم دیمهف یمن اعقاو ؛ مدوب هنسرگ ردقچ هنود یم  ادخ
؟! نرایب اذغ مکی مارب هگب هبیط هب دوبن رظاح یتح هک دوب گنس

هتفرگ ور مدوجو مومت یمیتی و یسک یب سح ؛ دوب هتفرگ ما هیرگ  مدوب هداتفا شوت هک یعضو زا
تشاذ یم مدب لا ح و یلا خ مکش هگم یلو متسب ماه و مشچ . منک هیرگ متساوخ یمن اما دوب
مدوب هدیبوخ ًال صا متسنود یمن ؛ مدوب مشوخان لا ح وت ردقچ منود یمن ؟ مراذب مگرم و هپک لق اال

! درک مرایشوه یمک و دش دنلب ومع دنلب هدنخ یادص هک ! مدوب هدش شوه یب ای

شوگ مارب همه زا ادص هی یلو ؛ دوب هدش دنلب همه هقهقق یادص هک درک یم فیرعت یچ منود یمن 
هک نیا  ؛ مدوب هدینش و مردپ هدنخ یادص یک تسین مدای ! دوب مردپ هدنخ یادص منوا . دوب زاون
هک یچ ره اما ، هنیشب هداوناخ عمج وت هک دموا یم شیپ مک یلیخ ! دوب بیجع هعمَج وت االن



ندوب هدروخ ماش عقوم هچ ًال صا … دندوب مهبم اهادص . مدش یمن هجوتم تسرد و نوشافرح دوب
؟ دوب هتفرگ نم و غارس عمج وت یسک ال صا ؟! ندروخ یم  هویم نتشاد هک

نم زا ندیشک راک همه نیا مدش هجوتم هزات ؛ درک یم  راک منهذ یمک یلو دوبن بوخ ملا ح هک نیا  اب
بخ . هشاب نوشرانک مردپ ات مشابن عمج وت نم تساوخ یم نوتاخ هکنیا ! دوب یچ هساو هساو

اب ماوخ یمن هرتهب شلا ح مکی تردپ نوریب این بشما ، دایب تگرم ربخ شهللا نا آال یتفگ یم
؟ مدش یم  تحاران نم هگم دوب مادخ زا هک نم . هشب دب شلا ح تندید

شردپ تحاران هب یضار یرتخد مودک ًال صا ؛ منیبب لا ح رس ومع لثم مردپ هک دوب مادخ زا نم
؟ مشاب یمود نم هک دش یم 

نم زا یغارس دوب هتشگرب ترفاسم زا هداوناخ اب هک هام کی زا دعب ومع ارچ ، رانک هب همه حاال
هتفر شیک مه دعب و ومع نز هداوناخ شیپ زیربت هب لوا هداوناخ اب دیع لبق ومع ؟! دوب هتفرگن

. ندوب

لثم مه ور نوا ، هدوب هسردم شرود یاج ، هتفرن ییاج چیه حاال ات مردارب رتخد دوب هتفگن ًال صا
همه نیا هگم ؟! متفگ یم مدوخ هب متشاد یچ نم ؟ مربب و مریگب رپ و لا ب ریز مدوخ یاه هچب

! مراد شزا یراظتنا حاال هک ، دوب هدرب ییاج نم و لا س

ومع هداوناخ یظفاحادخ یادص ؛ هش مومت ینومهم ات مدنوم رظتنم و متسب و ماه مشچ هرابود
هب باوخ یارب نوتاخ ات مدرک ربص . متسشن تخت یور و مدز رانک ور وتپ روز هب دش دنلب هک

. دش دنلب قاتا رد تشپ زا شادص هک هشکب یگنسرگ زا و نم تساوخ یم راگنا یلو هرب شقاتا

؟ یداد و ناخ الن درا یاه صرق هبیط -

. متشادرب کیرات قاتا یوت مدق دنچ و مدش دنلب اج زا . دش رت کیدزن مه هیبط یادص

. نوشقاتا وت نتفر مه االن ؛ نوتاخ هلب -

. تسشن ماه شوگ یوت نوتاخ شخب تیاضر یادص

. مشن باوخ دب ، متسخ . نیدب ماجنا ادص و رس نودب ور اهراک ؛ مباوخب مریم منم ! هبوخ -

. تسه مساوح نوتاخ مشچ -

یوت مدوخ و و مدرک زاب ادص و رس یب و رد تمحز رازه اب ، هتفر نوتاخ مدش نئمطم یتقو
رت کیچوک یاه فرظ وت ور هفاضا یاهاذغ تشاد هبیط . مدنوسر هنوخزپشآ هب ترامع یکیرات

. نداد یم رارق هسفق وت ور هدش هتسش یاه فرظ نتشاد مه هگید مدختسم ود ؛ داد یم اج

راک زا تسد و داتفا نم هب شهاگن درک یم یلا خ هملباق یوت ور جنرب تشاد هک ینیح هیبط



. نداد مباوج و رفن هس ره هک متسشن یلدنص یور و مدرک سالم ؛ دیشک

. دموا متمس هب مدق دنچ و تشاذگ زیم یور ور هملباق هبیط

؟ هبوخ نوتلا ح مناخ آال -

. مدرک زاب نوبز راز لا ح اب و متشاذگ زیم یور ور مرس

؟ یشک یم اذغ مارب مکی ، هما هنسرگ ؛ تسین بوخ ملا ح هن -

زیم یور ، مولج ور باقشب یتقو ؛ دیشک جنرب رپ باقشب هی مارب و دش راک هب تسد عیرس هبیط
دعب . هریم مگر یوت ما هدعم یاج هب راگنا هک مداد یم نییاپ ور اذغ قشاق قشاق یروج ، تشاذگ

مسرپب تساوخ یم ملد . تشگرب ماپ و تسد وت ًابیرقت نوج و مدش رتهب مکی ماش ندروخ زا
! دوب نم رکف هب هشیمه هک نوا هخآ ؟ تفرگن نم زا یغارس ومع هبیط

هبیط . مسرپب دنلب یادص اب و ملا وس ات مدرک تأرج و مدموا رانک ملوغشم رکف و مدوخ اب هرخ باأل
. داد نوکت مارب یرس ، تشاذگ یم زیم یور ور اه فرظ تشاد هک

ندید یتقو ، نوتقاتا رد ندموا هدازناخ یتح . نتفرگ و نوتغارس ناخ الن سرا ، مناخ آال ارچ -
. ندرکن نوتادص هگید نیتسه باوخ

هداوناخ ی هریاد زا ور نم هک دوب دلب بوخ ور شراک نوتاخ راگنا ؛ دش هدرشف هنیس یوت مبلق
اه نوا بناج زا کیچوک هجوت هی هک تساوخ یم یه مبلق اما . هدز رانک تحار ردق نیا نوش

. هنک ادیپ

؟ هباوخ تقو هچ دیسرپن ومع -

. دش رکفتم شا هرهچ و درک رکف مکی هیبط

. نداد یباوج هچ نوتاخ مدشن هجوتم یلو ، نوتاخ زا ندیسرپ ارچ -

یرضاح هنک رما نوتاخ هگا یتح ؛ یتسه نوتاخ شوگ هب هقلح غالم منود یم هک نم ! زومرام یا
طقف و متشاد هگن مرس یوت ور اه نیا ی همه یلو . ینک هفخ ای یشکب مس اب ور هدرم ردام نم
راشف مدآ هب ردق نیا یگنسرگ ًاعقاو ؛ دوب هدش بوخ یلیخ ملا ح . متشگرب مقاتا هب و مدرک رکشت

؟! هرایم

و مدوخ ات متشادن یمرگرس هساو مه یا هلیسو . مدوب هدیباوخ ور رصع مامت ؛ درب یمن هک مباوخ
اب بش فصن ؛ دوبن شندرک نشور تقو االن هک رتویپماک هی و هرفن هی تخت هی . منک مرگرس
دمک هی یا هوهق هرفن هس لبم هی . درک یم رادیب ور همه دشیم دنلب شزا هک یکیزوم یادص
لک . مدیمهف یمن و بش و زور تفر یمن رانک هگا و تشاد میخض یا هدرپ هک هرجنپ هی و یراوید



... ناخ یاه هون ی هیقب سکعرب ! دوب نیمه مقاتا

هدرک زاب باسح ومع لوق ور نم . مدرک مرگرس و مدوخ ندنوخ سرد اب و مدروآ و مباتک و فیک
یلیخ . داتسرف یم رهش هب شاه هچب لثم و نم ومع ات دش یم تسیب ماه هرمن مامت دیاب ؛ مدوب

زا رصع جنپ ات حبص زا . دش یم یداش رسارس مدوجو مه شهب ندرک رکف زا یتح ؛ دش یم بوخ
. منکن یتسود یسک اب هک هنک یهن و رما نم هب تسنوت یمن نوتاخ هگید اجنوا . مدوب رود ترامع

مشاب تسود یسک اب متشادن هزاجا هک اجنیا . مدرک یم ادیپ کالس وت زا بوخ تسود ات دنچ
تسود سک چیه اب مرادن قح هک دوب هدیشک نوشن و طخ مارب لوا کالس نومه زا همدای نوچ

زا یکی نوج ایرث یک تسرد تسین مدای ؛ هد یمن مهب ور هسردم هب نتفر هزاجا هنرگو . مشب
. تشاد ور نوبایب وت بآ مکح نم یارب دوب یچره یلو دوب هدش میگدنز دارفا نیرتزیزع

و متشاذگ مفیک وت ماه و باتک هک دش یمن زاب ماه مشچ هگید . مدنوخ سرد بش یاه همین ات
. مدیباوخ

***

سدح ! دز یم دایرف یسک ؛ منک زاب ور ماه مشچ دش ثعاب دچیپ یم مرس یوت هک یگنگ یادص
! هنک راوه و داد هنوخ نیا یوت تسنوت یم نوا طقف هرخ باأل ؛ دوبن مک هشاب نوتاخ هک نیا

هروخب و شراهن نک شادص ورب ؟ هتفر گرم باوخ هگم ؟! هش یمن رادیب رتخد نیا ارچ هبیط -
، همورح هب کمن هک شدوخ . هتفیب مندرگ شنوخ هریمن مدیشک شاپ هک تمحز همه نیا زا دعب

. دایمن شمشچ هب یزیچ

هتبلا ! داتفا یم زرل هب منت مه شادص زا ًال صا . مدش رادیب نز نیا یادص اب زاب ! یاو یاو ! نوتاخ
هب یدز شوگ نوتاخ یاه فرح نیا و مدوب هدینش هرجنپ تشپ زا ور ومع یادص و مدوبن رخ

. تسین مهم شارب مه مریمب هنرگو . دوب ومع

حبص هدزای تعاس ! هوا . دش درگ ماه مشچ هک متخادنا تعاس هب یهاگن و مدش دنلب تخت یور زا
رادیب رید اه هعمج مه شدوخ دنچ ره ؛ مدوب هدیباوخ تعاس نیا ات دوب هتشاذگ مرس تنم . دوب
شارب ًاعقاو . مدوب هدروخ ماش شندیباوخ زا دعب بشید نم هک دوب هتفگن هبیط منک رکف . دش یم
یولج یروج نیا و درک یم دومناو روطنیا هک متسه هنسرگ زونه حبص زورید زا نم هک دوبن مهم

. دز یمن رس شزا تشز یاهراتفر هک تشاد هگا آال هن ! تشادن نادجو نز نیا ؟! دز یم فرح ومع
زونه هک هدوب تخس شارب ندوب عمج وت بشید ًامتح ؛ دوبن شزا ییادص هک مه مردپ هک هبلا ج

! هباوخ

***

منوت یمن حبص ات ًاهاگ هک یروج ... کانتشحو یاه سوباک ؛ منیب یم سوباک شا همه هبش دنچ



یاه سوباک نیا تسه هک یچ ره رطاخ هب ؟! مدش یروج نیا ارچ هک منود یمن یتح و مباوخب
ًاعقاو مدب تاجن شتسد زا ور مدوخ هک مروبجم نم و هود یم مرس تشپ یکی مادم هک هایس

! هکانسرت

فیک ، دوب زور دنچ ومع هک نیا  رت بیجع و هدموین نوریب قاتا زا مردپ هک هنیا رطاخ هب دیاش
هک دموا یم شیپ نوشنیب یفرح هچ منود یمن . دوب دمآ و تفر رد ردپ قاتا هب تسد هب یا هوهق

. دش یم دنلب ردپ دایرف یادص

هک دوب نوتاخ رس وت یچ منود یمن . تشاد بارطضا یروج هی ؛ دوبن شدوخ لا ح وت مه نوتاخ
یچ ره ! تسشن یم ردپ قاتا یور هبور کیچوک نلا س وت نوتاخ تفر یم ردپ شیپ ومع یتقو

! ندوب هدرک یکی هب تسد نوتاخ و ومع راب نیا ، دوب

یتح هگید ؛ مدش هسردم یهار ، دوب منوج هب هک یسرت اب . مداد یم دیاب و ناحتما نیرخآ زورما
ات و متفر نوج ایرث ندید هب مه ناحتما زا دعب . دروآ یمن دجو هب و نم مه هار زبس رس تعیبط
زا نوا و متفگ یم شندیدن و ندش رود زا نم . مدوب لوغشم ندز فرح هب شرانک هدزاود تعاس

تحار تقو نوا و مر یم نارهت یوت یهاگشناد هب و هش یم مومت مسرد منزب مه هب مشچ هکنیا
. هنود یم ادخ ، میدوب هدرک هیرگ ود ره مه شوغآ وت ردقچ . مینیبب ور هگیدمه مینوت یم

و ترامع زا نتفر نوریب هزاجا هگید نوچ میدرک یظفاحادخ مه زا یپ رد یپ یاه هسوب اب
یمن یلو منومب ششیپ ور زور هدراهچ نیا مامت تساوخ یم ملد هک نیا دوجو اب . متشادن
یوت مبلق زا هکیت هی یلو مدش ادج شزا . ندرگرب نارهت هب هگید هتفه ود ات دوب رارق . متسنوت
دوب بارخ ملا ح ردق نوا ! مدوب اه نوا ی هچب نم شاک مدرک وزرآ مدنچ راب یارب ؛ دنوم ششوغآ

. دوبن داتفا یم هک ییاه قافتا و مفارطا هب مساوح یتح هک

یادص اب . لوغشم یزرواشک نیمز رس ای ندوب نوشاه هنوخ وت ای اتسور مدرم و دوب تولخ هچوک
هک نیا نودب . تشادن هقباس حاال ات هک داتفا ملد هب یساره لیلد یب ، مدینش مرس تشپ زا هک اپ
غیج متساوخ ؛ تسشن ماه وزاب یور تسد ات ود راب کی هب هک متفر هار رت دنت منک هاگن و مدرگرب

! ندادن مهب یراک ی هزاجا و نتفرگ و نم درم ود یلو ماوخب کمک و منزب

و دز یم دنت دنت هنیس یوت مبلق ؛ دوب هدموا دنب منوبز سرت زا نم و دیشک مرس زا ور هعنقم
ور نوش هرهچ متسنوت یمن یتح هک یلکیه درم ات ود یلو ندوب هداتفا ندیزرل هب سرت زا یاهاپ

. نداد یم مساپ هگیدمه هب لا بتوف پوت لثم نم و منیبب

منهد یولج تسد مود درم منزب غیج مدموا ات ، تفر مسردم وتنام فرط هب شتسد ادرم زا یکی
یور اه همکد مامت دش نیمه و دیشک فرط ود زا و تفرگ هقی زا و منت وتنام یمود . تشاذگ

. نداتفا نیمز

رد رس تشپ زا یدرم یادص هعفد کی هک منزب اپ و تسد طقف دوب هدش ثعاب سرت و تشحو



. دموا

؟ نیراد راکیچ مدرم رتخد اب ! یه یه -

زا هک نم و نتشاذگ رارف هب اپ و ندرک لو و نم  ندینش و درم ندش کیدزن یادص ات اه نوا
. مدش ولو نیمز یور سرت زا مدوب هدش خالص نوشتسد

هریخ یا هگید تمس هب هنک هاگن نم و هکنیا نودب و دموا ولج ، دوب هدش نم یجان هک درم نوا
. دش

؟ هبوخ تلا ح -

درم . مدب نوکت مرس و متسنوت طقف و متشاذگ مبلق یور ور متسد ، مدوب هدش الل سرت زا هک نم
. داد نوکت فسأت ی هنوشن هب یرس هدموا دنب منوبز دید هک

. مایم تهارمه هنوخ ات ؛ ینوت یم هگا وش دنلب -

و نوزرل یاهاپ و تسد اب و باال مدنوشک مدوخ و راوید کمک اب روز هب هراذن ماهنت هکنیا سرت زا
مزغم . مداتفا هار دیزرل یم تدش هب هک ییاهاپ اب ؛ مدوب هتفرگ ور راوید ، دوبن منت وت هک ینوج

. مدیسر ترامع رد هب یلا ح هچ اب مدیمهفن ال صا ؛ دوب یلا خ یلا خ

. هنیبب نم هارمه و نوا و هنک زاب مارب و رد یسک ات هنومب داوخن درم نوا هک مدرک یم ادخ ادخ
و رد . داتفا قرب شاه مشچ ترامع ندید اب هدرم مدوب سناش دب هشیمه نم هک ییاجنوا زا یلو
هک متساوخ شزا و مدرک رکشت هدیسرت یادص اب درم هب ور دش دنلب هبیط یادص هک نیمه و دز

. دز هیکت ترامع گنر یا هوهق رد هب تجامس اب نوا یلو هرب

. مدب هداوناخ لیوحت ملا س ور امش نیدب هزاجا ؛ نیتسه ناخ هون امش مناخ هن -

نوتاخ زا ؛ مدید ماه مشچ ولج و گرم و داتفا هزرل هب نوتاخ سرت زا راب نیا مندب مامت هرابود
. منک راکیچ متسنود یمن  و مدوب هداتفا وال و لوه هب ! مدیسرت یم اه درم نوا زا رتشیب

. نوشهب مدیم حیضوت مدوخ ؛ دییامرفب امش مدیسر هگید هک نم ... مـ ... هن هن -

یمن . دروآ رد ادص هب و گنز راب دنچ و دادن تیمها مفرح هب و دوب هدرک جل مهفن نوبز کدرم یلو
. مدیرپ شهب و مدز رخآ میس هب هعفد هی هک یچ ای دوب نوتاخ زا سرت منود

؟! دینک یم جل ارچ . نیدرک کمک هک نونمم هگید نیرب مگیم اقآ -

ات رس یاه سابل مدرک یم تقد هک حاال ؛ تفرگ رد زا ور شا هیکت و دش درگ اجرد درم یاه مشچ
! ندوب گرزب یلیخ مه شاه تسد و دوب هدیشوپ یکشم اپ



. مریم نم دایب نوترتگرزب نیدب هزاجا . دیرادن ور هب گنر هک متفگ مناخ -

، ملا ح یب و یکاخ عضو و رس ندید اب و درک زاب و رد هبیط ! دموا یم مرس دیابن هچ نوا دش
! مریگب ور ماه شوگ تساوخ یم ملد هک دروآ رد یرگ یچوه نانچ

؟! هدش یچ مناخ آال یاو یا -

و دموا شادص مه دوبن غاب وت زور تقو نیا وت لا س ات لا س هک ینوتاخ هک درک غیج غیج نانچ
. درک سح یب سرت زا ور مندب

؟! هفیعض مبلق نم یگیمن ، ینز یم غیج یروطنیا ؛ یدش هنووید هتچ هبیط -

نوتاخ یاه اپ یادص ؛ درک هاگن شرس تشپ هب و تشگرب دوب رد هب شتسد هک روط نومه هبیط
عقوم نومه و دوش هدیشک هبیط تسد زا رد هک نیا ات دیزرل یم رتشیب نم ندب و دموا یم
تروص اب و دش درگ شاه مشچ . دز مکشخ اجرد نم و دش شادیپ نم یور هبور نوتاخ

. دش هریخ مهب کانتشحو

؟! هیعضو و رس هچ نیا رتخد -

زونه نم و درک یمن ادیپ یباوج و درک یم هاگن ماپ ات رس هب تینابصع زا زمرق یاه مشچ اب
هب عورش یطوط لثم و دنوسر نوتاخ دید ولج و شدوخ درم هک مدوب هدادن و نوتاخ باوج

. درک ندز فرح

تفخ ور امش مناخ رتخد درم ات ود مدید هک مدش یم در یتخرد هچوک وت زا نم ، مناخ سالم -
یسک هگید هکنیا هساو . داتفا یمن شارب یبوخ قافتا الل منوبز االن مدوب هدیسرن هگا ؛ ندرک

. مدرک شیهارمه اجنیا ات نم هشن نوشمحازم

جاو و جاه درم ندش رود هب نم . دش رود همه مشچ یولج زا داب لثم و تفگ یا هزاجا اب دعب و
نیمز هب و دنوشک ترامع لخاد هب نم و شروز مامت اب و تفر ماهوم وت یتسد هک ، مدرک یم هاگن

یب تشاد مندب هیناث ره و مدرک یم سح دروخ یم ماهاپ و تسد وت هک یتابرض طقف . درک ترپ
. دش یم سح

هب هک یا هبرض اب و دش رس مندب مک مک . مداد یمن صیخشت ور اهادص و مدوب هدش جیگ درد زا
. مدیمهفن یچیه هگید و دش هایس ماه مشچ ولج ایند ، دروخ مرس

***

همه ! مدید یمن یزیچ ، دوب رات ماه مشچ یولج ؛ مدرک زاب و ماه مشچ یمورآ چپ چپ یادص اب
و رس رت دب همه زا . نشاب هتسکش ور ماه نوختسا ی هنود هب هنود هک راگنا . درک یم درد مندب

. تشاد درد مزغم



اب ! دموا یمن مدای یچیه ًال صا یلو مدروآ راشف مدوخ هب مکی ؟! دوب هدموا اجک زا درد همه نیا
. دش توکس اج همه هرابود . دش یم هزات مدرد رتشیب ندرک رکف

اما ؛ دوب هدش رتهب مدید مدرک زاب و ماه مشچ هک راب نیا یلو مدوب مدوخ لا ح وت ردقچ منود یمن
اب هک دوب مرس باال دیفس سابل اب ینز . ندروآ یم راشف مدوجو هب کانتشحو روط نومه اه درد

. دز دنخبل مزاب یاه مشچ ندید

؟ یبوخ ! مزیزع یدش رادیب -

... و مدرک ثکم هظحل دنچ ؟! دیسرپ یم و ملا ح هک دوب هدش یچ هگم ! مدرک یم شهاگن بجعت اب
! نوتاخ یاه کتک دعب و ندوب هدش نم محازم درم ود ! دموا مدای ! هآ

ور مرس یتح متسنوت یمن . درب مهوت ور متروص و دیچیپ مرس وت یدب درد هک مداد نوکت و مرس
! مدوب مدوخ قاتا وت . مدرک هاگن فارطا هب و مدنوخرچ هساک وت ور ماه مشچ طقف ! مدب نوکت

راگنا . درک یم هبیط هب و نم شرافس مه نامز مه و درک یم ضوع و متسد مرس تشاد راتسرپ
! نشاب نم بظاوم هرارق اه نوا هک

سکع نیرب ؛ نید یمن شوگ و مفرح ناتسرامیب نیربب مگیم هزور ود هک نم ! نیشاب شبظاوم -
نیا یروجدب . هدموا شوه هب زور ود زا دعب رکش ور ادخ زاب . هشاب هتسکش شییاج دیاش نیریگب
رتکد هب ؛ مدزن یفرح ندرک شهاوخ هک ناخ الن سرا رطاخ هب هگا دینود یم . نیدز کتک ور هچب

لا س کی ات شش لقادح . نیدش یم تشادزاب ًامتح ، مداد یم ربخ یرتن کال هب ای هاگنامرد
! نیدوب تشادزاب

نم درک یمن غیج غیج هگا نوا ! تفاثک . داد یم شوگ طقف و دوب هداتسیا یا هشوگ تکاس هبیط
بوخ . هشکب نوریب نوتاخ تسد ریز زا و نم دوب هدرکن یعس یتح ؛ مدروخ یمن کتک همه نیا

یم هکنیا لثم منود یمن ؛ درب یم باال و شادص دوخ یب و دز یم راوه شمه نوتاخ هک همدای
. هنک عوضوم نیا هجوتم ور یسک تساوخ

. دش قاتا دراو اذغ ینیس اب دعب یمک یلو . تفر نوریب شهارمه مه هبیط راتسرپ نتفر عقوم

. یریگب نوج روخب اذغ مکی مناخ آال وش دنلب -

زا نوا اما مدنودرگرب هگید فرط هب و مرس درد اب ! مرفنتم نوشمه زا ؛ مدرک یم شهاگن ترفن اب
عورش هک هراذب رمک تشپ هگید تشلا ب هی هک هنک کمک تساوخ یم و تخت رانک دموا و تفرن ور
مشکب راوه تدش نوا هب ماوخب هک دوبن دایز ردقنوا یلو ! متشاد درد بخ . ندیشک غیج هب مدرک

. مدرک ینهد دب راب نیلوا هساو هک دوب مور راشف ردق نوا اما . هریگب درد مه مدوخ یولگ هک

نم مه ! مریمب نیراذب بخ ؟ مریمب هک نیدزن و نم هگم ؟! یاوخ یم منوج زا یچ تفاثک نک ملو -
! نک ملو . ماوخ یمن ور وت کمک نم ، نزن مهب تسد ! امش مه مشیم تحار



تسد هب ینیس هرابود دعب و تشاذگ مرمک تشپ تشلا ب ود نم راوه و داد هب هجوت یب نوا یلو
. تسشن تخت رانک

؛ یشب بوخ رتدوز ات یروخب و تاذغ مناخ آال هرتهب : تفگ هونشن و شادص یسک هک مورآ
ترس یرتدب بالی هنکمم هنرگو ریگب هدینشن نم زا و نیا . یشب اپرس رتدوز هرتهب تساو یروطنیا

. دایب

. مدز یدنخزوپ صرح اب هک درک کاپ و شمشچ هشوگ کشا شیرسور رانک اب دعب

ًاعقاو هگا ! ینک یم یزاب مه یملیف هچ هشیمن مرواب ؟! ینک یم هیرگ نم زور و لا ح هساو وت -
و نم ! دننز یم کتک روطچ و نم ینیبب هک یدوبن یچاشامت طقف زور نوا ، دوب مهم تارب نم لا ح

. نزن لوگ تاه فرح و تاهراک اب

اب ور شتروص هبیط ؛ تفرگ یم درد منت مه ندز فرح عقوم یتح هک متشاد درد ردق نوا
. تفرگ وتپ یور ور متسد و درک عمج یتحاران

گرزب مدوخ لغب وت یگهام هی زا وت ینود یم تدوخ مه و نیا ؛ متسین یا هراک نم مناخ آال -
هلا س هدزاود هک یا هچب ندروخ کتک هب یضار هک هردام مودک . مدرک تکشخ و رت مدوخ ؛ یدش
ات دنچ منم مه دعب ؟ هنک هاگن و شندروخ کتک هتسیاب و هنومب تکاس ؟ هشب هنک یم شگرزب هراد

. ادخب متسین ملا ظ ردقنوا ! مردام منم . مراد زاین لوپ نیا هب ، مراد متسد رس میتی

! مدروآ یم نوبز هب دیاب ؛ درک یم درد مدوب هتشاد هگن شوت هک ییاه فرح مجح زا ما هنیس

هار رد دش راب هی ، دننک یم متیذا نراد ردقچ ینیب یم یراد لا س دنچ ؟ هیک ادخ ینود یم وت -
نم هآ ، متسه میتی منم . مرادن رواب و تاه فرح مه حاال ؟! ینک مکمک یگیم هک ییادخ نومه

. زور هی هریگ یم ور امش همه نماد

بقع ور متسد عیرس هک دیسوب و متسد دش مخ یکشا یاه مشچ اب و تشاذگ نیمز ور ینیس
. مدیشک

. نوشلا بند شکب هآ ، تارب ندیچ ور همانرب نیا هک ییاه نوا . رتخد نکن هآ و نم ادخ ور وت -

. تشاذگ متروص یور تسد و تفرگ منهد ولج ور اذغ قشاق دعب

. هتسشن قح اج ادخ هک روخب ؛ مناخ آال روخب -

مشچ اب ؟! هنک تیامح نم زا داوخب ، نوتاخ شوگ هب هقلح غالم ، هبیط هک دوب هدش ثعاب یچ
ماذغ ، هبیط و نم فرط زا یفرح نودب . مروخب و ماذغ و منکن جل مدوخ اب درک یم سامتلا شاه

. تفر نوریب هبیط و مدروخ لماک و



! دموا مدای درم ود نوا هفایق مک مک ؛ مدرک رورم و زور نوا تاقافتا راب دنچ هبیط نتفر زا دعب
ییادرم نومه اه نیا ! ندوب یک ، درک کمک نم هب هک یدرم یتح و درم ود نیا مدیمهف هزات هرآ

ناتسرامیب هب ور ردپ ات ندرک یم ومع کمک ندموا یم دش یم دب شلا ح مردپ یتقو هک ندوب
؟! ارچ ؟! دوب هدرک یکی هب تسد نوتاخ اب مه ومع ینعی ! نربب

اب و نم زا درک یم یرادفرط درک یم تیذا و نم نوتاخ یتقو هک دوبن ینومه الن سرا ومع هگم
نیا هب ندرک رکف زا ؟ دوب هدش تسد مه و هساک مه نوتاخ اب ارچ ؟! درک یم اوعد نوتاخ

. مدش یم هنووید متشاد عوضوم

. مدیشک تلا جخ یلک و مداد ماجنا و مراک دوب هدروآ ییوشتسد یارب هک ینگل و هبیط کمک اب
صرق فرصم زا دعب . مدیشک یرجز هچ هک هنود یم ادخ و متشادن نداتسیا ناوت ًاعقاو یلو

. مباوخب ات متسب و ماه مشچ مشکب یرتمک درد ات دوب هداد هبیط هب راتسرپ هک ییاه

مه زا راکدوخ ماه مشچ ؛ مدش رایشوه قاتا رد یادص اب هک ندش یم نیگنس نتشاد ماه مشچ
تفچ و تشاذگ زاب یور و قاتا رد و دش مقاتا دراو مورآ هیاس و دوب کیرات کیرات قاتا . ندش زاب

. هنکن داجیا ییادص هک درکن

یوب زا ، دش رتکیدزن هک هیاس . مدرک یم هاگن متشاد یمشچ ریز و متشاذگ زاب همین و ماه مشچ
یی بال تساوخ یم هنکن ! مقاتا وت هدموا مردپ مدیمهف ، درک یم هدافتسا مردپ هشیمه هک یرطع

؟ هرایب مرس

! دوب هتشاذگ مقاتا وت اپ لا س همه نیا زا دعب منوا ! دوب مردپ درم نیا . داتسیا تخت یمدق دنچ
هاگن هی یتح و دوب هدیدن تسرد و نم راب کی یتح هک یردپ . دوبن تحار مارب شرواب ًال صا

! مقاتا وت دوب هدموا ، درک یم غیرد نم زا و زیمآ تبحم

ًاعقاو هنکن ؟! دوب هدنوشک مقاتا هب و ملد گنس ردپ یتح هک دموا یم شیپ مارب تشاد یقافتا هچ
هب یسک ره ؛ مدرک یم شهاگن یمشچ ریز متشاد مروخب نوکت هکنیا نودب ! هشکب و نم داوخ یم

یسک تسد هب مدوب رضاح ، مریمب دوب رارق هگا ! دوب هتفر اوه مداد و غیج االن دوب نوا یاج
نودب هقیقد دنچ ... تفص ناطیش نوتاخ تسد هب هن ! دوب هدش مندموا ایند هب ثعاب هک مریمب

ات دورآ مرس یور و شتسد و دیشک مندرگ ریز ات ور وتپ مورآ یلیخ و داتسیا مرس باال تکرح
مشوگ هب دوب اوجن هیبش رتشیب هک ییادص دعب و دیشک بقع ور نوا و داتسیا ... یلو هنک شزاون

. دیسر

الن سرا تسد هب مندش هتشک سرت زا مدش ثعاب هضرع یب نم ... شخبب و نم ! دیشخبب ماهلا -
هک تدوخ ... هشک یم رجز هراد مرتخد روطچ منک اشامت منیشب طقف . منک توکس لا س همه نیا
لد و مداد یمن همادا ور هرخسم یزاب مندش بوخ زا دعب هگا . هرادن نتفگ فرح نیا ، ینود یم

. تشیپ مدوب هدموا منم حاال ات مدرک یمن هارمه مدوخ اب نوتاخ



. درک ورف تهب یوت رتشیب و نم شاهاوجن شخ شخ و دش رت هتفرگ شادص

و قح و مرتخد و مدوخ ندنوم هدنز رطاخب مه االن ؛ مدنوم تکاس نومرتخد رطاخ هب یلو -
یم شاک ... مزیزع نک رواب ، منکش یم و توکس نیا شتقو هب یلو منک توکس مروبجم آال قوقح

. مگب مرتخد هب ور اه فرح نیا متسنوت

. دوب هداتفا شخ شادص وت ًامسر نوچ ! درک یم هیرگ تشاد یراگنا ؛ دیشک شتروص هب تسد دعب
؛ دروخ نوکت هنیس یوت مبلق هک دیسوب و مینوشیپ . متسب و ماه مشچ هک دروآ ولج و شرس مورآ

. تفر نوریب مقاتا زا مورآ ، دوب هدموا ادص یب هک روطنیمه ! مدوب هدیدن تبحم شزا حاال ات نم

! ندرک یم هدافتساءوس مردپ یرامیب زا ؟! دوب هدرک توکس لا س همه نیا نم ندرمن رطاخب مردپ
دوب هدش رضاح نم قوقح و قح رطاخب مردپ و دوب غورد لا س همه نیا وت ومع یاه تبحم سپ

یرتخد و یردپ یور هدنبب مشچ دوب هدش رضاح هک دوب یچ نم قح . مشکب رجز لا س همه نیا
! شدوخ و نم

هک ندوب شزرا اب و مهم ردقنیا اه نیا ینعی ؛ هک ال ما یلک و ترامع و تردپ هنوخراک تقح آال هآ
ولج زا لا یرس لثم هتشذگ و ردپ بشما یاهراتفر و اه فرح ؟! هنک توکس شرطاخ هب مردپ

! مدیسر یمن یا هجیتن هب زاب و دموا یم و تفر یم ممشچ

***

ات دز یم مدوبک ندب هب دوب نغور و دامپ یچ ره بش ره ؛ درک یراتسرپ نم زا هبیط هتفه کی
. داد یم ماجنا بوخ مه ور شراک هک قحلا . مشب بوخ رت دوز

دیاش منود یمن ؛ متفرگن غارس هیبط زا منم . دوب مردپ زا هن و نوتاخ زا یربخ هن هتفه کی نیا وت
. شمدوب هدیدن نم یلو مقاتا هب دوب هدموا هرابود مردپ

یم توکس مقاتا هب شندموا زا منم ، دوب هدرک توکس نم قوقح و قح رطاخ هب مردپ هک حاال
. دوب هدنوم تکاس هیقب ربارب رد هک تسنود یم یزیچ هی ردپ ًامتح ؛ مدرک

هک شود ریز هتشاذگ یلدنص هبیط دایز درد رطاخب ؛ متفر مومح هب هبیط کمک اب هتفه کی زا دعب
هب تبون ، تشذگ هبیط یادص یب ی هیرگ و نم هیرگ اب شمه هک فیل و وپماش زا دعب . منومن اپرس

. دیسر مدنلب یاهوم ندرک هنوش

دنلب شا هیرگ یادص و دیزرل یم شاه تسد هیرگ تدش زا ، دز یم ماهوم وت ور هناش هک راب ره
مومت درد اب هک یمومح زا دعب . درک یم نیرفن نم زور لا ح نیا یناب ثعاب هب بل ریز و دش یم
برچ و مندب یهایگ نغور و دامپ دنچ اب هبیط رابود و مدیشک زارد تخت یور هبیط کمک اب ، دش

. ندوب هدش گنرمک مک مک مندب یاه یدوبک اه نغور نیمه کمک اب . درک



دروخ مهب هرابود مشیاسآ مقاتا رد هب نوتاخ ندموا اب ؛ مشب اپ رس منوتب ات دیشک لوط هتفه ود
یلو

ومع نز اب ینفلت یاه سامت طقف ؛ دوبن لبق لثم مه شتروپ و تراه یتح ! هتشذگ هزادنا هب هن
یم ارذگ هک ییاه تبحص یلو مدش یمن نوشاه فرح هجوتم دایز نم . دوب هدش دایز سگرن

! دوب واال جاودزا ی هرابرد مدینش

مردپ زور لا ح یلو درک یم راتفر نابرهم راتسرپ هی لثم و تشاد و نم یاوه زونه مه هبیط
. دموا یم شندید هب رتکد زور ره و دوب هدش ریگ هشوگ و تکاس یلیخ ؛ دوبن بوخ

مرظن هب . دوب نم ندرک تیوقت و ندروخ اذغ بظاوم یتسوپ ریز و دوب هدرک رییغت مکی نوتاخ
ردپ هب هق عال ردق نوا نوچ تشذگ دیابن مه قح زا هتبلا ؛ دوب هدرک ضوع و شدوخ ی هیور

. منک راکنا ور عوضوم نیا متسنوت یمن مدوب رفنتم شزا هک ینم هک تشاد

مه حاال ! شاه راک زا متشاد تشحو . دنوسرت یم و نم ، درب یم راکب نم یارب هک یشمرن یلو
. دوب هنازوسلد و زیمآ محرت یهاگن نم هب هبیط هاگن طسو نیا ؛ مدید یم سوباک اه بش هرابود

. هشب رتدب ملا ح دش یم ثعاب هک تشاد یزوسلد هبیط لثم شراتفر مه هدیرف

اب منوا هص خال ، بابک و رگج ، فلتخم یاه هویم بآ ؛ داد یم مدروخ هب لسع و ریش هقیقد ره
یم دایرف اب و مدش یم یصاع هگید هک یروط ؛ تخادنا یم ساره هب رتشیب و نم شاهراتفر

. هرادرب مرس زا تسد متساوخ

هدرک باسح مدآ و نم اه لا س زا دعب نوتاخ هکنیا ات ؛ مدوب هدش رارق یب مدوخ هب همه هجوت زا
مسابل نیرتهب دیاب نم و نایم ترامع هب ماش بشما شا هداوناخ و ومع هک داد ربخ نم هب و دوب

! مرب مه یمومح هی لوا ًامتح و مشوپب و

هک دوب بلا ج ردپ راتفر طسو نیا و نایم ریخ رما یارب هتفگ هدز گنز الن سرا هک تفگ ردپ هب دعب
لبق الن سرا هب و نیا هک درک دییات و هش یمن ضوع مفرح نم نوتاخ ، تفگ نوتاخ هب صرح اب

. هنک یروآدای ندموا

و ومع ندموا هدامآ و هدیشوپ سابل نوتاخ رظن اب هنامناخ یلیخ نم و دیسر بش هرخ باأل
و دوب هدش بترم هک فارطا هب بجعت اب و میدوب هتسشن لبم یور نوتاخ اب . مدوب شداوناخ
ور شتسد نوتاخ هک مشب دنلب ماج زا متساوخ . دش دنلب گنز یادص هک مدرک یم هاگن دز یم قرب

؟! تشاد ینعم هچ هگید نیا . تفر رد تمس هب هبیط نم یاج هب و دادن هزاجا و تفرگ باال

؟ نیاوخ یمن نومهم هنوخ بحاص : تفگ یم هک ومع دنلب یادص اب

و مینوشیپ دش دراو هک ومع ؛ میتفر زاوشیپ هب دوب نوتاخ تسد یوت موزاب هک نم هتبلا و نوتاخ
اه نیا متسنود یمن نم و دوب یا هگید روط هی ٌال صا شهاگن . تفر باال ماه وربا هک دیسوب



مولعم ؛ دموا ومع نز دعب . دوب یربخ زورما ای نشوپ یم سابل یسلجم و بوخ ردق نیا هشیمه
تکرح هی منیا . دز متروص هب اوه یور یا هسوب طقف نوچ ، هدوبن ندموا هب یضار یراگنا دوب

! دوب مندروآ رد خاش یارب هگید بیجع

نم ییاوه ور نوشردام لثم اهرتخد و نداد تسد ماهاب اهرسپ ؛ ندش دراو اهرتخد و اه رسپ دعب
یلگ تسد اب واال رخآ تسد ! هیلیخ منکن شغ اه مدآ نیا راتفر زا بش رخآ ات ًامتح . ندیسوب و
تفرگ نم فرط ور دوب زر خرس یاه لگ ًال ماک هک گرزب لگ هتسد یداشگ دنخبل اب و دش دراو ابیز

؟! دوبن مرانک نوتاخ هگم ؟ نم ارچ . ننزب نوریب هساک زا ماه مشچ دوب هدنوم مک هک

زا منم . مریگب واال تسد زا ور اه لگ هک داد روتسد یبل ریز و دز مولهپ هب نوتاخ هک یا هملقس اب
ولج اه لگ نتفرگ یارب و متسد هدن ماجنا اه نیا ولج ور یلبق یاهراتفر هرابود نوتاخ هک سرت

. درک رت گرزب ور شدنخبل واال هک مدرب

! مسورع یارب لگ -

هدنوم زاب رتم مین منهد و هدش کشخ اوه ور متسد ؟! دوب یک اب الق؟! ید نیا سورع ؟! تفگ یچ
... مدوبن یا هداس و گنخ رتخد یلو مدوب ور هب ور فرط همه زا یدایز راشف اب هک هتسرد نم ؛ دوب

. مدز ندیمهفن هب و مدوخ دیاش ای مدشن هجوتم ور واال فرح یلو ! مدوخ لا یخ هب هتبلا

. راذب نودلگ وت ور اه لگ ورب هبیط اب : تفگ نوتاخ هک مداد هبیط هب ور اه لگ لا ح نیا اب

. متسین دلب نم نودلگ وت راذب ربب تدوخ : متفگ هبیط هب مخا اب نوتاخ فرح هب هجوت یب

یاو ؛ دوب شیتآ هلولگ لثم یزمرق زا هک یتروص . داتفا ردپ تروص هب مهاگن هک مدنوخرچ و مرس
ور شهاگن ومع هک متشادرب شتمس هب ور ماه مدق ! مدیمهف یمن شهاگن زا یچیه هک شامشچ زا

و مرب شتمس هب هک درک زاب ور شاه تسد ؛ دش هتفکش شلگ زا لگ نم ندید اب و تفرگ ردپ زا
دیسوب و مرس و درک لغب و نم هرابود . متشادرب ومع تمس هب سرت یک اب ور ممورآ یاه مدق نم

هاگن ومع و نم هب و دوب هتسشن ومع نز . نتشادن مارب یشزرا چیه ومع یاه تبحم هگید یلو
هب شهاگن یتقو طقف و ، دوب یثنخ کال ! دنخبل هن تشاد مخا هن هک دوب اج نیا ارجام . درک یم

. درک یم ور و شاه نتفگ مزیزع و شدنخبل همه ، دوب واال

. تسشن مرمک تشپ هبیط تسد هک مدوب هداتسیا رانک نودرگ رس

. منک هدامآ ییاچ ات دینک مکمک نایب مناخ آال -

لوغشم مرکف ردق نوا ؛ مدوب واال و ومع یاه فرح کوش وت زونه یلو مدش یهار هبیط هارمه
یاه فرح هجوتم ًال صا و متسشن هنوخزپشآ وت تعاس مین هکنیا زا مدش لفاغ هک دوب هدش
مدوخ هب درک مادص و داتسیا مولج تسد هب ینیس یتقو طقف ال؟ً صا تفگ یچ . مدشن هبیط

. مدموا



. مناخ میرب -

. مدموا نوریب هنوخزپشآ زا شهارمه و مداد نوکت و مرس

نوچ ننک بجعتم ور نم ندوب هدرک دصق همه راگنا بشما ؛ متسشن شرانک نوتاخ هراشا اب
ندوب هتفگ اه یچ مدوبن یتقو منود یمن  ! منیشب ششیپ نم هک تشادن تسود تقو چیه نوتاخ

. دندرک یم هاگن هگیدمه هب رتشیب و دش یمن هتفگ یصاخ فرح مه حاال هک

ندرک یم تبحص ردپ ترامع هرابرد . درک زاب ور تبحص رس ، هدش کشخ یلیخ عمج دید هک ومع
یاهزور لثم و دننک کاپ فارطا زره یاه فلع زا لبق لثم ور ترامع و نایب رفن دنچ هرارق هک

ردپ و نوتاخ یاه تبحص وت ًال بق ، دوبن یدیدج یاه فرح  مه اه نیا . هشب یندید و زیمت هتشذگ
. مدوب هدینش

دش ثعاب هک یهاگن ؛ درک شهاگن قیمع هظحل دنچ و درک ردپ هب ور ومع ، یرارکت یاه فرح دعب
یم مه ومع زا هگید دوب هداتفا مارب هنوخ هار یوت هک یقافتا زا دعب . هتفیب ملد هب سرت مکی

. تسشن لبم یور فاص شادص ندرک فاص اب ومع ، تشذگ هک هظحل دنچ . مدیسرت

؟ یدیم هزاجا میدرک قفاوت هک حاال -

یضار یلیخ ردپ راگنا دوب هک یچ ره ؛ درک هاگن یا هگید تمس هب و داد نوکت و شرس طقف ردپ
یلمخم زمرق هبعج هی اب و دش دنلب ومع نز یلو هنکب یراک ومع مدوب رظتنم . دیسر یمن رظن هب

. داتسیا مور هبور

هک یدنخبل اب درک زاب ور هبعج رد هک مدش هریخ شهب هدش درگ یاه مشچ اب و مدرب باال ور مرس
. تفرگ متمس هب ور شتسد دوب یکروز یراگنا

باال. رایب وت پچ تسد -

و مدرک یم شهاگن متشاد طقف ، مدوب هدرک بجعت شتسد یوت رتشگنا و شدنخبل زا هک نم
. داد یمن ور یراک چیه ماجنا روتسد مزغم

زا لبق . دموا دنب درد زا مسفن و متفگ بل ریز یمورآ « خآ » دیچیپ مولهپ وت هک یدرد اب هعفد کی
. دز چپ مشوگ ریز نوتاخ ، منک رکف درد أشنم هب هک

. هدب ماجنا هگ یم سگرن یچ ره اپ رس وش دنلب -

ور مپچ تسد شیتاذ یلیم یب نومه اب ومع نز ؛ مدرب باال و متسد و مدش اپرس نوتاخ سرت زا
رب هو عال و دوب یمیدق شلدم . درک متشگنا هب یگرزب و گنر یی طال رتشگنا و تفرگ شتسد یوت

! درک یم یزاب متسد وت و دوب داشگ مه ردقچ نوا



متسد چم هب مه طال و میخض دنب تسد هی مه دعب و هیزجت ور رتشگنا نیا زا رتشیب دادن هزاجا
مه نوا مدوب هتفرگ هک یا هیده نیلوا هب قوذ اب یلو ندوب گرزب متسد هب هک نیا دوجو اب ؛ تسب
قرب منئمطم هک ور ماه مشچ و تسشن مبل یور یگرزب دنخبل رایتخا یب . مدرک هاگن ، ومع نز زا

. مدرک هاگن ومع نز تروص هب و مدیشک باال دز یم

! ومع نز هگنشق هچ یاو -

و نم و تشاذگ ما هنوش یور ور شتسد شدورو لثم و تفگ یا « هشاب تکرابم مرتخد » ومع نز
. تسشن شلبق یاج رس و تفر رانک عیرس دعب ؛ دیسوب متروص اوه ور و دیشک شدوخ تمس هب

مساو یچ همه ردقچ ؛ ندوب هتفرگ یهابتشا و نم اه مدآ نیا ای مدوب هدش هنووید نم ای بشما
! دوب هدش زیگنارب بجعت و دوب میگدنز یاهراب نیلوا

و هرابود ؛ درک زاب و شتسد ود و دش دنلب اج زا ومع هک مدوب هدنوم فیلکت بال و اپ رس روط نومه
. دز یا هسوب مرس ور دنخبل اب و درک ملغب مکحم هراب هس

! یدش مدوخ سورع هرخ باأل -

ومع زا ور نم نوچ دادن مهب لیلحت و رکف ی هزاجا نوتاخ ؟! هیچ فرح نیا زا شروظنم ؟ سورع
. درب مشوگ رانک و شرس و دیسوب و نم نکمم تلا ح نیرت توهبم یوت و درک رود

یرتهب و مورآ یگدنز دعب هب نیا زا ، یدب ماجنا متفگ یچ ره و یشاب ینک شوگ فرح هچب هگا -
! رتخد یشاب هتشاد ینوت یم

. نتفگ کیربت ندموا ولج دنولا و زربلا هک مدوب هدرکن یجه منهذ وت ور نوتاخ فرح تسرد زونه
مدوخ و همدلوت هنکن مدرک رکف یتح هک یروج ! دوب گنگ زیچ همه . ندرک یسوب ور مه اهرتخد

! دوبن اه ربخ نیا زا یلو مرادن ربخ

بجعت اب ، تسشن شور یتقو ؛ تفر یکت لبم تمس هب و دش دنلب هرفن ود لبم یور زا نوتاخ
ور واال تسد ومع نز . دش هدیشک شتمس هب مهاگن ومع نز ندش دنلب اب یلو تفر باال ماه وربا

واال تسد وت و نم تسد هک مدرک یم نوشهاگن کوش اب ؛ دناشن نم رانک دنخبل اب و تفرگ
اب هک واال تروص یور و مدروآ باال نومدروخ هرگ مهب یاه تسد زا ور مهاگن بجعت اب . تشاذگ

. تسشن دوب هدش نیزم دنخبل

دنولا هک طبض . متفرگ واال زا ور مهاگن نیمه رطاخ هب و دش دنلب طبض یادص عقوم نومه
یداع ریغ یاه قافتا مامت دوجو اب ، هاگآدوخان هک دوب دنلب شادص ردقنوا تفر یم رو شاهاب

هب عورش و نلا س طسو نتفر اه رهاوخ و اه ردارب . مصقرب شاهاب تساوخ یم ملد ، بشما
یمن مشوخ چیه درک یم شزاون و متسد مارآ و دوب واال تسد وت متسد هکنیا زا ؛ ندرک ندیصقر

. دموا



عمج وت و نم هکنیا سح . منک قوذ لد هت زا دوب هدش ثعاب راب نیلوا یارب اه هچب ندیصقر یلو
نیرتهب میگدنز وت بش نیا . مدرک یم فیک ، ندرک یم یلا حشوخ لد هت زا و دندوب هدرک لوبق

ام هب مه واال دعب و مدوب هدیصقر اه رتخد اب هکنیا زا . ندرک یم هجوت نم هب همه هک دوب یبش
. درب ردپ شیپ ور واال و نم ومع ینامهم یاهرخآ هزات . مدوبن دنب اپ یور دوب هتسویپ

مردپ زا هک یا هسوب نیلوا ! ندوب گنشق ردقچ اه نیلوا نیا ؛ دیسوب و نم دعب و واال لوا ردپ
لا حشوخ ردپ ندیسوب زا ردق نوا . ندش یم تبث منهذ وت مرمع رخآ ات ًامتح ... مدرک تفایرد

! دش مامت ینومهم یک مدیمهفن هک مدوب

و درک مادص یسک هن اه تدم زا دعب و مدیباوخ مدوب هدرکن هبرجت حاال ات هک یبوخ سح اب بش
! زورما دوب یزور بجع . تشاد مراک هب یراک یسک هن

شراک نیا ردق نوا ! مدش ور هبور نوتاخ دنخبل اب مدموا نوریب هک قاتا زا دعب زور یتقو یتح
نوتاخ هدنخ یلو تسین لا یخ و باوخ منیبب هک متفرگ نوگشین و ماپ نار هک دوب هدرک مبجعتم

لبم یور . تشاد بل هب دنخبل مه ندز فرح عقوم یتح یلو متشادن راظتنا ! دوب یعقاو ًاعقاو
. دش دنلب اج زا نم ندید اب و دوب هتسشن مقاتا رد یور هبور

! میروخب راهن مهاب هک مدوب وت رظتنم هک روشب تتروص و و تسد دوز ناج آال -

نم مرظن هب ! متفر هار ای مدرک زاورپ منود یمن دوب هدرک ادص ناج آالن و نم نوتاخ هکنیا زا
و بشید نتفرگ لیوحت شوه و لوح مرکف طقف هک مدوب هچب ردق نوا ؛ متشاد تبحم هدقع

. درک یم ریس هیقب نوتاخ زورما

اه زور نیا هک هگید بیاجع زا یکی مه نیا . میتفر رهش هب واال و سگرن ومع نز هارمه راهن زا دعب
هکنیا زا . میدیسر یک مدیمهفن هک مدوب فارطا زبسرس هداج قرغ ردق نوا ! دوب دش یم مبیسن

و هدیشک وتا و زیمت یاه سابل اب اهدرم و گنراگنر یاه وتنام اب دیدج یاهمدآ اتسور مدرم زجب
فقوتم هجوتم ًال صا هک یروج ! دوب هدموا مشوخ ، مدید یم یا هشیش یاهرد اب گرزب یاه هزاغم

. مدشن نیشام ندش شوماخ و

شا هف کال هاگن هک مدنوخرچ شتمس هب و مرس و متشادرب ندرک هاگن زا تسد ومع نز یادص اب
راک تشپ یزیچ هی یلو هدب نوشن نوبرهم ور شدوخ درک یم یعس یلیخ ؛ مدید مدوخ یور ور

. مدش یمن شهجوتم هک دوب شاه

؟ ینک یم هاگن یچ هب ؟! یش یمن  هدایپ ارچ -

و نوریب هب تسد اب ؛ مدنوشن ماه بل یور یدنخبل نوا الف خرب و متخادنا باال ور ماه هنوش
. مدرک هراشا ندوب دمآ و تفر لا ح رد هک یمدرم

. هراد یگزات مساو یچ همه ، رهش مدموا هلوا راب هک هن هخآ … ومع نز یچیه -



یلیخ و دوب هدرک شنت یگنشق یوتنام هشیمه لثم ؛ درک مهاگن مکی توکس وت ومع نز مفرح اب
. دیسر یم رظن هب ابیز مه

هب . دینک یم شدرگ بوخ رهش وت واال و تدوخ نیایم رتشیب دعب هب نیا زا حاال؛ نییاپ ایب هشاب -
. یشاب یبوخ رتخد و یدب ماجنا متفگ یچ ره هک یطرش

هجوت واالش و نم تمسق هب هک مدش لا حشوخ مایب رهش هب هرارق هرابود هک نیا رکف زا ردق نوا
. مداد نوشن مه هب متسد ود ندیبوک اب ور میلا حشوخ مامت و مدرکن

. نیرخب کسورع مساو نیدب لوق مه امش یلو مدیم شوگ نیتفگ یچ ره مشچ -

. دوب هیقب زا رت یعقاو مرظن هب هک تسشن ومع نز ی هدز رژ یاه بل یور یدنخبل راب نیا

. مرخ یم مه کسورع هشاب -

! هنک لوبق متشادن راظتنا ؛ دش درگ بجعت و قوذ زا ماه مشچ

؟! ومع نز ًاعقاو -

دنخبل اب و تشگرب ، دوب شنت یگنر دیفس بذج نهریپ و دوب هتسشن ولج هک واال ومع نز یاج هب
. درک هاگن متروص هب

. مزیزع مرخ یم  تارب ور اه کسورع  نیرتهب مدوخ ؟! هرخب تومع نز ارچ -

واال شاشب ی هرهچ هب دز یم قرب هک ییاه مشچ اب و مدیبوک مهب هرابود و متسد ود قوش اب
. مدش هریخ

واال؟ یگیم تسار -

. داد نوکت مفرح دییأت ی هناشن هب یرس و دیخرچ متمس هب لماک واال

. مرخ یم  و شنیرتهب وگب یتشاد تسود یچ ره ناج آال هرآ -

. دش هدایپ نیشام زا و درک زاب و رد ام ثحب زا هف کال ومع نز

؛ هاگشورف نوا نیرب آال اب ، مریگب هگرب مدب لیوحت و کرادم مریم نم ات واال … هسب هگید بخ -
. هشاب هتشاد انیا و کسورع منک رکف

اب و تفرگ و متسد واال . مدش هدایپ شرس تشپ منم هک دیبوک مه هب و رد و دش هدایپ ومع نز
. دروآ مشوگ رانک ور شرس واال هک مدش یم در یوج یور زا متشاد . میدش در نابایخ زا مه

! یدش مدوخ لا م هرخ باال -



! دموا یمن مشوخ شاه راک نیا زا ًال صا ؛ مداد هلصاف شزا ور مرس و مدیشک مهوت ور ماه مخا

!؟ مدش تدوخ لا م یچ ینعی -

. تفر ژ اساپ تمس هب متسد ندیشک اب و هتخادنا باال ور شاه هنوش واال

. مینک یم ادیپ کسورع مناخ آال هساو منیبب میرب ایب مزیزع یچیه -

یا هشیش برد مه هزاغم ره . ندوب مه فیدر یدایز یاه هزاغم ؛ میدش یگرزب هاگشورف دراو
همه نیا قوذ زا مبلق . دوب نوشنت یگنشق یاه سابل و نتشاد همسجم نوشرتشیب هک تشاد
ور شا همه هک متشاد تسود و دموا یم رد اج زا تشاد مدید یم اج کی هک گنشق ی هلیسو

. مشاب هتشاد

زا دوب رپ هک مدید گرزب هزاغم هی ! تشاد هلپ هک مه ردقچ ؛ نییاپ هقبط میتفر واال اب هرخ باال
. مدیشک ور واال تسد قوش اب ! تشاد یگنشق یاهزیچ یلیخ و کسورع

! هراد کسورع ردقچ نیبب ور اجنوا واال -

. دز یدنخبل و تخادنا اج نوا هب یهاگن واال

. میرخب لگشوخ کسورع ات دنچ هدموین نامام ات هک میرب ودب -

اه یشاک یور ور ماه شفک مادم هک مدوب هدرک قوذ فلتخم یاه یزاب بابسا ندید زا ردق نوا
. مدروآ یم نوبز هب ور ماه رکف و مدیشک یم

نک هاگن … رخب مه و نیا ! نیبب ور ولوچوک لا چخی هاگن واال یاو … مارب رخب مه و نیا واال -
... ماوخ یم منیا نم ! هگنشق هچ کسورع نوا یاهوم

هزات ؛ دوب هدش هلیسو زا رپ واال تسد ود ره هگید هک مدیرخ هگید لیاسو و کسورع ردق نوا
. دیشک باال ور شرس و تخادنا نومتسد یوت لیاسو هب یهاگن واال ! دوب رپ منم تسد

. میایم زاب هگید هعفد . هشن ینابصع نومتسد زا هنومن رظتنم هدموا نامام آال؛ میرب -

همه هک متشاد تسود و مدموا یم هک دوب راب نیلوا ؛ دش نوزیوآ ماه بل و تفر مهوت ما هفایق
! منومب شا

؟ میایب هک یدیم لوق -

. درک هتسب و زاب ور شاه مشچ و دز یدنخبل واال

. لوق لوق مزیزع هرآ -



تشاد تینابصع اب ؛ مدید نیشام رانک ور ومع نز هک میدموا نوریب و مداد تیاضر هرخ باال
هب صرح اب ومع نز هک میدش در ور نوبایخ ! تسا هتخاس نومراک ینعی نیا و درک یم نومهاگن

. تشادرب مدق نومتمس

. نیایب ادرف نیرب هگیم هاگشیامزآ االن ؛ منیبب نیش راوس دوز ؟ نیدوب اجک -

. داد نوریب ضیغ اب ور شسفن راب نیا و تخادنا نومرپ یاه تسد هب یهاگن

! ادخب هدیعب وت زا ، تس هچب  آال ؟! ارچ هگید وت واال ! ادخ ور وت نک هاگن -

ومع نز یاه فرح هجوتم و مدوب اه کسورع قوذ هک نم ؛ دوب نم هب شهاگن طقف دنخبل اب واال
. دوب رتشیب مفارطا زا مکرد و مدوب رت گرزب مکی شاک . مدوبن

ماه کسورع قرغ ردق نوا ؛ میدش نیشام راوس هس ره و میتشاذگ بقع قودنص ور اه دیرخ
لا یخ مدوخ اب شا همه . مدرکن یواکجنک مه ًال صا و میر یم اجک دوبن مهم مارب هک مدوب هدش

. متخیر یم همانرب ماه کسورع اب ندرک یزاب یارب و مدرک یم یفاب

یچ هساو هاگشیامزآ متسنود یمن . متخود نوریب هب ور مهاگن بجعت اب ؛ تشاد هگن هک نیشام
. میتفر باال هاگشیامزآ یاه هلپ زا واال، رانک و مدش هدایپ نیشام زا نوشهارمه فرح یب ؟! میدموا
و فارطا طقف هک منم . هریگب تبون شدوخ لوق هب ات تفر واال و میتسشن مه رانک ومع نز و نم
نم رانک یناوج رتخد . منک ادیپ ور ماه لا وس باوج مدرک یم یعس منهذ یوت و مدرک یم هاگن
اب ور تبحص رس هک تشاد تسود راگنا ؛ دز یدنخبل و تخادنا ماپ ات رس هب یهاگن دوب هتسشن

! هنک زاب نم

؟ یغولش نیا وت یدموا یچ هساو امش ؛ مریگب شیامزآ جاودزا هساو مدموا نم -

رتخد زا ومع نز ، منزب یفرح هکنیا زا لبق . مدرک شهاگن طقف ، مدوب ربخ یب اج همه زا هک نم
یوتنام هک رتخد . دوب هتفرگ ور ام هارمه یاج نوچ هنیشب رت بقع یلدنص تساوخ ناوج

مهرد یاه مخا اب ومع نز شنتفر اب . دش دنلب مرانک زا هدرک شرت یتروص اب ، تشاد نت هب ینشور
. دیخرچ متمس هب

! یشب کالم مه شاهاب دیابن هک دیسر هار زا یسک ره -

؟! دیرپ یم مهب تشاد لیلد یب ارچ ؛ مدش هریخ شهب بجعت اب و مدرک درگ ور ماه مشچ

. دیسرپ لا وس و درک عورش هرتخد دوخ ! مدزن یفرح هک نم ومع نز -

و دش دنلب ومع نز . تشگرب مه هظحل نومه واال و دزن یفرح هگید هنم اب قح دید هک ومع نز
. داسیاو شولج



؟ هشیم امش تبون یک واال؟ نتفگ یچ -

. هنیشب مه شردام هک درک هراشا و تسشن یلدنص یور لا یخیب واال

. مینک یم ادص ور امش تفر هک رفن ود هی نیشب نتفگ ؛ مدرک یفرعم و مدوخ ! یچیه -

هجوتم هک نم . ندز یم فرح مهاب یشوگ رد ومع نز و واال و میدوب هتسشن یا هقیقد تسیب
یتقو . مدنوخرچ یم هاگشیامزآ غولش و نشور یاضف یوت ور مهاگن طقف و مدش یمن اه فرح

ومع نز هک مدوب هتسشن لا یخ یب نم . ندش دنلب واال و ومع نز ، ندرک ادص ور ام یلیماف مسا
. درک زارد متمس هب ور شتسد

؟ یتسشن ارچ ؛ هگید وش دنلب آال -

. متفرگ مدوخ تمس هب ور ما هراشا تشگنا بجعت اب و دش درگ ماه مشچ

؟ ارچ ؟ مایب منم -

. دش هریخ نم هب لا یخیب دعب و تخادنا واال هب یهاگن مین ومع نز

. میدموا اجنیا ات هک ام ، نریگب وت زا مه شیامزآ هی ایب حاال -

. مداتفا هار ومع نز لا بند و مدش دنلب

دش مومت هک مراک منم . ورب نامام اب وت : تفگ واال هک میدیسر ندوب مه یور هبور هک قاتا ود هب
. منوم یم امش رظتنم

هب ور هگرب ومع نز . میدش ، دوب هدرک هراشا شرد هب تسد اب واال هک یقاتا دراو ومع نز هارمه
شزا رس هک شمحرت رپ هاگن هگرب ندنوخ زا دعب راتسرپ ؛ داد دوب هتسشن یلدنص یور هک راتسرپ

. داد نم هب ور مدروآ یمن رد

! تس هچب  یلیخ هکنیا ! یزان یخآ -

باال. نزب و توتنام نیتسآ ؛ نیشب : تفگ نم هب ور یلو دادن راتسرپ هب یباوج ومع نز

هب رابود مه دعب ؛ نتفرگ مزا نوخ کیچوک هشیش هی و درک روک ور راتسرپ قطن ومع نز توکس
؛ میتسشن نلا س رخآ یاه یلدنص یور . میدموا نوریب و مدروآ نییاپ ور وتنام نیتسآ ومع نز کمک
دنچ زا دعب هک مداد دوب شوت واال هک یقاتا رد هب ور مهاگن . دوبن ام فارطا سک چیه هک یروج

. تخادنا نومهب یهاگن و دموا نوریب هقیقد

. تشاذگ یرانک یلدنص یور ور شفیک ومع نز ، مدموا هک واال



؟ میایب باوج هساو یک سرپب ورب نامام واال -

هک یا هگرب و تشگرب هقیقد دنچ زا دعب ؛ تفر ناوخشیپ تمس هب عیرس و داد نوکت یرس واال
! ندوب هتفرگ شیامزآ نم زا ارچ مدوب هدیمهفن مه زونه . درک ات ور دوب شتسد یوت

. نیایب باوج هساو ود تعاس کیدزن نیتسه یشرافس نوچ نتفگ -

. تخادنا هنوش یور ور شفیک و داد نوکت یرس ومع نز

. نیدروخن مه هناحبص ؛ دینکن فعض نیروخب نیریش زیچ هی میرب هبوخ -

. داد نوکت یرس و تخادنا متروص هب یهاگن مین واال

! هرادن تروص هب گنر آال . میروخب رگج خیس دنچ یکرگج هی میرب ؛ همنسرگ نم -

. داد شرافس رگج نومرفن هس هساو واال و میتفر دوب نادیم رود هک یرگج هب ومع نز تقفاوم اب

. تخادنا ، دوب هتسب شچم رود هک یا هرقن تعاس هب یهاگن ومع نز رگج ندروخ ًادعب

شفک و وتنام و یا هنوخ وت سابل تسد دنچ هی آال هساو میرب ؛ تسه تقو یتعاس ود هی زونه -
ور یلصا یاه دیرخ تصرف رس ات . میریگب سیورس هی شساو ، میرب مه یشورف طال . میرخب

. زیربت میریم

مه تعاس یتح نم ؛ تخادنا شتعاس و دوب غولش هک فارطا هب یهاگن بجعت اب مه واال
! متشادن

؟ هش یمن  رید -

. تخادنا باال « هن » ی هنوشن هب یرس ومع نز

زاین مه . تسه اجنوا زیچ مه . میرخ یم  الد یم ژ اساپ زا ور همه ؛ تسه تعاس هب مساوح هن -
. میشب رود هاگشیامزآ زا یلیخ تسین

مه واال و ومع نز ! ندوب هدیسرپ و مرظن نرخب مارب نتساوخ یم هک یسابل یارب راب نیلوا هساو
ات دوب بسانم سورع هساو رتشیب هک دایز روت اب سابل هی . دوب بوخ مه نیمه یلو نداد یم رظن

هراشا یکیچوک قاتا هب تسد اب و تفرگ نم تمس هب ور سابل ومع نز . ندرک باختنا ، نم هساو
. درک

! هبوخ منیبب شوپب ورپ قاتا ورب نیا و -

. مدرب ولج شنتفرگ یارب ور متسد و مدنوخرچ ومع نز تروص و سابل نیب ور مهاگن بجعت اب



. مشوپب هنوخ وت هش یمن  هک نیا و ومع نز -

. درک ییامنهار دوب هدرک هراشا هک یتمس هب و تشاذگ مرمک یور ور شتسد ومع نز

حاال. نک ورپ ورب هشابن تراک وت -

یوتنام ، مدرک یم هاگن سابل هب قوذ اب هک یروط نومه ؛ متفر قاتا تمس هب و مدش لا یخیب
مرک زیر یاه لگ و هرهم ردقچ ! دوب گنشق یلیخ . مدیشوپ و سابل و مدروآ نوریب نت زا ور مدوخ

. ندوب هداد سابل هب یگنشق ی هولج ندوب رت گنررپ سابل دوخ زا هک یگنر

ماپ ات رس هب یهاگن و دموا ولج ومع نز ؛ مدرک ادص ور واال ومع نز و مدرک زاب مکی ور قاتا رد
زا هلصاف اب هک واال تمس هب ور شرس و تسشن شبل یور یکیچوک دنخبل هک دوب بلا ج . تخادنا

. دنوخرچ دوب هداتسیا ام

؟ شنت وت هبوخ نیبب ایب -

هقی یوت هک شهاگن و داد نوکت یتیاضران اب ور شرس ؛ تخادنا سابل هب رظن هی و دموا ولج واال
! درک یم متیذا مکی دوب هتسشن ما

؟ تسین زاب سابل هقی مکی یلو هرآ -

. داد نوکت یفن ی هنوشن هب یرس ومع نز

؟ یراد شتسود وت آال . میرخب و نیمه ؛ تسین هبیرغ ینومهم وت هبوخ هن -

. مدیشک نودند ریز ور مبل و مدرک لفق مه هب ور ماه تسد سرت اب

؟ دننکن ماوعد نوتاخ و ردپ یلو ومع نز هبوخ -

. داد ناکت رس تیدج اب ومع نز

. دننک یمن اوعد هن -

منت سابل تسرد ؛ منک زادنارب هنیآ وت و مدوخ رتشیب و هشب تحار ملا یخ دش ثعاب ومع نز فرح
رود رود هی . دوب یسسنرپ و تشاد یدایز فپ . دوب هدیرخ مارب حبص واال هک دوب یکسورع لثم

. دش نوزیوآ ورپ قاتا رد هب هدنخ اب واال هک مدیخرچ مدوخ

. شوپب هرابود اج نوا هنوخ میدیسر ؛ ایب نک ضوع تسابل و هگید هبوخ -

نز تسد هبعج وت سابل تسد دنچ هک مدموا نوریب ورپ قاتا ز و مدروآ نوریب منت زا ور سابل
! مرخب سابل هرارق مدوخ رظن اب مدرک یم رکف هک متشاد نم یشوخ لد هچ . مدید ومع



. میدیرخ دوب هارمه ومع نز و واال رظن اب زاب هک فیک و شفک و میتفر باال هقبط هب اجنوا زا دعب
هب یی طال سیورس مه اج نوا ؛ دوب یشورف طال هی ژ اساپ رانک . میدموا نوریب ژ اساپ زا رخآ تسد

. ندیرخ مارب نوشوخ هقلیس

؛ تفر مهوت شاه مخا و تخادنا شتعاس هب یهاگن زاب ومع نز میدموا نوریب هک یشورف طال زا
. درک اج هباج ور دوب شتسد یوت هک ییاه یتسد کاس درک واال هب ور عیرس

. هشن نومرید اجنوا میسرب رتدوز ات میرب -

تکرح هاگشیامزآ فرط هب و نداد اج هدننار کمک هب بقع قودنص و نیشام وت ور اه دیرخ مامت
طقف . درک یم چپ چپ شمه ومع نز شوگ وت هک دوب هتفرگ سرتسا یچ زا واال منود یمن . میدرک

. داد و شباوج صرح اب ومع نز مدیمهف

! هچب وگن مشوگ رد هگا رگا یه ! نزن دب سوفن حاال -

ما هدنخ مدرک شهاگن شرغ ال و زارد یاهاپ هب هک رس تشپ زا ؛ تفر اهنت واال میدیسر یتقو
یمن ما هراوق و دق زا دش یمن منس هجوتم یسک هگا و مدوب زارد گنل مه مدوخ هتبلا ؛ تفرگ

. مدروخ یم لا س هدفه ، هدزناش رتخد هی هب رتشیب . مراد نس لا س هدزاود هک دیمهف

هب درک عورش و تفگ یرکش ور ادخ بل ریز ومع نز ؛ دوب شبل ور هک یدنخبل اب یلو تشگرب واال
! مدیمهفن ور شلیلد چیه نم هک واال یارب نتفر هقدص نابرق

. تفرگ شتمس هب ور اه ذغاک و درک ومع نز هب ور دیسر نیشام هب یتقو

. نتشاذگ هک شزومآ کالس میرب مهاب دیاب نگیم -

. دش هدایپ نیشام زا و تفرگ ور هگرب ومع نز

. ننک شلسنک منک نوشیضار منوت یم منیبب مرب نیشام وت نیشب -

؛ دیسر یم رظن هب لا حشوخ دموا یتقو . دیشک لوط ومع نز تشگرب و تفر هقیقد تسیب هی
! هشاب هدش هتسخ هک راگنا . تخادنا یلدنص یور ور شفیک و دش نیشام راوس عیرس

. نیرب کالس تسین مز ال دش تسرد -

. تفر ورف شیلدنص یوت هداد مل تلا ح هب و داد نوکت تیاضر اب ور شرس واال

؟ میروخب راهن میرب -

. مدوب هدرک بجعت واال ندوب ومکش همه نیا زا مه نم یتح ؛ دش هریخ واال هب بجعت اب ومع نز
! میدوب یکرگیج هزات ام هخآ



؟ هتا هنسرگ هگم -

. درک دییأت ور ومع نز فرح و تخادنا باال یلا یخیب اب یا هنوش واال

. نم مدشن ریس هک رگج خیس ود اب ؛ میدروخن هناحبص هک حبص هرآ -

! هریگب چم داوخب هک راگنا ؛ داد باال ور شاه وربا و درک نم هب ور دعب

؟ یتسه هنسرگ مه وت آال -

دایز ، هنوخ مرب رت دوز متساوخ یم و متشاد و میدوب هدیرخ هک یروت رپ سابل قوش هک نم
. مدادن نوشن هق عال

. هگب ومع نز یچ ره یلو هن دایز -

هک مه واال . تسشن مرانک دموا و تفگ یا « هشاب » . دوب هدموا ششوخ مفرح زا ومع نز راگنا یاو
هک میدش هدایپ رفن هس ره میدیسر یتقو . داتفا هار نیشام دعب یا هیناث و دوب هتسشن هدننار رانک

. شاب اجنیا هگید تعاس کی : تفگ هدننار هب و دش مخ هرجنپ زا ومع نز

هزاجا و تفرگ و متسد واال هک میدرک یم تکرح شرس تشپ ام و داتفا هار ولج ومع نز دعب
یلو مرایب نوریی شتسد زا و متسد مدرک یعس . منکب ناروتسر یاضف هب یهاگن تقد اب هک دادن

. دروآ مرس کیدزن ور شرس هشن هجوتم ومع نز هک یروط ؛ دوب هدیبسچ و متسد مکحم واال

هراد یتذل هچ ناج آال ینود یمن  ؛ هشاب مدوخ تسد وت رخآ ات هرارق تسد نیا نزن روز هگید -
. مریم هار مه تسد وت تسد وت اب هک ، مارب

فرح تبحم اب تشاد یروطنیا هک دوب هدید یچ شدوخ شیپ و نم ؟! تفگ یم تشاد یچ واال
هشیمه نوج ایرث هک هتسرد . مدش یمن هجوتم شاه فرح زا مه ینزوس رس یتح ؟! ماهاب دز یم
یاهرسپ فرط زا هنکمم . یتسه یراد هداوناخ و لگشوخ رتخد وت تفگ یم و درک یم مییامنهار

یدب تسرد هب و تساوح ینوتب ات ینکن هجوت هک نک یعس یلو یونشب ییاه فرح هی تفارطا
یزاب و نزب فرح تدوخ نسمه یاهرتخد اب و نوخب سرد طقف وت تفگ یم . ینک تفرشیپ و

. نکب

یچ هک هشابن مهم مارب و مشاب انتعا یب واال یاه فرح هب هک دش ثعاب نوج ایرث یاه فرح دای
! هگیم هراد

و دوب هدرک دیرخ مارب ؛ دوب هدروآ رهش هب و نم راب نیلوا هساو هک مدوب نونمم ومع نز زا طقف
. مدرک یم هبرجت ور دوب ناروتسر هب نتفر هک میگدنز یاه نیلوا متشاد مه حاال

ماه تسد نتسش زا دعب ؛ داتفا فعض هب ملد هک دیچیپ مغامد وت یشوخ یوب هی مدش هک دراو



رانک یلدنص و دموا شرافس زا دعب مه واال . میتسشن یا هرفن راهچ یلدنص یور ، ومع نز هارمه
. دنوبسچ منوش هب هنوش و دیشک و نم

داد یمن هزاجا زورید ات هک ییومع نز ؟! درک یمن ضارتعا ومع نز ارچ . مدرک شهاگن بجعت اب
! دز یم دنخبل واال تکرح هب تشاد لا ح مرب شاه هچب فرط

واال هب ومع نز ندروآ ور اذغ یتقو . نکن هجوت اهراتفر نیا هب آال لا یخ یب ! مدز بیهن مدوخ هب
. دروآ ولج اذغ نتشادرب یارب ور شتسد و درک هاگن

؟ یداد شرافس اه هچب هساو -

. داد نوکت یرس درک یم زاب ور هباشون رد هک روط نومه واال

. مداد شرافس مه ومع و نوتاخ هساو هرآ -

شوب دوب هک یچ ره یلو ؟! هییاذغ هچ هگید نیا مدیمهف یمن ؛ متخادنا زیم یور یاذغ هب یهاگن
نودب یروطچ واال منیبب مدرک هاگن ! شمروخب یروطچ هک متسنود یمن یتح . دوب هدرک متسم

. مدرک وراک نیمه منم ، تشادرب ور اذغ زا شرب هی یتقو . هروخب اذغ داوخ یم لا گنچ و قشاق

؛ مدوب هدرک شوخ بابک هب ور ملد نم ؟! دوب یچ هگید نیا ها ؛ تفر مهوت متروص هک مدز زاگ هی
ومع نز . مدیشک باال ور مهاگن و تساذغ یوت یلکشم رطاخ هب مدرک رکف . دوبن هزمشوخ ًال صا نیا
ور شتسد و دش نم هاگن هجوتم واال ومع نز زا لبق ! ندروخ یم اذغ نتشاد تذل اب هچ واال و

. درک مهاگن بجعت اب و دروآ نییاپ دوب هتفرگ شاهاب ور اذغ نوا هک

؟ ینک یم  هاگن تفارطا هب شمه ؟ یروخ یمن  تازتیپ و ارچ آال -

. مدز هیکت یلدنص هب و مداد بقع ور باقشب

. هدرک تسرد اذغ ًامتح هبیط هنوخ میتفر حاال ؛ تسین هنسرگ م نم -

! داد یم ریقحت معط شدنخبل ؛ تشاذگ واال تسد یور تسد بل هب دنخبل ومع نز

آال؟ هتسرد ، هروخ یم ازتیپ هراد هلوا راب . هرادن تسود دیاش واال؛ هتشادن شیراک -

راب تسنود یمن شدوخ ینعی ؟! هنک یم  درخ نم و هراد شافرح نیا اب دیمهف یمن ًال صا روعش یب
ًانلع تشاد نوا هک حاال ؟! مدروخن اه اذغ عون نیا زا حاال ات و رهش مدموا نوشدوخ اب هک هلوا

؟ منزن مفرح و نم ارچ ، درک یم کیچوک نم و

. تسین هزمشوخ ًال صا ًادعب ؟ یروخ یم یچ اذغ نیدیسرپ یم لوا شاک . مرادن تسود هرآ -

. هدب میرادلد درک یعس ینوبرهم اب واال



؟ مدب شرافس چیودناس مرب یاوخ یم  ، یرادن تسود هک -حاال

ناروتسر یجنران و درز روکد یوت ور مهاگن شاج هب ؛ مدرک تفلا خم و متخادنا باال رس
. مدنوخرچ

. هگید تعاس هی ات هنوخ میریم حاال ، ماوخ یمن  هن -

یشورف چیودناس هی اتسور وت نوچ ؛ تسنود یم سکعرب ! اه هیچ چیودناس متسنود یمن هک هن
وت یلوپ نوچ . مدوب هدروخن حاال ات نم یلو ندرک یم دیرخ هشیمه شزا هسردم یاه هچب و دوب

. مرخب منم هک نتشاذ یمن مبیج

کلتم تسد زا یک حاال ! متشادن سناش هک نم ؛ هشاب هزم دب ازتیپ لثم مه چیودناس مدیسرت یم
. درک یم  ملو ومع نز یاه

زا یلو ومع نز ؛ میدرب مقاتا هب ور اهدیرخ هبیط و واال کمک هب و میتشگرب اتسور هب هرخ باال
واال ندموا مرظن هب یتح . هنوسرب نومنوخ هب ور نم واال هک دنومن و نوشنوخ تفر لوا نومه
و یزاب بابسا و سابل همه نیا قوش زا ! هدب ماجنا ور شراک تسنوت یم هدتنار ، دوبن یداع مه

شرب و رود هب بجعت اب و دوب هداتسیا قاتا طسو هک هبیط هب ور ندوب هدیرخ مساو هک یی طال
. مدرک ، درک یم هاگن

. مدب تنوشن نیشب ایب ! مدیرخ اه یچ هبیط یاو -

مهوت هبیط یاه مخا هک تشاذگ ماه هنوش یور ور شاه تسد و داتسیا مرانک دموا واال یلو
. تفر

راذب دوب مه یکیک هی حاال ؛ رایب آال نم و هساو کنخ تبرش هی تمحز یب هبیط ! ًادعب راذب حاال -
. شرانک

. تفر نوریب قاتا زا و تفگ یمشچ هبیط

و متسد نآ کی واال هک مرایب نوریب نوشاه هبعج زا ور اه نوا و مرب ماه دیرخ تمس هب متساوخ
و تفرگ رارق مابل ور شابل و شلغب وت مدش ترپ منزب غیج و مبنجب مدوخ هب ماوخب ات دیشک

! منک هفخ ور مدوخ شرطاخ هب متشاد تسود هک شدنچ راک هی ! دیسوب نم و ؛ دش هفخ مادص

دوز متشاد تسود ؟ دیسر یم واال روز هب اجک نم روز یلو مایب نوریب ششوغآ زا هک مدرک ال قت
رود زا و شتسد هک دروآ مک سفن منک رکف ! دوب هدموا مدب شزا ؛ هنک مگ ور شروگ و هرب بقع رت

. تشادرب رمک

. متفرگ هلصاف شزا نوزرل یا هنوچ و ضغب اب و مدروآ راشف شا هنیس هب



. متفگن ردپ و نوتاخ هب ات نوریب مقاتا زا ورب ؛ شکب تلا جخ ؟ هیراک هچ نیا ! نک ملو -

مه تشز دنخبل هی ؛ درک یم مهاگن شزیه یاه مشچ اب و تسشن تخت یور ماه فرح لا یخ یب
؛ دش قاتا دراو کیک و تبرش ینیس اب هبیط هظحل نومه هک مرپب شهب متساوخ زاب . دوب شابل ور
واال ولج لوا و ینیس ، هنز یم دید ور واال پچ پچ و هشاب هدید ور ام راگنا هک ییاه مشچ اب

. تفرگ

. هدازناخ دییامرفب -

شیتآ متروص زا تلا جخ زا و مدوب اپ رس زونه هک تفرگ نم یولج ور ینیس واال، نتشادرب زا دعب
. درک فراعت تبرشو دز یم نوریب

. مناخ آال امرفب -

. مدرک جک یا هگید تمس هب و مرس و مدیشک مهوت ور ماه مخا

. مروخ یم ًادعب ، رانک راذب ؛ هبیط ًال عف مروخ یمن -

و مرکف درک یم یعس هک دوب مزمرق تروص زا ای دوب مادص وت هک یشخ رطاخ هب هبیط منود یمن
. هنک ترپ

؟ مهب ید یمن نوشن تاهدیرخ و ناج آال -

. متشاد دب سح و دز یم دنت مه زونه مبلق ؛ مدنوبنج هبیط یارب یرس و مداد تروص ور منهد بآ

. مدیم تنوشن االن ارچ ... -چـ

. مدز هراشا رد هب دیراب یم شزا رفنت هک یهاگن اب و مدرک واال هب ور دعب

. نیدرک کمک اجنیا ات هک نونمم . دییامرفب امش واال اقآ -

و درک رکشت هبیط هب ور ؛ دش دنلب شبل رانک زیر دنخبل هب اب ، مداتفا تنکل هب تلا جخ زا دید هک واال
ریز منوا ؟ هشب نم کیدزن داد هزاجا شدوخ هب یروطچ ! هیزیچ بوخ مه تلا جخ تبکن . تفر

! نوتاخ و مردپ شوگ

. دنوشن تخت ور تفرگ و متسد هبیط هک متفرگ یم زاگ و مبل صرح زا متشاد

. تارب مریمب ؛ ردام نیشب -

. مدیشک یدننام هآ و قیمع سفن و مدش دنلب ماج زا رنف لثم

. ور اهدیرخ مدیم تنوشن ًادعب ورب مهوت ؛ مروشب متروص و و تسد مرب هن هن -



هب ! متساوخ یمن مه ور اه نوا یتح هگید ؛ داتفا اه لیاسو هب مهاگن هک مرب نوریب متساوخ یم
. مدرک ترپ دمک یوت ور اهدیرخ همه و متفر نوشتمس

. منکن شبارخ ات دیشک نوریب دوب متسد یوت هک یکیتس پال و مفرط دموا هبیط

. دینزب بآ هی نوتتروص نیرب امش ؛ منک یم بترم نم نیراذب ور اه نیا مناخ آال -

هرابود ؛ مدشک یم ماه بل ور مکحم وتنام نتیسآ اب یه هک دوب هدش مشدنچ واال راک زا ردق نوا
مه نوا راگنا یلو مدرک یمن شتروص هب هاگن هک نم ؛ دش دنلب یتحاران اب راب نیا هبیط یادص

. دیشک یم باذع

. نیشب مورآ مکی دینزب نوتروص هب بآ نیرب امش ناج مناخ -

هی ! مدرک یم هیرگ ارچ منود یمن . مدنوسر ییوشور هب و مدوخ پ متفر نوریب قاتا زا عیرس
میتسه اهنت نم و واال هک ییاج هگید مدرک یم یعس دیاب ؛ دوب هداتفا منوج هب واال زا یدب سرت

. مشب رود شزا

نوریب مدموا یتقو . متسش یراب دنچ نوباص اب و ماه بل و متروص و متفگ یم هاریب و دب ملد وت
گنشق دمک هشوگ ور اه دیرخ همه هبیط مدید و متشگرب قاتا هب ؛ دوب سیخ سیخ موتنام ولج

؟! دوب هدیشک لوط متشگرب و نتفر ردقچ هگم . دوب هدیچ

. دش دنلب شاه وناز یور زا و دز یدنخبل مندید اب هبیط

. هدش مرگ نیا نوتارب مرایب کنخ تبرش مرب دینک ضوع سابل ات مناخ آال -

و صرح زا . مدز یم فرح مدوخ اب دنلب دنلب و مدرک یم زاب ور اه همکد صرح اب ، تفر هک نوا
! مدرک یم هتکس متشاد تلا جخ

ره هراد قح هدرک رکف ، ندوب هدرب رهش هب نم و راب هی ! هدش ورپ هچ ! هشک یمن تلا جخ تفاثک -
! هنم یومعرتخد شمسوب یم مراد هک یرتخد نیا تفگن ًال صا . هنکب یطلغ

؟ دوب هدینش ور ماه فرح ؛ مدرک شهاگن سرتسا اب و اوه ور مدیرپ رتم هی هبیط یادص اب

. وت ایب زادنن ترس و یروطنیمه نم و! یدنوسرت ؟ ینز یمن رد ارچ -

. دموا رتولج و دز ینوبرهم دنخبل هبیط

. نیش یم مورآ مکی روخب تبرش دییامرفب . دوبن مساوح ؛ مناخ آال دیشخبب -

. هبیط نونمم -



شهاگن ؛ درک شزاون و مرس مورآ و تفرگ ور متسد تبحم اب ، متسه یبصع نم دید هک هبیط
. داد یم شمارآ مهب مکی نیمه و دوب نوبرهم و تحاران

. مناخ آال شتقو هب ات ینومن واال شیپ اهنت هگید نک یعس ردام مگیم -

یم هک دوب ییاه مدآ هیبش شتروص ییاه روج هی و دوب ولهپ ود شفرح ؛ مدرک شهاگن کش اب
. ننک یفخم ور یزیچ هی ناوخ

؟ هبیط یچ تقو -

و دز یدنخبل ؟! هنک یم نوهنپ مزا ور یزیچ هی ًاعقاو هنکن ؛ دیرپ هبیط گنر مدرک سح هظحل هی
. هنک روج و عمج ور شدوخ درک یعس

. یشب رتگرزب ات هنیا مروظنم … هزیچ -

. داتفا ملد هب یدب سرت هعفد کی و مدیشک یدننام « هآ » و قیمع سفن

. هنزب تهب تسد هک یدرک یراک هی تدوخ هگیم حاال ، یگن یزیچ نوتاخ هب هبیط یاو … ناهآ -

. تشاذگ مرتویپماک زیم یور ور شتسد یوت ینیس و داد نوکت یرس هبیط

یلیخ هدازناخ هک نیدید . قاتا وت مایب نوت هارمه  نتفگ نوتاخ دوخ ؛ مگ یمن  یزیچ مناخ آال هن -
. درک رس هب تسد نم و تبرش هنوهب هب هگنرز

یوت تراقح و تلا جخ سح نوا زاب ؛ مدنوشوپ ماه تسد اب ور متروص و مدروآ باال ور ماه تسد
. دوب هدش هدنز مدوجو

. درک یم ماگن یروط هی ؛ مسرت یم یلیخ نم هشاب نم هب نوتساوح یلو مدش هجوتم مدوخ هرآ -

. داد نوکت دییأت یارب یرس هبیط

زا ور ماه تسد ؟ نیدب منوشن ور اه دیرخ یاوخ یمن حاال . مدیم رتشیب مساوح و مناخ مشچ -
. متخادنا باال « هن » ی هنوشن هب یرس و متشادرب متروص یور

. ًادعب راذب ؛ تسین بوخ ملا ح هن -

. داتسیا هاگرد یوت و تشادرب رد تمس هب ور شاه مدق هبیط

. دینک تحارتسا تحار لا یخ اب ؛ دینکن رکف یچیه هب مه امش . مرب نوتزاجا اب نم مناخ آال هشاب -

یور و مدرک ضوع سابل عیرس . متسه هنسرگ ًال صا تفر مدای ، دوب هداد ماجنا واال هک یراک اب
هگا هک یاو . متشادن واال راک زا مه یتسرد کرد یلو مدوبن یگنخ رتخد نم . مدیشک زارد تخت



تشک یم و نم ردپ ًامتح ؛ مردپ یولج درک یم یرگ یچوه نوتاخ و تفگ یم نوتاخ هب هبیط
... هبیط هب مدرک یم شرافس رتشیب شاک ! دیمهف یم هگا

***

راگنا و درک یم مهاگن قیمع مدوب اهنت اج هی یتقو ؛ دوب هدش کوکشم ردپ راتفر هک دوب یزور ود
رتمک درک یم یعس مه نوتاخ . دش یم نومیشپ دوز یلو هگب مهب یزیچ هی تساوخ یم هک

. هراذب نوماهنت

. نتفر زیربت هب ردپ ماوقا زا یکی یراپسکاخ مسارم یارب نوتاخ هک نیا ات تشاد همادا عضو نیا
مدروآ باال و مرس . دش زاب قاتا رد هک مدوب هتسشن مقاتا یوت نم ، نوتاخ نتفر زا دعب تعاس دنچ

. دوب هداتسیا هاگرد یوت نوریب یاه سابل و مخا اب ردپ هک

. میایب و ییاج میرب میاوخ یم  وش هدامآ عیرس -

لا ح هب ات هک نم ؛ تفر نوریب قاتا زا هدب مهب یتصرف هک نیا نودب هک مدش هریخ شهب یجیگ اب
ییاریذپ یوت ردپ . متفر نوریب قاتا زا و مدیشوپ ور ماه سابل عیرس ! مدوب هتفرن ییاج مردپ اب

. مرب شرس تشپ هک تفگ دید و نم ات و دوب مرظتنم

میدز ترامع زا ادص و رس یب یلیخ ! درکن هدافتسا ترامع یصخش هدننار زا ردپ ارچ منود یمن
. میتفر رهش هب ، دوب هدرک راتتسا اه تخرد تشپ رت نییاپ یا هچوک هک یتناو اب و نوریب

هرابود دیاب هک راگنا . مدرپس منهذ وت و ریسم مامت ؛ مدرک یم هاگن مفارطا هب سرت نودب راب نیا
یچ ره یلو مداد ماجنا و راک نیا ارچ منود یمن . هنومب مدای هک همز ال و مایب ییاهنت ور هار نیا

! دوب یدارا ریغ دوب هک

. میدش هدایپ لا وحا تبث یور هبور ، دوب هدش یرپس ردپ و نم نیب توکس اب هک دعب تعاس دنچ
ردپ منک رکف . متفر باال اه هلپ زا ردپ لا بند . دش هدایپ عیرس و دادن مهب یلا وس ی هزاجا یتح ردپ
یولج هگرب نیدنچ یفرح چیه نتفگ نودب میدیسر ات نوچ . دوب هدرک گنهامه لا وحا تبث اب ًال بق

یاپ اضما هی نم هدش روط ره درک یعس تبث دنمراک یتح . مدز یم تشگنا دیاب هک نداد رارق نم
. مدرک اضما ور اه هگرب ، ندرک نیرمت رابود یکی اب رکش ور ادخ هک منزب اه هگرب

نس ات نم و هدز مان هب ور کلم نیدنچ و ترامع ، هنوخراک ردپ مدش هجوتم اه فرح نیب زا
. متشادن یسک هب یراذگاو قح هن و شورف قح هن یگلا س چنپ و تسیب

مدوخ یاه هدینش ، دوب هدش لدب و در هک ردپ و راد رضحم یاه فرح نیب ور اه فرح نیا مامت
هتفگن نم هب یزیچ شزورما یاه راک دصق زا . مدوب هدینشن ردپ بناج زا یحیضوت چیه و دوب

! دوب یچ یارب شراک نیا منود یمن و دوب



نم هلا وح یهاگن مین ردپ ، داد ردپ لیوحت مارتحا اب تبث سیئر هک ور گنر یبآ یاه هچرتفد مامت
هرابود ، دوب هدرک یزاس اج اه هچرتفد یارب ًال بق هک ییوتلا پ یوت اه نوا نداد اج زا دعب . درک
زورما دروم رد تفگ تیدج اب ردپ ، ندش راوس زا لبق یلو میدموا نوریب تبث زا ردپ هارمه

. منزن یسک هب یفرح

. میتشگرب اتسور هب و میدش راب تناو راوس دعب

ره هک متسنود یم . دوب هدموا مقاتا هب هک یبش نوا زا ًاصوصخم ؛ دوب تجح مارب ردپ فرح
. منکن تلا خد شاه راک یوت دایز هک هرتهب و هنم عفن هب هنکب داوخب یراک

نیا نودب ردپ . دوبن زاگ ور مه یراهن و ندوبن شرتخد و هبیط . میتشگرب ترامع هب ، هار زا هتسخ
. تسب و رد و تفر شقاتا تمس هب هریگب اذغ زا یغارس داوخب ای هگب یزیچ هک

مدای هبیط لا س ود وت هک یرنه مامت مدرک یعس و مدوب هتفرگ ساوسو ؛ مدش راک هب تسد دوز
مدوخ نهد هک دوب هدش بوخ شوب ردق نوا ؛ درک تسرد غرم ولپ . مدب نوشن ردپ هب ور دوب هداد

. داتفا یم بآ

رد هب تمحز اب و مدیچ ینیس وت تافلخم اب ور همه ، دایمن هنوخزپشآ وت ردپ متسنود یم نوچ
. متفر قاتا هب و مدرک زاب و رد اپ اب نم و داد دورو هزاجا ردپ لوا هبرض اب . متفر ردپ قاتا

زیم یور ور ینیس نم یلو تخادنن متمس هب یهاگن یتح و دوب هدیشک زارد تخت یور ردپ
. مدیخرچ شتمس هب دنخبل اب و متشاذگ

. دینومن هنسرگ نیروخب دیش دنلب ؛ مدرک تسرد راهن ردپ دییامرفب -

شاه مشچ یور ور شتسد قاس و تخادنا اپ یور اپ دوب هدیشک زارد هک روط نومه ردپ
. تشاذگ

. نوریب ورب زیم ور راذب -

هشیمه و منکن ضارتعا تقو چیه هک مدوب هتفرگ دای یلو دوب بیجع مارب ردپ یاهراک همه
» و متخادنا رد هب یهاگن مین متشگرب . متسب مرس تشپ و رد و متفر نوریب قاتا زا . منک توکس

! هنزب فرح ماهاب رتشیب شاک . مدیشک یمورآ « هآ

. مدش ندروخ لوغشم و متسشن زیم تشپ عیرس ؛ مدیشک اذغ مدوخ یارب و مدش هنوخزپشآ دراو

اب هبیط هک مدش هریخ رد هب و مدیشک ندروخ زا تسد ؛ دموا رد یادص هک دوب مرخآ یاه قشاق
مکحم و دادن مهب نداد باوج تصرف ، مدوب هتسشن زیم تشپ هک نم ندید اب . دش دراو سالم

. تخادنا گنچ شتروص یور



؟ ندروخن راهن ناخ الن درا ؛ هدب مگرم ادخ -

. مدز هنوچ ریز ور ماه تسد و متخادنا باقشب یوت و قشاق

. نکن تحاران و تدوخ ؛ مدرک تسرد مدوخ اذغ ارچ -

هتسخ شتروص و یکاخ شاه سابل ؛ دیشک نودند ریز ور شبل یتحاران اب و دش نوزیوآ شتروص
. دیسر یم رظن هب هشیمه زا رت

. دش مامت مرس ات . مدش لطعم هاگنامرد وت ، دوبن بوخ شلا ح هدیرف زورما ؛ مناخ آال دیشخبب -
؟ ندروخ اذغ ناخ الن درا االن . مدوب هتفرگ هزاجا نوتاخ زا مه بشید . ترامع مدنوسر مدوخ و

! دوب نارگن یدایز هبیط مرظن هب ؛ متخادنا باال ور ماه هنوش و مداد هیکت یلدنص یتشپ هب

؟ هبوخ شلا ح هدیرف . هگید ندروخ اًال متحا شاذغ و مداد شهب مدرب -

. دیشک یتحار سفن و تشاذگ هنیس یور ور شتسد هبیط

تحارتسا هنوخ ورب ؛ نک هدافتسا تیصخرم زا لماک متفگ و زورما یلو هدش رتهب رکشورادخ -
. زورما مدیم ماجنا نم ور هدیم ماجنا هدیرف یراک ره . نک

. دوب ریگرد مرکف ؛ مدنوخرچ هقدح یوت یگف کال اب ور ماه مشچ

داوخ یمن  ؛ شابن تحاران مه حاال ؟ اجنیا مراکچ نم ؟! یدیم حیضوت نم هساو ارچ هبیط یاو -
! تسین هک نوتاخ . ینک هتسخ و تدوخ یدب ماجنا ور هدیرف یاهراک زورما

. تشاد شهارمه رواک وت راولش و تک و دیرخ نولیان دنچ و تشگرب ترامع هب نوتاخ رصع ادرف
و درک دنلب ور راولش و تک رواک . تسشن ردپ رانک تفر و تشاذگ نیمز ور اهدیرخ ، لوا نومه

. دز ادص دید یم شحو تایح دنتسم کی تشاد هک ور ردپ هنک یمن هجوت شهب دید یتقو

؟ یراد تسود و شگنر ؛ دایم تشوخ راولش و تک نیا زا نیبب ردام الن درا -

! داد یمن نوشن یشنکاو چیه ردپ هک دوب اج نیا بلا ج ؛ درک ردپ نتفر هقدص نوبرق هب عورش دعب
هی و تخادنا راولش و تک هب یهاگن ردپ هک دروآ نوریب رواک زا ور یکشم راولش و تک نوتاخ

. تخود نویزولت هب ور شهاگن هرابود و دروآ نوبز هب طقف هملک

. هبوخ -

راک هب ور هنوت یم هک یتمی مال مامت درک یعس و تشاذگ ردپ ی هنوش یور ور شتسد نوتاخ
. هربب



. ردام تسه تا هزادنا  هبوخ ینیبب نت وت یشوپب شاک -

. دز رانک ور نوتاخ تسد و درک ضوع ور هکبش هف کال ردپ

؟ متفرگ یداریا نم یدرک دیرخ هشیمه هگم ، هگید هبوخ -

ردپ هب نوتاخ هک یا هق عال زا مجح نیا ؛ دروآ شبل یور هب یدنخبل و دیشک یقیمع سفن نوتاخ
! منک کرد متسنوت یمن ور تشاد

. یدیشوپ یم شاک ؛ هنک یم قرف هعفد نیا بخ -

رد ندش هتسب اب . تفر شدوخ قاتا هب و درک شوماخ ور نویزولت نوتاخ فرح هب انتعا یب ردپ
. تفرگ نم فرط هب و درک ادج ور یکی اه نولیان زا و دش دنلب لبم یور زا نوتاخ قاتا

. متفرگ وت هساو مه و نیا ایب -

رکشت شزا دنومن هک دوب شوخ رس ردق نوا ؛ متفرگ ور نولیان و مدرب ولج ور متسد بجعت اب
. دوب بیرغ و بیجع مه شندرک یلا حشوخ ! هگید دوب نوتاخ . منک

***

مدیسرپ هبیط زا یتقو ؛ دموا یم یدایز یادص و رس غاب زا هک دوب ربخ هچ زورما منود یمن
باالی هقبط هب نوشیا لیاسو و دننک ریمعت و ناخ الن درا ترامع ات ندموا رگراک دنچ : تفگ

. نرایب نوتاخ ترامع

. دیشک لوط یزور هد کیدزن تاریمعت

رتشیب واال سرت زا نم و دوب دمآ و تفر رد نوتاخ ترامع هب تسار و پچ واال تدم نیا وت
. هنک رارکت و شتشز راتفر داوخب هرابود ادابم ات تشذگ یم هبیط رانک هنوخزپشآ وت متقو

ور مدوب هدیرخ نوا رظن اب هک ییاه سابل و رتشگنا هک ردق نوا ! مدوب رفنتم شاهدنخبل زا نم
. هتفین اه نوا هب ممشچ هک مدوب هتشاذگ دمک تمسق نیرت هشوگ یوت

هب دورو یارب هک دوب بوخ زاب . مدش یم باوخ یب هک دوب ادص و رس ردق نوا اهزور یضعب
هک یدش یم ییور هار دراو دعب دوب یدورو رد یکی ؛ یتشذگ یم برد ود زا دیاب نوتاخ ترامع

ترامع گرزب نلا س دراو هک دوب مود برد هرابود و تشاد رارق مود هقبط یاه هلپ تسار تمس
هی نلا س دوخ وت هتبلا . میونشب ور اهرگراک یادص طقف ام هک دوب هدش ثعاب نیمه . میدش یم
. دوب هدرک لفق ور رد نوتاخ ، ناخ گرم زا دعب هک دوب ترامع مود هقبط هب نتفر یارب هگید ریسم

. دوب هدش زاب ومع ترامع هب نوشهار اه نوا رثکا و دوبن یربخ ناخ یاه نومهم زا هگید نوچ
. نتسنود یم هگید یاهاتسور و اتسور ناخ ور ومع اه نوا



ملد هک دوب گنشق ردق نوا مردپ ترامع ؛ میتفر ردپ ترامع هب هبیط و نوتاخ هارمه راک مامتا دعب
اجنوا زا تساوخ یمن

نوا دننیچب ور اه هلیسو راذب ؛ هدشن هدیچ شوت هلیسو ًال عف : تفگ یم نوتاخ هزات . مایب نوریب
. هراد ندید ترامع تقو

هب یا هبرض هک نیشاب نوشرس باال هدیرف ای تدوخ ، نرایم و لیاسو ادرف : تفگ هبیط هب دعب
ًاصوصخم ؛ هشاب لماک ییاریذپ ًامتح . نشاب مه سگرن و راگن هرارق نمض رد . هشن دراو اه هلیسو

. راگن زا

یاه راوید یاه یراک یشاک و اه یراک تبنم خیم مهاگن ردق نوا نم یلو دوب ومع نز رهاوخ راگن
. متشادن نوتاخ فرح هب یهجوت هک دوب هدش ترامع گرزب و دنلب

. تسه مساوح نوتاخ مشچ : تفگ یلو هبیط

هدش هدامآ ردپ نتفر هساو ترامع ینعی ؛ دوبن ملد وت لد . درک تحار و نوتاخ لا یخ هملک نیمه اب
؟! هنک جاودزا لا س نیدنچ زا دعب هرابود ردپ دوب رارق ؟! دوب

یم ملد ؟ یچ هنکن لوبق شرسمه هگا . منک یگدنز ترامع وت شاهاب منم هک هنک لوبق ردپ شاک
. مدیسرپ یم نوتاخ زا و متشاد تأرج تساوخ

رد ندیچ وت منوا هقیلس . هشاب اجنیا ادرف ، هرارق مه واال : تفگ هبیط هب نوتاخ تشگرب هار وت
. تسین غاب هنوخ وت هراد ناحتما مچب یلو نریگب رظن

داوخب هک درک طلغ واال . تفرگ ور مدوجو مامت صرح و دش تشم ماه تسد واال مسا ندینش اب
؛ متشادن نتفگ تأرج اما واال! هن همردپ نوا هدب رظن یسک هرارق هگا ! مردپ ترامع وت هدب رظن

. متفگ یم واال و نوتاخ هب هاریب و دب ملد وت طقف

. تفر مردپ ترامع هب ییاریذپ یارب هدیرف و دنوم ترامع وت هبیط . ندروآ ور اه هلیسو شادرف

دنچ هگم . تفر یم هویم و الت قنت زا رپ ینیس اب و دموا یم راب هی تعاس مین ره هدیرف هراچیب
؟! دوب دمآ و تفر رد یه هک ندوب هدموا اه هلیسو ندیچ هساو رفن

نتفگ نوتاخ : تفگ عیرس و تفرگ ور مولج هبیط مرب ردپ ترامع هب هدیرف هارمه متساوخ یتقو
. ینومب ترامع وت

؛ مرب اجنوا یگدنز هساو ردپ هارمه هرارق هک نم متفگ مدوخ شیپ دعب یلو مرب تشاذن یتنعل
. مدید یم و زیچ همه تصرف رس ًادعب

ور یلوضف سح نیا منوتب ات هباوخب نوتاخ مدوب رظتنم ؛ دیشک لوط ترامع ندیچ یزور ود



. منک اضرا

یم سگرن اب هگید تعاس هی ؛ ریگب شود هی ورب : تفگ یروابان لا مک رد باوخ لبق نوتاخ اما
. زیربت یزور دنچ نیرب نیاوخ

یوت هناگ تفه بیاجع تدم نیا ؟ نربب زیربت هب نتساوخ یم و نم ! دش درگ اج رد ماه مشچ
. مرب ییاج هسردم زج هب متشادن قح یتح نم شلبق نوچ داتفا یم قافتا ترامع

مقاتا هب و مدیسرپن یزیچ مه نم ، هدب باوج نم یاه لا وس هب ات تسین یسک متسنود یم نوچ
دنچ و میصخش لیاسو زا کاس هی مه هدیرف تصرف نیا وت و متفرگ ییاپ رس شود هی . متفر

. دوب هدرک هدامآ وتنام و سابل تسد

هک مدرک منت بوخ ِراولش و وتنام تسد هی عیرس و مدرکن کشخ مه ور ماهوم یتح مومح زا دعب
. دش دنلب هبیط یادص

. هرظتنم نوریب نیشام -

دوب هداتسیا نوتاخ هارمه ردپ . مدش هریخ نوریب هب قاتا رد زا و مداد نوریب دننام توف ور مسفن
؟! درک یم هقردب و نم ردپ لا ح هب ات یک زا . هگید بیجع زیچ هی مه نیا و

ومع نز رانک واال ندید زا ، متفر نوریب ترامع زا هک نیمه و مدرک یظفاحادخ نوتاخ و ردپ اب
یفرح نوتاخ ؟ ارچ هخآ یلو ... متشاد مک ور نیمه ؟ دموا یم زیربت هب ام هارمه واال ! دز مکشخ

! هک دوب هتفگن واال ندموا زا

ی هدنخ هک روط نومه ؛ تفرگ و موزاب و دموا ییورپ اب واال هک مدوب هداتسیا کشخ همسجم لثم
چیه نوتاخ و ردپ ارچ . تسشن مرانک شدوخ و درک نیشام راوس ور نم ، دوب شبل یور یا هیرک

؟! نتفگ یمن واال یاه راتفر نیا هب تبسن یزیچ

متشاد دای هب یتقو زا . دوب لا س نایم درمریپ هی هدننار و دوب هتسشن هدننار رانک ولج ومع نز
یاهدیرخ و زیربت هب ومع نز دمآ و تفر لوئسم نامز مه هک دوب ومع ترامع یصخش هدننار

. دنودرگ یمرب و درب یم رهش هب ور اه هچب مه یهاگ . دوب ومع ترامع

بل ریز هک مدرک سالم ومع نز هب ، مریگرد رکف و دوب هدرک واال هک یراک دوجو اب مدش هک راوس
. درک نشور ور نیشام و داد دنلب ور سالم باوج هدننار . داد باوج

هیرگ ندروخ مهب لا ح تدش زا متساوخ یم هک تفرگ شتسد وت و متسد واال هار لوا نومه زا
تکرح نیا هجوتم ومع نز هک مرایب نوریب شتسد زا و متسد مدرک یم یعس نم یه حاال ؛ مدرک

؟! اجک واال روز و اجک نم روز بخ یلو هشن واال

. درک یم رت کیدزن مهب و شدوخ واال مدیشک یم نیشام برد فرط هب و مدوخ یچ ره



هک ومع نز . هرادرب مرس زا تسد ات منک راکچ متسنود یمن ؛ تفرگ یم ما هیرگ ًاعقاو تشاد هگید
وت واال هنیبب هک تشادن شرس تشپ هب یهجوت ًال صا و دوب هتسب و شاه مشچ هار لوا نومه زا

. هتسشن یتلا ح هچ

هک مدرک شهاگن پچ پچ متشگرب ! هنک نهپ مور و شدوخ ندیباوخ هناهب هب دوب هدنوم مک
تهب اب و تفر مسفن شراک نیا اب . تشاذگ ماپ یور ور شرس دش مخ و دز ییامن نودند دنخبل

! دوبن حیقو ردق نیا هک واال . مدش هریخ شهب

، متسه لا حشوخ دمآشیپ هی زا مدرک یم سح هک عقوم ره ارچ ! متشاد نم هک یسناش هب تنعل
؟! ملا ح هب دز یم لا ح دض واال دیاب

نم تفچ و دش دنلب واال هک دیزرل یم ما هنوچ طقف هنیبب و نم ومع نز و منک هیرگ هکنیا سرت زا
. درک کیدزن مشوگ هب ور شرس هک مداد نوریب نوزرل ور مسفن و متسب ور ماه مشچ . تسشن

؟ مزیزع یا هچب هگم هگم ؛ هنک یمن هیرگ هک مناج آال لثم یلگشوخ مناخ هی -

هلا س هدزاود رتخد هی هگم ! ندرک یمن کرد هک ندوب مفارطا یاه مدآ نیا و مدوب هچب نم ًاقیقد
؟! دوبن هچب

نم منود یمن . منک راتفر اه گرزب مدآ لثم نتساوخ یم نم زا یلو مدوب هدرک زارد گنل طقف نم
! نتشاد یگرزب یاعدا و ندیمهف یمن اه نوا ای مدش گرزب مدیمهف یمن هک دوب مک ملقع

نم سناش زا نیا منود یمن . میدیسر زیربت هب ، مدیشک واال تسد زا هار یوت هک یرجز اب هرخ باال
! دوب هدروخ هرگ ومع نز و واال هب ، ماه زور نیا یاه نیلوا ی همه هک میلا بقا دب زا ای دوب

نیشام یتقو طقف . متشادن مفارطا و رهش هب یهجوت یتح هک مدوب تحاران واال راک زا ردق نوا
. میدیسر ومع هنوخ هب مدیمهف هزات ، دش فقوتم

هک یقوب اب ! شمدوب هدیدن لا ح هب ات هک نم بخ یلو هراد زیربت هنوخ هی ومع متسنود یم
، دوب نیشام ریسم فرط ود هک دنلب یاه تخرد نایم زا نیشام . درک زاب و رد رادیارس ، دز هدننار

. تشذگ

. دیسر یم رظن هب یگنشق و گرزب ترامع ؛ داتسیا رمرم گنس اب ینامتخاس رانک ، تفر ولج هک مکی
کاس ومع نز روتسد هب و میدش هدایپ رفن هس ره . تشاد گنشق یلیخ ناویا هی هک ًاصوصخم

. درب لخاد هب دوب یقاچ و نسم مناخ هک رادیارس نز ور واال نادمچ و نم

ردق نوا ، مدرک یمن رکف ًال صا یلو . مدوب هدش هنوخ ییابیز وحم ، مدوب هدش دراو هک یتقو زا
. هشاب هتشادن اتسور ترامع زا یمک تسد یگرزب زا مه اج نیا هک هشاب دننام غاب و گرزب

همه نیا . دوب رپ داد یم رهبت اب نیازید هی هنوشن هک یرت کیش و رت زور هب یاه هلیسو اب هنوخ



. تشادن اجنیا زا یمک تسد مه ترامع دنچ ره ! دوب دیعب ومع نز زا هقیلس

هلیسو همه ، دوب هنوخ نویساروکد راک وت هک شرهاوخ راگن رظن اب تقو دنچ ره هک متشاد ربخ
! دوب هگید زیچ هی اجنیا یلو هنک یم ضوع و ترامع یاه

هب هک روط نومه و دش دنلب اج زا ومع نز ، رادیارس نز فرط زا ییاریذپ و نتسشن زا دعب یمک
. داد رارق باطخ دروم ور واال و نم تفر یم اه قاتا زا یکی تمس

یاهزور و ادرف هساو ننومب راک و اه دیرخ یقاب . سابل نوزم میرب دعب ؛ مینک تحارتسا مکی -
یگن یه اجنوا ؛ نک تحارتسا مکی ورب مه وت واال . نک تحارتسا مکی ادلی قاتا ورب آال . هگید

! مدش هتسخ

شهارمه و مدش دنلب عیرس منم ؛ هربب ادلی قاتا هب و نم کاس هک درک ادص ور رادیارس نز هیمس
اب و تشاذگ قاتا هشوگ ور کاس هک مدش قاتا دراو شرس تشپ . منومب اهنت واال اب هنکن هک متفر

. درک هراشا یتنطلس و گنر هوهق رد هب شتسد

. دینک هدافتسا نیتساوخ هگا ؛ همامح و ییوشور ، تساج نیا هک مه رد نیا -

رد تمس هب رادیارس نز هک مدنوخرچ قاتا رود ور مهاگن و مداد نوکت دییأت ی هنوشن هب ور مرس
و متسش و متروص و تسد میروف راک زا دعب و متفر ییوشتسد هب عیرس شنتفر زا دعب . تفر

. مدیشک زارد تخت یور

دوب رپ هک یراوید روکد هی ، قاتا هشوگ هنوخباتک هی ! تشاد یگنشق قاتا هچ ! ادلی لا ح هب شوخ
یسابلا ک یلمخم لبم تسد هی ! تشاد رتویپماک هی مه اجنیا ! گنراگنر و کیچوک یاه کسورع زا

. دش یم زاب طایح هب ور هک مه شا هرجنپ . دوب شباوخ سیورس مه گرزب باوخ تخت و گنر

هچ تساه هدنرپ یادص قشاع هک ادلی و هش یم اغوغ اه هدنرپ یادص زا اجنیا حبص دوب مولعم
هب هروج همه ! نتشاد ومع نز لثم یردام هک ومع یاه هچب ندوب تخبشوخ هچ . هرب یم یتذل

. درک یم یردپ مقح رد مردپ لقادح ای . دوب هدنز مردام منم شاک ... دوب نوشرکف

. دوب هتشذگ یراز و هیرگ زا نم راک هگید ؛ متشاذگ مه یور ور ماه مشچ و مداد تروق و مضغب

مرب باوخ هب متساوخ یم مدرک یم هک ییاه لا یخ و باوخ نیب و داتفا مه ور ماه مشچ مک مک
. دموا رد تشپ زا یسک یادص ... هک

؟ یباوخ آال ... آال -

اب ؛ تفر یهایس ماه مشچ یولج هک مدش اپ اج زا عیرس میگدولآ باوخ دوجو اب ! دوب واال یادص
یروج هی شا هریگتسد یلو منک لفق ور شرد متساوخ و متخادنا مومح وت و مدوخ ، دوجو نیا

هب رت کیدزن ور واال یادص راب نیا هک مدنوبسچ مامح رد هب و مشوگ ! مدرواین رد رس شزا و دوب



! دوب مقاتا وت واال . مدینش مدوخ

هک روط نومه . دموا رد ندش هدیبوک یادص هک تفر نوریب ، دایمن نم زا ییادص دید یتقو راگنا
یمن تأرج یلو دوب هتفر واال هک نیا دوجو اب . مدیشک تحار سفن هی ، دوب رد یور ماه تسد
نیمز یور رد رانک و مدنوخرچ کیچوک کقاتا رود ات رود ور مهاگن . مایب نوریب مومح زا مدرک

. متسشن

هب یهاگن . متفر نوریب مومح زا و دش تحار ملا یخ ؛ مدینش ور ومع نز یادص ات مدنوم اج نومه
یوت . هنک متفخ قاتا یوت دایب داوخن واال هک متشادرب نوریب هب ور ماه مدق عیرس و متخادنا قاتا
هظحل نومه و دوب هدش مخ هنوخزپشآ نپا ور واال . متفر لا ه تمس هب و متشادرب مدق ور هار

. دیسر مشوگ هب شادص

؟ منک تسرد تارب یروخ یم هوهق نامام -

. داد رارق بطاخم و نم راب نیا هک متسشن هنوخلگ رانک یکت لبم یور لا یخ یب منم

؟ یروخ یم هوهق مه وت ناج آال -

ور هنوخ زا تمسق نوا مامت هک یگنشق یاه لگ هب هریخ هریخ ، منک شهاگن هک نیا نودب
. مدش هریخ ندوب هدنوشوپ

. مرادن تسود نم ... هن -

. دیسر مشوگ هب شلا یخیب یادص راب نیا دایب هاتوک هک نیا نودب

. مرایم یاچ مدوخ و وت هساو سپ -

باال شدوخ هارمه مه ور نم هاگن و دش دنلب ومع نز ؛ دروآ واال هک ییاچ و هوهق ندروخ زا دعب
. دیشک

. نیشب هدامآ مه امش ، منک ضوع و مسابل نم ات ؛ میدب ماجنا و یراک هی هشن فلت نومزورما میرب -

واال هک دوب هدیسرن یمود هب وتنام لوا همکد ؛ متشگرب مقاتا هب عیرس مه نم ، تفر هک ومع نز
ود هک دوب هدش کشخ اوه ور ماه تسد و مدرک یم شهاگن تهب اب . تسب و رد و دش قاتا دراو
هی لثم نآ کی . درک هاگن و ماپ ات رس شزیه یاه مشچ اب و درک تفچ شا هنیس یولج و شتسد
وت زونه و مدوب هداتسیا شیارآ زیم رانک نم هنافساتم و تشادرب زیخ مفرط هب یشحو نوویح

مدوخ زا هک دشن و دوب تخت مرس تشپ نوچ ؛ متشادن رارف یاج و مدوب مقاتا هب شندموا کوش
. مدب نوشن یتکرح

مدرک یم هاگن شخرس تروص هب تهب اب . دیسوب و نم زاب نوا و مداتفا ریگ واال لغب وت هرابود



. تخود متروص هب ور شخرس یاه مشچ و دش ادج مزا صرح زا رپ هک

! رتخد یدیم یگنرف توت و سای یوب هچ -

مک سفن هک تشاد هگن شاه بل ور و ماه بل ردق نوا راب نیا و تشادرب زیخ متمس هب هرابود
ور تشم اب ! هدرک راکیچ نم اب زاب هک مدیمهف هراب کی هب و مدز یم سفن سفن . دیشک رانک و دروآ

. مریگب هلصاف شزا مدرک یعس و مدز شنیس

. یتسه یدب مدآ هچ هک مگیم نوتاخ و ردپ هب ؛ شکب تلا جخ ! نک ملو -

یم دورف شا هنیس یور هرابود ماه تشم ؛ مدرک شهاگن صرح اب و مدموا نوریب شلغب زا ال قت اب
. تفرگ چم زا و متسد ود هک دموا

. یدب شرازگ لماک نوشهب یرب هک تمسوبب هگید راب هی سپ ینک یلوغچ یاوخ یم هک حاال -

هسوب . دنوشک شلغب یوت ، دوب متروص یوت هک یسرت و ماه ال قت مامت مدوجو اب و نم هرابود
ادج شزا متساوخ یم روز هب و متخیر یم کشا ادص یب راب نیا هک درک رارکت راب دنچ و شاه

. مشب

، مسرت یم وت زا نم ! ادخ ور وت نک ملو -

. زیربت نوتاهاب مدموا یمن ًال صا یایم مهوت متسنود یم هگا

. تفر درد زا مسفن هک دنوچیپ و تفرگ و متسد چم نوچ ، دش ینابصع مفرح زا راگنا

؟ وک تشاذگ تتسد ینومهم بش نامام هک یرتشگنا -

یم یعس ندروخ لوو اب و تفر یم فعض تشاد دوب هدیچیپ متسد یوت هک یدرد تدش زا ملد
یدیفس هب شتسد یاه دنب هک یروج . دوب هتفرگ ور نوا مکحم واال اما منک دازآ ور مچم مدرک

! دز یم

. تساجک منود یمن ... نک ملو -

شتسد راشف زا یا هرذ یتح ندرک مک نودب و تشاذگ مه یور صرح اب ور شاه مشچ واال
. دز ور شفرح هدرمش هدرمش

آال؟ تساجک متفگ -

. منکن متسد درد هب یهجوت و مشاب مورآ مدرک یعس

. متشادن شتسود ، تفر متخادنا -



. مدز هیرگ ریز و منک لر تنک ور مدوخ متسنوتن هک تفرگ درد متسد یروج هظحل نومه یلو

. تفرگ درد نک لو و متسد -

اب و داد منوکت تخرد لثم ؛ تسشن ماه هنوش یور شاه تسد راب نیا و درک لو و متسد واال
. درک تفچ مه هب ور شاه نودند صرح

یم نم منیبن تتسد وت ترامع میتشگرب ؛ تفر شیتخادنا هک یدرک طلغ وت ؟! تفر یتخادنا -
. تاه یزاب شومچ نیا اب یتفرگ و ملا ح هک میرب تفیب هار مه حاال ؟ یدیمهف ، وت منود

ریز دنلب دش ثعاب واال راک ؛ مدش ترپ تمس نوا هب تدش هب هک داد لوه قاتا رد فرط هب و نم
هکنیا یلو مدوب هدید یلحم یب واال زا حاال ات . منوشوپب ماه تسد اب و متروص و منزب هیرگ

! هن هدب منوکت تخرد لثم و هنک اوعد و نم یروطنیا

هدرک اوعد ماهاب رتشگنا رطاخ هب االن یلو تشاد یبوخ راتفر دعب هب ینومهم بش زا ًاصوصخم
هدروآ رد متشگنا زا ور رتشگنا ، دوب هدیسوب راب نیلوا هساو قاتا وت و نم هک زور نومه نم ! دوب

؟ دوب هدشن هجوتم حاال ات ینعی . مدوب

ور شاه مخا واال هک متشگرب بقع هب سرت اب و مدیرپ ماج وت دروخ مرمک هب مکحم هک یتسد اب
. درب مهوت تدش هب

؟ یدیسرت یچ زا ! منم هیچ -

. مداد نوکت فرط ود هب دنت دنت و مرس و متفر بقع مدق دنچ ضغب اب

. دایم مدب وت زا نم ؛ ینزب تسد مهب یرادن قح هگید ! نک ملو -

ات هریگ یم ور شدوخ یولج روز هب هک دوب صخشم ؛ دیشک شتروص یور یتسد دنخشین اب واال
. هشن یبصع

. هنومرظتنم نیشام وت نامام شوپب و تاه شفک ورب ًال عف ؛ دایب تدب هشاب -

هنوخ زا واال زا لبق و مدنومن رظتنم . مدیشوپ و مشفک رد مد و متفر نوریب قاتا زا هلجع اب
. متفر نوریب

ماه مشچ و مدز یم سفن سفن مه زونه ؛ متخود نوریب هب ور مهاگن و مدش راوس بقع یلدنص
مدب ننکب یراتفر دب ماهاب هک ییاسک مومت زا نم ًال صا ؛ دوب هدموا مدب واال زا یلیخ . دوب یکشا

. دز مادص هک مدرک یمن شهاگن . تسشن مرانک دموا مه واال دعب یمک . دایم

... آال -



. درک رارکت ور شراک هرابود ؟! دیمهف یمن ارچ ! هگید دموا یم مدب مه شادص زا . مدادن باوج

. مزیزع متسه وت اب آال -

ور مفرح یروج شحیقو یاه مشچ نوا هب هریخ مدرک یعس و متشگرب شفرط هب تینابصع اب
. هسرن ومع نز شوگ هب هک منزب

؟ یمهف یم ! تزیزع یتح ، متسین وت سک چیه نم آال؛ وگن ردق نیا -

. دییاس مه یور صرح اب ور شاه نودند و تفرگ شتسد وت روز هب و متسد واال

یچ ره سپ . منزب یفرح نامام ولج ماوخ یمن . تسین شتقو االن ؛ نکن ینابصع و نم آال نیبب -
؟ مگیم یچ یمهف یم ! یشب تیذا ماوخ یمن نوچ ؛ یدیم ماجنا و مشچ یگیم طقف متفگ

هک نامز نیا وت و اجنیا ًاصوصخم ؛ متشاد سرت ومع نز زا واال زا رتشیب ! مدیسرت یم واال زا نم
. مدوب اهنت رفن ود نیا نیب نم

یوت مبلق مه زاب اما ؛ منک هاگن نوریب هب رتشیب مدرک یعس و مدزن یفرح هگید میدیسر یتقو ات
لثم مه واال و نم ؛ داتفا هار ، سابل نوزم تمس هب ام زا رت ولج ومع نز . دیبوک یم مکحم هنیس

. میدز یمن یفرح و میتفر یم شلا بند هجوج ات ود

سورع سابل طقف هقیقد دنچ هک دوب اه نکنام نت یور سورع سابل ردق نوا ندش دراو زا دعب
سابل هب یگتفیش اب طقف و میاوخ یم یچ یارب سورع سابل هک متسنود یمن یتح . مدید یم

. مدرک یم هاگن روت و فپ زا رپ یاه

. مینیبب و رو نوا یاه سابل ام هنز یم فرح مناخ نیا اب نامام ات ایب -

نم . متخادنا تفرگ یم تشاد شتسد یوت ور متسد و دوب هداتسیا مرانک هک واال هب یهاگن مین
ندیبسچ هب یدایز ی هق عال راگنا نوا یلو شمنیبب یتح متساوخ یمن و مدوب تحاران واال زا هک

راب نیا و دیشک و متسد واال هرابود یلو مدیشک نوریب شتسد یوت زا و متسد ! هراد نم هب
. تفر باال هنوگ راطخا شادص

! شاب تراتفر بظاوم آال -

ندموا زا لبق واال هگا . مدش مدق مه شاهاب یروبجم منم و تفر دوب هدرک هراشا هک یتمس هب
. مدز یم لا ب لا ب قوذ زا سورع سابل همه نیا ندید اب ًامتح ، درک یمن اوعد ماهاب

یگرزب دنخبل اب ؛ مدوب هدش نوشوحم اه سابل ندید اب نوچ دوب هدرکن رییغت یزیچ مه االن هتبلا
ییاه سابل هب و مدنوخرچ یم نوزم رون رپ و گرزب یاضف یوت ور مهاگن دوب هتسشن مبل یور هک

. دموا مشوگ رانک زاب واال رس هک مدش یم هریخ دوب اه نکنام نت هک



! هلگشوخ هچ نیبب و سابل نیا آال -

ور ماه مخا واال اب یزابجل رطاخب یلو دوب گنشق ًاعقاو ؛ مدش هریخ درک یم هراشا هک یتمس هب
. مدش هریخ هگید تمس هب و مدیشک مهوت

. تسین گنشق هن -

نیا اب . داتسیا نومرانک و دموا نومتمس هب دنلب یاه مدق اب دوب هدش مامت شاه فرح هک ومع نز
و نم نیب کش اب ور شهاگن ومع نز ؛ مدرک رکش ور ادخ نم و تفرگ هلصاف نم زا مکی واال شراک

. دنوخرچ واال

؟ نیدرک باختنا مه یزیچ -

اب ، متشاد شتسود ور سابل نوا منم هک نیا دوجو اب ، هریگب رظن رد و نم رظن هک نیا نودب واال
. درک هراشا سابل نومه هب تسد

. هنک مولعم هک هشب ورپ دیاب یلو هدموا مشوخ سابل نیا زا -

. دز ادص ور دز یم فرح شاهاب یمناخ نوا دعب و درک زیلا نآ ور سابل شاه مشچ اب ومع نز

. هظحل هی نوج یرهم -

. مداد ور شباوج هک دز مور هب یدنخبل ؛ داتسیا ومع نز رانک و دش دنلب زیم تشپ زا یرهم

. متمدخ رد دنمهرف مناخ دییامرفب -

. درک هراشا سابل هب تسد اب ومع نز

؟ تسه نومسورع هزادنا سابل نیا نوترظن هب -

شتسد نتشاذگ اب و درک هاگن ور سابل نوج یرهم ؟ هدید اجک زا ور شسورع یرهم ؟ شسورع
. داد نوکت رس ومع نز رمک یور

. مینک یم شتسرد دوب داشگ هگا نشوپب حاال -

. دموا نومتمس هب تسد هب سابل ؛ دروآ نوریب نکنام نت زا و سابل و تفر تمس نوا هب دعب

. میراد مه یرتزور هب یاه لدم ؟ نیدرک باختنا و نیمه طقف -

. تخادنا باال یلا یخیب اب یرس ومع نز

هشوپب ورپ قاتا وت ور همه . نیدب نوشن مه ور هگید یاه لدم ؛ ندرک باختنا داماد و نیا -



. مناخ سورع

متفگ مدوخ شیپ . نتشادن هقی و نیتسآ مودکچیه یلو داد نوشن دیدج سابل دنچ نوج رهم
! هتفا یمن نییاپ نوشنت زا هک نشوپ یم یروطچ سابل ینعی

مدش قاتشم یتح منم هک ، درک یم فیرعت اه سابل سنج و سابل زا قشع اب ردق نوا نوج یرهم
. مدوب تحاران واال زا شیپ هقیقد دنچ ات هک مدرک شومارف ًال صا . منک ورپ

اه نوا عمج زا منم ؛ هرایب نوشرد اه نکنام نت زا ات دوب سورع یاه سابل لوغشم مناخ یرهم
. متفرگ هلصاف

! دوب هدموا مشوخ ؛ مدنودرگ یم ور دندیخرچ یم هک ییاه نکنام و مدز یم مدق مدوخ یارب
کیدزن زا سورع سابل حاال ات نم بخ . مدیدنخ یم مراکنیا زا و مدنورچ نامز مه و نکنام دنچ

یچ هساو و سابل همه نیا قوش . مدوب هدید نویزیولت وت طقف ! سورع نت یتح ؛ مدوب هدیدن
؟ منک بوکرس

هک مدنوخرچ رتدنت و دوب هدموا مشوخ سورع سابل ریز فپ زا ؛ مدرک یم یزاب طقف لا یخ یب
. تخادنا مهب یپچ پچ هاگن و تفرگ نوا واال هک مدرک هاگن تشحو اب . هتفیب نکنام دوب کیدزن

. تراکنیا اب یتشاذن نومارب وربآ ! هدش هچب راگنا ! یزاب هسب -

نم هب ندوب گرزب رهم نتساوخ یم یه ؟! نتسنود یمن نوشدوخ هگم . مدوبن هک گرزب ، مدوب هچب
. مدرک یمن نوشکرد عوضوم نیا رطاخ هب ًال صا نم ! ننزب

واال یور هب یدنخبل ام ندید اب ومع نز . میتفر اه نوا فرط هب واال و نم ، ومع نز ندرک ادص اب
. دز

. هگنشق مه شلدم نیبب ، هگنشق منیا واال -

، مریگلد شزا هشاب هدموا مدای هزات هک راگنا ؛ تفر مهوت شاه مخا و تخادنا سابل هب یهاگن واال
. متشادرب بقع هب مدق دنچ

! تس هدیشوپ  باالش هن هراد نیتسآ هن هکنیا -

. دیشک سابل هب یتسد نوج یرهم

. مینک بارخ و شلدم و سابل هکنیا نودب . مینک تسرد شارب روت لنش هی مینوت یم -

؟! داد یم ریگ ردق نیا هک هشوپب سورع سابل واال دوب رارق هگم . دوب هتفرگ مدنخ نم طسو نیا
. درک لوبق واال رطاخب یلو دوبن یضار ومع نز



هک نیمه ؟! مشوپب ارچ نم ؛ دش درگ ماه مشچ هک دز ادص و نم و تشادرب ور سابل نوج یرهم
. متسب منهد و و مدید ور ومع نز یومخا تروص منزب فرح مدموا

مدوب جیگ مه زونه نم یلو . میتفر ورپ قاتا فرط هب تسد هب سابل دنچ نوج یرهم ییامنهار اب
سابل نوج یرهم و ومع نز کمک اب و مدروآ رد ماه و سابل ! متشادن فارطا زا یکرد چیه و

. مدرک منت سورع

هچ و هب هب و ندرک یم فیرعت مزا یروج ومع نز و نوج یرهم یلو مدوب هدیدن هنیآ وت و مدوخ
. دروآ رد ادص هب ور وورپ قاتا رد و درواین تقاط واال هک ندوب هتخادنا هار هچ

؟ هدش روطچ منیبب مایب هشیم -

. تفر رد تمس هب و تفرگ نم زا هاگن دنخبل اب ومع نز

. نیبب ایب -

. دموین مشوخ ًال صا هک درک ماپ ات رس هب هنارادیرخ هاگن هی دش هک دراو واال و دش زاب ورپ قاتا رد
. داد نوشن ور سابل زا ییاج شتشگنا اب و درک نوج یرهم هب ور دعب

. مرادن یفرح نم ، دینک تسرد ور اه نیتسآ و هنت باال طقف ، هبوخ شیچ همه -

زا و دنودرگ رود هی و نم تسد اب . دش درگ ماه مشچ هک تفرگ و نم تسد و دموا ولج دعب
. درک هاگن مه تشپ

. میرخ یم و نیمه -

یرهم کمک اب . تفر نوریب ورپ قاتا زا دعب و دز فرح ومع نز اب مکی نم یاه یزاب جیگ نیب واال
. مدروآ نوریب منت زا و سورع سابل ومع نز و نوج

. تخادنا نم هب یهاگن کش اب دعب و تفرگ شتسد یوت ور سابل نوج یرهم

؟ دنمهرف مناخ ندادن یرظن چیه مناخ سورع اما -

. داتسیا مرانک دموا و دز یعونصم دنخبل ومع نز

. هنز یمن یفرح نیمه هساو ؛ هراد تسود و نم باختنا و هقیلس ناج آال -

یلو دیرخ یم و نم یاه سابل شدوخ هشیمه ، تفگ یم تسرد ؛ مدرک توکس ومع نز سرت زا
... عوضوم نیا هخآ

. هشب هداتسرف ، سابل دوب هداد ومع نز هک یسردآ هب هگید زور هس ات دش رارق



. میدموا نوریب رفن هس ره ، یظفاحادخ زا دعب

مه ومع نز . تفر نوریب یردام یاه لیماف هارمه واال و میدروخ ماش عیرس ، میدیسر هک هنوخ هب
. مدرک یم هاگن راوید و رد هب طقف ، متشادن یراک هک منم . دز یم فرح نفلت اب تقو رید ات

راک رطاخ هب یفرط زا ؛ مرب مقاتا هب و مگب ومع نز هب هک مدیشک یم تلا جخ یلو مدوب هتسخ
. منک راکیچ هک متسنود یمن و مدوب هدش جیگ یباسح نوشزورما یاه

درگ ور شاه مشچ . مداتفا شدای هب نم هزات و درک عطق و نفلت ، دش مامت هک شاه فرح هص خال
. دیشک یراوید تعاس تمس هب نم تروص زا ور شهاگن بجعت اب و درک

. باوخب ورب ینز یم ترچ یراد ؟ یباوخب یتفرن ارچ آال ! او -

ضوع و ماه سابل . مدیرپ قاتا یوت و متفگ »ی ریخب بش » هک دوب هتفگن لماک و شفرح زونه
. درب مباوخ یک مدیمهفن ًال صا هک مدوب هتسخ ردق نوا . مدیشک زارد تخت ور و مدرک

یاه هسوب ؛ درک یم شزاون و متروص یتسد . داد یم مرازآ مادم سوباک هی یلو مدوب باوخ جیگ
ییوتپ تشاد مک مک تسد . تفرگ یم اه بل زا هک یزیر

میصوصخ یاهاج هب تشاد مورآ و دوب هدش قفوم هک راگنا . دز یم رانک ور دوب هدیچیپ مرود هک
. دیشک یم تسد

وت تشاد هک سوباک نیا هک مدش اج هب اج ! درس درک یم سمل و مندب هک یتسد و دوب مرگ مندب
. دوب یدب سوباک هچ هآ ! دش یمن مومت یلو هشب مومت دروآ یم رد و ما هیرگ باوخ

هرابود تسد ! دز مکشخ هک مدز رانک متروص زا و ماهوم تسد اب و متسشن تخت یور صرح اب
مامت سوباک نیا ارچ سپ ! مدوبن باوخ هک نم ... نم . مدرک یم شسح نم و دوب هدرک عورش

؟! دش یمن

دوب هتسشن تخت رانک یسک . مدیشک بقع ور مدوخ سرت اب و مدرک زاب دح نیرخآ ات و ماه مشچ
هراب کی هب متشادن ور قافتا نیا راظتنا هک ینم و دوب کیرات قاتا . مدید و شا هیاس طقف نم و

. تفرگ درد مدوخ یولگ هک مدیشک یغیج نانچ سرت زا

اب مه ومع نز . دش نشور قاتا غارچ هک هریگب و منهد یولج هک درک یم تالش تشاد دوب یک ره
. دیشک غیج نم هارمه یدب غیج یادص

اب هارمه ومع نز یلو مدوب هتسب دوب هدیبات هراب کی هب هک یدیدش رون رطاخ هب ور ماه مشچ نم
. دموا فرح هب غیج

؟! ینک یم راکیچ اجنیا وت واال -



. دش دنلب اج زا هچاپ تسد واال هک مدش هریخ واال هب تشحو اب و مدرک زاب و ماه مشچ

. هدش یچ منیبب مدموا ؛ مدینش ور آال غیج یادص ... یچیه ... هـ -

هدرکن رواب و شفرح دوب مولعم . دش یلا خ ملد هت مه نم هک تفر شهب یا هرغ مشچ هی ومع نز
. داد نوکت و شرس طقف و تفگن یزیچ لا ح نیا اب یلو

. رایب شارب بآ ناویل هی ورب . هدش ضوع شاج ؛ هدید سوباک امتح -

مک و دز یم دنت دنت سرت تدش زا مبلق . داتسیا قاتا رد رانک اج نومه ومع نز یلو تفر واال
. تسشن مرانک دموا شدوخ و تفرگ واال زا و بآ ناویل ومع نز . هنزب نوریب منهد زا دوب هدنوم

. تسین یزیچ ؛ یشیم بوخ االن روخب بآ ایب -

تمس هب و دز واال رمک هب تسد اب ومع نز دعب . مدیشک رس و شمه سفن هی و متفرگ و بآ ناویل
! هیبصع هک دوب صخشم شاه راتفر زا . داد شله نوریب

! میرب -

سوباک ای دب باوخ مدش نئمطم ؛ مدوب هدش رایشوه هزات . درب نوریب قاتا زا شدوخ اب ور واال
. هدوب واال راک ، راک نیا و مدیدن

یلو مدوب هچب دنچ ره شدوخ لوق هب ؛ دوب هتفگ ییاه زیچ هی نوج ایرث همدای . مدوب هدیسرت
ًادعب دیاب هک اهزیچ یلیخ زا و نم ، متشادن ردام یاج . دوب هدز فرح ماهاب یروبجم رخآ یاهزور

. دوب هدرک هاگآ مدیمهف یم

و دوب زواجت روج هی واال راک . یگب ترتگرزب هب دیاب دموا شیپ تارب یقافتا نیچمه هگا دوب هتفگ
! نوتاخ هب ای ؟! ومع نز هب ... یک هب ؟! متفگ یم یسک هچ هب دیاب نم

یب و مداد راشف منهد یور و متسد ؛ هنک تظفاحم واال ربارب رد نم زا هک متشادن ور یسک نم
ات بش دعب هب نیا زا هک نیا زج هب . مدوبن دلب واال راک اب هلباقم یارب یهار چیه . مدرک هیرگ ادص

میتسه اجنیا هک تدم نیا وت داوخب و هنکن رارکت و شراک هرابود واال ادابم هک مشاب رادیب حبص
. دایب مقاتا هب

مه و نم تشاد طسو نیا ! تسانعم مامت هب هنووید هک داد یم نوشن واال یاهراک و اهراتفر
. متشاد تشحو مه مدوخ هیاس زا یتح هک . درک یم یناور

. ندیم شرافس اه یچ و دنرخ یم یچ هشابن مهم مارب ، دوب هدش ثعاب واال زا تشحو و سرت
تسین یسک یلا یخ سورع نوا هک مدش نئمطم هگید . ندوب هداد شرافس مه یسورع تراک یتح

! نم دوخ زج



واال بش نوا زا دعب ارچ هک ممهف یم حاال ؛ مدرک یم شلمحت دیاب مدوب رفتنم واال زا حاال هک ینم
یاه ندزن فرح ینعم حاال . داد یم ماجنا تساوخ یم هک یراک ره و داد یم هزاجا شدوخ هب
یم هجیتن نیا هب رت دوز ات مدوب رت گرزب مکی شاک . مدوب هدیمهف ور نوتاخ و ردپ و ومع نز

! مدیسر

یم هاگن تقد اب ور میتفر یم هک رهش یاج ره ؛ منک عمج و مساوح هک داد یم مکلقلق یسح هی
هدمآ و تفر نیا وت مه ور یربرفاسم لا نیمرت یتح . مدوب هتفرگ دای ور رهش رتشیب ًابیرقت . مدرک

. مرب اجک هب اجک زا متسنود یم . مدوب هدش دلب اه

ات ومع نز ردام و ردپ هناخ ندش توعد زا ، دوب هتشذگ واال زا سرت اب شمه هک یا هتفه کی
یم مهاگن محرت اب یضعب ، ترفن اب یضعب . متفر یم یلیم یب اب ور ومع نز یاهردارب و رهاوخ

. دوب هدش تفلک متسوپ هک مدوب هدیشک باذع ردق نوا اهرادید نیا وت . ندرک

نتسه یچ هک دوبن مهم مارب ًال صا هک هلیسو یلک اب ؛ میتشگرب اتسور هب هتفه کی زا دعب هرخ باال
هب یتقو هک دوب هتشذگ روآ باذع مارب هتفه کی نوا ردق نوا . نتشادن تیباذج لبق لثم و

. مدرک رکش ور ادخ راب نیلوا یارب مدوب هدیسر ترامع

لثم هگید هک مدرک شنزرس مدوخ یلک و منودب ور اج نوا یاه مدآ و ترامع ردق هگید هک نیا
. مدرک یمن یروخدوخ و دوبن مهم مارب نوتاخ یاه فرح هتشذگ

باوخ هی ، مدوب هدنورذگ رس زا هک ییاه نیا همه و هتفیب قافتا هزجعم هی تساوخ یم ملد طقف
! ندوبن هک سوسفا یلو هشاب کانتشحو

کی ، متروص ندرک الح صا یارب هک یهاگشیارآ ؛ تفر زیربت هب هرابود ومع نز هارمه هب هک یزور
، مدرک نت هب هک یسورع سابل . دوبن باوخ همه و همه ، متفر ماهوربا گنر و ماهوم ندرک تسد

طقف هک مدوب کرحتم یا هدرم لثم . دوبن باوخ مه متفرگ تسد هب یلیم یب اب هک یلگ هتسد
. مدوب هدرپس مدب ماجنا نتساوخ یم هک ییاه راک هب نت

یتفلا خم ای فرح چیه هیرگ زا مزمرق یاه مشچ ندید اب تدم نیا وت ردپ ارچ

رتخد نم هگم ؟ داد یم مکحم رکذت مشیم یغای دید یم یتقو اه نوا یاپ مه ارچ ؟ دوب هدرکن
؟! مدوبن درم نیا

؟ دندوب هدرک و شنوج دصق هک هراپسب ییاه مدآ تسد هب و نم دوب هدش یضار ارچ و روطچ
سرت زا هک یشفنب یاه غیج ، هنابش یاه سوباک ، ییاهتشا یب و یرارق یب ؟! دید یمن و نم ًاعقاو

! درک یمن رادیب تلفغ باوخ زا و نوا ، مدز یم

تفگ یم راختفا اب ومع نز هک یا هرفس ؛ مدوب هتسشن دقع هرفس رس هک مدموا مدوخ هب یتقو
مرانک غیت هس تروص و راولش و تک اب هک یی واال و مدوب هتسشن ، دوب هدروآ نارهت زا و شرنیازید



. دوب هتسشن

و ادیو . دوب هتسشن مشوگ رانک یلدنص یور درد اپ هناهب هب ، دقع ی هرفس پچ تمس هک ینوتاخ
سوقان مکح هک گنگ یاه ادص نیب . دندوب هداتسیا مرس باالی دیفس یروت اب هگید رفن ود و ادلی

نوتاخ روتسد هب ؛ متشادن یبوخ لا ح ًال صا . درک ندنوخ هب عورش دقاع ، تشاد مارب ور گرم
ور دقاع یاه فرح زا یا هملک هکنیا نودب ؛ مداد یم شوگ طقف تسد هب نآرق و بل هب دنخبل

! مشاب هجوتم

. دش یم مومت شا هلمج راب ره دقاع

. داوخ یم یظفل ریز سورع ... هرایب گالب هتفر سورع ... هنیچب لگ هتفر سورع : تفگ یم یکی

ًال صا هک یا هلب نداد باوج یارب ، دروخ یم میولهپ هب مکحم هک دوب نوتاخ یاپ و دوب هدش مومت
. مدوبن شنتفگ هب لیام

یور و ماه مشچ . مدموا یمنرب متسد زا ندرک تعاطا زج هب یراک ؟ منکب متسنوت یم راکیچ اما
هب و میگدنز مراد مدوخ یاه تسد اب مدوخ مدرک یم سح . دیزرل ماه بل و متشاذگ هگید مه
... دوب یا هگید سک واال یاج هب هگا لقادح ؟! دموا یمرب متسد زا یراک هگم یلو مشک یم دنگ

مدیشک یدننام « هآ » سفن . مدوب هدیدن مه ور مدوخ ؛ مدوب هدرکن هاگن مه شور هب حبص زا یتح
. مداد ور هلب ضغب اب و

هرطاخ هچ . دوب گرم گنهآ اه هظحل نیا وت ، مرس ور نتخیر لقن و ندیشک لک و تسد یادص
! دنوم یم اهزور نیا زا منهذ وت اهدعب ، یدب یاه

و نتفگ کیربت ، ندموا ییاسک هچ مدیمهفن ًال صا . دش بارخ رتدب ملا ح ، داد واال هک یا هلب زا دعب
رتدب هجض رازه زا هک یدنخبل و مدرک یم رکشت ، نوتاخ تسد یوت تابر لثم طقف . نداد وداک
مرب و رود یاه قافتا زا یتسرد کرد یتح ! زورما دوب یزور هچ هک هآ . مدروآ یم مبل یور ور دوب
یولج هدرپ هی هک راگنا . هشاب هدیسر رخآ هب ایند هک راگنا ؛ مدرک یمن هجوت یچیه هب و متشادن

. منیبن مدوخ یتخبدب زج هب یزیچ و هشاب ممشچ

و نوتاخ و مدنوم نم . نتفر الن سرا ومع ترامع هب همه ومع نز ییامنهار اب ، دقاع نتفر زا دعب
. داتسرف الن سرا ومع ترامع هب مه ور اه رادرب ملیف و ساکع واال ؛ ردپ

ور یزیچ هچ میدمهف یمن ! دموا یم نوتاخ هب وربا و مشچ یه هک دوب شگرم هچ واال منود یمن
، تفرگ هزاجا ردپ زا ریز هب رس واال هک یروط ! دش یمن هجوتم نوتاخ هک هنک یلا ح تساوخ یم

! تشاد نم یارب ور گرم مکح نیا و میشاب اهنت نوا و نم قاتا وت هقیقد دنچ ات

درک لوبق ردپ یتقو اما ندب واال هب در باوج نوتاخ ای ردپ هک متفگ یم ادخ ادخ ملد وت نم
! تفرگ دیدن مه و نم سامتلا زا رپ یاه مشچ یتح . دش بارخ مرس ور ترامع ی همه راگنا



هب و دنک مدوب هدیبسچ شهب هک ماج زا و نم روز اب و تفرگ مه و نم تسد ، دش دنلب هک واال
زا رت وررپ نوا اما هدنبن و قاتا رد ردپ تمرح هب لقا ال متساوخ یم ادخ زا ملد وت . میتفر مقاتا

. دوب اه فرح نیا

هزرل هب ماهاپ و تسد ، هشاب هدش هانپ یب هک یکشجنگ لثم ! تخیر نییاپ یره ملد تسب هک و رد
عورش و دیشک شوغآ هب و نم عیرس نوچ ؛ دوبن مهم اه ندیزرل نیا ًال صا واال یارب . دندوب هداتفا
! دوبن مهم نم یارب یچیه یلو درک یم چپ چپ مشوگ رد و درک یم مشزاون . درک مندیسوب هب

سامتلا ردقچ ینود یمن ؛ مدوب هدیشک ور هظحل نیا یوزرآ ردقچ ! یدش مدوخ لا م هرخ باال ... آال -
؛ مزیزع هدموا رس هب مراظتنا یاهزور هگید ! ندرک لوبق ات مدرک تردپ و نوتاخ و مردام و ردپ

. هشب مومت بشما رتدوز هک مبات یب

هیرگ نوراب لثم ملد وت نم ؛ دز یم گنشق گنشق یاه فرح نوا و مدش یم هفخ شلغب وت متشاد
! دروخ یم مهب ملا ح مه شرطع یدوب زا یتح ! دوب لا حشوخ نوا و مدرک یم

. دوب هدش عورش تقو هچ و یک زا سرت نیا متسنود یمن و مدیسرت یم تدش هب واال زا نم
ماجنا تقو دنچ نیا وت هک ییاهراک و دوب واال دوخ شیلصا رصقم سرت نیا متسنود یم طقف

! دوب هداد

زاربا همه نیا ربارب رد متوکس زا واال یتح . مدوب هدرک توکس طقف ؛ متشادن یرارف هار چیه
مجرخ هک یتاساسحا

یمن ؛ مدوب هدش هتفرگ ، یزاب هب شاه تسد وت کسورع لثم نم . تشادن یضارتعا چیه درک یم
هدش دازآ سفق زا هک یا هدنرپ لثم نم و درک ادص ور واال نوتاخ هک میدوب قاتا وت ردقچ منود

. مدیرپ نوریب قاتا زا هشاب

یگنشق نماد و تک . درک واال هب دعب و هدیرپ چگ لثم مگنر متسنود یم هک نم هب یهاگن نوتاخ
. دوبن مهم مارب ًال صا یلو دوب هدیشوپ

. نیریگب و نوتاسکع نیرب ! نیتشاذگ رظتنم غاب وت ساکع -

یم واال هب قعطم ور نم هگید نوشمه راگنا ًال! صا قاتا وت میرب یتشاذ یمن شاک نوتاخ خآ
! منک رکف هدموا مرس هک یی بال هب متساوخ یمن یتح ... هک ینم . نتسنود

هی ، دوب نوتاخ و ومع ترامع نیب هک غاب هشوگ ؛ مدش هدیشک شلا بند یا هدرب لثم واال هارمه
هک یلا فس یاه هزوک . ندوب هدرک تسرد یعونصم یاه لگ و یعیبط یاه لگ اب یگنشق یاضف

. دوب ییابیز ی هرظنم ًاعقاو تخیر یم نوریب بآ نوشزا راشبآ لثم

یم مرمع رخآ ات اج نومه و مدرب یم تشلا ب و وتپ هی ًامتح متشاد یتسرد زور و لا ح هگا



لغب وت هک نیا زا ؛ تفرگ واال و نم زا هرفن ود سکع دنچ و یکت یاه سکع ساکع لوا . مدنوم
، مدرب یم شتروص کیدزن و متروص دیاب واال

؟! هشاب شراب نیمود نیا هک متشاد ضارتعا قح یک نم یلو . دروخ یم مهب ملا ح

اب واال یلو ! مدروآ یم مک متشاد هگید نم هک یاو ... یاو ؛ دش رادرب ملیف تبون یساکع زا دعب
. داد یم ماجنا و تفگ یم رادرب ملیف هک یتاکرح مامت قشع و تذل

اب رت تحار دوب یا هق عال هگا لقادح . متشادن ان هگید ؛ میدوب هدنوم اپ رس تعاس ود هب کیدزن
. مرب هک متساوخ یم طقف هظحل نیا یوت یلو مدموا یم رانک عوضوم نیا

هتخوس ملا ح هب شلد ادخ دیاش . مدوب هدرک فعض ، مدوب ندرک تعاطا هب روبجم هکنیا زا رتشیب
. دش مومت یرادرب ملیف راک هک دوب

ور شدنلب سابل نماد هک یلا ح رد ومع نز هک مدوب هدادن نوریب مدش اهر هکنیا زا و مسفن زونه
. دموا نومتمس هب ، دوب شتروص یور یلماک شیارآ و درک یم عمج تسد یوت

. نتسه رظتنم مدرم لخاد نایب -

مهام و داتفا هار نوملا بند یکچوک لقنم و ینیس اب ومع نز ؟ دش یم مومت بشما ینعی ! فوپ
. ندوب هتشاذگ زیم و یلدنص نییاپ نلا س مامت میدش هک ومع ترامع دراو . میتشادرب مدق ولج

نرایبرد لکش نیا هب و ترامع هداد هزاجا ساوسو و هدافا همه نیا اب ومع نز هک دش یمن مرواب
! ندب اج شا هناخ وت تیعمج همه نیا و

ادلی و ادیو . تشاد قرف نوشاه تاورک طقف ؛ ندوب هدیشوپ واال، هیبش راولش و تک دنولا و زربلا
. مدرک بجعت ندوب هدیشوپ دازآ سابل ردق نیا ومع یاهرتخد هکنیا زا ؛ ندیصقر یم طسو نتشاد

نیا نم یارب سابل دیرخ هساو واال ارچ سپ ؟! دنشوپب ور اه سابل نیا دوب هداد هزاجا ومع ینعی
طقف شتریغ ینعی ! هشابن هاتوک نیتسآ ، هشابن هاتوک ، هشابن زاب سابل هقی ؟! درک یم تقد همه

! هه ؛ دوب نم هساو

یولج شاهوزاب همه شسابل ریرح یاه نیتسآ اب ؛ دوب شنت یزاب سابل ًابیرقت مه ومع نز یتح
. دوب مولعم مرحمان و مرحم

. مدرب یمن شزا یتذل هک مدوب نم طقف منک رکف و دنوخ یم دنلب یادص اب تشاد هدنز هدنناوخ

. دنتسیاب اپ رس واال و نم یاپ یولج هک درک راداو ور همه هدنناوخ ، میدیسر عمج کیدزن یتقو
. مدرک یم یداش ومع یاهرتخد هارمه لقادح ای هیقب لثم و مدوبن سورع نم شاک

و رود هک گرزب لبم هی . میتفر ندوب هدرک تسرد نومارب هک یهاگیاج هب ومع نز ییامنهار اب



شتسد زا شسورع هسرت یم هک یسک لثم واال ، میتسشن هک نیمه . دوب هدنوشوپ لگ ور شرب
. داد یمن باوج صقر یارب سلجم یاهرسپ تساوخرد هب ًال صا . تفرگ مکحم و متسد ، هنک رارف

ماهاپ . هرادرب مشچ نم زا هظحل کی دوبن رضاح ، هدب باوج نارگید کیربت هب هک دوبن روبجم هگا
. مدرک تیاده نوریب هب نوزرل ور مسفن و مداد نوکت فپ دایز مجح نوا ریز ور

هت هگید نیا . مدروآ باال و مرس عیرس و دش درگ ماه مشچ ، هرفن ود صقر یارب هدنناوخ توعد اب
و متسد واال ، مدب نوشن و مدوخ تفلا خم ماوخب ات ! مدوب هدیشک زورما هک دوب ییاه تیذا مامت

اجنیا هک مدوب دلب رپب رپب طقف ؛ مدوبن دلب صقر هک نم . متفر صقر هاگیاج وت شهارمه و دیشک
. دوبن یتسرد راک تیعمج همه نیا طسو و

رابجا اب و دش یمن هتسخ ًال صا هک دوب بلا ج ؛ مدرک یم شهاگن نم صقرب تفگ یم واال یچ ره
. تفر باال مادص هاگآدوخان هک مدش یبصع واال رارصا زا ردق نوا . درک یم رارکت ور شفرح

؟! یمهف یمن ارچ ، متسین دلب بخ -

یچ منود یمن . تفر هدنناوخ فرط هب شاج هب طقف ؛ درکن مه مهاگن یتح و تفگن چیه واال
. دیشک مهوت مخا تیدج اب دموا مرانک یتقو یلو ، تفگ

. هدب ماجنا ور متفگ هک یراک ره -

یم شهاگن کشخ بوچ لثم دید یتقو دز مرمک هب و شپچ تسد و تفرگ و متسار تسد دعب
. دیسر یم رظن هب کیرات نلا س ًابیرقت و دوب هدش رتمک رون . داد نوریب هف کال ور شسفن ، منک

. روخب نوکت نم اب -

. تفر مهوت شدرد زا متروص و داد راشف و متسد ضیغ اب واال هک مداتسیا تکرح یب زاب اما

. دنسرب و تباسح نامام و نوتاخ ادرف نکن یراک مدرم ولج آال -

ره مدش روبجم هک ینم و دوب هدش هفاضا مه ومع نز حاال هک نوتاخ زا تشحو زاب ! دیدهت زاب
. منک دیلقت یکوک مدآ لثم ور تفگ یم واال هک یراک

ییاهتشا ًال صا هک نم یلو نومیپ و رپ یزیم ؛ ندوب هدیچ ام یارب نلا س هشوگ زیم هی ماش عقوم
ماش ندروخ هب راداو و نم ، رپ یاه قشاق اب تشاد یعس روز اب واال یلو . متشادن ندروخ یارب

. هنکب

ما هدنخ هک تفگ یم مرب تنوبرق ، منوج و مزیزع ردق نوا تشاذ یم منهد هب هک قشاق ره اب
. مدوب هدرک فیک رخ لثم مروخب ماش دیاب ًامتح نم دوب مهم واال یارب هکنیا زا . دوب هتفرگ

رد یعس حاال ات هک یدنخبل . دیسر رمث هب هرخ باال واال یزاب نوبز هک متشاد دوبمک ردقچ نم



دنلب زیم تشپ زا هک تشاد شزرا ردق نوا واال یارب هک یدنخبل . تسشن مبل یور متشاد شراهم
. دیسوب و مینوشیپ و دش دنلب دعب ؛ دز متسد تشپ هب یا هسوب و تفرگ و متسد دموا ؛ دش

و توس مه اه نووج ؛ ندز یم تسد واال یارب همه و درک بلج ور اه یلیخ هجوت شراک نیا
دنلب واال ههقهق یادص هک متخادنا نییاپ تلا جخ اب و مرس و متفرگ زاگ و مبل . ندیشک یم غیج

. تسشن شاج رس تشگرب و درک رکش بل ریز ور ادخ . دش

. تفرگ زیم یور زا و متسد تشاد بل یور هک یدنخبل اب

؟ یراذ یم منهد اذغ قشاق هی مه وت آال -

ی هرهچ رطاخ هب منود یمن ؛ تخوس شارب ملد تدم نیا وت راب نیلوا یارب ارچ منود یمن
نم هساو تشاد حاال ات حبص زا بخ یلو ! یا هگید زیچ ای دوب شمولظم یادص ای تحاران

. مریگب لیوحت و نوا مکی ات تشک یم و شدوخ

هچ . هشاب هتشاد نم زا یعقوت نیچمه هک دوب هدرک وررپ و نوا ؛ مدوب هدز هک یدنخبل دیاش
؟ منک راتفر نوا لیم هب و مرادرب مدق هی نم تشاد یلا کشا

رظن قبط یلو متساوخ یمن و نوا نم هک مه یچ ره ! میدوب هدرک جاودزا مهاب هک هرخ باال
. میدوب هدش لصو مهب هداوناخ

یور دش مخ ؛ دادن نوما واال هک دوب هار همین زونه متسد ؛ مدرب ولج قشاق وت جنرب و تشوگ مکی
. درک ورف شنهد وت و قشاق و تفرگ تسد هب و متسد و زیم

تذل اب هچ . درک ندیوج هب عورش مورآ مورآ و تسب ور شاه مشچ هک مدرک شهاگن بجعت اب
دنخبل اب و درک زاب ور شاه مشچ داد نییاپ ور اذغ لماک یتقو ! داد یم تروق و نوا تشاد

. دش هریخ نم هب یقیمع

. مروخب اذغ وت تسد زا هک مدیسر موزرآ هب اه تدم زا دعب -

و نیا یوزرآ واال هک دوب هدید نم وت یچ ای ؟ مدوب یک نم هگم ! دش یم شیزیچ هی واال وهللا هب
! مشاب هتشاد شهب یمشچ هشوگ هی هک تشاد

. میتفر طسو مهاب و دیشک و متسد واال مه راب نیا ؛ تشاد همادا بوکب و نزب هرابود ماش زا دعب

یم و نتفرگ ور نومرود همه ادلی و ادیو واال یاهرهاوخ و دنولا ، زربلا ، نوتاخ ، ومع ، ومع نز
! مدوب هتفرگ ازع هک مدوب نم طقف و ندوب یضار جاودزا نیا زا همه راگنا . ندیصقر

نوریب هب قیمع یدنخبل اب نوتاخ هک دز یفرح نوتاخ شوگ رد ومع هک میدیصقر یم میتشاد
عمج هب ردپ هارمه دعب هقیقد دنچ و تفر ومع هک مدرک یم نوشهاگن بجعت اب . درک هراشا



. دموا ندیصقر یم واال و نم رود هک یگداوناخ

تسرد هتبلا ! هنک لوبق ردپ تشادن ناکما ؟! دیصقر یم مدوب هدش سورع هک نم یارب ردپ ینعی
. درک ندز تسد هب عورش و داتسیا عمج رانک طقف . دیصقرن ردپ نوچ مدوب هدیمهف

نماد ، نوا هب هجوت نودب ؛ درک مهاگن و داتسیا بجعت اب هک مدیشک نوریب واال تسد زا و متسد
ردپ یاه مشچ مدید مدش هک کیدزن . متفر ردپ تمس هب مورآ یاه مدق اب و مدرک عمج ور مسابل

؟! دوب هدرک هیرگ ینعی ؛ نتسه زمرق

و نم و درک زاب مه زا ور شاه تسد ردپ راب نیلوا یارب هک متفر ردپ فرط هب رت دنت یاه مدق اب
. تفرگ شوغآ هب

راب دنچ . مدینش و مرمک یاه ناوختسا یادص هک داد یم راشف شدوخ هب و نم مکحم ردق نوا
. دیشک مندرگ رانک زا قیمع سفن ات دنچ یتح ؛ دیسوب و متروص و رس

ملد ؟ دوب هدرک رود نما شوغآ نیا زا و نم ارچ ؟! تشاد تذل ردقنیا ردپ شوغآ ینعی ! یاو یاو
و نم و تشاذگ مرمک رود و شتسد ود نوتاخ یلو مدنوم یم ردپ شوغآ وت دبا ات تساوخ یم

. درک ادج مه زا و ردپ

یضار مدوب هدش واال نز نم هکنیا زا مردپ . درک یم لا بند و نم مشچ اب طقف و داتسیا رانک ردپ
هب . مدنخب لد هت زا هک دوب هدش ثعاب اجنیا شروضح دوب هک یچ ره یلو ارچ منود یمن ! دوب

هبرجت هرابود مردپ و شوغآ منوت یم زاب مندش عیطم اب هک رگا ، مشاب ردپ عیطم مداد لوق مدوخ
. منک

و نزب هرخ باال هک مدوب هداتفا ان زا هگید نم ؛ ندوب ندیصقر لا ح رد همه بش یاه همین ات همه
تدم نیا وت هک میدش یترامع یهار مردپ و نوتاخ ، ومع هداوناخ و ومع هارمه . دش مامت بوکب
یلو دوب هدش یلکش هچ ندیچ زا دعب متسنود یمن . منیبب ور اجنوا مرب مدوب هتسنوتن هروج چیه

. تس واال و نم لا م هگید دعب هب نیا زا اج نوا هک مدوب هدیمهف

همه . دندوب هدش نیئزت یعیبط یاه لگ اب ترامع برد رود ات رود ؛ دوب هدش ینوغارچ ترامع رد
. هشن ترامع دراو یسک نداتسیا ترامع رد یور هبور

شردام وردپ فرط هب دعب ؛ دیسوب و ردپ تسد و تفر ولج واال هک مدرک یم نوشهاگن بجعت اب
یارب ومع نز دعب و دیسوب مرس و ومع لوا واال زا دعب . دیسوب و نوتاخ تسد رخآ تسد و تفر

. دیسوب متروص و راب نیلوا

میدوب مه رانک هک اه لا س زا دعب نوتاخ رسرخآ . نتفگ کیربت هرابود واال یاهردارب و رهاوخ دعب
. درک نوراب هسوب متروص و و تفرگ شوغآ هب نم و



ینعی ! مدوب هدش زیزع همه یارب ردقچ نم بشما ! هشاب هدیسوب و نم نوتاخ هک دش یمن مرواب
نیا زا شنز و ومع و نوتاخ هک دش یمن مرواب زونه ؟! ندوب هدیسوب نم و نوشلد هت هت زا ًاعقاو

! نم ًاصوصخم … دننکب یتخبشوخ یوزرآ واال و نم یارب و نشاب یضار تلصو

رادقم یلو هن هک مومت یتخبشوخ یوزرآ و اه نتفگ کیربت ، اه هسوب نیا اب یراگنا دوب یچره اما
. ندوب هدرک عفر ور اه لا س نیا یاهدوبمک زا یمک

هب و دیشک باال ور شهاگن ؛ تشاذگ مه تسد وت ور واال و نم تسد و دموا ولج ردپ هرخ باال
تمس هب ور شیدج هاگن یشنکاو چیه نودب نوا یلو مدز شور هب یدنخبل هک تخود متروص

. دنودرگ واال

واال. تتسد مدیم تناما ومرتخد . شاب مرتخد بظاوم ؛ ایند نیا وت هنم سک همه آال -

و تفرگ مکحم و متسد واال . دزیم فرح دنلب نوچ ؛ دز یم و فرح نیا همه هب تشاد یراگنا
. دیسوب ور ردپ هناش رس و تفرگ و ردپ تسد دعب . دیسوب متسد و ردپ یولج

. مشاب شبظاوم ماه مشچ لثم مدیم لوق ؛ هراد اج نم یاه مشچ ور آال ومع دیشاب نئمطم -

و مدوب هدنوم نم حاال . ندش دراو ام رس تشپ مه هبیط و نوتاخ ، میدش هک یردپ ترامع دراو
زاب منهد هک داد ماجنا و راک نیا یا هعفد کی ردق نوا ؛ دوب هتفرگ شوغآ هب و نم هک یی واال

. دوب هدنوم

زا هداتفا نییاپ رس اب ، هنکب ام هب یهاگن هک نیا نودب و درک تکرح نانز دنخبل واال راک زا نوتاخ
. تشذگ نومرانک

. نک مربخ یتشاد یراک ؛ متسه نییاپ قاتا وت نم -

لثم و مرمک رود تخادنا تسد واال ، نتفر ود ره هک نیمه . تفر نوتاخ یلغب قاتا هب مه هبیط
شهب دوبن یسک . منزن داد ات متشاذگ منهد یولج و متسد هک شلوک ور تخادنا و نم زایپ ینوگ
هساو و نم ، یشک یم و تدوخ روز هب یتسه یندرم رغ ال نم زا رت دب ، هسر یمن تروز هک وت هگب

؟! ینک یم دنلب یچ

هرارق االن نیمه مدرک یم سح و دروخ یم نوکت منت هک تفر یم باال هنود هنود ور اه هلپ
. مدز یم غیج سرت زا منم و درک یمن یهجوت واال ؛ نیمز متفیب

! ادخ یاو ، ادخ ور وت واال مسرت یم نم ؛ نیمز مراذب یاو -

هک تشاذگ نیمز و نم و میدش قاتا دراو . دش بآ ، متشادن تشوگ فصن تفر باال هک اه هلپ زا
شوماخ قاتا یاه غارچ . مدرک هاگن واال هب یپچ پچ و مداد نوریب تحار لا یخ اب ور مسفن

یاه لگ . دوب هدرک نشور مکی ور قاتا دندوب هدش هدیچ بلق لثم هک ییاه عمش رون یلو ندوب



. ندوب هتشون ور واال و نم مسا و دوب هدش رپ رپ تخت رانک ات هک یزر

. ندوب نشور مه داماد و سورع یاه عمش

زونه ؛ دوب هتفرگ ور هنیآ رود ات رود زمرق و یبآ و زبس کیچوک یاه غارچ مه شیارآ زیم رود
. دش نشور قاتا یاه غارچ هک مدوب قاتا روکد وحم

شهب یهاگن مین . مدوب هدرک شومارف لک هب ور واال هک مدوب هدرک قوذ ردق نوا قاتا ندید زا
اج نوا و شرس و دز ما هنوش یور یا هسوب . تخادنا مرمک رود تسد و دموا ولج هک متخادنا

. تشاد هگن

. مرایب رد ترس زا ور روت ، منک کمک ایب . ادرف هساو راذب ور اه یندید یقاب -

دلب یتح ینعی ... مدوب هتسخ سب زا متسنوت یمن ًاعقاو یلو مدلب مدوخ هن مگب تساوخ یم ملد
. دز مه ور شفرح نیح نوا رد و دنوشن یلدنص یور و نم و دیشک بقع ور یلدنص . مدوبن مه

. مزیزع نیشب -

و مدنلب یاهوم دعب . درک ادج روت زا ور اه هریگ ی هنود هب هنود تقد اب واال متسشن تحار یتقو
مین . درک نوشزاب و دیشک یم نوریب ور اه هریگ هلصوح اب ، دوب هداد باال هریگ اب رگشیارآ هک

. تسشن شبل یور یدنخبل هک متخادنا شهب هنیآ زا یهاگن

مسورع هب همه مشچ ؛ یدوب هدش لگشوخ یلیخ بشما ؟! یدش مدوخ لا م هرخ باال مزیزع یدید -
هنوتن یسک هک مرایبرد هساک زا ندرک یم تهاگن هک ییاه نوا همه مشچ تساوخ یم ملد . دوب
تقو چیه و نیا ؛ هشاب نم لا م طقف تیلگشوخ مامت مراد تسود . هزادنب نم آالی هب هاگن

واال! زیزع نکن شومارف

. دز اه نوا یور یا هسوب ، دش مخ مورآ و دیشک ماهوم ور تسد دعب

؟ بخ ؛ منیبب و تگنشق یاهوم دیاب نم طقف -

و درب تسد . دوب واال هب متشپ و مدوب هداتسیا هنیآ یور هبور زونه ؛ درک مدنلب یلدنص ور زا دعب
یم تکرح متخل ی هنوش یور شتسد یاه تشگنا لا ح نومه وت و دیشک نییاپ و سابل پیز

. درک

؟ مگیم یچ یونش یم . تاهاپ هن و و تاه تسد هن ؛ هنیب یسک و تیباتهم تسوپ داوخ یمن ملد -
فرح هب یراک . شاب تدوخ ششوپ بظاوم سپ ؛ منیبب یروجنیا ور وت مراد قح نم طقف و طقف
هجوتم ... هدب نوشن رتشیب و تییابیز هک یشوپب مرادن تسود ور یسابل ره . شاب هتشادن یسک

؟ مزیزع یتسه



هب هیبش . ندوب کیرات سوباک هی هب هیبش رتشیب شدعب یاه قافتا و داتفا منت زا سابل هعفد کی
. مدید مدوخ شیپ ور واال مدش رادیب یتقو و دوب باوخ هی طقف مدرک یم رکف هک یسوباک نوا

نوبرهم یمک هگا دیاش ! دید واال یاه راتفر زا دش یم هک دوب ییاه زیچ نیرخآ تفاطل و تبحم
؟! منک کرد روطچ هلا س هدزاود نم یلو مایب رانک شاهاب متسنوت یم منم درک یم راتفر رت

اب هبیط و شلسع ریش ناویل اب نوتاخ و مدیچیپ یم مدوخ هب درد اب وتپ ریز مدموا مدوخ هب ات
. دننک ممورآ دندرک یم یعس ینارگن

یگچب یوت یی بال هچ هرب مدای ات متفر باوخ هب و داتفا مه یور ماه مشچ باذع همه نیا نیب
. هدموا مرس

مدرد مرگ بآ هسیک و دوب سیخ مدوب هتفر واال روز هب هک یبشید مامح زا ماهوم مدشاپ هک حبص
هب یضار روطچ ! مردپ زا رتشیب یمک و واال ، نوتاخ . مدوب ریگ لد همه زا یلو دوب هدرک رتمک و

سابل هراد زونه شرتخد دوب هدیدن ینعی ؟! دوب ملا س دنچ نم هگم ؟! دوب هدش تلصو نیا
؟! هروش یم و هنک یم ضوع و شکسورع

و مزارد گنل طقف ؟! منک یم یزاب هلا خ مدوخ اب مدوخ هک تسه هچب ملقع ردق نوا دوب هدیدن
! دوب هدید

زا هتسخ ردق نوا . مدوب هدش رتگرزب لا س دنچ دوب هداتفا واال و نم نیب هک ییاه قافتا اب یراگنا
نیا یتح هگید . دوب هدرب مباوخ مدوخ یادص یب ی هیرگ اب یک منود یمن هک مدوب راگزور نیا

. تشادن تیباذج مارب مه قاتا

تس ؛ شمدید هظحل هی ! دوب هدش قاتا دراو واال . متسب و ماه مشچ عیرس هک دموا رد یادص
هک دوب هدید ور مزاب یاه مشچ مه نوا راگنا . دوب هداد باال مه ور شاهوم و دوب هدیشوپ یشزرو

. مدینش مدوخ هب کیدزن ور شادص

واال؟! کسورع یدش رادیب -

وتپ ریز سرت و تلا جخ زا و مداتفا بشید دای هرابود دموا نوریب واال نهد زا هک هملک نیمه
وتپ و تسشن تخت ی هبل مورآ ؛ دش یم تخت کیدزن تشاد هک دموا واال یاپ یادص . مدش یفخم

. دیشک نییاپ مرس زا ور

. هنک یم مهاگن دنخبل اب مدید هک مدش هریخ شتروص هب و مدرک زاب و ماه مشچ سرت اب

. روخب راهن ، هراهن کیدزن منک ضرع هچ هک هناحبص نییاپ میرب وش دنلب ینوت یم هگا -

بشید هنامحر یب راک ؟! دز یم فرح نم اب تشاد ییور هچ اب . دروخ یم مهب ملا ح مه شادص زا
؟! یچ مندیشک رجز ! دوبن شدای ماه هیرگ ! دوب هدرک شومارف و



. درک ندز فرح هب عورش هداتفین یقافتا راگنا هک یروط دنخبل اب مهد یمن باوج دید یتقو

و ترامع لک شوب ؛ ندرک تسرد یچاک هچ تارب هبیط و نوتاخ نیبب ایب ! هگید وش دنلب آال -
هنک تشیارآ مکی دایب داوخ یم راگن هلا خ شدعب ! هدش هزمشوخ ردقچ ینود یمن . هتشادرب

. نوشدوخ رهش دنندرگرب هگید یاه ناتسرهش یاه نومهم رتشیب رصع هرارق نوچ ؛ یشب لگشوخ
. دننک یظفاحادخ مه و سورع هب ندب وداک ناوخ یم

یب هب و شدوخ هک هشاب ورپ دیاب ردقچ مدآ . مدرک یم شاگن رب و رب و مدوب هدادن وشباوج زونه
روز هب ، شندیشک اب و تفرگ متسد و ؛ دیشک نییاپ ات یاهاپ یور زا ور وتپ هزاجا یب ! هنزب یلا یخ

. درک مدنلب تخت ور زا

! مزیزع هسب تحارتسا هگید -

. تفر دمک تمس هب هشاب هتشاد یهجوت نم ی هق عال یب و هدز متام ی هفایق هب هک نیا نودب دعب

؟ رانک مراذب یچ سابل مکسورع هساو منیبب -

رانک یکشم یاه گر اب زبس لا ش هی و ینوتیز راولش و تک تسد هی ! مدآ نیا دوب هناوید ادخب
. مدش تحاران شتسد زا رتشیب دوب هدرک باختنا سابل شدوخ نم رظن نودب هکنیا زا . تشاذگ

یمن باسح مدآ هک نم و هنرگو نک باختنا نتفگ یم ینوبز طقف کال شردام مه و شدوخ مه
. ندرک

. درک مهاگن بجعت اب و مفرط تشگرب هک مدرک یم شاگن طقف تکاس زونه

یراد طقف مدموا یتقو زا هک هتفرن مه مدای ؛ هگید ایب دوز نزب تتروص و تسد هب بآ هی ورب -
! یدرکن مه سالم یتح . ینک یم مهاگن

یلو متشاد درد زونه . متفر ییوشتسد فرط هب فرح یب ! یرکف هچ وت نم و دوب رکف هچ وت نوا
! دوب مهم نم ندیشک درد یسک یارب هگم ؟ مراد درد متفگ یم دیاب ارچ . بشید هزادنا هب هن

. دوب شدوخ زاین رکف وت منوا هنرگو دوب زاب نوبز طقف مه واال

و درز تروص ، نوشیرپ یاهوم . داتفا مدوخ هب هنیآ وت مفایق هب ممشچ مدموا هک ییوشتسد زا
. مدرک تشحو مدوخ هفایق زا ! حور یب

! تشگ یم یچ لا بند منود یمن . دوب دمک وت شرس زونه مه واال

نودب دعب . متسب مرس باالی سپیلک اب و مدرک هنوش ماهوم و و متشادرب و سرب . مداتسیا هنیآ ولج
. متسشن تخت ی هبل واال رظتنم ، یفرح نتفگ



رطاخ هب هک هیبط و نوتاخ ندید ًاصوصخم . مرب نوریب قاتا زا ییاهنت هک دوب تخس مارب نوچ
! نیمز یوت مرب و مشب بآ تلا جخ زا متساوخ یم . دندوب هدید یدب تلا ح وت نم و بشید تاقافتا

مدرک یم شهاگن رظتنم ؛ تسشن نیمز یور ماپ نییاپ و دموا متمس هب ، دش مومت هک شراک واال
. دز متسد تشپ یا هسوب و تفرگ و متسد هک

. ماوخ یم ترذعم تزا مگب هک نیا  طقف … مگب یچ بشید راک رطاخب منود یمن نم آال -

مدوخ رکف هب طقف هک مدرک هابتشا منود یم . دوبن مدوخ تسد ؛ مدرک یم هلجع بشید دیابن نم
هرب شیپ مورآ یچ همه منک یم یعس . منکن تیذا ور وت هک متسه بظاوم هگید آال ناج هب . مدوب

؟ یشخب یم و نم حاال . ینکن ادیپ یلکشم وت ات

تاعرم دیاب دوب هدیمهف هزات درد همه نوا زا دعب ؟ تفگ یم ور اه فرح نیا تشاد حاال ًاعقاو
بقع و مدوخ مدرک یعس و مدروآ نوریب شتسد زا و متسد صرح اب ! درک یم مه و نم لا ح

. مشکب

؟ دوب هتفر تدای منیا هرتمک منس مه تارهاوخ زا نم واال؟! یدید یچ و نم -

. درب مهوت سامتلا اب و شتروص و تفرگ هرابود مدوب هدروآ نوریب شتسد زا هک و متسد

نادجو باذع حاال ات بشید زا نک رواب ! مدرک یهاوخ ترذعم هک نم ؛ تسه وت اب قح هشاب -
هک مه نوتاخ ؛ ماهاب هدرک اوعد ردقچ نفلت تشپ نامام نییاپ متفر یتقو زا ًاصوصخم . مراد
راک هجوتم مدوخ آال؛ هنکن مشنزرس هگید وت منک یم شهاوخ . هبیط ولج هتشاذن مارب وربآ هگید

. مدش هابتشا

: تفگ یم دنت دنت یه و درک نوراب هسوب متروص و و رس راب دنچ و دنوچیپ رمک رود شتسد و
. منک یمن رارکت هگید دیشخبب

صوصخب و هیقب هتساوخ قبط نم و دوب هتشذگ یزاب جل زا راک هگید مدرک یم شرکف و هک حاال
نم ؛ دش یم دب مدوخ یارب همه زا لوا عضوم نیا نداد شک . مدوب هدش واال نز مردپ تیاضر
مرس . مدروآ یم تسد هب واال هارمه و شمارآ نیا ترامع نیا وت دیاش . مدوب شمارآ هرذ هی لا بند

. مدش هریخ نییاپ هب و مداد نوکت ینیگنس رس اب و

. ینک یمن تیذا بشید لثم نم و هگید هدب لوق اما . تمدیشخب واال هشاب -

. درک رت کیدزن نم هب و شدوخ و داد نوکت یرس یلا حشوخ اب واال

؟ مزیزع هبوخ ؛ مدیم لوق مشچ مه حاال . منک یمن تتیذا هگید متفگ مه لوا هک نم هشاب -

و دوب هتسشن نوتاخ ؛ ندوب هنوخزپشآ وت نوتاخ و هبیط . میتفر نییاپ اه هلپ زا مه اب نم دییات اب



هبیط و دز یم فرح بشید یاه نومهم زا

. درک یم دییات و نوتاخ یاه فرح ندرک راک عقوم لومعم قبط

دموا و دش دنلب ماپ ولج نوتاخ راب نیلوا هساو . نتشگ رب مفرط هب ود ره هک مدرک سالم مورآ
. درک متیاده زیم رانک ات و تشاذگ مرمک تشپ شتسد و دعب ؛ دیسوب متروص و

؟ یتسه تیذا زونه مرب تنوبرق . نوتاخ زیزع نیشب -

االن. مرتهب هن : متفگ تلا جخ اب

راتفر ماهاب یروطنیمه مه هشیم ثعاب ندش واال نز هگا ! مدید مه و نوتاخ یزوسلد و مدرمن
زا تبحم مکی اب ! نم مدوب یا هداس ی هچب هچ . مرذگ یم دندرک مقح رد هک ییاه یدب زا ، دننک
وت دنق نوتاخ یاه نتفگ مزیزع زا و مدوب هدرک شومارف ور اه یتخس همه واال و نوتاخ فرط

. مدرک یم بآ ملد

هی اب هک مدوب هدینش تشرد فرح و یتخس ردق نوا هک ننک یدوبمک و یا هدقع نم رس وت کاخ
. مداد یم باوج یمورآ هب دیسرپ یم نوتاخ هک یلا وس ره . مدوب هدیشخب ور اه یدب همه دنخبل

. تشاذگ زیم یور ور یچاک هساک نوتاخ یاه فرح نیب هبیط

. هرب نوتندب فعض ات نیروخب ور یچاک ی همه ؛ مناخ آال امرفب -

مه واال اب ؛ تهب هتشذگ تخس بشید ردام روخب : تفگ و تفرگ ور هبیط فرح هلا بند مه نوتاخ
. یدرکن مرتخد و تیاعر ارچ مدرک اوعد

دش دنلب مه واال یادص . مروخب یرتشیب قوش اب و قشاق دنچ نم دش یم ثعاب نوتاخ فرح ره
. تسشن یلدنص یور مرانک و

. مدرک سوه منم هک هروخ یم یچاک هراد آال یروج هی ؛ شکب منم هساو هساک هی هبیط -

نوتاخ ولج واال هکنیا زا . درب مپل زا مکحم سوب هی و دروآ متروص رانک شرس و تلا جخ نودب واال
. داتفا هدنخ هب واال راک زا نوتاخ یلو مدیشک تلا جخ متدوب هدیسوب

! یراد هک یدنت شیتآ نیا اب ینک تیذا مرتخد و منیبن واال -

. تشاذگ شاه مشچ ور و شتسد ود ره واال

هب نوت هون قشع بت زا شیپ تقو یلیخ زا هک امش ؛ نوتاخ هراد اج ماه نامشچ مخت یور آال -
! هدروآ مزور هب هچ دینود یم ؛ نیراد ربخ آال

؟! داوخ یم لبق زا و نم واال هک تسنود یم نوتاخ ینعی ؛ مدنوخرچ نوشنیب ور مهاگن بجعت اب



! هدنبب و قاتا رد تشادن هزاجا دموا یم ترامع هب واال تقو ره هک دوب نیمه هساو

. تشاذگ شا هنوش  یور و شتسد و تفر واال هقدص نابرق مکی نوتاخ

و تادخ ورب مه حاال ! ینکن هک اه راک هچ یتساوخ یم وت هب مداد یمن و مساوح هگا ! یچ سپ -
هب نس نیا وت هک مدرک یضار و الن درا و سگرن و تمدنوسر تلد هتساوخ هب نم هک نک رکش

. ندب تیاضر امش جاودزا

. تخادنا باال ور شاه وربا و داد هیکت یلدنص یتشپ هب هدنخ اب واال

. تسا نتسناوت نتساوخ نتفگ میدق زا ؟! نوتاخ یتفرگ مک تسد و نم -

ور آال نس نیا وت دش یم یضار الن درا ارمع دوبن نم کمک هگا ! هبوخ هبوخ : تفگ هدنخ اب نوتاخ
. هدب رهوش

قافتا هنکن . مدش هریخ نوشهب تهب اب و دش کشخ متسد وت قشاق نوتاخ فرح اب ارچ منود یمن
و مدوب هدروخ هک ییاه کتک دای ؟! هشاب نوتاخ و واال هشقن ندش نم محازم درم ود هک زور نوا

مدآ لثم مه نوشندز فرح ! نوتمه هب تنعل هآ ! مداتفا ، مدوب هداتفا تخت یور هتفه ود هکنیا
واال هک مدش هجوتم االن یلو ندرک یکی هب تسد نوتاخ اب الن سرا ومع مدرک یم رکف نم ؛ دوبن

. ندوب هدیشک ور هشقن نیا نوتاخ و

هک دوب لد هداس ردقچ مردپ و هرایب نم زور هب هچ دوب هدش رضاح واال لد رطاخ هب نوتاخ
! دوب هدشن رفن ود نیا ی هلیح هجوتم

؛ مدش دنلب ماج زا . دروخ یم مهب هزمشوخ یچاک نوا زا ملا ح هگید ؛ متشاذگ هساک وت و قشاق
هگید نم هک تساوخ یم بویا ربص نداد شوگ ور رفن ود نیا فرح و دنوم اج نیا لمحت هگید

. متشادن

ملظ مدوخ هب مدز یمن یفرح هگا ؛ ندرک مهاگن بجعت اب ود ره هک مدش رود زیم زا هک مدق ود
. مداد نوکت روابان و مرس دیزرل یم هک ییادص اب ! مدرک یم

ندرک یضار هساو ؟ دوب یچ هساو یدز هک ییاه کتک سپ دوب هگا ؟! دوب امش راک اه محازم نوا -
؟! ردپ

مکشا  نیلوا و متشگرب واال فرط هب دعب و مدیشک رانک نوتاخ تهب زا رپ تروص زا و مهاگن
. دیکچ

ینود یم ؟ دروآ نم رس هب یراگزور هچ ینود یم وت نتشاد تسود نیا واال؟ یتمیق هچ هب -
زا نم و واال؟ یروطچ ! مشکب درد هتفه ود هک نیا منوا ؟ یدش یضار یروطچ ؟ مدیشک رجز ردقچ

؟ دوب وت نتشاد تسود نیا ؟ دقع هرفس رس یدنوشن نوریب یدیشک هسردم زیم تشپ



هلپ زا هیرگ اب و مدز راز بشید درد و اهزور نوا و مدوخ لا ح هب هرابود ؛ مدز نوریب هنوخزپشآ زا
. متفر باال اه

هک دموا واال یادص . مدرک هیرگ قه قه و مدیباوخ تخت ور و نامهم قاتا وت متفر یدب لا ح اب
رمع هی یناج تشم کی ات هک مدرک یم ساسحا . مدادن باوج نم یلو درک یم مادص تشاد

! دوبن مدآ لثم مه نوشنتشاد تسود یتح ؛ مدرک یم یگدنز

رطاخ هب و دوبن قاتا یوت یا هرجنپ . مدش هجوتم دش زاب هک یقاتا رد زا و نیا ؛ درک مادیپ هرخ باال
. دیچیپ مشوگ یوت شبجعت زا رپ یادص و درک نشور و قاتا غارچ ؛ دوب کیرات نیمه

؟! ینک یم هیرگ اجنیا یدموا ارچ آال -

. دش کیدزن مهب نیح نومه وت و دموا فرح هب هرابود هک مدادن یباوج

هچ نیبب ؛ ور شندز فرح و نوتاخ هنک تنعل ادخ ! وت زا متساوخ ترذعم ! دیشخبب متفگ هک نم -
تارب یا هشقن هچ نوتاخ متشادن ربخ نم ربمغیپ هب ریپ هب ادخ هب مزیزع ! هتخپ مارب یشآ
نکب مساو یراک هی ؛ منک یفخم همه زا ور آال قشع منوت یمن هگید متفگ شهب طقف . هدیشک

هچ نیا هک مدرک اوعد مه نوتاخ اب ؛ دموا مدب مه مدوخ زا مدیمهف یتقو یتح ! هللو هب . نیمه
زا طقف ؛ منزب رس تهب مایب مدیشک تلا جخ مه تدم نیا وت یدید هک تدوخ . یدروآ آال رس هیی بال
؛ هریم هار نلا س وت حبص ات بش ومع تفگ هبیط مایب متساوخ مه شارخآ . متفرگ و تغارس هبیط

ایند هزادنا هک تدوخ ناج هب مه هسردم هساو … هنک اوعد ماهاب ومع مایم مدیسرت . هرادیب شمه
هک منک یم تمان تبث هنابش اجنوا میر یم مهاب دوب اج ره مدش لوبق هک هاگشناد یزیزع مارب

؟ ناج آال هبوخ ! تهب مدیم لوق . مینوخب سرد مهاب نوماتود ره

. مدرک ترپ یتمس هب ور تشلا ب و متسشن تخت یور قه قه اب دموا هک هسردم و سرد مسا

. ینز یم ملوگ یراد ؛ یگیم غورد -

. هنزب سپ و ماه کشا درک یعس ینوبرهم اب و دیشک ولج و شدوخ واال

هگا مدرمان . مدیم تهب هنودرم تسد ایب ، مدوخ و تدوخ ناج هب ًال صا ؛ مگ یمن غورد ادخ هب -
؟ ینک یم لوبق هگید . هشکب و نم ادخ ًال صا ؛ منزب مفرح ریز

! مدوب هدش مورآ نزوس رس ی هزادنا ؛ مدیشک ماه هنوگ یور مورآ و مدروآ باال و متسد مدوخ

. نومب یدز هک یفرح ور طقف واال هشب تیزیچ وت متسین یضار هک نم -

. دز هسوب و مرس یور راب دنچ و دیشک شوغآ هب و نم دنخبل اب واال

. مرایبرد مکسورع و کشا ماوخب هگید منکب طلغ نم ؛ مزیزع مدیم لوق -



، یخوش اب واال دعب ! هشب لوبق هاگشناد واال ات وک هنرگو مدش واال یاه فرح ماخ هرابود منک رکف
. منک باختنا سابل مدوخ داد هزاجا راب نیا هزات . مروشب متروص و درک مراداو و درک ملغب

اب و هدنخ شوخ و نوبرهم ردق نوا ؛ داد ماجنا تروص ور می مال شیارآ هی و دموا راگن هلا خ
. دش مشومارف بشید و حبص تاقافتا همه هک دوب تبحم

هتشاذگ مولج گرزب زیم هی و مدوب هتسشن یکت لبم هی یور واال، و مدوخ ِردپ ِلیماف عمج وت
. نداد هیده دوب مدوخ مان هب هک زیربت وت هنوخ هی دنس ومع نز و ومع لوا . ندوب

رکف ؛ داد هیده مهب ور دوب شوت مردام یاه طال همه هک گنشق هدش یراک تبنم هبعج هی مردپ
! دوب نومه متفرگ وداک هک یزیچ نیرت شزرا اب منک

نیا هک تفرگ لوق و داد مهب گرزب زیر هنیس و دنبرمک و دنبوزاب هی یگداوناخ مسر هب مه نوتاخ
ور اه نیا هدنیآ رد دیاب نم و نش یم تسد هب تسد دنمهرف هداوناخ وت لسن هب لسن ور اه

جاودزا هک واال و نم لثم . نشاب دنمهرف هداوناخ زا ود ره هک مدب یداماد و سورع لیوحت
! مدیمهفن ور نیا لیلد مه تقو چیه ! میدرک

رود یاه لیماف . دوب هدش رپ یگرزب نوا هب هبعج هک ندوب هداد هکس و طال ردق نوا ومع هداوناخ
همه نیا اج کی هک ینم هساو ًاصوصخم ؛ دوب ریگمشچ مه اه نوا هک ندوب هداد یدایز لوپ مه

. مدوب هدیدن ، دوب هدرک شنییزت راگن هلا خ هک گرزب نوتراک هی وت لوپ

زا دعب ؛ ندیصقر واال یاهردارب و اهرهاوخ و واال کیدزن یاه لیماف رابود اه نداد وداک زا دعب
. نتفر ومع ترامع هب هک سگرن ومع نز ماوقا زج هب . دش نتفر هدامآ سک ره مه ماش

ًال عف هک شردارب هب ور هداد نوتاخ هک ییاه طال و متفرگ وداک هک ییاه طال مامت تفگ ومع نز
. نروخب ممسا هب اه روتکاف مامت هک هدیم نتسه اجنیا

. درک عمج هب ور و دش دنلب شیلدنص یور زا مه نوتاخ دش یلا خ هک ترامع

. هنوم یم آال شیپ ترامع وت هبیط دعب هب نیا زا -

زادعب . دوب مرانک هشیمه هک دوب هبیط یکیچوک زا نوچ ؛ هشاب مشیپ هبیط دوب مادخ زا هک نم
قاتا هب یگتسخ اب و تفرگ و متسد مه واال . دش نلا س ندرک عمج لوغشم هبیط اه نومهم نتفر

. میتفر

. متفر تخت تمس هب و مدز داب و مدوخ تسد اب میدش لخاد هک نیمه

. دموا نومریگ وداک ردقچ واال یاو -

. تفر هنیآ تمس هب و درک زاب ور شتاوارک هدنخ اب واال



. مزیزع نکن تاه وداک کیرش و نم ؛ نتسه تدوخ لا م همه -

. متسشن تخت یور و دش درگ ماه مشچ

؟ هنم هساو نداد مه ومع نز و ومع هک هنوخ ینعی واال -

ماه هنوش رود تسد و تسشن تخت یور مرانک ؛ دموا متمس هب مورآ دعب و درک مهاگن هنیآ زا واال
. تخادنا

. تدوخ لا م مه اه لوپ یتح ! ملگشوخ هرآ -

واال هک مرخب هشیم اه یچ اه لوپ اب هک مدرک یم رکف متشاد ! دوب دایز ًاعقاو لوپ و طال همه نیا
. درک یا هدنخ و دز مینیب هب شتشگنا اب مورآ

هساو دیاب یراذب کناب ؛ نک هدافتسا نوشزا یتساوخ عقوم ره دمک وت راذب ور اه لوپ مرظن هب -
. رت تحار تدوخ هساو نشاب هنوخ وت ؟ بخ هیراک هچ . کناب یرب لوپ نموت دنچ

***

هناورپ لثم و درک یم تبحم مهب هکنیا زا مک مک دوب هتشذگ واال نم جاودزا زا هک هتفه هی وت
ملد ؛ دموا یم مشوخ شزا تشاد درک یم مهب همه ولج هک ییاه ینوبرهم و دیخرچ یم مرود

. دوب هدش مهانپ و تشپ هک دوب یکی هکنیا زا . دوب شوخ واال هب هگید

! هنکب یمارتحا یب نم هب تشادن هزاجا هگید سک چیه هن و ومع نز هن و نوتاخ هن هگید هکنیا
نیا ؛ مدش یمن الم کمه شاهاب و مدوب ینابصع شتسد زا اه فرح نوا زا دعب هک نوتاخ یتح
یم هکیت مهب و درک یم هدافتسا نم فعض هطقن زا نوتاخ . دوب هدش مومت نورگ شارب نم راتفر

. دوب هداد رکذت نوتاخ هب راب دنچ واال یلو درک یم دز شوگ و شاهراتفر و اه کتک و تخادنا

راوه و دایرف اب هک دوب واال نیا و دایب هاتوک هک دوب اه فرح نیا زا رتزابجل نوتاخ بخ یلو
نوتاخ هگید هک دش ثعاب

. هرادرب مرس زا تسد

تیامح نم زا هنوت یمن لیماف نیا یوت واال زج یسک ممهفب هک دوب هدش ثعاب واال یاهراک نیمه
. هشاب هتشاد متسود و هنک

کسورع نم اب اه هچب لثم هکنیا . دوب هتخاس مارب یگنشق یاه هرطاخ واال رانک هتفه کی نوا
. میدرک یم یزاب رتکد رس رخآ و درک یم یزاب هلا خ هکنیا رت راد هدنخ ؛ درک یم یزاب

یتسه نم بلق وت واال، ناج یا ، مشب تادف نم ردق نوا ، دیشک یم شوغآ هب و نم واال یتقو
رضاح نم هک تفگ یم



. هنوخب مشوگ وت گنشق یاه فرح نیا زا واال یلو مشکب مشود یور ور ایند یاهدرد مامت مدوب

هناحبص زا دعب حبص . هرب هنوخراک هب شاهاب حبص هک تساوخ شزا ؛ دز گنز واال هب ومع بشید
. تفر و دنک لد هرخ باال ندرک لغب راب دنچ و ادص و رس رپ یا هسوب اب و دیشوپ سابل واال

. تشاذگ کنیس یوت ور فیثک یاه فرظ و درک عمج و زیم هبیط

. هراد مراک یراگنا ترامع مرب هتفگ و هدز گنز نوتاخ -

. مدش هریخ شهب هدش درگ یاه مشچ و بجعت اب مدوب هتسشن زیم تشپ زونه هک نم

؟ هبیط هراد تاهاب یراک هچ -

. درک هنوحبص فرظ هکیت دنچ نتسش هب عورش و تخادنا باال ور شاه هنوش هبیط

. منک کمک ناوخ یم ماش یارب ناخ الن سرا و امش یتوعد یارب منک رکف مناخ -

اه زور نیا هک یزیچ ؛ مسرپب هتشذگ زا یمک تساوخ یم ملد دوبن یسک هک حاال و مدوب راکیب
. منودب شا هرابرد رتشیب متشاد تسود و هدرک شدوخ ریگرد و مرکف یلیخ

. منزب فرح تاهاب ماوخ یم نیشب ایب هبیط ... یریم ًادعب نومب مکی حاال مگیم -

کشخ ور شاه تسد هک یلا ح رد ؛ تسب ور بآ ریش عیرس و دنوخرچ مفرط هب ور شرس هبیط
. دیشک ور مرانک یلدنص و دموا متمس هب درک یم

. مناخ هشاب ریخ -

. مدرک هراشا یلدنص هب یگف کال اب هک درک یم مهاگن و دوب شتسد یوت یلدنص یتشپ زونه

. هگید نیشب هبیط هریخ -

. مدش هریخ شتروص هب تیدج اب و مداد نوریب مورآ ور مسفن تسشن هک هبیط

مه یردام هداوناخ یتح ؟ هنز یمن فرح شرابرد سک چیه ارچ ؟ دوب یک ردام مگیم هبیط -
؟ نریگ یمن نم زا یغارس

هدش ثعاب نیمه و متفگ یمورآ « موه » هک ین ال وط ردق نوا ؛ درک ثکم و دش اج هب اج مکی هبیط
. هدب نوکت یرس سرت اب هک

. دننک یم اوعد ناخ الن سرا و تردپ و نوتاخ منزب فرح هگا مناخ آال -

. مایب هاتوک متساوخ یمن هروج چیه هنود یم یزیچ مدوب هدیمهف هک حاال



. هگید منودب همقح وگب ؛ ادخ هب منز یمن فرح یسک هب هک نم -

. داد نوریب ور شسفن هف کال دعب و درک مهاگن دیدرت اب هبیط

. دیریگب هدینشن نم زا مناخ نیدب لوق -

. متسشن فاص و مدیرپ ماج یوت مکی یلا حشوخ اب

. مشچ -

. متسب و منهد پیز لثم و متفرگ منهد ولج و متسد دعب

. هگید وگب ... مد یم لوق -

. درک هاگن تمس هی هب یتحاران اب و دش تحاران هبیط تروص

هب طوبرم یتسود نیا . ندوب یمیدق قیفر امش گرزبردپ و ماهلا ردپ ؛ ندوب رتخد کت مناخ ماهلا -
هک مگب هص خال . ندوب یمیدق یاه تسود اه هداوناخ رت رود یلیخ زا و دوبن اهنت قیفر ود نیا
یاه ردپ یاه هنوخراک ی هرادا مهاب یتح و ندش گرزب مهاب مناخ ماهلا ردپ و امش گرزب ردپ

. نتفرگ هدهع هب نوشدوخ

. مدیرپ نوشاه فرح نیب یلوجع اب و دش درگ ماه مشچ

؟ تشاد هنوخراک هی ناخ ینعی -

. داد نوکت یرس مورآ هبیط

تردپ تسد مه مناخ ماهلا هنوخراک . هنک یم شا هرادا هراد ناخ الن سرا هک هنوخراک نیمه هرآ -
مناخ ماهلا هک دوب

. درپس تردپ هب ور هنوخراک ندوب هدرم فداصت وت هک شردام و ردپ گرم زا دعب

. مداد نوکت رس نوزرل هنوچ اب و تفرگ و مولگ ضغب

؟ تشاد یرامیب هچ مردام -

. داد راشف و تشاذگ موناز یور ور شتسد ینوبرهم اب هبیط

مه ناخ الن درا همدای . دشن دنلب هگید حبص دیباوخ بش ؛ دوب بوخ شلا ح هراچیب منود یمن واال -
. مشاب مناخ ماهلا شیپ متسنوت یمن دوب هدرک فداصت مرسپ عقوم نوا هک منم ؛ ندوبن

! ما هراچیب نامام ؛ مدیشک مینوشیپ هب یتسد یتحاران اب



؟ دوبن مه ضیرم ینعی -

رکف هتشذگ ی هرابرد تشاد راگنا ؛ دش هریخ یتمس هب رکفتم و تخادنا باال ور شاه هنوش هبیط
. درک یم

. زرمایبادخ تشادن یلکشم مدوب ششیپ تقو رید ات نم ؛ دوب بوخ شلا ح واال هن -

. مداد نوکت دنت دنت و مرس

؟ دش یچ شدعب بخ -

. داد نوکت ماپ یور ور شتسد و دیشک یدننام « هآ » سفن هبیط

. دوب هدرم باوخ وت ینعی ؛ یبلق هتکس دز و شگرم دموا هاگنامرد رتکد ! یچیه -

. مداد نوکت فرط وت هب و مرس و تفر مهوت یگراچیب اب متروص

؟ منامام هنک هتکس هعفد کی یلکشم چیه نودب هشیم هگم بخ -

. تخادنا باال ور شاهوربا زا یکی و درک عمج ور شاه بل هبیط

؛ متفگ مه نوتاخ هب راب دنچ یتح . مسرپ یم مدوخ زا و نیمه هشیمه منم ؛ مناخ آال مگب یچ -
تحاران یلیخ نوتاخ

رادقم نیا شریدقت زرمایبادخ یلو . هش یمن مرواب زونه مدوخ منم مگب یچ تفگ یم منوا . دوب
. هدوب

. دندش فیدر رس یوت هنود هب هنود ماه لا وس هرابود دعب و دش مکاح نومنیب توکس هقیقد دنچ

؟ دوب هتفرگ هدهع هب و شرادا ور هنوخراک ناخ یروطچ هرامیب هک اباب هبیط -

یا هگید تمس هب مه ور شرس یتح ؛ تخادنا باال هنوش هرابود و دروخ اج ملا وس زا هبیط
. دنوخرچ

ناخ توف دعب هک داد ناخ هب تلا کو هی ؛ ناخ الن درا ندوبن رامیب تدش نیا هب هک اه عقوم نوا -
هلا س دنچ هک نیدید نوچ دادن تلا کو ناخ الن درا درک یراک ره یلو هنک یم شرادا ناخ الن سرا

. هرادن یبوخ لا ح ًال صا

. دندش درگ تدش هب ماه مشچ

؟ هنک یم هرادا ور اجنوا هراد یروط نیمه ومع ینعی -



. تسشن هبیط یاه بل یور نم بجعت زا یدنخبل

. ناخ الن درا هنوخراک هنومب هنورذگب شاه هچب و نز اب دیاب هک یتقو هروبجم هراچیب هگید هرآ -

. مدیشک یتحار سفن

... هنکن درد ومع تسد -

و منوبز و مدرک توکس یلو هدز نم مان هب ور هنوخراک اباب مگب هک منوبز کون مدموا هظحل هی
. منزن رضحم میتفر هک زور نوا یاهراک زا یفرح یسک هب دوب هتفگ ردپ هک دموا مدای . متفرگ زاگ

. مدرک عورش و ماه لا وس هرابود هنکن کش هبیط هکنیا هساو ؛ مدیشک هدوسآ سفن هی

؟ مرادن ییاد و هلا خ نم ینعی -

. تخادنا زیم یور و دوب شتسد یوت هک یا هلوح هبیط

 . دایم رد نوتاخ ادص االن مناخ آال مرب نم یاو ؛ ندوب هچب کت مناخ ماهلا هک متفگ مناخ آال هن -

. مدز هیکت یلدنص یتشپ هب و مدرک عمج متروص فرط کی و ماه بل

. تم سال هب ورب هشاب -

تمس هب مورآ و مدش دنلب اج زا بجعت اب . دش هدز ترامع رد دعب هقیقد تسیب هی تفر هک هبیط
. دنوخرچ هنوخ یوت ور شهاگن هک درک سالم بجعت اب . دوب ردپ مدرک زاب هک و رد . متفر رد

؟ تسین واال -

. متفر رانک رد یولج زا و متخادنا باال رس

. ومع شیپ هنوخراک هتفر هن -

. دیخرچ متمس هب مخا اب دعب و دش نلا س دراو ردپ

؟ یدرک راکیچ ور یسورع یاه وداک -

. مدز هراشا قاتا هب تسد اب و مدرک هاگن ردپ یاه مخا هب بجعت اب

. نتسه دمک یوت ِنودمچ وت همه -

نئمطم تساوخ یم هک راگنا ؛ دنوخرچ قاتا یوت هرابود ور شهاگن دعب و داد باال ور شاهوربا
. تسین یسک هشب



؟ داتسرف تارب وراه طال سگرن -

. مدرک لفق مه هب منت یولج و ماه تسد و مداد نوکت یرس

. داتسرف روتکاف اب هرآ -

. دنوبنج اوه یوت ور شتسد و داد نوکت تیاضر اب یرس

. نامهم قاتا رایب ور اه وداک مامت ورب -

. مشچ : متفگ طقف یچ هساو مسرپب مدیسرت

دمک زا و نودمچ تمحز اب . نامهم قاتا هب ردپ و متفر باوخ قاتا هب نم ؛ میتفر باال هقبط هب مهاب
. مدرب نامهم قاتا هب نوشک نوشک و مدروآ نوریب

. ردپ نودمچ منیا دییامرفب -

! هدوگ دوگ دمک فک و نوریب هتخیر دمک زا ور اهاکتم و وتپ مامت ردپ مدید مدرک دنلب هک و مرس
ور اه لوپ و اه طال همه . درک زاب و نودمچ و دموا ولج ما هدش درگ یاه مشچ هب هجوت نودب ردپ

. نم تمس درک ور دعب و تشاذگ نوریب

. یایب دوز ... رایب گرزب یامشم هی ورب -

هلا بز کیتس پال یروبجم ؛ دوبن امشم متشگ یچ ره هنوخزپشآ وت متفر ودب و متفگ « یمشچ »
. متفرگ شتمس هب ور هسیک و قاتا یوت متفر . متفر باال هقبط هب و متشادرب یگرزب

. مدید و نیمه دیشخبب -

. تفرگ متمس هب و شتسد و داد نوکت یرس ردپ

. هبوخ نیمه ، رتهب -

هک دمک فک ور همه و تخیر اه طال یور مه ور اه لوپ تشاذگ کیتس پال وت ور اه طال همه دعب
. درک هراشا دمک لخاد هب و تفر رانک دمک یولج زا . تشاذگ دوب دوگ

. یریگب دای هک نک هتسب و زاب و دمک یفک رد راب هی ایب -

اضما رضحم وت زور نوا هک ور یبآ دلج رتفد دنچ ردپ دعب ؛ مدرک هتسب زاب و دمک یفک راب هی منم
و تشگرب متمس هب تیدج اب دش مومت هک شراک . تشاذگ اه طال و اه لوپ ور مه و مدوب هدرک

. تفرگ نم تمس هب ور شا هراشا تشگنا

دیسرپ واال هگا واال! هب یتح ؟ یمهف یم ؛ میتشاذگ اجنیا ور اه نیا هک یگ یمن سک چیه هب آال -



آال؟ یدش هجوتم ؛ نم تسد یداد وگب

. مداسیاو یرانک و مدرک نییاپ باال و مرس تیمولظم اب

. مشچ هلب -

. دش بلق توق مارب راگنا هک دز یوحم دنخبل و داد نوکت یرس

. نوشاج رس مینیچب ور اه اکتم و وتپ هرابود نک کمک ایب هبوخ -

مه و نودمچ : تفگ نامز مه و تفر نوریب قاتا زا ردپ ؛ میدیچ لوا زور لثم و دمک ردپ کمک اب
. شاجرس راذب ربب ؛ راذن اجنیا

. دوب هدش نوزیوآ ماه بل تفر یم تشاد هک نیا زا رایتخا یب ؛ مداتفا هار شرس تشپ مورآ

. شاجرس مراذ یم مرب یم دعب نیدموا اجنیا ات نیروخب یا هویم و ییاچ هی حاال ؛ مشچ -

. داد نوکت اوه وت و شتسد و تخادنا باال رس ردپ

آال؟ متفگ یچ هرن تدای . هدشن هجوتم یسک ات مرب ماوخ یم . تسین مز ال هن -

. هشب نئمطم ات مدرک شهاگن دنخبل اب نم راب نیا و مداد نوکت رس هرابود

. هنوم یم مدای مشچ -

. داتسیا ترامع رد یولج و نوکت یرس دعب

. ملا بند یایب داوخ یمن ؛ ورب وت -

ردپ یاهراک لوغشم شا همه مرکف یلو مداد ماجنا و دوب هتفگ هک و یراک دوز منم و تفر ردپ
! دوب هدش

سالم شهب طقف . دموا واال یک مدیمهفن ًال صا هک مدز یم جیگ ردپ یاهراتفر رطاخ هب ردق نوا
یلدنص یور هتسش تروص و تسد واال . میروخب راهن دایب مدنوم رظتنم و مدیچ و زیم و مداد

. درک ، دوب زاگ یور هک ماذغ فرط هب یا هراشا دوب مهوت هک یتروص اب و تسشن

. مدروخن راهن هنوخراک ؛ شکب اذغ منم هساو -

. مدنوخرچ واال تروص و هملباق نیب ور مهاگن یتحاران اب

. هنک تسرد یا هگید یاذغ متفگ یم هبیط هب یایم راهن یتفگ یم بخ -

! درک یمن هاگن متروص هب ؛ داد نوکت رس و دیشک شینوشیپ هب یتسد واال



؟ هدرک تسرد یچ هگم -

. مدش دنلب زیم تشپ زا و متخادنا باال یا هنوش

. یایب مدرک یمن رکف ؛ مدرک تسرد هتک جنرب مدوخ -

مدیشک هتک جنرب مدوخ هساو مکی ؛ متشاذگ زیم یور تسام و راجیب یشرت مکی منم ؛ تفگن یزیچ
وت هک تشاد یلکشم هچ واال یلو مدز یم جیگ ردپ ندید زا نم . متشاذگ واال هساو شرتشیب و و

ضیغ اب هعفد کی دعب و دروخ هک قشاق ود یکی هک متشاذگ زیم یور و شاذغ ؟ دوب شدوخ
. داد له مفرط هب زیم ور و باقشب

؟ یدرک تسرد هیچ نیا -

شهب نم هگم ؟! درک یروطنیا ارچ نیا ! تفر و دش دنلب ، هشاب نم شنکاو رظتنم هک نیا نودب دعب
زا دعب دوب راب نیلوا ؟! هنک تسرد متفگ یم هبیط هب یزیچ هی هک هنرگو یایم راهن یتفگن ، متفگن

. درک یم راتفر یروط نیا واال نومجاودزا

. مدروخ مه ور واال یاذغ دعب و مدرک یلا خ و مدوخ باقشب لوا ؛ متخادنا باال یا هنوش لا یخ یب
و مدنوخرچ رس بجعت اب ؛ داتسیا هنوخزپشآ رد مد دموا واال هک مدرک یم عمج و زیم متشاد

. داد نوکت یرس شمهرد یاه مخا نومه اب هک مدرک شهاگن

. مباوخب مکی مریم ، ما هتسخ نم -

. مدرک تعاس هب یهاگن و متشاذگ زیم یور ور باقشب بجعت اب

؟ میتسین توعد ماش نوتاخ ی هنوخ بش هگم واال مگیم -

. درک زاب ندب فرط ود و شاه تسد و تخادنا باال یا هنوش مخا اب واال

یتسار . میر یم مدش هک رادیب مباوخب راذب ؛ هتفرگ نوشیزاب نومهم مه اه نیا ! منود یم هچ -
یتقو دنچ میاوخ یم . نک عمج مه نم و لیاسو یتسنوت هگا ؛ نک عمج و تاه هلیسو ادرف هساو

. زیربت میرب

! دوب یبصع شاه راتفر ؛ تخادنا باال هنوش زاب منک یم شهاگن جیگ دید یتقو

. یراگنا اشگاپ منود یم هچ ؛ نتفرگ یتوعد -

. مداد هیکت رتناک هب و مرمک و مدرک توف نوریب هب ور مسفن

؟ مینومب زور دنچ هرارق هگم -



یوت دموا یتقو زا هک یگف کال نوا اب و داد هیکت هنوخزپشآ رد هب ور شتسار ی هنوش واال
. دیشک شینوشیپ هب یتسد دوب شتروص

. اجنوا میتسه یا هتفهود هی اًال متحا ؛ ندایز اه لیماف -

. مدرک تکرح رد تمس هب خبطم زا نتفر نوریب دصق هب و مداد نوکت یرس

؟ یشیمن باوخ یب ، مدنبب نودمچ قاتا وت مایب نم یباوخب یرب یاوخ یم هک وت -

. داد نوکت اوه یور یتسد درک یم نم هب ور شتشپ هک روط نومه و دیشک « یفوپ » واال

. نامهم قاتا مریم نم هشاب -

؛ هزرلب نم یاپ و تسد و متفیب حبص دای دش ثعاب شفرح نیمه . تفر و درک و شتشپ
مور راشف ردق نوا . مدش ولو رد هب کیدزن یلدنص ور . دیدن نم و ندش هچاپ تسد هک رکشورادخ
هنکن . مدروخ یم  ماه و نخان متشاد سرتسا زا ؛ مدز مدوخ رس وت یتسد ود هک دوب هدش دایز

؛ دیشوج یم هکرس و ریس لثم ملد و مدوب تلا ح نوا وت ردقچ منود یمن ؟ منک راکچ حاال ؟! همهفب
یزیچ هب واال منیبب مزادنب هاگن هی نامهم قاتا هب باال مرب ات هرذگب تقو مکی مدوب رظتنم طقف

! هدرکن کش

هگا یاو ! هگید هدیباوخ ًامتح ؛ مدرک یم یروخ دوخ مدوخ اب شمه و باال متفر اه هلپ زا مورآ
؟! یچ هساو اجنیا مدموا مگب ؟! مگب یچ هنیبب نم و و هشاب رادیب زونه

مدرک زاب و قاتا رد مورآ یلیخ و سرت اب ؛ مدوب هداتسرف تاولص ات رازه مدیسر هک قاتا رد تشپ
یم هفخ متشاد مدوخ و یچ هساو ؛ مدوب گنخ هچ نم !« فوپ » ! دوب باوخ واال ؛ مدش قاتا دراو و

؟! مدرک

اب . متشک یم مدوخ و متشاد نییاپ نم و دید یم هاشداپ تفه باوخ تشاد نوتاخ لوق هب نوا
! مدوبن دلب هک نم ! منک عمج دیاب یچ مدوب هدنوم ؛ متفر باوخ قاتا هب و متسب ور رد تحار لا یخ

. ندوب هدرک عمج ملیاسو و هبیط ای هدیرف زیربت مدوب هتفر هک مه یراب هس ود

مداد نم لصا رد هک ! ندوب نیا وت اهوداک دموا مدای هک مدروآ نییاپ دمک زا ور گرزب نودمچ
و متشادرب ور هکیچوک نودمچ شاج هب . تساج نومه زونه هک دننک یم رکف همه و ردپ تسد

. هرخ یم مارب واال دوب مک یسابل اجنوا حاال . متشاذگ شاجرس ور هگرزب

سابل تسد دنچ و هلوح لوا . تشاذ یم مارب اه یچ هدیرف راب دنچ نیا وت هک مدرک رکف بوخ
ًادعب دوب هدرک دیکات اه ینومهم هساو ومع نز هک ییاه سابل زا دعب . متشاذگ یا هنوخ وت

هچ هک یاو . متشاذگ مه فیل و کاوسم شدعب . متشاذگ مه ریز سابل ؛ متشادرب هشیم مجایتحا
! نتسب نودمچ دوب یتخس راک



منوا . مدوب هدرک عمج روز هب مدوخ و یاه هلیسو نم بخ ؛ دوبن واال یاه سابل هساو اج هگید
ًال! صا هچ نم هب هنک عمج شدوخ

هنورصع واال هساو نییاپ متفر نیب نیا وت . هشب رادیب هک مدنوم واال رظتنم و متفرگ شود هی
یم کیک و هویم بآ دوب نوریب هگا ؛ هروخب یزیچ هی رصع ًامتح تشاد تداع اقآ . مدرک هدامآ
همه نیا منود یمن . هروخب هنورصع اقآ ات دشیم هدیچ زیم شارب ًامتح دیاب دوب هنوخ هگا ، دروخ
یم رس تشاد ما هلصوح هگید و مدوب هدرک هدامآ و زیچ همه ! دش یمن قاچ ارچ دروخ یم اذغ

؟ هشیمن رادیب ارچ ؛ تفر

شرس و رد یادص اب . دوب هدیباوخ تخت ور زاب قاط واال بجعت لا مک رد ؛ مدرک زاب ور رد باال متفر
. مدنورچ هقدح وت شارب و ماه مشچ هک دنودرگرب رد فرط هب

؟ نییاپ یایمن ارچ ! یرادیب ِا -

. دیلا م و شاه مشچ و تشاذگ شتروص یور ور شاه تسد واال

حاال. مایم مریگیم شود هی مدش رادیب هزات -

. متشادرب هریگتسد یور زا و متسد و مداد نوکت یرس

. ایب دوز هشاب -

اب واال هک مدیشک غیج سرت زا نم ؛ تشادرب زیخ مفرط هب واال هک مرب متساوخ و متشاذگ زاب رد
. تشاذگ ینیب یور ور شا هراشا تشگنا و داتسیا تهب

! رتخد یدنوسرت نم و ادص نیا اب ؟ هنووید هتچ -

. متشاذگ دش یم نییاپ و باال دنت دنت هک ما هنیس یور تسد صرح اب و مدرک مخا

. مدیسرت بخ ؟ یدیرپ یروطنیا ارچ -

. درک هقلح مندرگ رود و شتسد و تسشن واال یاه بل یور یناطیش دنخبل

؟ کسورع وت مامح یتفر یک -

! دوب ربون هگید نیا ؛ منک زاب مندرگ رود زا و شتسد مدرک یعس و مدیشک یفوپ

... متفر هزات -

یوت مه هرذ هی متسد یتح هک تشاد روز ردق نوا ؛ دیشک نومقاتا رد تمس هب و تفرگ و متسد
! دروخ یمن نوکت شتسد



. میرب مهاب هرابود ایب -

. هرادرب مرس زا تسد ات مدرک ال قت یرتشیب تردق اب راب نیا

. هنک یم اوعد نوتاخ هشیم رید هن ... یاو -

ساسح نم هب تبسن نوتاخ یاه راتفر هب ؛ دیکرت ما هرهز هک تشگرب متمس هب مخا اب و داتسیا
. دوب هدش

. مش یم رضاح دش نتفر تقو عقوم ره نم ! نوتاخ هدرک دوخ یب -

هدامآ لا ح و قشع زا دعب اقآ هرخ باال ؟! هخآ هیراک هچ هآ ؛ درب مومح شدوخ اب هرابود و نم روز هب
هک یروط نومه و مداتسیا قاتا رد مد یگف کال اب ! هروخب مه هنورصع تساوخ یم هزات . دش

. مداد نوکت شارب یرس مدوب هدز رمک هب و ماه تسد

! هگید میرب ، یروخب یزیچ داوخ یمن هگید ؛ دش تشه تعاس مگیم -

. دیسوب ور ما هنوگ یور راب دنچ ادص و رس اب و درک ملغب هرابود

. مریس ِریس نم -

راب هی ؛ داتفا مدوب هدیشوپ هک یزیچ هب شهاگن هظحل هی هک هگب هگید زیچ هی تساوخ یم
. تفر مهوت تدش هب شاه مخا و دنوخرچ نییاپ ات باال زا و شهاگن

؟ یدیشوپ یلحاس سابل هک ایرد رانک میرب میاوخ یم هگم ؟! یدیشوپ هیچ نیا -

و ماه مخا صرح اب ! دوب بوخ مدوخ رظن هب و دنلب مسابل ؛ متخادنا مدوخ هب یهاگن هی بجعت اب
. مدرک شهاگن و مدرب مهوت

؟ مسابل هشچ -

کش ًاهاگ هک دش یم ضوع شتلا ح هعفد کی یروج هی ؛ داد مله قاتا تمس هب و تفرگ و موزاب
! هن ای هیملا س مدآ مدرک یم

تنت نیا اه نوا ولج مرادن تسود . نتسه مه دنولا و زربلا بشما . نک ضوع و تسابل ورب -
. شوپب راولش اب دنلب ترشیت هی . هشاب

! مایب هاتوک متساوخ یمن ؛ مدش هریخ شهب مکحم و مدرک عمج هنیس یوت و ماه تسد جل اب

! هک هبوخ مسابل -

. هشب تلصم شدوخ هب داوخب هک راگنا ؛ دیشک قیمع سفن ات دنچ و تسب و شاه مشچ واال



. ینومهم هساو هن تس هنوخ وت هساو سابل نیا ؟! ینک یم جل ارچ آال -

. متفر بقع مدق هی و متخادنا باال رس

. میرب میاوخ یم نوتاخ هنوخ تدوخ لوق هب هک میا هنوخ وت مه االن -

. داد له ولج هب و نم هرابود و تفرگ و متسد واال

. مرادن باصعا زورما نم ؛ هدن شک ماهاب -

. دوب ام هار هب نوشمشچ هک دوب صخشم و ندوب هدموا همه ؛ میدش ترامع گرزب نلا س دراو مه اب
. ندرک ندز تسد هب عورش واال و نم یولج ندش دنلب همه میدرک هک سالم

ندیصقر وت زونه ، دوب هتشذگ واال و نم جاودزا زا هتفه کی ! نتشاد یشوخ لد هچ اه نوا
ًال صا ور هیقب یلو مدوب هدید راب کی ور ومع نز طقف نم هتفه کی نیا وت دنچ ره ؛ ندوب هدنوم

. مدوب هدیدن

. دوب هداتفا هار هب کیربت و هسوب رازاب هرابود

زا یربخ یلو مدنودرگ مشچ . میتسشن هرفن ود لبم یور شدوخ رانک و تفرگ و متسد واال دعب
. مدرب دوب هتسشن تکاس هک واال کیدزن و مرس . دوبن مردپ

؟ تساجک ردپ واال مگیم -

. تخادنا باال یا هنوش یدیق یب اب دعب و دنوخرچ نلا س یوت و شهاگن مفرح اب واال

. هنوخراک هدنوم ًامتح -

؟! هرذگ یم مرب و رود یچ هک متسنود یمن تقو چیه ارچ ؛ دش درگ ماه مشچ شفرح نیا اب

؟ هنوخراک هتشگرب ردپ هگم -

یلو . تفگ یم نم هب دیابن مه دیاش و متشادن ربخ ًال صا نم هک دوب هدیمهف راگنا ؛ درک یثکم واال
. داد نوکت یرس یروبجم ، دوب هک یچ ره

. هنوخراک هتفر هک هزور هس زورما هرآ -

؟! هشردپ بوخ لا ح زا رت هدننک لا حشوخ رتخد یارب یزیچ هچ ؛ تسشن مبل یور کمرن مرن دنخبل

؟! تسین هنوخ وت هگید ردپ ینعی ؟! ًاعقاو -

. تسشن شبل یور یدنخزوپ هک دوب هدموین شوخ شقاذم هب ردپ راک نیا راگنا



! هدوبن شدای حاال ات منود یمن ؛ هراد هنوخراک هدموا شدای لا س دنچ زا دعب ومع -

یاه نیشام تاعطق هنوخراک ردپ ؛ مدوب هدش لا حشوخ ، دوب هتشگرب راک و یگدنز هب ردپ هکنیا زا
نیشام تاعطق ومع ی هنوخراک . تشاد ، نداد یم یزاس وردوخ تکرش هب ور اه نوا هک کبس

. نداد یم وردوخ ناریا یاه تکرش هب ور اه نوا و ندرک یم تسرد نیگنس یاه

اب بش ات حبص ترامع وت دوبن روبجم هگید و دوب هدرک زاب و شدوخ رود هلیپ ردپ هکنیا زا
ومع یاهرسپ و اهرتخد اب منم تساوخ یم ملد هک مدوب لا حشوخ ردق نوا ، هنومب نوتاخ

. مروخن نوکت شرانک زا هک دوب هتفرگ لوق مزا واال بخ اما . مصقرب

و نم هکنیا زا ردپ . دوب مهب شساوح شا همه  واال ماش زیم رس ؛ دیسر مه ردپ زیم ندیچ عقوم
ریز یاه هاگن زا و نیا . درب یم تذل ، دوب مندروخ هب شساوح روطنیا واال و میدوب مه رانک واال

. مدوب هدیمهف تخادنا یم واال و نم هب هک یمشچ

هب ای هراذب منهد اذغ مدوب هدیدن هتفه کی نیا وت ؛ درک یم ینیریشدوخ تشاد یدایز واال هتبلا
هنود و دوب هتفرگ تسوپ هویم ردقچ ماش زا دعب هزات ! یرادن تروص هب گنر روخب هگب مهب روز

! تشاذ یم منهد هنود

و مدوب هدش هدنومرد ًاعقاو . مدوب هتفرگ عوهت تلا ح هک دوب هداد مدروخ هب هویم و اذغ ردق نوا
! مرادرب منوت یم متساوخ ؟ مق چال هگم مدوخ مگب و منزب غیج تساوخ یم ملد

واال ؛ نداد رارق رواد ور واال جنرطش یزاب یارب دنولا و زربلا هک تخوس ملا ح هب شلد ادخ هرخ باال
یسورع یاه نومهم هرابرد تبحص لوغشم نوتاخ و ومع نز . مدیشک تحار سفن هی تفر هک

. ندرک یم قیوشت ور اه نوا و اهرسپ شیپ ندوب هداتسیا مه اهرتخد ؛ ندوب

و داد نوکت یرس ومع . مداد ومع و ردپ یاه فرح هب و مساوح و مدرک هدافتسا تصرف زا منم
. دوب مهرد شاه مخا واال لثم مه نوا ؛ تخود زیم هب ور شهاگن

. یدرک یم رانکرب شراک زا دیابن ور رادباسح ًال عف -

! تشاد یا هگید ینعم ای دوب دنخزوپ شراک نیا هک مدیمهفن و دش جک شبل ردپ

. اه باسح تشاد یرسک یلیخ ؛ مدرک یسررب ور هنوخراک یاه باسح فصن زور ود نیا وت -

. تخود ردپ تروص هب و دروآ باال ور شهاگن ومع

؟ یدیمهف مک تدم نیا وت روطچ ! یرادن هتشر رس یراد باسح زا هک وت -

نوا یزاب یور ور شزکرمت ًاقیمع رکشورادخ ؛ هشابن نم هب شساوح ات متخادنا واال هب یهاگن مین
. دوب هتشاذگ رفن ود



دنچ مه هاگشزومآ وت . مدرک یم تکرش منم ؛ ندوب هتشاذگ یشزومآ یاه کالس هاگشناد وت ارچ -
. مدوب هدنوخ مرت

نیا و هرایب مک ردپ یولج تساوخ یمن هک راگنا ؛ دیشک شتروص هب یگف کال اب یتسد ومع
! دش یم شیتحاران ثعاب عوضوم

. یرایب ور هبیرغ هی و ینک ضوع و ترادباسح هک هش یمن لیلد زاب -

. تفر ورف لبم یوت و تخادنا باال یلا یخیب اب یا هنوش ردپ

. هنوخراک مدموا مه نم یزکرم کناب تفر نوا . هاگشناد وت میدوب یمیدق تسود ؛ تسین هبیرغ -

یروج نیا مدید یم هک دوب اب نیلوا یارب و دش هریخ ومع یصرح تروص هب مخا اب راب نیا ردپ
! هنز یم فرح شاهاب

؟! مدرک ضوع و مدوخ هنوخراک رادباسح نم هک یتحاران یچ زا وت حاال -

یور زا دوب صخشم هک یا هدنخ ؛ درک یا هدنخ و دیشک شتروص هب یتسد هرابود صرح اب ومع
! هصرح

؟ یتسین هجوتم ارچ ؛ مگیم تدوخ رطاخب نم -

فرح هب شساوح و دوب ومع نز اب ندز فرح لوغشم هک نوتاخ . داد نتفر روتسد و دش دنلب دعب
. درک یمخا و دش دنلب شاج زا ، دوبن ردارب ود یاه

! هبش رس هک زونه ؟! نیرب نیاوخ یم اجک -

. دز رمک هب ور شاه تسد و تخادنا باال یرس دوب هدش زمرق شتروص هک ومع

. هنوخراک مدوب هدش هتسخ یلیخ زورما میرب هرتهب هن -

و تخادنا نییاپ و شرس واال ، ومع راک نیا اب . تخادنا واال هب یدب هاگن ، شفرح دنلب تشپ
نیا یزیچ ًامتح ؟! درک یم راتفر یروط نیا واال اب ومع دیاب ارچ . داد نوریب دننام فوپ و شسفن

! مدوب ربخ یب شزا اه عوضوم ی هیقب لثم نم و دوب طسو

. درک ادص ور هبیط نوتاخ هک ندوب نتفر هدامآ همه

. مارب رایب ور هبعج نوا هبیط -

رد قوذ اب نوتاخ . داد نوتاخ تسد هب و دروآ ور یا هبعج دعب ی هقیقد دنچ و تفگ یمشچ هبیط
. دروآ نوریب یا هکس دنب تسد کی و درک زاب ور هبعج



. دیشخرد فعش اب شاه مشچ و درک یا هدنخ داتفا دنب تسد هب شمشچ ات ومع نز

ی هون هب حاال یدادن هک نم هب ؟ هدوب دنبتسد نیا لا بند ممشچ هلا س دنچ دینود یم نوتاخ -
. یداد تدوخ

شتسد یوت راب کی و دنبتسد و تشاذگ زیم یور ور رمخم کیچوک ی هبعج دیق یب نوتاخ
. دنوخرچ

. مدب ما هون ود هب و نیا متشاد تسود ؛ هن ال درا گرزب رتخد مه آال و الن سرا گرزب رسپ هک واال -

هک دش یمن ثعاب نیا یلو . درک ینیشن بقع ، هتفرگ لا ح اب ، دینش و نوتاخ باوج یتقو ومع نز
. تشاد ور شدوخ یاه تسایس هرخ باأل ! هنکن رکشت مه یلک

هداوناخ نتفر زا دعب . مدیسوب و نوتاخ تسد رابجا هب و میدرک رکشت نوتاخ زا مه واال و نم
. درک نتفر مزع و دش دنلب مه واال ومع

. داد نوشن واال هب ور لبم تسد اب و داد باال ور شاه وربا زا یکی ردپ

حاال. دینومب ؟ اجک امش -

تسرد ، درک یمن هاگن مردپ هب مه نوا ؛ دیدزد ردپ زا ور شهاگن و دیشک شندرگ تشپ یتسد واال
! ومع لثم

. میدرکن عمج ور نوماه هلیسو زونه ؛ زیربت میرب ادرف هرارق -

. داد رارق شاه وناز یور ور شاه تسد و تفرگ لبم یتشپ زا ور شا هیکت واال فرح نیا اب ردپ

؟ نیرب همه هرارق -

. داد نوکت دییات ی هنوشن هب یرس واال

اه یتوعد ات میشاب اجنوا تقو دنچ نیا میرب تفگ نامام . نتفرگ یتوعد همه اه لیماف ؛ هرآ -
. هشب مومت

ور تسد . تخود ردپ هب ور شهاگن واال راب نیا هک داتسیا واال هب کیدزن و دش دنلب اج زا ردپ
. درک نم هب یا هراشا و تشاذگ واال هنوش

. تردام یاه لیماف شیپ هنکن یگبیرغ ، هشاب آال هب تساوح اجنوا -

و مدرک یظفاحادخ نوتاخ اب . تفگ یا هدیشک « مشچ » و تشاذگ شاه مشچ ور تسد واال
. مدرک رکشت دنب تسد رطاخ هب هرابود



. دش منتفر نوریب زا عنام و تشاذگ موزاب یور تسد نوتاخ رخآ ی هظحل

؟ هنک عمج ور اه هلیسو هنک کمک دایب هبیط آال -

. متخادنا دوب هداتسیا ام زا هلصاف اب هک ردپ هب یهاگن مین و متخادنا باال یرس

. منک یم عمج مدوخ ؛ نوتاخ هن -

نوزیوآ یاه بل اب دعب ؛ مدیسوب و ردپ تروص ، مدیشک باال و مدوخ و متفر ردپ فرط هب دیدرت اب
. مدرک شهاگن

. هش یم گنت نوتارب ملد -

مرس یور یا هسوب و دیشک شوغآ هب و نم هدنخ اب هک دوب هدموا ششوخ مفرح زا منک رکف ردپ
. تشاذگ

. هش یم گنت مرتخد یارب ملد منم -

. هیبوخ رسپ ؛ ایب هار واال اب : تفگ مورآ مشوگ رانک دعب

دنب تسد نیا : تفگ مه زاب نشن هجوتم واال و نوتاخ هک یروج مورآ . دیسوب و مرس هرابود دعب و
. ربن تدوخ اب یزیچ ؛ راذب متشاذگ هک اه هلیسو هیقب رانک مه و

. مشچ : متفگ مورآ شدوخ لثم منم

منود یمن ؛ درک یم واال هب و نم شرافس تشاد نوتاخ زونه . درک ادج شدوخ زا و نم ردپ دعب
هدرک رییغت هجرد داتشه و دص شق ال خا هک دوب هدش شیزیچ هی نوتاخ ًاعقاو ای مدوب باوخ نم

! دوب

منم . دوب تکاس ترامع دوخ ات واال هار وت ؛ مداتفا هار هنوخ تمس هب و میدموا نوریب ترامع زا
نم هب و تشاد لوبق ردق نوا ور واال هک نیا رطاخ هب ؛ مدرک یم رکف مردپ فرح هب متشاد
زا ردپ لا یخ ات مدرک یم رتهب واال اب و مراتفر دیاب سپ ، تسین یدب رسپ واال هک داد یم نانیمطا

. هشاب تحار نم بناج

هدهع هب ور هنوخراک هرادا اه لا س زا دعب هرابود و دوب هدنک لد ترامع زا هک حاال ًاصوصخم
. مدوب لا حشوخ دوب هدش مرگ لد یگدنز هب ردپ هکنیا زا . دوب هتفرگ

! دوب ییاوه بجع ؛ درک یم اغوغ ترامع فارطا یقزار و وب بش یاه لگ ؛ مدیشک یقیمع سفن
بخ یلو مینزب مدق غاب وت مکی متفگ یم واال هب ای دش یم رت ین ال وط هار مکی تساوخ یم ملد

. میدرک یم هدامآ ادرف یارب ور هدنام یقاب یاه هلیسو دیاب



مه رانک هک هتفه کی یوت هک یی واال ! دوب بیجع مکی واال توکس ؛ میدش ترامع دراو واال هارمه
. دروآ یمن نوبز هب مه هملک کی یتح حاال ، دز یم فرح نم اب یا هناهب ره هب میدوب

اه هلپ زا واال هارمه . مدرک توکس واال توکس نیا وت منم ؛ درک یم یزاب ماهاب اه هچب لثم یتح
مامح تمس تسد هب هلوح و تفر دمک فرط هب فرح یب واال . میتفر باوخ قاتا هب و متفر باال

؟! درکن مامح نیا نوتاخ ترامع میرب میتساوخ هگم ؛ مدش هریخ شا هتفر هار هب بجعت اب . تفر

؛ دوبن هشیمه لثم بشما ومع . دوب شدوخ وت شمه ، دوب هدموا ومع شیپ زا هک یتقو زا
. دوب هدید و نم بشما هزات و مدوب هدش شسورع هک هتفه کی زا دعب نم اب ًاصوصخم

ور تفر واال هب هک یا هرغ مشچ هدرگرب نوشدوخ ترامع هب تساوخ یم هک مه بش رخآ یتح
هب ور هرغ مشچ نوا هک مدیمهف دح نیمه ؛ دیسر یمن ییاج هب نم رکف و لقع . مدوب هدید مه

. مدب طبر ومع ربارب رد واال یچیپرس یاپ

یم شهاگن و مدوب هتسشن هشوگ هی منم ؛ درک کشخ و شاهوم فرح یب و تشگرب مومح زا واال
. دنوخرچ نم تمس هب و شرس هک مدرک

. مینک یم عمج ادرف ور اه لیاسو راذب ؛ دایم مباوخ نم آال -

شدوخ رانک و نم یلکش ره هب ات دز یم رپ رپ دش یم بش یتقو هک دوبن ینومه واال نیا ! هن
. دش زاب منم نوبز لفق هرخ باال و مرایب تقاط متسنوتن . هنوباوخب

؟ هدش یزیچ واال -

! دوب هداتفا یقافتا منود یم هک نم یلو داد نوکت اوه یوت ور شتسد و تخادنا باال رس واال

. هلوغشم مرکف ؛ متسخ ؟ هشاب هدش یچ هن -

. مدش دنلب تخت یور زا

؟ هلوغشم ترکف هک هدش یچ هگم ارچ -

. تفر باال شادص و تشگرب متمس هب صرح اب واال

؟ یمهف یمن و نیا ؛ متسخ ! یسرپ یم لا وس ردقچ ها -

هدیزگ رام نم یلو دوبن مهم واال ندیباوخ ؛ دیشک شدوخ یور ، ور وتپ و دیباوخ تخت یور دعب
هب تشپ منم . مدیباوخ تخت یور منم واال، لا یخ یب . دنوسرت یم و نم اه مدآ نیا راتفر و مدوب

؟ منک راتفر شدوخ لثم مدوبن دلب نم هگم ؛ مدرک نوا

یتحار هب ور دیچیپ یم مرس یوت هک واال یادص یلو مدوب یرادیب و باوخ یوت زونه نم



. مداد صیخشت

. هدش هزای تعاس ؛ وش دنلب آال -

یتحار سابل اب مرس باالی ؛ مدز رانک منت یور زا ور وتپ و متسشن تخت یور فاص شفرح کرد اب
. درک یم مهاگن هنیس هب تسد و دوب هداتسیا

حاال ؟ مینک عمج و تاه هلیسو میش دنلب رتدوز دوبن رارق هگم ؟! ینک یم مرادیب حاال ارچ یاو -
. متسد زا هشیم ینابصع ومع نز

شاه سابل دمک تمس هب داد یم نوکت اوه یوت ور شتسد هک یروط نومه و تخادنا باال یرس
. تفر

اجنوا راهن هساو مینک تکرح مه ام و میدب ماجنا نومراک رت عیرس مکی ؛ نتفر اه نیا نامام -
. میتسه

تخت ی هبل هب ، دیبوک یم دنت دنت هنیس یوت مندشاپ یا هعفد کی رطاخ هب هک یبلق اب و مدوخ
. مدیشک

؟ میرادن نیشام هک ام میرب یچ اب -

. داد و نم باوج دنوخرچ یم دمک لخاد ور شهاگن رکفتم هک روط نومه و درک زاب و دمک رد واال

. هربب ور ام هک هتشاذگ و نیشام و هدننار نامام -

. دش درگ دوب هدز واال هک یفرح بجعت زا ماه مشچ و مدرک نوزیوآ تخت زا و ماهاپ

؟! نتفر یروجچ نوشدوخ سپ او -

. درک مهاگن نییاپ ات باال زا رود هی هتفر باال یاه وربا اب و تشگرب متمس هب واال

. نتفر اباب نیشام اب مه نامام و اهرتخد . نتفر هدننار اب هتبلا ، نامام نیشام اب اه رسپ -

مهاب تم و تپ هنوتراک نیا لثم ور اه هلیسو عیرس ، دوب هدرک رضاح هبیط هک یا هناحبص زا دعب
و اه هداوناخ ًاعقاو . دموا یم نوماه مشچ زا کشا هک میدوب هدیدنخ ردق نوا ود ره . میدرک عمج

؟! یگدنز رس ندوب هداتسرف ور هچب ات ود هک ندوب هدرک یرکف هچ نوشدوخ شیپ واال دوخ ای

هتشذگ زا واال و هدننار هار وت . میدرک تکرح زیربت فرط هب ، هدننار اب یزاب هرخسم یلک اب هص خال
! اه میدوب اجنوا راهن رس تسرد ، تفر یم دنت مکی حاال ! فوپ . ندز یم فرح مه اب

؛ هنک زاب شارب و رد رادیارس ات دنوم رظتنم قوب ود اب هدننار ، مدیسر ومع غاب هنوخ هب یتقو



. دنوسر ور ام نومتخاس یور هبور ات هدننار . میدش غاب دراو و درک زاب و رد زرف مه رادیرس

بطاخم و نم تخادنا یم هنوخ رد هب یهاگن و درک یم زاب ور شدنبرمک هک یروط نومه واال
. داد رارق

. دایم کمک یارب نومتخاس لخاد ات دننار وگب نامام هب ؛ مرایم ور اه هلیسو هدننار اب نم ورب وت -

مدش هک دراو و متفر رد تمس هب دنلب یاه مدق اب ؛ مدش هدایپ نیشام زا عیرس و مداد نوکت یرس
. درک یا هدنخ دنلب زربلا هک مدرک سالم دنلب

. یدیسر هدامآ هرفس رس هراد تسود یلیخ ترهوشردام هک ایب ودب -

هارمه واال مگب مدرک شومارف هک مدش مرگرس اه هچب اب ردق نوا ؛ متفر نوشتمس هب هدنخ اب
رانک و ندیشک غیج مه اهرتخد و تفگ ییاو یا ومع نز نوشدورو اب . دش نومتخاس دراو هدننار

شهاگن رظتنم و متفرگ زاگ و مبل . دزن یفرح یلو درک مهب یبصع هاگن واال . ندش میاق نپوا
متمس هب دایرف اب واال ، تفر هدننار هک نیمه . مدیسرت یم رایتخا یب و دوبن ملد وت لد ؛ مدرک

. تشگرب

؟ لخاد مایم مراد هدننار اب وگب نامام هب متفگن هگم -

؛ متخادنا نییاپ و مرس و مدیشک تلا جخ دوب هدیشک داد مرس اه هچب ولج هک واال دایرف زا نم
. مدرک یم یبیرغ ساسحا و متشادن هیقب یولج مه نوا یراتفر نیچمه راظتنا

. دش دنلب شیلدنص یور زا مخا اب ومع نز هک هریگب مضغب دوب هدنوم مک

بجاو اه کاس حاال ! یتفگ یم یدموا یم تدوخ یدوب رکف هب هگا ؟! یراد هچب نیا هب راکیچ -
؟ دوب

دوب نییاپ مرس نانچمه نم یلو دیشک شندرگ تشپ هب یتسد و داد نوریب ور شسفن هف کال واال
. مدرک یم نوشهاگن یمشچ ریز و

! هیشوگیزاب لا بند طقف هک مه مناخ نیا باال؛ هرایب ور اه هلیسو هراب هی هدموا نیا ات هگید متفگ -
. دموا یم نوریب ات شاه هدنخ ادص

هرغ مشچ ومع نز ! دوب دوسح ! مدوب هدیدنخ و مدرک یخوش اه هچب اب هک هدموا شروز وگب سپ
. تسشن یلدنص یور هرابود و تفر شهب یلپت ی

. هدشن درس اذغ ات میروخب راهن نایب دینک ضوع و نوتاه سابل نیرب ؛ نک شومت حاال -

سابل هی و مدرک زاب و نودمچ مورآ . مدرک یمن واال هاگن ًال صا ؛ میتفر شقاتا هب واال هارمه
کتک شتسد زا لصف هی اج نیمه هنکمم هشاب زاب مسابل مکی متسنود یم . مدرک منت هدیشوپ



. مروخب

. دنودرگرب شدوخ فرط هب ، مدرک یم رارف شزا شا همه هک و نم تسد اب واال

ور هدنخ رک و ره اه هچب اب یتفر و یدرک شومارف هک متفگ یچ هگم ؟! یدرک مخا هیچ -
؟ یتشاذگ

. مرایب نوریب شگنچ زا و مدوخ مدرک یعس تسد اب

دعب ؟ منکن سالم ینعی ؟ دیشک لوط مندموا ردقچ هگم ؛ یتسه هنوهب لا بند شا همه واال! نک ملو -
ینز یم داد همه ولج هک هراد اوعد نیا . دش مشومارف و مدرک یسوبور اهرتخد و ومع نز اب

؟ مرس

. هراد هگن شاه تسد نیب و نم درک تالش هرابود هشاب مولظم درک یم یعس هک یا هفایق اب واال

. دوبن مدوخ تسد دیشخبب بخ -

. مدرک شهاگن مخا اب و مداتسیا تماص

؟ مدیمهفن یدرک رکف ؛ یتسه یبصع ومع شیپ هنوخراک یتفر هک زور نوا زا وت واال هن -

. درب ورف شاهوم یوت یتسد و درک ملو واال مفرح نیا اب

. مدرک فعض یگنشگ زا میروخب راهن میرب ودب ؛ هدن شک مهوت ! اباب هشاب -

. دیسوب و متروص و تفرگ و متسد . دنوچیپ و نم یروج هی لصا رد و دادن و مفرح باوج واال

حاال! هیچ راهن مینیبب میرب -

واال سرت زا نم ندرک یگدول دنولا و زربلا یچ ره هگید ؛ میتسشن زیم رس و میتفر واال هارمه
! اهرسپ اب ینک یم دنخب وگب ارچ هک هدب ریگ مدیسرت یم بخ . مدز دنخبل طقف

؟ تسین ومع : مدیسرپ ومع نز زا هشب مومت اه هچب یاه یخوش هگید هکنیا هساو

. درک زارد زیم یور تشروخ نتشادرب یارب ور شتسد و تخادنا باال یرس ومع نز

. تشگرب دروخ هوهق هی ؛ دنوسر ور ام هن -

منود یمن هک مینک تحارتسا میتساوخ راهن زا دعب مکی . مدیسرپن یلا وس هگید و مداد نوکت یرس
روتوم هی نوریب سابل اب هک مدید هرجنپ تشپ ور واال مدش رادیب هک باوخ زا ! درب مباوخ یک
؟! دوب هتشگرب و هتفر نوریب واال هک مدوب هدیباوخ ردقچ نم هگم . هنک یم زیمت هراد و گرزب



میاوخ یم آال و نم ادرف زا : تفگ یدنلب یادص اب ؛ دش نلا س دراو واال هک میدوب هتسشن مه رود
. میراذب اپ ریز روتوم نیا اب و زیربت

هگید ادرف نودرگب ربب بشما ور ام هک ندش واال نازیوآ ادلی و ادیو مدب نوشن یشنکاو ماوخب ات
. هشاب آال هساو راذب و تتقو

. درک هراشا دندوب هدش نوزیوآ شهب هک اه رتخد هب شتسد اب و تشگرب مفرط هب هدنخ اب واال

؟ نوشمربب ؛ مهب ندیبسچ هنک لثم یروطچ نک هاگن آال؟ یگیم یچ -

. مدرک دییأت و متخادنا باال یا هنوش ؛ دوب هتفرگ ما هدنخ اهرتخد هفایق زا

. مرادن یفرح هک نم ؛ نوشربب بخ -

. دش دنلب اج زا و دیبوک مه هب ور شتسد ود مه دنولا

. مینیب یم مهاب همه مینیش یم ، متفرگ دیدج یدنه ملیف هی مهام نتفر آال -

ندید ملیف و ندنوم یارب هیقب رارصا لباقم رد ؛ متشگرب نومقاتا هب منم ، نتفر هک اه هچب و واال
سپ هنک متیذا شرس یلک هک دوب رارق و دموا یمن ششوخ مه نیا زا واال ًامتح . مدروآ هنوهب مه

. منکن تسرد مدوخ یارب رسدرد هک مداد یم حیجرت

هدیباوخ مه راهن زا دعب هکنیا اب مدوب هدش دنلب هک حبص زا . مداد اج دمک وت ور همه ور اه سابل
. متفرگ یم شود دیاب مه فرط هی زا . دموا یم مباوخ زونه یلو مدوب

. دموا لخاد شاشب واالی و دش زاب رد هک مدرک یم کشخ متشاد وماهوم شود زا دعب

! مدوخ یابیز رب سالم -

رطاخ هب ؛ منک دروخرب نیگنس رس مداد یم حیجرت و مدوب تحاران واال تسد زا زونه رهظ زا نم
. دموا رت ولج هک مدش ماهوم ندرک کشخ لوغشم و مدزن واال فرح هب ییانتعا نیمه

. ماوخ یم ترذعم ؛ دوب هابتشا مرهظ راتفر منود یم ؟ مزیزع ید یمن باوج آال -

. درک یم مچام مادم و دیشک یم ماهوم یور راو شزاون ور شتسد ؛ درک ملغب و دموا رتولج

! هگید نزن لا ح دض . لا ح و قشع میرب تدوخ و نم ادرف زا هرارق ؛ نک شومت آال! هگید هسب -

هک مدیدنخ ردق نوا مدوب یکلقلق هک منم ؛ درک منداد کلقلق هب عورش شفرح زا دعب هلصاف بال
. دوب هدموارد مکشا

. نکن و راک نیا هگید یلو یتشآ واال! هسب یاو -



. دز ما هنوگ یور ییادص و رس رپ ی هسوب و تشاد هگن شاه تسد نیب مکحم و نم واال

. مزیزع منک یمن رارکت هگید مشچ -

. متخادنا شنوریب یاه سابل هب یهاگن و مدموا نوریب شاه تسد راصح نیب زا

؟ نیدموا دوز هچ واال مگیم -

. درک زاب شندب فرط ود ور شتسد ات ود و تخادنا تخت یور و شدوخ یگتسخ اب

وت نودب هگم . مدموا دوز میدز یرود هی ؛ متفرگ نوشارب ینتسب هی نوبایخ رس مدرب ور اه هچب -
؟ مرب ییاج منوت یم

. دش دنلب زربلا و دنولا یادص هک دز رت دوز و باوخ تعاس ومع نز ماش زا دعب بش نوا

. مینیبب ملیف میاوخ یم ام -

؟ هباوخ تقو هچ االن نامام -

. داتسیا نوشرس باالی دوب هدز رمک هب تسد هک یلا ح رد و درک یمخا ومع نز

. مدیباوخن زونه مدش رادیب هک حبص زا زورما نم نیباوخب ! مینیبب یاال ؛ تسادخ زور مه ادرف -

. میدیباوخ واال ِیلوضف یمک زا دعب مه واال و نم ؛ نتفر نوشدوخ قاتا هب اه هچب زا مودک ره
راهن هساو تفرگ یتوعد و دز گنز سک ره نامام : تفگ ومع نز هب واال هناحبص زیم رس حبص

و نوریب میرب میاوخ یم حبص زور ره آال و نم نوچ نک لوبق ماش هساو طقف ! ینکن لوبق
. میدرگ یم رب بورغ

. تشاذگ زیم یور ور شریش ناویل و داد نوکت یرس ومع نز

. نتسه باوخ رهظ گنل ات تاهردارب و رهاوخ هتفر تدای یراگنا ؛ یگب دوبن مز ال -

. درک کیدزن شاداد هب و شدوخ هدنخ اب زربلا و ندیدنخ ومع نز فرح اب اهرسپ

هشب عورش سرادم ات تقو دنچ نیا میاوخ یم ؛ میدز فرح نیمه نامام هب وت زا لبق مه ام -
. میباوخب تقو رید ات حبص

. داد نوکت یرس فسأت و هدنخ اب واال

شوخ یلک و مینک هدافتسا تصرف نیا زا میاوخ یم آال و نم یلو دینک یم یبوخ راک -
. مینورذگب



. درک واال هب ور و دش دنلب زیم تشپ زا ومع نز

؟ هگید نیایم راهن -

نییاپ ور نوا رت دوز درک یعس و تخادنا باال یرس داد یم تروق ور شا همقل هک روط نومه واال
. هنزن فرح رپ نهد اب ات هدب

. میتسه اجنیا هک تدم نیا وت دینومن ام رظتنم راهن هن -

یط هدایپ هچ روتوم اب هچ ور رهش لک واال و نم میدوب زیربت هک هگید یاهزور و زور نوا هص خال
هک ییاهزور . میدوب هتفر و یتنس و سکول یاه ناروتسر مامت و کراپ ، یزابرهش ، امنیس . میدرک
عیرس واال منک هاگن هیناث دنچ یسابل ای یزیچ هی هب دوب یفاک میدرک یم یدرگ نوبایخ هدایپ
مامت . مرخب ور هدموا مشوخ یچ ره درک یم مروبجم و درب یم هزاغم هب و تفرگ یم و متسد
شهب مبلق هت زا ًاعقاو هک دیشک زان و درک تبحم واال ردق نوا ، تشذگ شوخ ردق نوا اهزور نوا

. مدوب هدرک ادیپ هق عال

هک ییاه بش . ندش یمن اج مه باتک ات هد وت هک دوب هتخاس مارب گنشق تارطاخ ردق نوا
ردق نوا . دوب هدرک قرف لبق یرس اب اهراتفر ؛ میدوب نوتاخ و ومع نز یاه لیماف ی هنوخ نومهم

. متسه روشک یرازو ریزو رتخد ای یصاخ سک مدرک یم ساسحا هک نتشاذ یم مارتحا

و نم یولج یتمیق نارگ یوداک میتفر یم مادک ره ی هنوخ و دوب هداتفا هار هرابود اهوداک رازاب
. دوب هدرک راب و نم یاهوداک نیشام هی طقف تشگرب عقوم هک یروط ؛ نتشاذ یم واال

. میتشگرب اتسور هب هام کی هب کیدزن زا دعب هرخ باال

هک یسک نیلوا ؛ مدرک ضوع سابل دنت دنت ، میگتسخ هب هجوت نودب میدیسر هنوخ هب هک نیمه
ملد یلو میدوب هدرک تبحص ینفلت یراب دنچ تدم نیا وت . دوب مردپ شندید یارب دز یم رپ ملد

. تساوخ یم ور نانیمطا زا رپ و مرگ شوغآ نوا ؛ تساوخ یم و شدوخ

مادم و دوب هدرک شغ هدنخ زا اه هلپ زا ندموا نییاپ و سابل ضیوعت هساو ملمع تعرس زا واال
. دش عنام شادص هک مرب نوریب قاتا زا عیرس متساوخ یم . درک یم مراب فرح

. میرب مه اب راذب رت مورآ ؟! رتخد هتچ آال -

. متشگرب شتمس هب دوب هتفر مهوت ردپ یگنتلد یور زا و رایتخا یب هک ییاه مخا و یگف کال اب

. هگید مرب راذب ؛ ردپ ندید یارب مرادن تقاط هگید نم ! مومح یرب یاوخ یم وت یاو -

. داد نوکت فرط ود هب یرس هدنخ و فسأت اب واال

. مایم متفرگ شود ونم ؛ ورب هشاب -



ترامع زا ، مشاب ششنکاو رظتنم هک نیا نودب دعب . مدز شا هنوگ ور سوب هی و شلغب مدیرپ
لبم یور رد یور هبور هک مدید و نوتاخ ، مدش دراو و مدرک زاب و نلا س رد هک نیمه . متفر نوریب
هک دوب نیا رطاخ هب منود یمن . دوب مرظتنم هک راگنا ؛ دش دنلب لبم یور زا دنخبل اب و دوب هتسشن

. مدیبوک مه هب و ماه تسد قوذ اب یلو هگید زیچ ره ای شمدیدن یدایز تدم

. نوتاخ سالم -

. دیشک شوغآ هب و نم و درک زاب و شتسد ود نوتاخ

. مدوب نوتندموا راظتنا مشچ یک زا ردام ! نیداد شلوط ردقچ ! نوتاخ رتخد سالم -

یوت و مهاگن یرارق یب اب هک مشب ادج شزا داد تیاضر هرخ باال و دیسوب و متروص راب دنچ
. مدنوخرچ ترامع

؟ تساجک مردپ نوتاخ -

. تشاذگ مرمک یور ور شا هگید تسد و درک هراشا اه هلپ هب تسد اب نوتاخ

االن . دایم تقو رید بش هنوخراک هریم حبص . هباوخب مکی تفر نیدرک رید ؛ هشقاتا وت تردپ -
. دنسرب اه هچب ات مباوخب مکی تفگ . هدموا رتدوز امش رطاخ هب مه

. تفر نیب زا متشاد نومندیسر یارب هک یقوذ نوا مامت رایتخا یب و دش نوزیوآ ماه بل

؟ ششیپ مرن االن ینعی -

. درک ییامنهار اه هلپ تمس هب و نم و داد راشف مرمک یور ور شتسد نوتاخ

. مکی هباوخب راذب دوب باوخ هگا نیبب ورب -

. دموا ماه بل یور لگ لثم دنخبل و ندموا شک مه زا ماه بل هرابود قوذ اب

. هن ای هباوخ منیبب مرب راذب نوتاخ هشاب -

مهاگن و مدرک زاب و قاتا رد مورآ . مدنوسر ردپ قاتا رد تشپ و مدوخ و متفر باال اه هلپ زا عیرس
و رد قوذ اب . دندوب زاب شاه مشچ یلو دوب هدیشک زارد تخت یور ردپ ؛ مدنودرگ قاتا لخاد و

. متفر لخاد و مدرک زاب لماک

. مزیزع ردپ هب سالم -

. تسشن تخت یور ، دوب شبل یور هک یکیچوک دنخبل اب ردپ

. منیبب ملغب ایب ؛ مدوخ رتخد رب سالم -



نیا ! دوب شمرگ شوغآ نیا گنت ملد ردقچ ادخ یاو . متفر ردپ شوغآ هب و مدرکن لمأت هگید
دنلب نوتاخ یادص هک میدوب مه شوغآ وت هقیقد دنچ ود ره . مدرک یمن ضوع ایند اب و شوغآ

. دش

! نیدیدن ور هگیدمه هلا س دنچ یراگنا رتخد و ردپ ؟! هنوتربخ هچ -

. داد راشف و متسد و درک هاگن و ماپ اترس دنخبل اب ردپ . میدش ادج مه زا و دیسوب و مرس ردپ

؟! دایم قاچ نم مشچ هب ای هدش قاچ مرتخد نوتاخ -

. مزیزع هدش قاچ نومرتخد : تفگ ردپ هب ور درک مهاگن دنخبل اب نوتاخ

هتفر نوریب ام زا رتولج هک نوتاخ . میتفر نوریب قاتا زا مهاب و تخادنا ما هنوش رود تسد ردپ
. درک ادص ور هبیط دنلب دوب

! هدموا آال ؟ هبیط یدنوم اجک -

. دوب هنوخزپشآ یوت راگنا ؛ دش دنلب رود زا شادص هبیط

. نوتاخ مدموا -

. متشادرب شتمس هب و ماه مدق و مدرک یا هدنخ هک دموا نوریب هنوخزپشآ زا دنفسا و لقنم اب

. دوب هدش گنت ترامع لک و امش و نوتاخ و ردپ یارب ملد ردقچ یاو ؟ یبوخ ؛ نوج هبیط سالم -

هار شکشا و دوب هدش یتاساسحا منوا ؛ مدیسوب ور هبیط تروص مهاتوک رمع وت راب نیلوا یارب
وت و دنوخرچ مرس رود دنفسا تشم هی و درک کاپ شسابل نیتسا اب و شاه کشا . دوب هداتفا

. دنودرگ نوتاخ رس ود مه یخرچ هی رخآ تسد . درک دود دنفسا مه ردپ یارب . تخیر شیتآ

تساوخ یمن ملد ًال صا . متشاذگ شربتس هنیس ور و مرس و متسشن هرفن ود لبم ور ردپ لغب وت
. مدیشک یم ردپ نت یوب زا قیمع سفن راب هی هقیقد دنچ ره ؛ مشب رود ردپ زا مه هظحل هی هساو

. درک یم بوخ و ملا ح مه شرطع

نم یلو تفر شزاوشیپ هب نوتاخ ؛ هدموا و هدش مومت شراک واال هک ینعی نیا و دموا رد یادص
ردپ و نم اب ور یخوش رس دید یروطنیا ردپ لغب وت و نم و دموا هک واال . مدروخن نوکت ماج زا

. درک زاب

هام کی منم ادخ هب ؟ یدیدن هام کی ور واال طقف ؛ ینک ملغب یروجنیا داوخ یم ملد منم ومع -
. ناج ومع مدوبن

. درک زاب دوب دازآ هک ور شتسد یکی نوا و دز یدنخبل واال فرح زا ردپ



! دوسح ی هتخوسردپ ؛ ملغب وت ایب مه وت -

اب واال تقو رید ات . میدروخ مه رود و ماش و هنوخ میدرگرب واال و نم تشاذن نوتاخ بش نوا
وت واال و نم دش یم شاک . میدیدنخ نوشرفنود یاه فرح زا ردپ و نم و درک یخوش نوتاخ

نیمه هب نتشگرب ملد حاال ، مرب ترامع نیا زا دوب موزرآ هک ینم ؛ مدینوم یم نوتاخ ترامع
مومت و مشاب ردپ رانک رتشیب تساوخ یم ملد . تساوخ یم و ترامع نیا یاه مدآ و ترامع

. منک ناربج ور اه لا س نیا یاهدوبمک

و متسد تیدج اب واال یلو مدرک یریگ هناهب و مدز قن نومدوخ ترامع هب تشگرب عقوم یتح
. تفرگ

هک میریگب میمصت نومدوخ هساو و میشاب لقتسم هک میریگب دای دیاب حاال زا ؛ مزیزع هش یمن -
. میشوپب یچ ، میروخب یچ ، میشب رادیب یک ، میباوخب یک

زیربت هک هام کی نیا وت ور ومع ارچ . تفر یم رژه مرس وت یروجدب یرکف هی باوخ عقوم بش
؟ شمدوب هدیدن رتشیب راب راهچ ای هس دیاش میدوب

؛ میدوبن هنوخ راهن مهام و دایم راهن تفگ ومع نز و متفرگ و شغارس ومع نز زا مه یراب دنچ
نیا دییات مه دوب هدرب ناروتسر هب ور اه نوا ومع یراب دنچ مدوب هدینش اه هچب زا هکنیا

هتفرگن ومع زا یغارس یلو دوب هدیسرپ واال و نم زا ور همه غارس بشما ردپ یتح . دوب عوضوم
. دوب

بش ات و متفر یم نوتاخ ترامع هب هناحبص زا دعب نم یلو دوب هتشذگ نومندموا زا زور ود
. میدوب مه رود و دموا یم منوا ، متسه اجنوا دیمهف یم یتقو مه واال هتبلا . مدوب اجنوا

یاهراک و مان تبث ییاهن یاهراک یارب ، دنولا و زربلا اب واال . مدوب نوتاخ ترامع هک دوب موس زور
زورما یلو دموا یم ترامع هب راهن یارب ردپ ، مدوب هتشگرب یتقو زا . دوب هتفر رهش هب یصخش

. دوب هدموین زونه

تعاس هب یهاگن نوتاخ . هشکب مه وراذغ ات میدوب ردپ رظتنم طقف و دوب هدیچ و زیم هبیط
. درک هبیط هب ور و تخادنا

. دایب هسر یمن زورما الن درا اًال متحا ؛ میروخب ام شکب اذغ هبیط -

هک شقاتا هب دوب هتفر مه نوتاخ . مدرک یم عمج و زیم هبیط کمک هب متشاد ، میدروخ هک و راهن
و باقشب رت دوز نم هک میدیشک راک زا تسد ود ره . دش دنلب نفلت یادص هک هروخب و شاهوراد

. مدرک دنلب هبیط یارب و متسد و متشاذگ زیم یور



. نیدب ماجنا نوتراک امش ؛ مدیم باوج مریم نم -

. متشادرب ور یشوگ و متفر نفلت زیم تمس هب دنلب یاه مدق اب

. دییامرفب ؟ ولا -

. دیسر مشوگ هب یغولش نیب مناخ هی یادص

؟ دنمهرف یاقآ لزنم -

. متشادرب یمدق نارگن و مدز رمک هب و متسد بجعت اب

. دییامرفب هلب -

. دنمهرف الن درا مسا هب ، میراد یفداصت هی ؛ مریگ یم سامت ناتسرامیب زا نم -

قاتا زا هزات هک نوتاخ . مدش نهپ نیمز یور و دش یلا خ ماپ ریز طقف ! تفگ یچ مدیمهفن هگید
. تفرگ متسد زا ور یشوگ و مفرط دموا عیرس دید هک و نم لا ح ، دوب هدموا نوریب

ادص و مردپ مسا و دز یم و شدوخ طقف ؛ دوب نم زا رتدب شعضو منوا نوتاخ ندز فرح زا دعب
سح و ندوب حضاوان مشوگ یوت اه ادص ؛ متشادن مفارطا زا یتسرد کرد راگنا ... نم و درک یم

. منک طوقس هک هراد ناکما هظحل ره و ماه ربا یور هک مدرک یم

. نتفرگ و نوتاخ و نم رود نوساره هدیرف و هبیط

؟ دز گنز دوب یک ؟! نوتاخ هدش یچ -

ورب : تفگ هدیرف هب ور لا ح نومه اب . هنزن و شدوخ هک هریگب و نوتاخ یاه تسد تشاد تالش
. رایب دنق بآ ناویل ود هی

. درک یم هلا ن و دز یم و شدوخ تسد هی اب زونه نوتاخ . شاج رس تشاذگ ور یشوگ دعب

. هنک یم قد هراد نوتاخ ایب ؛ میدش بارخ هنوخ ایب وگب الن سرا هب نزب گنز ! مدش تخبدب هبیط -

ی هنحص هب اه گنم و جیگ لثم نم و دوب هتفرگ شا هیرگ همهفب ور ارجام هک نیا نودب هبیط
. مدرک یم هاگن مور هبور

. داین شیپ نوتارب یلکشم الل منوبز باال هریم نوتراشف االن دیندزن نوتدوخ امش نوتاخ مشچ -

. دز یم گنچ ور شرس یولج یاه سیگ تشحو اب و دز سپ ور هبیط نوتاخ

! هداتفا سک یب ؟ ناتسرامیب هشوگ هداتفا مشوگ رگج هک رت دب نیا زا لکشم ؟! هبیط یگیم یچ -



منهد وت روز هب شدوخ مه ور یکی و هبیط هب داد ور یکی . دموا دنق بآ ناویل ود اب هدیرف
! دوب هدرک فداصت مردپ ! مدوب هدش الل ... مدوب هدش هکوش . تخیر

من ال درا االن ، هدشن یزیچ یدینش هابتشا هگب مدرک یم سامتلا نوتاخ هب ماه مشچ اب شا همه
؟! دایب مردپ االن دوبن رارق هگم ؟! دز یم و شدوخ ارچ نوتاخ سپ . دایم

. دش رت دیدش شا هیرگ و داد نوشن و نم هبیط هب هک دید و مزور لا ح نوتاخ راگنا

. دینک مورآ مه و رتخد نیا . تسین ترامع نیبب لوا الن سرا هب نزب گنز نک لو و نم -

نز یارب دنت دنت هبیط . هتفر زیربت هب الن سرا ومع دوب هتفگ ومع نز هک دز گنز ترامع هب هبیط
. میرب ناتسرامیب هب هک هتسرفب ور هدننار تساوخ ومع نز زا ؛ هداتفا یقافتا هچ داد حیضوت ومع

اب دید ور ام ات . تشادن ام زا یمک تسد شلا ح منوا یلو دموا تقو هچ ومع نز منود یمن
. درک هبیط هب ور تشادن گنر هک یتروص

. ناتسرامیب میرب نومدوخ . رایب سابل آال هساو ورب مه وت هدیرف ؛ نوتاخ هساو رایب سابل ورب -

مکی ومع نز . مشب نیشام راوس درک کمک یسک هچ ، درک منت سابل یسک هچ تسین مدای ًال صا
. تفرگ شریذپ زا و ردپ غارس ، میدوب نویرگ و جیگ نوتاخ و نم و میدیسر یتقو ؛ دوب رت طلسم

. هلمع قاتا نوترامیب : تفگ شریذپ هک

هدرک ادیپ و مردپ هزات نم ؛ متسشن نیمز یور و لمع قاتا رد مدیسر یروطچ ًال صا منود یمن
! مدوب هدشن ریس شزا زونه هک نم ! شمداد یم تسد زا هرابود متشاد دوز هچ ، مدوب

یاپ مه ناتسرامیب میدوب هدموا یتقو زا نوتاخ و نم ؛ ندموا مه واال و الن سرا ومع بورغ ات
. دز یم شدوخ نوتاخ و میدرک یم هیرگ مه

فرح متسنوت یمن ًال صا ؛ دوب هدرک ریگ مولگ یوت یگرزب ی هدغ نم و دزیم و شدوخ نوتاخ
. منک ادص و مردپ ؛ منزب غیج تساوخ یم ملد . متخیر یم کشا ادص یب طقف ، منزب

ریگ یگدنز و گرم نیب راگنا ؛ تشادن یا هدیاف یلو دز یم هبرض متروص هب هتسهآ یراب دنچ واال
تسود رتشیب ور یربخ یب . هرطخ یوت شنوج مردپ هک منک لوبق متساوخ یمن و مدوب هدرک

. متشاد

شوه هگید هک و نم و درک ادص ور راتسرپ ود ینارگن و سرت اب ، تسین شوخ ملا ح دید هک واال
طقف . نتشاذگ تخت یور و ندرک مدنلب ور داتفا یم مه یور تشاد ممشچ و متشادن یساوح و

. مدیمهفن یچیه هگید و مدرک سح متسد وت یمک شزوس

ور زیچ همه هک ردق نوا هن یلو ؛ مدوب جیگ زونه . دوب هتسشن مرس باالی واال مدرک زاب هک مشچ



تخت یور زا مدرک یعس یرارق یب اب . متسشن تخت یور خیس مداتفا هک ردپ دای . منک شومارف
. مایب نییاپ

. مردپ یاو ... مردپ -

مخا اب . هریگب و نم یولج تسنوتن مه واال هک دوب عیرس ردقنوا مراک ؛ مدموا نییاپ تخت زا
. هشب منتفر زا عنام درک یعس و تفرگ و متسد

. تسین بوخ تلا ح نیشب آال؟! ینک یم راکیچ -

. مداد شله بقع هب و مدز سپ ور واال تسد هیرگ و دب لا ح اب

. مردپ شیپ مرب ماوخ یم ؛ نک ملو -

هدش یبصع ؛ دوبن تفاطل زا یربخ شنحل و اه فرح یوت راب نیا و تفرگ و متسد واال هرابود
! دوب

. ورب دعب ؛ نرایب رد و مرس منک ربخ راتسرپ نیشب مگیم -

. مدش نوزیوآ شوزاب زا هیرگ اب راب نیا نم هک هشب در مرانک زا تساوخ یم

؟ هروطچ شلا ح مردپ وگب ؛ راذن ماهنت واال هن -

مشب مورآ مکی دیاش ات داد هیکت شدوخ هب و نم و تخادنا ماه هنوش رود تسد یتحاران اب واال
. تفر یم یهایس یتحاران زا ماه مشچ یولج نم یلو

. نکن تیذا و تدوخ ردق نیا آال؛ هبوخ -

. مداد هیکت واال ی هنیس هب و مرس ، دوبن منت یوت ینوج هک یلا ح رد و متسب و ماه مشچ هیرگ اب

. منک یمن رواب شمنیبن ات نم ؟! زونه هنز یم روش ملد ارچ سپ واال! وگن غورد -

. دش دنلب واال یبصع دایرف هک مدیشک نوریب متسد زا و بسچ اب و نزوس اباهم یب

دعب ، دایب راتسرپ نومب مگیم ! شزا دایم نوخ یروطچ شتسد هاگن ؟ ینک یم راکیچ هنووید -
. میر یم مهاب

یم سح متسد قاس یور هک ینوخ ای ، دوب هدیچیپ متسد یوت هک یدرد هب هجوت نودب و هیرگ اب
. مشب در واال رانک زا مدرک یعس و مداد نوکت رس ، مدرک

. مدروآ شرد مدوخ ؟ راکیچ دایب راتسرپ ؛ ماوخ یمن نک ملو -



متسد ، متسین میقتسم یطارص چیه هب دید هک واال . متشاذگ متسد یزیرنوخ یور لا متسد هی دعب
ندوب انشآ شدارفا هک ییاج هب و میدش در ییورهار زا واال اب . درب نوریب شدوخ اب تفرگ و

. ندوب هتسشن یلدنص یور ومع و ومع نز و نوتاخ . میدیسر

ومع تمس هب و متروص یرارق یب اب . مدرکن لخاد هب یهجوت نم یاو یا هشیش هرجنپ هب مدیسر
. مدنوخرچ

؟ هقاتا مودک وت ؟ تساجک مردپ سپ -

. دنودرگرب هشیش تمس هب و تشاذگ ما هنوش یور و شاه تسد واال

. ینیب یم ور ومع ینک هاگن ور اجنوا -

یادص . هشیش هب مدنوبسچ و مدوخ هدارا یب ؛ مدید گرزب ًاتبسن هشیش هی . مدرک لا بند و شتشگنا
باال هاگتسد دنچ هک مدرک یم هاگن یدرم هب طقف . دوبن مهم مارب ینعی ، مدینش یمن و فارطا یاه

هیرگ هب مدرک عورش و دش یلا خ شندید زا ملد هت . دوب لصو شهب هک هلول دنچ و دوب شرس
. مدرک یم ادص و مردپ و مدز یم و مدوخ ؛ ندرک

یمن مهب شروز ، مدوب هدش یشحو ردپ عضو ندید زا نم یلو هریگب و ماتسد تشاد یعس واال
. تفرگ واال تمس هب ور شا هگید تسد و دز شوناز یور هیرگ اب نوتاخ . دیسر

هیرگ ادص یب دینش و ربخ هک زورید زا ، هنک هیلخت و شدوخ راذب ؛ شاب هتشادن شیراک واال -
. هدرک

نوتاخ تمس هب ور شتروص زا یمکی ، هراد هگن و نم درک یم یعس صرح اب هک یروط نومه واال
. دنودرگرب

. هنزن و شدوخ مگیم ؛ مراد شراکچ هنک هیرگ بخ -

شتسد و دموا ولج ومع ؛ مداد هیکت شهب ادص یب ی هیرگ اب نم و هنک راهم و نم تسنوت هرخ باال
. تشاذگ واال ی هنوش یور ور

. دیرب مه امش نوتاخ ... هرادن یا هدیاف شندنوم اجنیا ؛ هنوخ شربب -

. مداد نوکت فرط ود هب و مرس یتحاران اب و مدش ادج واال زا نم ومع فرح نیا اب

. منومب ردپ رانک ماوخ یم ، مریمن اج چیه نم -

. تسشن یلدنص یور و تخادنا باال یرس مه نوتاخ

. منوم یم اجنیا منم ؛ منک یم قد منیبب و الن درا یلا خ یاج هنوخ مرب -



. درب مهوت و شاه مخا ینابصع ومع

! دایب شوه هب یک تسین مولعم ، هتفر امک وت ًال عف الن درا مگیم ؛ هنوخ دیرب ! دینکن ثحب نم اب -

االن نیمه نم ؟! دایب شوه هب یک تسین مولعم هک یچ ینعی ؛ دش رتشیب ما هیرگ ومع فرح اب
هریخ شتروص هب و مدرک دنلب واال ی هنیس یور زا و مرس یسح یب اب ! متساوخ یم و مردپ

. مدش

واال؟ یچ ینعی امک -

. داد و مباوج یمحر یب اب ومع واال یاج هب

. هنومب عضو نیا وت دبا ات ای هگید لا س هی ای هگید زور هی ؛ دایب شوه هب یک تسین مولعم ینعی -

سرت زا متشاد هک ینم و تشاذگ مندرگ تشپ و شتسد ومع فرح زا دوب هدش یبصع هک واال
. داد هیکت شدوخ هب و مدرک یم شغ

؟ ینیب یمن و شلا ح ؟! تساه فرح نیا نتفگ تقو االن ردپ -

دوجو هب عضو زا ال صا هک راگنا ؛ درک ورف شبیج یوت و شاه تسد و تخادنا باال یا هنوش ومع
! هشابن تحاران هدموا

؟ دینک نوهنپ شزا نیتساوخ یم یک ات ؟! هن ای همهفب دیاب هرخ باال -

. دیرب مه امش نوتاخ : تفگ نوتاخ هب ور دعب

یلا خ هب مه زاب یلو درک کاپ لا متسد اب ور شا هنوگ یور یاه کشا و تخادنا باال رس نوتاخ
. نتشگرب نوشدوخ

. مریمن ییاج نم هن -

. دنوخرچ ام ی همه تروص یور ور شهاگن ثکم اب دعب و درک یفوپ ومع

دینک روج و عمج و نوتدوخ . تسین مز ال ًال عف نومندنوم اجنیا ؛ میریم همه دینک عمج ًال صا -
ود یکی ره مه مدوخ ؛ دننز یم گنز مهب نتشاد یراک ناتسرامیب هب مداد نفلت هرامش ... میرب

. مسرپ یم و شلا ح منز یم گنز تعاس

. داد رارق بطاخم ور واال تلا ح نومه وت . درک شدنلب روز هب و تشاذگ نوتاخ لغب ریز تسد دعب

. شرایب ریگب و تنز تسد -

. دیشک و تفرگ و متسد واال روز هب



. میایب نراذ یمن هگید . ننک یم نومنوریب دایم راتسرپ آال؛ میرب -

. میتشگرب اتسور هب و میدش نیشام راوس همه ومع رشت و واال رارصا اب

نم زج هب ! دوب هدموا مزور هب هچ ، ردپ ندیدن مغ زا هک مگن ؛ مبارخ زور و لا ح زا مگن هک یاو
دوب هدش نوتاخ و نم راک . دوب ندرک هیرگ مراک زور ره ، ندوب نوغاد همه ترامع یلا ها و نوتاخ

. ندرک هیرگ راز راز و ندرک هاگن ور ردپ هشیش تشپ زا و نتفر ناتسرامیب هب زور ره و یزابجل
. دش زاب دوب هدرک مامت مقح رد رمع کی ور یدرمان هک ینوتاخ یارب منهد لفق نیب نیا یتح

نم . هداتفا تخت یور یروجنیا شمراد هک حاال ؛ شمتشادن و دوب مردپ لا س دنچ نم نوتاخ -
؟ مردپ دایمن شوه هب ارچ نوتاخ ؟ منک راکچ

. مداد همادا ماه فرح هب هگ یمن یزیچ مدید یتقو ؛ تخیر یم کشا نوتاخ و مدز یم فرح نم

یم و مردپ نم ؟! هروخ یمن نوکت ارچ ؛ تخت یور هداتفا ردپ تسه هتفه کی زورما نوتاخ -
هب . هدش گنت شاه ینوبرهم ی همه ، شادص نت ، شندرک لغب ، شاه هدنخ هساو ملد نم ؛ ماوخ

. شمنیبب یروجنیا مرادن تقاط هگید ادخ

. داد راشف شدوخ هب و نم و دیسوب و مرس ؛ درک هقلح منت رود و شتسد و داتسیا مرانک نوتاخ

افش هکلب شراهطا همئا و ادخ هب متسب لیخد طقف دایمنرب متسد زا یراک ! ما هچب هساو مریمب -
یبات یب ردق نیا . ادخ هب نک سامتلا ؛ نک اعد ، هیرگ یاج هب مهوت . مارب ناوخب ادخ زا و ما هچب

ره دموا هک شوه هب مایم مدوخ . نم اب ایب تفین هار زور ره ؛ ردام هراد هانگ ترهوش ، نکن
. مدیم ربخ وت هب لوا ، دوب هک یتعاس

. مد یم ناکت تسار و پچ هب « هن » ی هناشن هب ار مرس عیرس و مش یم ادج وا زا سرت اب

مایم نم هک هرادن یطبر چیه واال هب دعب ؛ ادخ هب مریم یم منیبن و مردپ نم ینعی نوتاخ یاو -
. مردپ شیپ

. داد له شتمس هب و نم تسد اب و درک دوب هداتسیا ام زا هلصاف اب هک واال هب ور نوتاخ اما

. اجنیا دایب هتفیب هار نم لا بند زور ره راذن -

. دز هنیس هب تسد و درب مهوت و شاه وربا صرح اب واال

؟! این مگب آال هب یروطچ نم دعب ؛ نیتسه زابجل نوت هون و امش -

. دیشک ولج و دوب هتفر بقع شرس یور هک یرسور و داد نوکت یرس نوتاخ

؟ تسین رتهب یروجنیا ، میایب یتبون راذب متفگ آال هب -



! هشاب قفاوم یلیخ عوضوم نیا اب هک راگنا ؛ دش زاب مه زا شاه مخا و تخادنا باال یا هنوش واال

. دایم شوه هب دوز مهومع هللءاش نا ! هنک لوبق آال هگا همادخ زا هک نم -

یراگنا هک ترامع راوید رد و مدنوم نم . تفر ناتسرامیب هب ییاهنت نوتاخ زور نوا یادرف زا
شفرح رس هکنیا نودب ؛ دوب هتفر مهرس تشپ نوتاخ هک دوب زور ود . ندرک یم ما هفخ نتشاد

. میرب یتبون هک هنومب

فرح زا ؛ ترامع ندوب هدموا اهرتخد و ومع نز اما دایب مندید هب یسک متساوخ یمن ًال صا
. تساوخ یم ییاهنت ملد ، مدش یم تیذا مه نوشندز

و ندرک ثکم ؛ مدش اپ اج زا هک ندز یم فرح دنت دنت اه نوا و میدوب هتسشن اه یلدنص یور
. مداد نوکت ومع نز یارب یرس هک دش هدیشک نم تمس هب نوشمه هاگن

. هشب رتهب ملا ح هکلب منزب مدق مریم مکی -

متسد قاس یور و شتسد دوب هتسشن مرانک یلدنص یور نوچ و دز نم یور هب یدنخبل ومع نز
. دیشک

. میرب دیاب مک مک مه ام مزیزع ورب -

؛ مداتفا هار مک مک . دوب هتفرگ و غاب هنوخ مامت رود هک دوب کیراب هار هی ؛ نوریب مدموا ترامع زا
نیا ًال ومعم . مدینش ندز فرح یادص هک مدوب ومع ترامع کیدزن و متشذگ نوتاخ ترامع زا
رود هب دوب هدیچیپ کچیپ و دوب دایز و تخرد ردق نوا نوچ ؛ درک یمن دمآ و تفر یسک تمسق

. هنیبب و فرط تسنوت یمن و صخش نوا یتشاد هلصاف یسک زا تخرد جنپ هگا هک اه تخرد

یادص نم هک دش یمن ثعاب نیا یلو دوب هتفرگ و غاب لک نوشادص اه کالغ و دوب رهم موس مود
. مدینش یمن و ماه مدق یادص مه مدوخ هک ردق نوا ؛ متفر ولج مورآ مورآ . مونشن ور ندز فرح

. دیسر یمن مه رتم هد هب ادص اب ما هلصاف

دنلب ومع داد یادص هعفد کی ؛ دموا یمن انشآ مارب مود درم یادص یلو متخانش ور ومع یادص
. دش

یسک هب تفم ای لوپ نم وگب مه اهروخ تفم نوا هب ؛ مرادن باصعا هزور دنچ نم یدمحا نیبب -
. ندادن ماجنا تسرد ور مدوب هتساوخ نوشزا هک یراک نوچ . مد یمن

. دش دنلب شادص یمان یدمحا

. هدوب ایند هب شرمع ناخ الن درا ؛ نداد ماجنا تسرد و نوشراک اه نوا اقآ -

؟ نشکب و مردپ هتفگ شفارطا یاه قامچلق هب ومع ینعی !؟ مدینش یم یچ ادخ یاو ... دز مکشخ



. دش دنلب یدمحا یادص هرابود هک مدرک یم مرگ هجنپ و تسد تهب و سرت نیب متشاد ؟! ارچ

. دننک یم تسرد لکشم نم یارب هنرگو اه مدآ نیا هب نیدب لوپ دینک ییاقآ نیایب -

. دش دنلب شادص ثکم اب و داد نوریب ادص رپ ور شسفن یگف کال اب ومع

. نیشکب شرتخد هساو بوخ و تسرد یزاس هنحص هی راب نیا هک مدیم لوپ طرش هی هب -

؟! ندوب یک هگید اه نیا ؛ داین رد مادص ات متشاذگ منهد یور مکحم و متسد

؟ تسین نوتسورع شرتخد هگم ؟! اقآ شرتخد -

نون فیح نوا مدز گنز . نیشاب منفلت رظتنم هتفه رخآ . هشابن اهراک نیا هب تراک وت : تفگ ومع
. دننک مامت ور هرتخد راک نایب یگیم ور اه

نتساوخ یم ینعی ... ینعی ؛ دایب نوریب ما هنیس زا دوب هدنوم مک ومع یاه فرح ندینش اب مبلق
؟! نشکب و نم

. میتفا یم ریگ نومهب هنک یم کش سیلپ میرایب هرتخد رس یی بال هگا ؛ دینک ربص مکی اقآ -

هرتخد ، ندب نوشن منج نوشدوخ زا وگب نوشهب مه یکی ؟! نیتفیب ریگ ارچ : تفگ رشت هب ومع
. هدرک یشکدوخ شردپ عضو یتحاران زا ینعی هک نیدب و شبیترت یروط هی ، تسین بوخ شلا ح

هنکب یراک نیچمه دموا یمن شلد مه نوا یتح ؛ دش هارمه سامتلا مکی اب راب نیا یدمحا یادص
... مدوخ یومع یلو

. دینک ربص مکی ؛ میتفا یم ریگ هللو هب اقآ -

. درب باال ور شادص ومع

زا و شدوخ هشب روبجم هک ینک شیراک هی ؟! یباسحان درم ینز یم تیرخ هب و تدوخ ارچ -
مه سیلپ هک هسیونب یزیچ هی نیدب شلبق یلو هنزب راد و شدوخ ای ، نییاپ هنک ترپ مود هقبط

؟ مدب نوتدای دیاب نم مه ور اه نیا ینعی . نوتهب هنکن کش

هک اه نوا هب منوسرب هدب یلوپ هی طقف ؛ نوشهب مگیم ور اه شرافس همه اقآ مشچ : تفگ یدمحا
. ندب ماجنا رتزیمت و نوشراک

یراگنا ؟! یدج یلیخ ؟! هشکب تساوخ یم مه و نم ومع ینعی ؛ دموا یمن نوریب سرت زا مسفن
. داد یم یدمحا تسد هب و تشون یم کچ تشاد ومع

یاو یلو مدیم مه و لوپ یقاب ، دش مومت نوشراک ؛ متشون و غلبم نیا باسح للع یدمحا نیبب -



سامتلا هک مرایم ترس هب یی بال ! ندن ماجنا تسرد و راک الن درا هیضق لثم هگا یدمحا تلا ح هب
. ترمع رخآ ات هدب تتسد بآ ناویل هی یکی ینک

. دش ضوع شلا ح هک دوب هدید لوپ ؛ دش دنلب نانیمطا اب راب نیا یدمحا یادص

. مریم نوشهارمه مه مدوخ هعفد نیا اقآ مشچ -

. هدیدن ور وت یسک ات ورب کیچوک رد زا : تفگ یدمحا هب ومع نوشاه فرح ندش مومت اب

. دش یم رود اجنوا زا تشاد هک دموا مه ومع یاپ یادص ، یدمحا نتفر زا دعب هقیقد دنچ

و متسد هک داتفا مدای هزات ؛ مدوب هتفرگ یگفخ تلا ح و دوب هدش رس مندب اه فرح نیا ندینش اب
. مشکب قیمع سفن دنچ و مرادرب منهد ولج زا

واال هب ؟ مدرک یم راکیچ دیاب حاال ؟! هشکب و مردپ هک هدرک ریجا مدآ ومع ینعی ! دش یمن مرواب
رواب ًال صا هک نوا یاو ؟! متفگ یم نوتاخ هب . هنک رواب و نم یاه فرح ًارمع واال ! هن ؟! متفگ یم

؟! متفگ یم دیاب یسک هچ هب سپ . هدب ربخ همه هب هنکمم یتح ؛ هنک یمن

نم هب یتح رشب نیا الن! درا رتخد ایادخ ؛ داتفا یم مدای هنود هنود ور ومع یاه فرح تشاد هزات
! نشکب و نم هرارق هتفه رخآ ینعی ؟ یچ یارب هخآ یلو ؛ هنک یمن محر مه

و تسرد یاذغ هک تدم نیا وت ًاصوصخم . متشادن نداتسیا یان ؛ متسشن نیمز یور ندرم رکف زا
مدوخ و مردپ زور لا ح هب و مداد هیکت تخرد هب و مرس . مدروخ یمن ردپ هصغ زا مه یباسح

. مدرک هیرگ

نیا منود یمن . مدش دنلب روز اب و متفرگ تخرد هب و متسد یتخبدب اب ؛ تشذگ هک هقیقد دنچ
ماهاپ یسح یب و شزرل زا راب کی مدق دنچ ره نوچ . مدرک یط هتعاس دنچ ور هار هقیقد تسیب

. ندوب هتفر اهرتخد و ومع نز هک مدیسر یتقو . مدروخ یم نیمز

. دز یا هبرض شتروص هب ینارگن و سرت اب ، دید و نم ات هبیط

؛ مرب تنوبرق ایب ! هتفرگ کاخ ور نوتاپ ات رس ! نیدش یلکش نیا ارچ مناخ آال هدب مگرم ادخ -
ور اهرتخد و مناخ نتفر . دنسر یم االن مه هداز ناخ ؛ مرایب سابل نوتارب ، نیریگب یشود هی نیرب
متفر مناخ آال ًامتح دینیچب و زیم نتفگ هداز ناخ ؛ ندنومن ماش مدرک رارصا یچ ره . دننوسرب

. میدرگ یمرب مهاب نوشلا بند مریم . نتسه نوشردپ قاتا وت نوتاخ ترامع

ومع تسدمه مه واال رگا هک یاو ؛ دوب هداتفا زرل هب رتشیب ماهاپ و تسد نم و دز یم فرح هبیط
یکی هب تسد ومع اب ًامتح هرآ ؛ دوب هدش یکی هب تسد نوتاخ اب هک یرس نوا لثم ؟ یچ هشاب

؟ مربب هانپ یک هب ! منک راکیچ ایادخ ! ندرک



تعاس نوا هک هتسرف یم هایس دوخن لا بند ور واال تفگ ومع نوچ ؛ تسین ومع اب واال ! هن اما
تسد مه هک مدرک یم مهتم ور واال هقیقد ره ! مدوب جیگ جیگ . هنوسرب هنوخ هب و شدوخ هنوتن

! هطلغ ای تسرد یراک هچ متسنود یمن . مدرک یم هئربت و نوا مدوخ هرابود دعب ، تسه ومع

هک مرب ییاج هی و مدب تاجن هیقب دیاش و ومع تسد زا و مدوخ دیاب هک متسنود یم و نیا طقف
مه رانک دوب هتشگرب هنوخراک هب ردپ یتقو زا و زیچ همه ، مصقان لقع اب . هسرن نم هب ومع تسد

. تسه مردپ لا وما و هنوخراک لا بند شمشچ ومع مدش نئمطم و مدیچ

مساوح یلو ، تخادنا یم منت هب زرل و تخیر یم مرس یور درس بآ و مدوب هداتسیا شود ریز
دوبن و ومع تسد زا و مدب ماجنا یراک هی هک متشاد تقو هتفه رخآ ات طقف نم . دوب هگید یاج

! دوب واال ؛ دروخ رد هب هبرض دنچ ؟ اجک اما ؛ منک رارف ترامع زا واال

تعاس هی ؛ هشیم درس اذغ هگید ایب ؟ مومح وت تقو همه نیا ینک یم راکیچ ؟ یبوخ مزیزع آال -
. یایب هک متسشن رظتنم

مدوخ تدم نیا وت هتبلا ؛ هتفیب کش هب و هشب مبارخ یحور عضو هجوتم واال متشاذ یم دیابن
یلک و دوب هدرک مکرد تدم نیا وت واال ییادخ . متشادن ردپ تباب زا یتسرد یحور لا ح مه

. درک یم و ملا ح تیاعر

تخت یور قاتا وت واال ؛ مدموا نوریب نت هب هلوح و مدرک زاب و مومح رد ، دش مومت هک مراک
مدوب نئمطم هک ماه مشچ یور زا شاه مشچ و داد باال ور شاه وربا ، دید هک و نم . دوب هتسشن

. دروخن نوکت ندش خرس

! مامح تعاس مناخ آال -

یپ معضو ندوب یداع ریغ هب راگنا واال ؟! دموا یمن مفرح ارچ ؟! مدرک یم شهاگن زب لثم ارچ
. دش دنلب شاج زا یزیر مخا اب هک درب

. ممناخ یشیم ضیرم یرب شیپ یروطنیا ؟ یرایم راشف تدوخ هب همه نیا ارچ ؟ مزیزع هتچ آال -

… منود یمن ! تشادن یریصقت هک واال اما دموا یم مدب مه واال زا هگید ؟! دوب هدش مگرم هچ
و هداز ردارب نوج دصق مه حاال و هشکب و شردارب تساوخ یم هک دوب یدرم رسپ هرخ باال

. تشاد و شسورع

. تفرگ و متسد و مفرط دموا و دش دنلب اج زا ؛ منک یم شهاگن طقف و مداتسیا زونه دید هک واال

؟! ینک یم مهاگن و نم یداتسیاو ارچ آال -

یگف کال اب و مدروآ نوریب شتسد زا و متسد . شاب مکحم مکی آال هتچ ! دیمهف یم واال دیابن هن ! هن
. مدیشک مینوشیپ هب



بوخ مدیم لوق شدعب ادخب ؛ هدموا شوه هب ردپ ندب ربخ داوخ یم ملد طقف ؛ تسین میزیچ -
. مشب

یمن و شلغب هگید ؛ مرایب نوریب شلغب زا و مدوخ مدرک یعس هلصاف بال نم یلو درک ملغب واال
رانک و درواین مور هب یزیچ متکرح زا واال . دش یم دب ملا ح مه ینتفرگ و متسد یتح . متساوخ

. تفر

. یروخ یم امرس االن شوپب مرایب سابل تارب نیشب ایب -

. متشادرب مدق دمک تمس هب و متخادنا باال یرس

. مایم االن منم نییاپ ورب وت . مشوپ یم سابل مدوخ ؛ داوخ یمن -

. دز هسوب مرس یور ، مندرگ رود شتسد تخادنا اب و دموا متمس هب واال

همه هرابود هللا. ءاش نا هشیم بوخ ومع . یمناخ ریگب مکحم و تدوخ ؛ مزیزع نک یروبص مکی -
. مزیزع هشیم لبق لثم یچ

واال هب هک دوب یهار هی شاک ؟ هدرک رداص و نم لتق روتسد زورما شردپ هک تشاد ربخ هچ واال
. دوب هدرک مل ال یروجدب سرت یلو مسرت یم تردپ زا هک متفگ یم

ومع ، ممناخ ، مزیزع نتفگ اب واال ؛ متسشن ماش زیم رس ششهاوخ هب و مدیشوپ سابل واال کمک اب
نم و نلا س وت تفر واال اذغ زا دعب . داد مدروخ هب اذغ قشاق دنچ روز هب ، هش یم بوخ شلا ح

. تفر یم اج رازه مرکف یلو دوب هبیط هب ممشچ ؛ رکف وت متفر یلدنص هشوگ

یارب مدوخ ؛ منکن کیرحت مه ور واال کش هک منک راتفر زور دنچ نیمه لثم متفرگ میمصت هرخ باال
کی نیا لثم ، تشادن مراک هب یراک واال باوخ عقوم بش . مدرک یم یساسا رکف هی دیاب مدوخ
مرکف و متشاد راک مدوخ اب مدوخ بشما زا هک دوب اج نیا لکشم یلو دوب هتشذگ هک یا هتفه

. دوب نوشیرپ

ماه تشگنا اب ؟! تس هبنش دنچ زورما مدیسرپ یم مدوخ زا یه ، مدرک زاب مشچ هک حبص زا
. مراد تقو زور هس نم کال مدیمهف هرخ باال . مدرمش یم ور هتفه یاهزور

واال! ندرک رد هب نودیم زا هساو هنیچ یم همانرب تقو هچ ومع متسنود یمن هک دوب نیا لکشم
. تخادنا یم رتولج ور همانرب ای دنوم یم شدوخ فرح رس

ور زا ردپ یتح هگا تفگ یم مصقان لقع یلو دموا یم شوه هب عقوم نوا ات ردپ دیاش ًال صا
هک مدوب هدیمهف هکنیا ًاصوصخم . هنک یمن رظن فرص نم نتشک زا ومع زاب ، هشب دنلب مه تخت
هک یدانسا مامت . درب یم مهس مه ومع هنوخراک زا ردپ هزات ؛ همردام ثرا همردپ تسد هک هنوخراک

و الک ما یلک و دوب هدیسر نم هب ردام زا هک دوب یثرا مهس لا مک و مامت ، دوب هدز نم مان هب ردپ



! هگید یاه زیچ

رب هو عال ؛ مدوب هدینش ندز یم فرح مهاب هک ردپ و نوتاخ و ومع یاه فرح زا ییاهزیچ هی ًال بق
غاب هنوخ مامت لثم . دوب ردپ مان هب هگید دانسا زا یلیخ ، دوب کیرش ومع اب ردپ هک هنوخراک مهس

. دوب ردپ مان هب هک ترامع هس هارمه

ی هق عال نوچ تفگ یم نوتاخ یلو دوب هدز ردپ مان هب ور همه ناخ ارچ منود یمن قیقد حاال
. هتشاد مردام هب هتبلا دص و ردپ هب دایز

ومع هب شدوخ مهس و ثرا زا نوتاخ هکنیا رگم ! درب یمن یمهس چیه الک ما همه نیا زا ومع اما
فصن زج هب ومع سپ ، هراد تسود ور ردپ تدش هب نوتاخ نوچ ! تشادن ناکما منیا هک هشخبب

. درب یمن دنمهرف نادناخ زا یثرا چیه هنوخراک

یم ومع هب لا وما مامت ، درک یم ردپ نتشک هب مادقا هرابود تصرف رس و تشک یم و نم رگا
و اهرسپ مهس مامت ومع نز ردپ نوا رب هو عال . تشادن تورث مک مه االن ومع دنچ ره ؛ دیسر

. دوب هداد و شاهرتخد

کلم چیه شورف قح ؛ هنک راک نوا یاه لوپ اب طقف هک دوب هدرک لیکو ور ومع طقف ومع نز هتبلا
هدینش ومع نز زا هتبلا دص و نوتاخ زا ور اه هدینش نیا مامت . تشادن ور ریغ هب یراذگاو ای

. مدوب

هدش ثعاب نیا . تشادن ینادنچ تورث شرسمه و ردپ ربارب رد ومع ، مدرک یم باسح هک روج ره
! هتفیب نم نتشک و یشک ردارب رکف هب هک دوب

جاودزا قفاوم کًال ومع نز نوچ ؛ دوب هدش یضار نیمه رطاخب مه واال و نم جاودزا یارب ًامتح
و هرامیب الن درا هک دوب هدرک یضار یروطنیا ور سگرن ومع نز ، ومع اًال متحا . دوبن نس نیا وت واال

. مینک یم بحاصت ور لا وما همه و هشیم واال نز مه شرتخد ، همدوخ تسد هنوخراک ود

نوا زا و هریگب هدهع هب ور هنوخراک رایتخا نم جاودزا زا دعب ردپ هک درک یمن رکف بخ یلو
زا ور هنوخراک لا س ود دوس و هتسرفب ومع هنوخراک هب و شدوخ هنوخراک رادباسح ردپ فرط

. هنک بلط ومع

دوس مامت و درک یم تشادرب ردپ هنوخراک زا یلماع ریدم قوقح طقف ناخ عقوم نوا هک همدای
مامت شدوخ ندوب هدنز نامز ات ناخ هکنیا هگید هزیچ هی و دش یم زیراو ردپ باسح هب هنوخراک
ردپ طقف ؛ تشادن ربخ سک چیه عوضوم نیا زا و درک یم تراظن ور دوب ردپ مان هب هک یک ال ما

! تسنود یم

اپ هب یقرقشق هچ ومع هک دنامب . دندوب هدش هیضق نیا هجوتم نوتاخ و ومع ، ناخ گرم زا دعب
هک مدش یم هجوتم ور ومع زیمآ تبحم رهاظ هب یاهراتفر هزات . دوب هدیسرن مه ییاج هب هک درک



. درک یم یزاب مارب و نابرهم ردپ هی شقن روطچ

هجیتن نیا هب ومع االن اه فیصوت نیا همه اب ؛ دوبن راک رد یزوسلد ای ینتشاد تسود چیه
هب ور ومع نم میدوب زیربت هک یهام کی یتح . هدوب یهابتشا راک نم ندنوم هدنز کًال دوب هدیسر

و نم سالم باوج روز هب ؟ میدش یم ور رد ور ومع و نم دش یم یچ حاال رگا . مدید یم تردن
راتفر هجوتم ًال صا هک میدوب ینورذگ شوخ و نتشگ لا ح رد ردقنوا واال و نم عقوم نوا ! داد یم

. مدوب هدشن شیلحم یب و یریگ هرانک و ومع

راک منود یم دنچ ره . مدیمهف یم مداتسیا یم شوگلا ف اه لبق لثم ؛ مدرک یم کش رگا دیاش
یدمحا و ومع یاه فرح هجوتم نم هک دوب هدش ثعاب نداتسیا شوگلا ف نیا یلو ، تسین یبوخ

. درب مباوخ یک مدیمهفن ًال صا هک دوب هدرک یطاق مرکف ردق نوا . موشب یمان

هشیش تشپ زا و هرب ردپ رانک هک دوب نم تبون زورما ؛ درک مرادیب باوخ زا درد رس اب واال، حبص
. تشادن شفارطا زا یکرد چیه و دوب یشوه یب ملا ع وت هک هشاب یردپ رگراظن

. میتفر نوریب ترامع زا مه هارمه ؛ داد مدروخ هب رارصا اب واال لومعم قبط هک یا هناحبص زا دعب
یهار و نیشام راوس لا وحا و لا ح زا دعب ؛ دوب هداتسیا هدننار رانک هدامآ نت هب سابل نوتاخ زاب

. میدش ناتسرامیب

نوغاد و رازن ملا ح ردق نوا یلو تشادن یباسح تسرد زور و لا ح مه شدوخ نوتاخ هکنیا اب
هن و متشاد ینوج هن نوچ ، هشاب مندروخ اذغ بظاوم رتشیب هک داد رکذت واال هب نوتاخ هک دوب

. داد متروص هب فسأت اب و شهاگن دعب ! ییور گنر

. سرب تدوخ هب مکی ! یدش تیم لثم ؟! هدش دیفس ردقنیا تفایق ارچ -

الن سرا ومع لثم تشاد منوا ای تشاد نم هب تبسن ًاعقاو ور تبحم همه نیا نوتاخ منود یمن
هک داد یم نوشن شندز فرح و نحل یلو متشادن دامتعا یسک هب هگید ؟! درک یم یزاب شقن

! مدوب هدش واال نز نوچ دیاش . هدرک ادیپ نم هب نتشاد تسود سح هی یراگنا

هیاد شقن نراد همه مدرک یم رکف هک مدوب هکش ومع یاهراتفر زا ردق نوا ؟! منود یم هچ
چپ نوتاخ شوگ ریز یسک هگید هبیط لوقب مه دیاش ای . دننک یم یزاب مارب ور ردام زا رت نابرهم

. درک یمن کیرحت نم هیلع یتسوپ ریز و نوا و درک یمن چپ

تفلا خم هک مه یچ ره ؛ متشاد هجیگرس نوچ ، منومب متسوتن رتشیب رهظ ات ناتسرامیب زورما
ترامع هب هگا و مراد یناج تینما اجنیا نم هک نتشادن ربخ هک اه نوا . تشادن یرثا چیه مدرک

! منک هتکس سرت زا هنکمم مدرگرب

یادص نوتاخ راگنا ؛ تسین مه ترامع وت و هضیرم هبیط دوب هتفگ هدیرف هک زورما ًاصوصخم
هتشاد ور آال یاوه وگب هدیرف هب ؛ یراذن اهنت ور آال : تفگ واال هب هک دینش ور ادخ هب مسامتلا



. هشاب

؛ متشگرب ترامع هب واال هارمه . هتشاد و نم یاوه ادخ راب نیا ؛ مدرک رکش ور ادخ راب رازه ملد وت
مارب لا غترپ بآ هک دعب ! مک دنچره ؛ مدوب هدروخ راهن واال روز هب . دوب هدموا ام ترامع هب هدیرف

. دوب هداد مدروخ هب روز هب رغ رغ اب و دوب هتفرگ بآ

هقیقد هب مد ییاچ ندروخ یاج هب هرتهب ؛ هش یمن بوخ شلا ح ومع وت ندروخن اذغ اب آال نیبب -
زا ور همه هییاچ هب طوبرم یچ ره مگیم هدیرف هب هنرگو تدوخ ناج هب . یروخب هزات هویم بآ

. هنک عمج نومنوخ وت

***

. دوب یهاگشناد شیپ ینعی رخآ لا س لا سما ؛ دش یم ناتسریبد هب نتفر هدامآ دیاب مک مک واال
هتفرن ور رهم لوا هتفه نم رطاخ هب واال دنچ ره ؛ دش یم راذگرب تخس و تفس ادرف زا اه کالس

. دوب قل و قت لوا هتفه شدوخ لوق هب . دوب

هب واال تحارتسا زا دعب ! مدوب یثنخ کًال ینعی ؛ مدز یم جیگ زونه نم هتشذگ زور ود نیا وت
. دوب هدرک راضحا ار واال و ترامع دوب هدز گنز نوچ . دوب هتفر ومع ترامع

هب یا هراچ مدروخ یم و ماه نخان هشوگ و متفر یم هار شا همه ؛ دوب هداتفا روش هب هرابود ملد
! مدوب نئمطم ور نیا . دوب هدش راک هب تسد ومع منک رکف . متشادن واال ندموا ات ندرک ربص زج

نوریب دمک زا و نودمچ و مدش راک هب تسد منم ، دوب ومع ترامع واال هک یتعاس دنچ نیا وت
و ردام و ردپ هک یمشیربا تفاب تسد یاهولبات و تفاب تسد یمشیربا یاه هچیلا ق و مدروآ

لیاسو و هنوخ یاه سابل . مداد اج نودمچ فک ور همه ، ندوب هداد مهب وداک ومع نز رهاوخ
. مداد اج دمک وت دوب نیگنس سب زا یتخبدب اب ؛ متشاذگ نودمچ وت و میصخش

وت ور اه لوپ و دوب هداد ردپ هک ییاهدنس و اه طال مامت و نامهم قاتا وت متفر مه یتشپ هلوک اب
ود دعب ؛ متشاذگ هلوک وت مه و ناتسبد مجنپ کرادم و جاودزا دنس و همانسانش . متشاذگ هلوک

. متشاذگ منوریب یاه سابل ریز مه ور یتشپ هلوک ؛ مدیچ اه نیا یور مه وتنام تسد

لد اجنیا یاه مدآ همه زا کال و اتسور نیا زا هرارق هگا متسنود یم هک دوب بیجع مدوخ هساو
. مرب اجک هک ، مدوب هدرک رکف مه نیا هب زور ود نیا یوت یتح . مشابن یلا خ تسد دیاب منکب

نوچ ؛ هشن منارگن لد هشب دنلب ناتسرامیب تخت یور زا ردپ هک مدوب هدرک رکف مه نیا هب یتح
و هشیم تحاران مندوبن زا ًامتح هشب دنلب و هتفر باال ردپ یرایشوه حطس هک دوب هتفگ زورید رتکد

. هنک ادیپ و نم هنکمم

فرح هرابرد دیاب ؛ مسیونب همان هی دیاب هشابن ملا بند هدرکن لح ومع اب ور لکشم ات هکنیا هساو



لا س دنچ نیا وت هک داتفا یظفاح باتک هب مدای . مدب حیضوت شارب یمان یدمحا و ومع یاه
. مدوب مردام زا یراگدای اًال متحا . مدوب هدید شتسد هشیمه ، دوب بوخ شلا ح یتقو

اه هلیسو همه یتقو . متفرگن میمصت عوضوم نیا هساو زونه ؛ مگب واال هب مه و منتفر لیلد دیاش
؛ متفر نییاپ اه هلپ زا مدرک رضاح و یچ همه رارف یارب هک تحار لا یخ اب ، متشاذگ نوشاجرس ور
. مداتسیا هاگرد یوت و متفر یعونصم دنخبل اب . دوب ماش ندرک هدامآ لوغشم هنوخزپشآ وت هدیرف

؟ یدموا یک ؛ هدیرف یشابن هتسخ -

. دز مور هب یدنخبل و تشگرب دوب ینیس یوت یزیچ نتشاذگ و ندیرب لوغشم هک هدیرف

. هشیم یتعاس مین هی ؛ مناخ نونمم -

. مدیخرچ هدیرف تمس هب هرابود دعب و متخادنا نلا س لخاد هب یهاگن

؟ هدموا واال -

و شاه تسد ات تفر کنیس تمس هب ، زیم یور وقاچ نتشاذگ اب و تخادنا باال یا هنوش هدیرف
. هروشب

. مناخ مدیدن ور هداز ناخ مدموا نم -

. تشاذگ ما هنوش یور و شتسد و دموا مفرط هب شتسد وت ینیس هی اب دعب

ناتسرامیب زا ناخ الن درا هللا ءاش نا . نیریگب نوج مکی ؛ نیروخب هویم مکی نیایب مناخ آال -
. نشیم تحاران نیبب عضو نیا اب ور امش ، نشب صخرم

. متفرگ شولج عنم اب ور متسد و مدیشک مهوت و ماه مخا

. مرادن اهتشا ًال صا هدیرف هن -

. هنک میضار درک یعس و تشاذگ ما هنوش یور تسد هرابود یتحاران و رارصا اب یلو هدیرف

الن درا زا نیاوخ یم یروطچ ؟ نیدرک نوتور گنر هب هاگن ؛ نیشاب نوتیتم سال بظاوم دیاب مناخ -
؟ دینک تبقارم ناخ

دنلب متسنوت یمن و نودمچ هی هکنیا رکف اب . متفگ یم میلیم یب زا نم و درک یم رارصا هدیرف
! مشاب هتشاد نوج دیاب هک رارف هساو هرخ باال ؛ متشادرب یزاب جل زا تسد مراذب دمک وت منک

! تسین شناوت رد هک واال زا هتساوخ یچ ومع دوبن مولعم زاب ؛ دوب مه وت شاه مخا دموا هک واال
. تسشن مرانک و دز شزمرق تروص هب یتسد و دیشک یفوپ



هب عورش و تفرگ نودند هب و دش مخ رتدوز نوا مدرب یم منهد فرط هب متشاد هک یبیس
هریخ هشوگ هی هب دیوج یم ور بیس تشاد هک یروط نومه و دوبن نم هب شساوح . درک ندروخ

. مریگب ور منوبز یولج متسنوتن زاب هک دوب هدش

. یتشگرب رکپ ومع هنوخ یتفر ؟ هدموا شیپ یلکشم واال -

عمج هنیس یوت ور شاه تسد شاه هنوش نتخادنا باال اب و هداد نوریب هف کال ور شسفن هرابود
. درک

وت هک شدوخ ، مدب نوتاخ و وت هب دیاب و مساوح ، هناتسرامیب ماپ هی ! هدروآ ریگ تقو مه اباب -
! هنوخراک ورب هبنش جنپ هگیم مه حاال ناتسرامیب تسرد هدموین هدوب غولش شرس تدم نیا

. ینک کچ ور هنوخراک یاه باسح ، ینک کمک رادباسح هب هک رصع منوا

. مدب هولج یداع و مدوخ مدرک یعس ؟ ینعی دوب شتقو ؛ مداد تروق سرت اب و منهد بآ

؟ یدلب هگم -

. دیشک متروص یور یتسد و دیدنخ ادص اب واال

. متفر یصوصخ هاگشزومآ مرس ریخ . مرایم رد رس مکی هرآ -

. میضار یلیخ ثحب نیا زا راگنا هک مداد نوشن و مدوخ یروج و متخادنا باال و ماه وربا

؟ یک ؟! اعقاو -

. تشاذگ منهد یوت و تشادرب ینیس یوت بیس زا هگید ی هکیت هی واال

. اجنوا مدنوخ مه یرادباسح شرانک ، متفر یم رتویپماک هک عقوم نوا -

. مداد هیکت یلدنص یتشپ هب و مدیشک یقیمع سفن

؟ یریمن هتفه طسو ارچ بخ -

. تخادنا باال نتسنودن ی هنوشن هب ور شاه هنوش هرابود و دش هریخ مولعمان ی هطقن هی هب

اب مراد راک هگیم هتفه رخآ مه دعب ؛ یرخآ لا س هشاب تسرد هب تساوح دیاب هگیم اباب ! مگب یچ -
و نوتاخ دعب ، منزب فرح شرتکد اب الن درا شیپ ناتسرامیب مرب هک مدرک یزیر همانرب یتخبدب

. رتکد مربب

هچ ، ترامع وت هچ ! هشاب هتشاد مه دهاش ؛ هشابن ترامع وت کال واال هک هتخیر همانرب ! روطنیا سپ
. هراد دهاش شدوخ مه اجنوا ، هنوم یم ناتسرامیب وت نوتاخ هارمه هک مه شدوخ ... هنوخراک وت



. متسشن واال هب رت کیدزن و مدرک نوزیوآ و ماه بل

نرب ناوخ یم راگن هلا خ هارمه اه هچب اب ومع نز هزات ؛ مسرت یم ییاهنت نم واال؟ یایم یک یرب -
. ترامع نایب دننوتن مه بش رخآ ات هنکمم و نوریب

. داد نوکت یمگردرس اب و شرس واال

هب ؛ تفگ مهب نلا س وت مدموا ، شراک قاتا وت تفرگ مزا اباب هک یلوق زا دعب نامام منود یم -
. بشما ترامع هنومب ، دایب رصع مگیم مه و نوبغاب . مایب مدوخ ات هنومب مگیم هدیرف

هدیرف هساو ومع ًامتح . تشادن ومع همانرب زا ربخ نوچ ؛ تشاد قح دیاش هتبلا ! دوب هداس هچ واال
هک دوب یزور اهنت ادرف ! منومب یگرزب نیا هب غاب هنوخ وت اهنت نم ات تشاد همانرب هی مه نوبغاب و

. مشاب غاب هنوخ وت راب نیرخآ یارب متسنوت یم

هیرگ هب ردپ ندید اب هرابود . متفر ناتسرامیب هب نوتاخ هارمه ، یهاگشناد شیپ هب واال نتفر اب
یلیخ شرتخد هک دیمهف یم رتدوز ردپ شاک . مدوخ زور لا ح هب مه و ردپ لا ح هب مه ؛ مداتفا
! مدید یمن شامشچ وت ور قیمع تبحم و مرگ شوغآ نوا شاک ؛ هراد زاین شتبحم هب هک هلا س

تدوخ هب و مردپ لوا ادخ ؛ متشاد تداع شبحم نتشادن هب نم و دنوم یم هتشذگ لثم لقا ال
تسد زا و مردپ ! ادخ شاب هتشاد و ماوه ؛ مراپس یم تدوخ تسد هب و مدوخ دعب ، مراپس یم

. راد هگن تسردنت و ملا س و ریگب تدوخ ناما رد شاه نمشد یاه هنیک

اجنیا بلا ج ؛ دوب هدش نتفر تقو یک مدیمهفن هک مدرک هیرگ و مدرک ادص ور ادخ ملد وت ردق نوا
هک دوب یچ تدم نیا وت یلا ح یب و فعض نیا منود یمن ! دوب هتفرگ و نم لغب ریز نوتاخ هک دوب

. متشاد و لا ح نیمه مه ردپ فداصت زا لبق زا ؛ دوب هداتفا منوج هب

و هویم بآ مساو و هراد هگن هزاغم هی یولج ات تساوخ هدننار زا نوتاخ میدش هک نیشام راوس
. هریگب کیک

. دیشک مرس ور یتسد نوتاخ ، دش هدایپ هک هدننار

هیرگ یه بش ات حبص هگا ؟ هشیم بوخ الن درا یروخن اذغ هگا ؛ شاب تدوخ بظاوم مکی آال -
ما هچب زا مرادن ناوت هک نم ؛ یشاب یوق دیاب وت ؟ هنک یم رییغت یزیچ ینک یبات یب ، ینک

. یشاب شرانک دیاب وت ، منک تبظاوم

شوغآ وت متخادنا و مدوخ ؛ دز هیرگ ریز مکحم و تسنوتن یلو هگب یزیچ هی مه زاب تساوخ
. ندرک هیرگ مه نم و نوتاخ

زا مراد نم ؟ شمرگ شوغآ هب هدرک تداع شرتخد هنود یم ؟ هن هگم هشیم بوخ مردپ نوتاخ -
ملد ًال صا . مشاب هتشاد شمارآ شندوبن الل منوبز رکف زا منوت یمن ؛ نوتاخ منک یم قد ردپ هصغ



. هشاب ملا س مردپ اما مشاب ناتسرامیب تخت ور مردپ یاج نم داوخ یم

! دوب دیعب نوتاخ زا یلیخ اه راک نیا و دیسوب و متروص راب دنچ ؛ درک یم هیرگ ماهاب مه نوتاخ

ادخ منئمطم نم ، دایم ما هچب ، هدن تسد زا و تدوخ دیما ؛ ادخ دیما هب ما هچب هشیم بوخ -
مدب راتفر صاقت ! ادخ هنک یمن نومدیماان ؛ هنک یم هاگن نم ی هتسکش لد هب ، هنک یم وت هب هاگن

متساوخ یم طقف ؛ مدوبن یبوخ گرزبردام نم آال! شخبب و نم ؛ هریگ یمن الن درا زا ور وت اب
دموا واال مسا یتقو

مهب و ما هچب ادخ ات ، نک حالل و نم الن درا ناج هب ور وت آال . ینکن تفلا خم جاودزا ی هساو
. هشخبب

. مداد راشف شهب و مدوخ و تفرگ ما هیرگ رتشیب نوتاخ لا ح ندید اب

یتحاران چیه دینک رواب ؛ مدیشخب ور امش نم ادخ هب . هشیم دب نوتلا ح االن ؛ دینکن هیرگ نوتاخ -
و نیمه طقف نم ، هشب بوخ مردپ هساو دینک اعد ؛ نیتسه ردام امش طقف . تسین ملد وت امش زا

. ماوخ یم

، راهن زا دعب ؛ درب شدوخ ترامع هب شدوخ اب و درکن لو و متسد نوتاخ ، میدیسر هک اتسور هب
یور و متفر مردپ قاتا هب اه لا س زا دعب منم . هنک تحارتسا یمک ات تفر شقاتا هب نوتاخ

. مدیشک زارد شتخت

و مراک طلغ ای تسرد ؛ مسیونب متشاد دصق هک یا همان ردپ یارب هک هتصرف نیرتهب االن مدید
یم شاراک و الن سرا ومع هب و شساوح رتشیب ردپ دیاب متسنود یم و نیا طقف ، متسنود یمن

. داد

هکنیا زا . تفرگ یم روتسد ومع زا هک یمان یدمحا و ومع یاه فرح زا ؛ متشون تاقافتا مامت زا
مرظن هک دوب بلا ج . متشاذگ ظفاح باتک وت و نوا ، همان نتشون زا دعب ! دنراد و نم نتشک دصق

. دوب تسرد هشاب مردام فرط زا یا هیده هنکمم هک باتک دروم رد

یخیرات و ردام یاضما و مسا دعب و « کرابم تدلوت ! قشع اب میدقت » دوب هتشون هی شلوا نوچ
! دوب نوشجاودزا زا لبق یارب خیرات ؛ دوب هداد شهب و باتک هک

. مدنودرگرب تخت رانک یلسع کیچوک دمک وت شاجرس و نوا هرابود و مدنوخ ظفاح زا تیب دنچ
مداد ماجنا و ماه همانرب زا یکی هک هدوسآ لا یخ یمک اب ؛ مدیشک مدوخ یور ور ردپ یوتپ

. مدیباوخ

قاتا وت دموا مدای ؛ متخادنا قاتا هب یهاگن هی . مدش اج هب اج تخت وت و مدرک زاب و ماه مشچ
مشچ اب تشاد . مدید قاتا رد یولج و نوتاخ هک متخادنا قاتا رود ات رود هب مشچ . متسه ردپ



. دموا رت ولج و دز یدنخبل ، دش نئمطم ، مندش رادیب زا یتقو ! درک یم ماگن یکشا یاه

. یدیباوخ هک هتقو یلیخ ؟! هگید یشب دنلب یاوخ یمن آال -

. متسشن تخت یور و مدز رانک ماهاپ یور زا ور وتپ

؟ نوتاخ نیدرکن مرادیب ارچ سالم، -

هک دوب صخشم و دش سیخ شاه مشچ ؛ دنوخرچ ردپ قاتا یوت و شهاگن و دموا ولج نوتاخ
. هدش گنت ردپ یارب شلد مه نوا

تساوخ . هدموا تسین تقو یلیخ مه واال ؛ منک ترادیب دموین ملد یباوخ مدید مدموا راب دنچ -
. نیروخب واال اب هدیرف هتشاذگ هنورصع وش دنلب دایمن تباوخ هگید هگا . دموین شلد هنک ترادیب

. متشاد تسود ور نوبرهم نوتاخ نیا ؛ مدز نوتاخ یور هب یدنخبل و مدموا نییاپ تخت یور زا

. مایم االن منز یم متروص هب یبآ مریم ؛ مشچ -

قاتا زا ندنک لد دوب تخس ردقچ هک خآ ؛ مدرک نهپ تخت یور شلوا لثم ور وتپ نوتاخ نتفر اب
یلو ... ندوب سوباک هی و دب باوخ هی اه نیا ی همه ، دش یم یا هزجعم هی شاک . شندیدن و ردپ

. هراد شیپ رد مارب یتبقاع هچ دوبن مولعم هک یرارف ، ردپ ندوبن ؛ دوب یعقاو یچ همه هنافسأتم
! مدوب سوسحمان دنچ ره شتیامح رتچ ریز زونه نم و دوب ردپ شاک

یم واال و نوتاخ یادص . متفر هنوخزپشآ فرط هب متروص نتسش زا دعب ؛ مدنک لد ردپ قاتا زا
نوتاخ هیرگ زا . تفگ یم ردپ عضو زا و درک یم هیرگ زاب نوتاخ ؛ ندز یم فرح نتشاد هک دموا

. مدرک سالم ضغب اب و تفرگ میرگ منم

. دیشک شوغآ هب و نم عیرس مضغب ندید اب و دش دنلب واال

. هشیم رتهب هراد شتیعضو ومع رکش ور ادخ . دینکن هیرگ مها مش نوتاخ ؛ هگید نکن هیرگ آال ِا -

مه ور واال شوغآ و تیامح یتح ادرف زا هگید هک فیح هچ . متفرگ مورآ یمک واال یاه فرح اب
ات متخاس یم شارب بوخ هرطاخ هی ؛ مدرک یم جرخ یگنانز واال یارب دیاب بشما ًامتح . متشادن

. هنومب شلد وت نم زا یرتمک هنیک اه دعب

ندش هارمه و نتفر رکف نم و هریم ردپ ندید هب شدوخ ادرف هک درک دیکات نوتاخ یاه فرح وت
ندنوسر زا دعب ؛ مرب ناتسرامیب هب واال اب حبص هبنش جنپ دش رارق . منک نوریب مزغم زا و نوتاخ اب

. هرب هنوخراک هب شدوخ ، ترامع هب نم

ترامع زا نتفر ناکما هبنش جنپ متشاد نانیمطا نوچ ؛ دوب هداتفا رتدوز زور هی ترامع زا منتفر
. متفا یم ریگ هدرک نهپ مارب ومع هک یماد وت و هش یمن روج مارب



باوخ قاتا هب تسار هی ؛ میتفر نومدوخ ترامع هب ود ره واال و نم نوتاخ ترامع زا ماش زا دعب
. هریگب ییاپرس شود هی تفرگ میمصت هدش هتسخ یباسح زورما دوب مولعم هک واال و میتفر

زا ندنک لد . مدوب هدش واال هتسبلد و هتسباو نم ًاعقاو نوچ ؛ دوبن الن سرا ومع رسپ واال شاک
هب مه یتخس هبرض واال ندیدن و ترامع زا منتفر اب متسنود یم . دوب گرم لثم مارب مه واال

. منز یم واال هب مه مدوخ

نوبرق و هسوب اب حبص یلو مزاسب واال و مدوخ هساو ور یبش نیچمه هک دش یمن مرواب مدوخ
واال هک یسح نیا زا مدوخ منک اطع واال یارب و مندوب نز قح متسنوت دوب مولعم واال یاه هقدص

. مدوب هدرب تذل مه تشاد

ترامع زا نوتاخ . مدیشک کیشک هرجنپ تشپ زا و مدنوم نوتاخ نتفر رظتنم واال، نتفر زا دعب
. درک یم هدیرف هب ور یسک ای یزیچ شرافس تشاد یراگنا ؛ شلا بند هب مه هدیرف و دموا نوریب

نوچ ؛ مدرک ادص دنلب و نوتاخ . متفر نوریب ردپ ترامع زا عیرس ترامع هب هدیرف نتفر زا دعب
. مدنوسر شهب و مدوخ ود اب نم هک دنوم رظتنم نوتاخ . دوب دایز مکی هلصاف

. نوتاخ ریخب حبص سالم -

. متسیاب شرانک ات درک زاب مارب ور شتسد و دز مور هب یدنخبل

! مناخ آال یدش زیخ رحس ؛ مزیزع هشاب ریخب تحبص -

. مدز شور هب دوب ملد یوت هک یا هصغ و مغ مومت اب یدنخبل

؟ مایب منم نوتاخ مگیم . دربن مباوخ هگید ؛ مدرک هدامآ ور واال هناحبص مدوخ زورما هرآ -

مهاگن یروج نیا شم کال ریثأت رطاخ هب هک متسنود یم و دش یدج نوتاخ تروص مفرح نیا اب
. هنک یم

. نک تحارتسا زورما ؛ یراد یزور و لا ح هچ نیبب ! نک هاگن هنیآ وت تدوخ هب مکی آال؟! یایب اجک -
. هگید یایم واال اب ادرف

یارب ملد هظحل هی ؛ متفرگ درد نادجو ًاعقاو مدرک یم یزاب شقن نوتاخ یولج متشاد هکنیا زا
. متخادنا ششوغآ وت مدوخ و رایتخا یب . تفر فعض شندیدن و نوتاخ

. نیایم و نیر یم هداج نیا وت نس نیا اب زور ره امش نوتاخ هدنمرش -

. مدیشک یم سفن ور شنت یوب سوسحمان ؛ درک هقلح مرود و شاه تسد مه نوتاخ

هب . رتخد تسین یزیچ هک اه ندموا و نتفر نیا ؛ مدب مه و منوج مرضاح مرسپ رطاخ هساو نم -
هگب مهب هدرگنرب دش دنلب الن درا یتقو ماوخ یم ؛ هنک تسرد یوقم راهن هی تارب مدرپس هدیرف



. مشاب الن درا هدنمرش نم تقو نوا ؟! مرتخد زا ندرک تبظاوم دوب نیا نوتاخ

. هنزب رپ نوتاخ یارب ملد هک دش یمن مرواب ؛ مدش ادج شزا مینطاب لیم خالف و مدز یدنخبل

. نیتشادن و نم یاوه مک تدم نیا وت امش ؛ نوتاخ دیگن -

مدق شیپ مدوخ هک دوب راب نیلوا هساو ؛ مدرک نوراب هسوب و شتروص و شلغب وت متفر هرابود
یم تسد زا و دنتسه ملبق هب هتفای هار هزات هک یمیدق یاه دراو هزات نیا فیح هچ . مدوب هدش
مین و هام ود طقف ، هاتوک یگدنز نیا زا نم قح ینعی ! دوب مک میتخبشوخ نامز ردقچ . مداد

. مدیشخب یمن ور ومع تقو چیه ! دوبن نم قح نیا ؟! دوب یتخبشوخ

متسد ور یچم تعاس هب یهاگن ؛ تساوخ یم و غاب هنوخ وت نتشگ یمک ، نتفر زا لبق ملد
. متشاد تقو زونه ، متخادنا

کی یارب رتمرازه ره هک ، دوب رتم رازه هس هب کیدزن غاب هنوخ ؛ مدنوخرچ فارطا ور رود و مهاگن
ره یارب ، دوب هدش هدیشک رتمرازه هس لک رود هک یراوید یاوس . دوب نوا فارطا و ترامع
یاه گنر هک دنسپ هاش یاه هچتخرد و کچیپ اب ًابیرقت ترامع ره رود راوید یاجب مه ترامع

و کچیپ نیا اه نوا نیب هک دوب هگید تخرد عون دنچ ورس و دیب یاه تخرد رود ؛ تشاد فلتخم
. دوب زاب کیچوک هار هی ترامع ره هب روبع یارب طقف و ندوب هتشاک ور اه هچتخرد

نوبغاب هویم لصف لا س ره هک ندوب هدش هتشاک دنلب راوید رود ات رود مه هویم یاه تخرد
ود ره . دش یم هداد همدخ و ترامع یلا ها هب راب کی زور هس ود ره ؛ درک یم عمج ور اهویم
دوب هتخاس مود هقبط باالی هقبط هی هک دوب یلا س دنچ ومع ترامع طقف ؛ ندوب هقبط ود ترامع
هدش تخاس هب روبجم و تشاد زیربت و نارهت زا هک یدایز یاه نومهم و اه هچب دادعت هتبلا هک

. دوب

یم شدوخ شیپ هک نوتاخ یاه لیماف ؛ ندوب ومع نز لیماف یزیربت یاه نومهم رتشیب هتبلا
ومع یاه قیفر و اه تسود هک دیع ًاصوصخم . دوب نومهم هشیمه اجنیا نوتسبات کًال و ندموا

. مدرگب غاب هنوخ وت مایب ترامع زا متسنوت یم رتمک نم هگید هک دش یم هفاضا نوشهب مه

هدافتسا نوتاخ ترامع یدورو برد زا واال و نم یلو تشاد ادج یدمآ و تفر برد ترامع ره
هب نوشساوح نابهگن ود و نوبغاب یروجنیا تفگ یم واال مه ، دوب رت کیدزن مه نوچ ؛ میدرک یم

. تسه رتهب اهدمآ و تفر

ات دنچ ؛ دوب هدیچیپ ، دوب یقاب زونه بش زا هک سای و یقزار یاه لگ یوب غاب هنوخ وت حبص
یاهراتفر زا یادج نوچ . هشیم گنت ملد مه غاب هنوخ نیمه هساو منود یم . مدیشک قیمع سفن

یاه هون و اه هچب اب ًاصوصخم . متشاد غاب هنوخ نیا وت یبوخ یاهرطاخ نم نوتاخ هتشذگ
شرخآ هتبلا هک ، میدرک یم یزاب یطسو مه یهاگ ! میدرک یم یزاب کشاب میاق ردقچ ؛ هبیط



هک ینم یارب دوبن دب مه رادقم نومه بخ یلو دننودرگ یمرب ترامع هب و نم اوعد اب نوتاخ
. منک یزاب ماهومع رتخد اب متشادن هزاجا

نیا . مدش یم نتفر هدامآ دیاب مک مک هگید ؛ مدموا مدوخ ترامع هب و متشگرب هدموا هار زا مغ اب
نیرتهب نیا و ندروخ یم هناحبص نتشاد ، ندوب لا سنایم درم ود هک غاب هنوخ یاه نابهگن تعاس

. دوب نم نتفر یارب تصرف

یکشم هعنقم هی و یا همروس وتنام و سابل . مدروآ نییاپ مود هقبط زا ور اه هلیسو هیرگ اب
دوب واال و نم تسد یتدم هک ردپ گرزب ترامع نلا س هب یهاگن راب نیرخآ هساو . مدیشوپ

. متخادنا

و ندوب اه لبم تس ًابیرقت هک یمشیربا یاه یلا ق ، دیفس و یبآ نشور هیاس یتنطلس یاه لبم
هشوگ . ندوب اه یلا ق و اه لبم هیبش مکی مه اه نوا هک یتحار لبم تسد هی ، ندوب یلمخم تلا ح
هچیلا ق و و درگ بوچ اب ییاه تخت و ینودمعش یاه نودلگ اب یا هزوریف ضوح هی مه نلا س

هدیچ تخت هس رود هک رت هریت گنر هب ییاه یتشپ و لگنج و لگ زا یراگن شقن اب گنشق یاه
. تشاد رارق ، دوب هدش

زا ییولبات فرط ره ی هدئاق هب مه اهراوید ، یروخیاچ تس و یروق اب یگنر یی طال یتفن روامس
هب یا هجوت ًال صا تدم نیا وت نم یلو دروآ یم دجو هب ور یا هدنیب ره هک تفاب مشیربا شرف

. مدوب هدرکن دوب هدش تسرد راگن هلا خ و ومع نز کمک اب هتبلا هک ردپ ترامع ییابیز همه نیا

دعب . دوب هتشذگ باوخ قاتا وت نومتقو رتشیب ، میدوب واال و نم هک لوا هتفه ؛ متشاد قح بخ
ردپ هک دوب هتشذگن نومندموا زا هتفه کی زا رتمک مه تشگرب دعب ؛ میدوب هتفر زیربت هب هک مه

و مدوخ هلصوح کًال هک دوب هتشذگ ردپ فداصت زا هک مه یا هتفه هس نیا وت . دوب هدرک فداصت
تقد اب ور ندوب هدرک هدامآ سورع هزات هنم هساو هک یا هنوخ ماوخب هکنیا هب هچ . متشادن مه

. منک هاگن

اهرتخد و واال هتبلا ؛ مدش دوب دنرب هک یشزرو شفک تفج هی ندیشوپ لوغشم لد هت زا یهآ اب
ادص رس یب و مورآ یلیخ نودمچ و یتشپ هلوک اب ؛ هیلا ع ین ال وط یاه یور هدایپ هساو نتفگ یم
هک دوب ییاه هزیر گنس رطاخب رتشیب اتسور ییابیز . متفر نوریب ردپ ترامع یجورخ برد زا
هداد اتسور هب یصاخ یافص هی ؛ ندوب هدرک تسرد نامیس اب نوشدوخ جرخ هب هچوک ره یلا ها

! دوب

راهچ هس نوا یادص اب هک دوب هدرک تسرد راطق دننام ییادص هی اه هچوک وت نودمچ یاه خرچ
سالم نتخانش یم و نم مه بوخ و منم ندید یم یتقو ندوب هدروآ نوریب هنوخ زا رس هک یرفن

. ندیسرپ یم ترامع یلا ها همه و ردپ لا ح و ندرک یم کلیع

نتسه رتهب ردپ متفگ یم ، مدوب هدرک اتسور مدرم باوج و لا وس هدامآ و مدوخ لبق زا نوچ بخ



. نشب لقتنم زیربت هب هرارق و

؛ دروخ ممشچ هب هسردم مچرپ هعفد کی هک مدنودرگ مشچ ، مدیسر هک اتسور کچوک نودیم هب
دوبمک نم ردقچ ؛ دوب هدش عورش هصغ و هآ اب شا همه زورما . مدیشک ملد هت زا قیمع « هآ » هی

! یگدنز وت متشاد

یم مدرک یم هاگن اه هچب یزاب هب و مداتسیا یم یرانک هسردم وت هک یراب نیرخآ زا هام دنچ
مدوب هتفرگ دیدج ریدم زا ور یلیصحت کرادم مامت ، ردپ فداصت زا لبق زور کی هکنیا اب . تشذگ

و مدید یم ور اه هچب یزاب طقف هشوگ هی و متفر یم هگید راب هی ًامتح متشاد تقو هگا اما
. دوب مردپ نتفرگ دیدن و یدرس و نوتاخ راتفر طقف ما هصغ

ور اهرفاسم هک دش دنلب هدننار درگاش یادص ؛ متسنودن ردق و مدوب رکشان ردقچ نم مدیمهف هزات
قودنص وت ور ماه هلیسو منوا و مداد هدننار درگاش ور نودمچ . درک یم توعد ندش راوس یارب

ور ردپ لا وحا و نتخانش یم و نم ًارثکا یلا ها . متسشن یکت یلدنص هی یور و متفر منم ؛ تشاذگ
هشب لقتنم هرارق نوچ ، زیربت مریم مراد نتسه رتهب ردپ : متفگ یم طقف منم ؛ نتفرگ یم

. مشاب شرانک ماوخ یم منم . اجنوا ناتسرامیب

. دش یم مرگ ملد اه نوا نتفگ هللا ءاش نا هب هک یروط ! دوب هدش مرواب مه مدوخ هک یغورد
ره هک یترامع و اتسور نیا رد یا هشوگ و دش هدنک مبلق زا یا هکیت راگنا درک تکرح هک نیشام

. دنوم اج دش یم رت کیچوک ، دشیم رترود نیشام هچ

یسک هک مدنوبسچ رتشیب هرجنپ هشیش هب و متروص ندشن هدید سرت زا ! دوب هتفرگ ما هیرگ
و تسد هک ، دوب هتفرگ و منوج مامت سرتسا و متشاد تشحو ردق نوا . هشن منورد لا ح هجوتم

. دیزرل یم مندب لک و ماهاپ

اب ؛ مراد نوشهگن نیمز یور متسنوت یمن یتح هک دوب هدش دایز ردق نوا ماهاپ و مندب زرل
ملغب ریز و ماه تسد دعب . متشاذگ ماپ ود ره یور ور نوا ؛ ماپ رانک زا یتشپ هلوک نتشادرب

. نکن یزیروربآ و نک لمحت تعاس هی طقف آال متفگ یم مدوخ هب یه . نشب هدید رتمک ات متشاذگ

هی و ندیخرچ یم مرس رود واال و نوتاخ راگنا ؛ دوب ندش رجفنم دح رد لا یخ و رکف زا مزغم
مشیم هدایپ نم رادهگن مگب هدننار هب متساوخ یم و مدروآ یم مک متشاد . ندز یم مرس هب هبرض

. دوب هدرک الل و منوبز ندرم زا سرت اما

نوچ . مشب در تم سال هب لوا ناخ زا هک مدنوخ اعد بل ریز مدوخ ندش مورآ هساو زیربت دوخ ات
. مدش یم گنر هب گنر یه و مدوب هتفرگ هدچیپ لد و درد لد نتفر ول سرت زا

نیشام ات تشذگ نم یارب لا س کی یراگنا هک مدوب هدش تیذا و هدیسرت ردق نوا تعاس کی
. تشاد هگن زیربت یدورو نودیم یوت



رکف هک اهرفاسم زا یکی یادص هک مشب هدایپ منم متساوخ یم سرت زا ؛ ندش هدایپ رفاسم دنچ
. دروخ مشوگ هب هسردم یوت دوب دراو هزات منک

؟ نیر یم ریسم رخآ ات -

هنکن ؛ داتفا منوج هب سرت زاب ، مدش هک هدایپ . درک تحار مه نم و لا یخ هلب باوج اب هدننار درگاش
. نداد یم لیوحت ومع هب و نم و نتفرگ یم و مولج منئمطم ؟ دننیبب و نم لیماف زا یکی

ولج و ما هعنقم یه . دوب هتفر مرمع فصن منک رکف مسرب لا نیمرت هب و مریگب یسکات یتقو ات
ملا یخ یمک طقف یمک و مدیسر لا نیمرت هب هرخ باال هک مدرک یم هاگن فارطا هب و مدیشک یم
هب هچ ور اه نوا نراد یصخش نیشام همه لیماف متفگ یم مدوخ هب یه نوچ . دش هدوسآ

. درک یم ممورآ نیمه ! سوبوتا

ردق نوا نارهت هب نتفر یارب اهرفاسم ندنوخ و اه هدننار درگاش یادص ، مدش هک لا نیمرت دراو
و مدز ایرد هب لد هرخ باال . مرب سوبوتا مودک هب متسنود یمن ؛ مدوب هدش هچاپ تسد هک دوب دایز

. متفر اه سوبوتا زا یکی فرط هب

؟ نیراد یلا خ یلدنص نارهت هساو اقآ دیشخبب -

. درک هراشا اه هجاب زا یکی هب هنک هاگن متروص هب هک نیا نودب و داد نوکت یرس درم

قودنص نوتارب مراذب نیدب مه و نودمچ نوا . نیایب دیریگب طیلب تشه ینواعت نیرب ؛ یجبآ هلب -
. نیایب ات

مه لا سنایم یرهوش و نز هک مدرک یم هاگن هدننار درگاش طسوت نومچ نداد اج هب متشاد
. تشاذگ هدننار کمک ی هنوش یور تسد و تفر ولج درم . ندیسر

؟ اهرفاسم نشیم هدایپ لا نیمرت مودک سوبوتا اقآ -

. داد همادا شراک هب هنک هاگن درم هب هک نیا نودب هدننار کمک

. اقآ میر یم قرش -

. تشگرب شرسمه تمس هب و تشادرب ور شتسد درم

. مش یم هدایپ بونج لا نیمرت نم هن -

. مشب هدایپ بونج لا نیمرت دیاب منم هک داتفا مدای هزات

. مشیم هدایپ بونج لا نیمرت منم نیرایبرد و منودمچ اقآ -



یم اه سوبوتا نیب ور شهاگن هک لا سنایم درم . تشاذگ مولج و دروآ نوریب و منودمچ درگاش
. دیسرپ لا وس هرابود دنوخرچ

؟ هنک یم هدایپ بونج هساو سوبوتا مودک -

. درک هراشا تمس هی هب تسد اب دعب و دنوخرچ لا نیمرت یوت ور شهاگن مکی هدرم

. هنک یم تکرح هگید تعاس مین ات نوچ نیرب رت دوز ؛ هدز هد ینواعت هک یبآ سوبوتا -

درم و مدزن فرح نم هگید ؛ میدرک تکرح یبآ سوبوتا فرط هب هلجع اب درم و نز نوا و نم
. متسنود یمن یدایز زیچ نم نوچ دندوب هدش کمک مارب یروج هی . تفرگ باوج و لا وس

نتفرگ طیلب عقوم ؛ مداتفا هار هد ینواعت لا بند هب درم و نز نوا لا بند و مداد لیوحت و نودمچ
یلا یرس هی مدای ؟ مگب یچ دیسرپ و میلیماف هگا . دوب نم تبون حاال ؛ تفرگ طیلب ود هدرم لوا

. دش دنلب درم یادص هظحل نومه هک مداتفا مدوب هدید ًال بق

؟ نیاوخ یم طیلب ات دنچ مناخ -

. مداتسیا هجاب هب رت کیدزن و مدیشک یقیمع سفن

. اقآ یکی -

. درک تبث شرتویپماک یوت یزیچ هی و داد نوکت یرس درم

؟ نوتلیماف و مسا -

. مداد باوج ثکم نودب

. یردیح میرم -

. درک هراشا رد هب و تفرگ متمس هب یطیلب درم نوا هک مداد و طیلب لوپ دعب

. دینومن اج هک نیدب ماجنا عیرس نیراد یراک هگا ؛ هنک یم تکرح سوبوتا هگید تعاس مین -

، هنانز ییوشتسد فرط تفر هک ِمناخ ، منکن مگ ور رهوش و نز نوا و منومن اج هک نیا رطاخ هب
لد داتفا مدای هزات . لخاد متفر و مداد لوپ . دوب زیم تشپ یمناخ هب ؛ مداتفا هار شلا بند منم
دوب کیدزن ! دوبن ِمناخ ؛ متخادنا هاگن هی . متشگرب عیرس سرت زا و ییوشتسد متفر و مراد هچیپ
سفن هی یگدوسآ اب . دموا نوریب ییوشتسد زا ِمناخ و دش زاب ییوشتسد رد هک متفیب هیرگ هب

. مدیشک تحار

و دش درم نوا رظتنم مناخ ؛ مدموا نوریب شرس تشپ و متسش و ماتسد منم و تفرگ وضو ِمناخ



لوغشم نارهت ات هک مرخب باتک هی تساوخ یم ملد . متخادنا یشورف باتک هب یهاگن منم
. منک لا یخ و رکف رتمک و مشب ندنوخ

هرخ باال . مدموا نوریب باتک ندیرخ رکف زا ؛ منک مگ ور اقآ و مناخ نوا ات مدیسرت یم نوچ یلو
هک سوبوتا هب . مداتفا هار نوشلا بند منم و نتفر نوریب لا نیمرت نلا س زا مه رانک درم و نز
همه . متخادنا سوبوتا لوا ات رخآ هب هاگن هی لوا مدش هک راوس ؛ دش تحار ملا یخ مکی ندیسر
رکذ اب و نتسشن نم فیدر مه رهوش و نز . متسشن میلدنص ور منم ؛ دوب هدش رپ اه یلدنص

. درک تکرح نیشام تاولص

متسنود یم یلو مدوبن دلب باسح یردق نوا ! دوبن هک یمک زیچ ؛ مداد رارق ماهاپ نیب ام ور هلوک
. مشاب بظاوم دیاب و تسه ماهاب دایز طالی و لوپ

یم هدایپ روز هب و نم و هریگ یم و سوبوتا یولج سیلپ نیشام االن مدرک یم سح شا همه
ادابم هک مدرک زاب ور هرجنپ هدرپ سرت زا ... مدوب هدید هک ییاه لا یرس و ملیف نیا نیع ؛ هنک

! متشادن سناش هک نم ادخ هب واال . هسانشب هشیش تشپ زا و نم یسک

رانک سوبوتا هک دش یم هدوسآ ملا یخ تشاد هزات . میتفر نوریب رهش زا ات متفگ ادخ ادخ ردق نوا
؟ دننک تشادزاب یرارف رتخد ناونع هب و نم هنکن . مداتفا هیرگ هب ًاعقاو هگید . داتسیا هار سیلپ
و مزغم تشاد هروخ لثم یروجدب نوطیش هص خال ؟ ندب ما هداوناخ  ای نادنز لیوحت و نم هنکن

. دروخ یم

رود هلصاف مک مک . دوب هتفر منزو زا ییولیک جنپ هی منومگ هب ، هنک تکرح و هشب راوس هدننار ات
یربخ مبلق دنت شپط زا هگید . دش یم رت مورآ نم ملد و دش یم رتشیب رتشیب زیربت زا نومندش

. دوبن

ای ود تعاس کیدزن . مدروخ شزا پلق دنچ و مدرک زاب دوب هداد هدننار درگاش هک ور یندعم بآ
هک نم یلو مشب هدایپ متساوخ لوا ؛ داتسیا یهار وت ناروتسر رانک سوبوتا رهظزادعب مین ود

! دوبن ما هنسرگ

ات دیشک لوط یتعاس مین هی ؛ مدروخن نوکت ماج زا و متسشن سوبوتا وت نیمه هساو
. ندش راوس مه درم و نز نوا . ندش راوس ندوب هدش هدایپ هک ییاهرفاسم

و سوبوتا لک یماش بابک یوب هک درک زاب ور یترفاسم دبس ِمناخ ، درک تکرح هک نیشام
زا بیرغ و بیجع یاهادص یه و درک یگنسرگ الن عا ممکش هزات اه یماش بابک یوب اب ؛ تشادرب

... مدوب هدیرخ یزیچ یکیک هی شاک . داد یم نوریب شدوخ

یه ، مدرک فراعت مکی لوا ! گرزب همقل هی اب ؛ مدید مولج ور ِمناخ تسد هک مدوب اه رکف نیمه وت
ناویل هی هک متفرگ شتسد زا دایز رکشت اب منم ؛ دوب دایز ِمناخ روز یلو متسین هنسرگ هک راکنا



. داد مهب مه غود

یمن ! دوب هزمشوخ ًاعقاو . مدش ندروخ لوغشم دنخبل اب . مدوب هدرک فعض ًاعقاو ؛ هدب شریخ ادخ
هکنیا زا دعب . دوب تمعن هی مدوب هدروخن یزیچ حاال ات بشید زا هک نم یگنسرگ دیاش منود

. مدرک رکشت هرابود ، دش ریس ممکش

دوب یچ ره ؟! دوب تسرد مدوب هدرک هک یراک ینعی ؛ متفر رکف وت و مداد هیکت هرجنپ هب و مرس
هتسب ماه مشچ مک مک ! یدرک رارف وت ندیمهف همه هگید آال لا یخ یب . دوب هتشذگ راک زا راک هگید

... مسرتب یزیچ زا هکنیا نودب ؛ متفر باوخ هب و دش

، میتسه نارهت کیدزن هک درک مادص ِمناخ یتقو هک زور دنچ نیا وت متشاد یباوخ مک ردق نوا
هک مدش اج هب اج مکی یلدنص ور ؟! مدوب باوخ نارهت یرتمولیک هد ات نم ینعی ! دش یمن مرواب

! ما هلوک یاو ؟! تخیر ملکیه نییاپ ات باال زا درس بآ رفن هی مدرک سح هظحل هی

هف کال ور مسفن و شمدیشک نوریب ! دوب هتفر بقع یلدنص ریز ؛ متشگ ور یلدنص ریز و مدش مخ
اب . دموا رد مکشا هدارا نودب تسین مدید هک نیمه . مدرک شادیپ هک رکش ور ادخ ؛ مداد نوریب

. درک زاب ماهاب و فرح رس همناخ هک مدیشک یفوپ . مدرک کاپ و مکشا تسد

؟ یتسه وجشناد مرتخد -

. مدش یم راهق یوگغورد هی متشاد ًاعقاو نم ؟ مگب یچ هیچ ما هتشر هسرپب هگا ؟ مگب یچ

. متسه وجشناد هلب -

. دز مور هب یدنخبل و داد نوکت یرس

. مزیزع یشاب قفوم -

. دیسرپن یا هفاضا زیچ هگید هک دش تحار ملا یخ ؛ مدز شهب یدنخبل مه نم

. نونمم -

منودمچ و مدش هدایپ رهوش و نز نوا رس تشپ ؛ درک فقوت بونج لا نیمرت وت سوبوتا هرخ باال
بش تقو نیا ًاعقاو . منوسرب و مدوخ یروطچ بش تقو نیا مدوب هدنوم . متفرگ درگاش زا و

. مشب یصخش یاه نیشام ای یسکات راوس هک متشاد سرت

؟ مشب یسکات راوس مرب ای ، لا نیمرت نلا س وت مرب مدرک یم رکف متشاد . مداتفا هار روطنیمه

نم یلو مریم اجک هک دیسرپ یم و تفرگ یم و مولج هدننار هی هیناث ره ؛ مداتفا هار هن سال هن سال
هی دوب رت گرزب همه زا مرظن هب هک لکشم نیا ، فرط هی مت ال کشم همه ؛ متشادن نتفگ یارب یزیچ

! هگید هفرط



کمک مه و شدعب هب اجنیا زا یدرک کمک اجنیا ات متساوخ ادخ زا و متفرگ نومسآ هب ور و مرس
. مسرب دصقم هب ملا س ات نک

. متسه امش اب ؛ دینک ربص ، مناخ رتخد -

ور ما هراشا تشگنا بجعت اب . میدوب مهرفس مه زیربت زا هک دوب یمناخ نومه ؛ مدنودرگرب و مرس
. متفرگ مدوخ تمس هب

؟ نیتسه نم اب -

. تسشن شا هدیکورچ یاه بل یور یدنخبل و دموا رت ولج

؟ تساجک تریسم متفگ ، ردام هرآ -

. مداد راشف متسد یوت ور نودمچ ی هتسد تلا جخ اب

. مریگ یم نیشام مدوخ ؛ مش یمن محازم مناخ جاح نونمم -

رد یلو مدروآ یم نوبز هب ور اه فرح نیا هک هتسرد ؛ تشاذگ موزاب یور ور شتسد و دموا ولج
. مدوب لا حشوخ نوشندوب زا لصا

یم یریم اج ره ؛ نوملا بند هدموا مرسپ ؟ اهنت و کت یرب اجک بش تقو نیا ، ردام نکن فراعت -
. مه ور وت مینوسر

. مدرب نییاپ رس و متفرگ زاگ و مبل تلا جخ اب

. مناخ جاح هشیم تمحز هخآ -

مداتسیا ماج رس مکحم نم یلو مشب ریسم مه شاهاب ات داد راشف و تشاذگ مرمک یور و شتسد
. مدرک هاگن شتروص هب و

؟ تساجک تریسم وگب امش ، یتمحز هچ -

. مرایب دای هب ور هدش هدیشک یکورک نوا یوت هک ییاه زیچ مدرک یعس و مدرک رکف یمکی

. مریم نیسح ماما نادیم یاه فرط -

. تشاد ینیشنلد و نوبرهم تدش هب تروص ؛ تسشن نسم مناخ ی هرهچ یور قیمع یدنخبل

همین ییاهنت ردام ایب ؛ هش یمن رود مه نومریسم . میتسه ریسم مه ًابیرقت رکش ور ادخ بخ -
. رتدب هگید یراد ور ورب هللا اشام . یشب ینیشام ره راوس تسین یرابتعا بش



؛ مدروآ یم اج هب رکش هدجس اج نومه ، مدیشک یمن تلا جخ و متشاد یا هراچ هگا هنود یم ادخ
اب . مدب ماجنا و راک نیا نوج ایرث ی هنوخ مدیسر هک تصرف نیلوا وت مدرک طرش مدوخ اب
ور هنوخ هگا ؟ یچ هشابن هنوخ هگا ، هدب مگرم ادخ ؛ داتفا منت هب هشعر نوج ایرث مسا یروآدای

. مارب نومرد یب درد دندوب هدش اهدیاش و رگا نیا یراگنا ؟ یچ نشاب هتخورف

یلدنص ولج یجاح ؛ مدش نیشام راوس رهوش و نز زا رکشت و مناخ جاح رسپ هب سالم زا دعب
و نم مناخ جاح رسپ ، درک هک تکرح نیشام . میتسشن بقع مناخ جاح و نم و تسشن درگاش

. داد رارق بطاخم

؟ مناخ تساجک نوتریسم -

. داتفا هدنخ هب هراچیب هگید هک مدرک رکشت یلک هرابود

یداریا متفگ ، نتفگ هک مناخ جاح . نیتسه ام رهاوخ مه امش ؛ یجبآ تسین مز ال رکشت ردق نیا -
. مینوسر یم ور امش لوا ؛ نیگب هگید هراب هی نوتسردآ . دایب نیگب ، هرادن

مه ور هگرب لا ح نیا اب یلو مدنوخ و سردآ لماک راب هی و مدرک زاب ور دوب متسد وت هک ور هگرب
. داد نوکت یرس و درک سردآ هب یهاگن هدننار ، مداد شتسد هب

. نیتسه نومدوخ هار رس رکش ور ادخ بخ -

. مدرک یزاب ماه تسد اب و متخادنا نییاپ و مرس

. تمحز وت نیداتفا دیشخبب -

. تخادنا نیشام ی هنیس یور ور ذغاک و درک ضوع ور هدند درم

. تسین یتمحز ًال صا ؛ نیتسه نومریسم وت امش ؟! مرهاوخ هیفرح هچ نیا -

و لا وس و نم ًال صا هک مدوب هدش ور هبور  ینز اب نیلوا هساو ریسم وت . مدرک رکش ور ادخ ملد وت
لیماف نوچ . متسه هراکچ ای ، مریم یک ی هنوخ هک نیا ریظن ییاه یواکجنک ؛ درک یمن باوج

نک لو ندروآ یمن رد و شیپ هتفه ود هساو یتح ور یزیچ یوت هت ات ومع نز و یردپ یاه
. ندش یمن هیضق

یروطچ سپ . دوب تولخ اه نوبایخ دوب بش یاه همین . دوب بیجع مکی مناخ جاح توکس مساو
نوشن تیعمج ردق نوا دعب ؟! نتسه کیفارت وت اهرتمولیک ات اه نیشام داد یم نوشن نویزیولت

! تفر هار دش یمن هک داد یم

ملد هرابود بش یروآدای زا ! هشیم نشور اوه هگید تعاس هس ود ، هبش همین ! مناخ آال یگنخ بخ
متفرگن تعاس ًال صا ؛ مدرک یروخدوخ زاب ریسم وت ؟ منک راکچ ندوبن هنوخ هگا ادخ . داتفا روش هب



ود و دش لخاد اه نوبایخ زا یکی زا میدیسر هک یگرزب نودیم هب . میدوب ریسم وت ردقچ هک
. تشاد هگن یگنر مرک برد یورب ور و درک فقوت گرزب ًاتبسن هچوک هی وت درک در هک نوبایخ

برد و نم یمگردرس ای فقوت یا هرذ نودب نوچ ؛ دوب دلب بوخ ور هقطنم نیا یاه سردآ یراگنا
مناخ جاح اب و مدش هدایپ نیشام زا ! دوب یزیچ یسنا آژ هدننار منومگ هب . دوب هدنوسر هنوخ
بقع قودنص زا و نودمچ هدننار کمک اب و مدرک رکشت یلک مه شرسپ و یجاح زا ؛ مداد تسد
مهام ، لخاد یتفر ؛ هشب تحار منم لا یخ ، دننک زاب ورد نزب گنز : تفگ مناخ جاح هک مدروآ نوریب

. میرب

دنچ . مدز گنز هگید هراب هی نشاب باوخ هکنیا لا متحا اب ؛ مداد راشف و گنز و متفگ یا هللا  مسب
. دیچیپ یشوگ وت نوج ایرث یادص هک دیشک لوط هقیقد

؟ هیک -

. مدوب هدرک ادیپ تاجن هرخ باال ؛ تفرگ ضغب و مولگ هک مدرک سح شادص ندینش اب

آال. ، نوج ایرث منم -

یلک هرابود . دش زاب رد دعب و درک ثکم هیناث دنچ نوچ ، ندرک بجعت لوا نوج ایرث منک رکف
. مدروآ اج هب رکش هدجس اج نومه و متسب و رد . مدش دراو و مدرک رکشت

« لوا لصف نایاپ »

***

« مود لصف »

یلو دوب هدرک بجعت نم یناهگان ندموا زا نوج ایرث دنچ ره ؛ مدوب هدیسر ینما یاج هب هرخ باال
و طال همه نیا اب ، مندموا اهنت زا نوشن شمخا اما دوب هدرک مامت مقح رد ور یمناخ شتوکس اب

. دوب هدز رغ یلک و مندرک تساوخزاب هب دوب هدرک عورش مناخ ایرث مندیسر یادرف . دوب لوپ

؟! یدیسرتن نس نیا اب ! یدروآ هلیسو همه نیا یتأرج هچ اب ... ؟ یدموا هداج نیا وت اهنت ارچ -
ملد حاال ات بشید زا ! تسین هیرگ نم باوج ؟! ینک یم هیرگ شا همه ارچ ؟! یدموا یچ هساو
ناج هب ! هدب باوج آال ! هدموا هدش هدنلب اهنت و کت یباسح هچ ور رتخد نیا هک هدروخ و ملد

، مریگ یم ترامع هرامش اتسور یلا ها زا یکی هب منز یم گنز االن نیمه یدن و مباوج هگا تدوخ
. یتسه اجنیا وت هک مدیم ربخ

مدز فرح میدش ادج مه زا هک یزور نومه زا ؛ دوب هدرک زاب و منوبز لفق هرخ باال اهدیدهت نیمه
مزور و لا ح هب توکس رد طقف تدم مامت وت نوج ایرث ؛ مدوب هدیسر شا هنوخ هب هک ینامز ات
شنوج یتقو یمدآ اما هدوب هابتشا مراک منود یم مدوخ : متفگ هیرگ اب رخآ تسد . دوب هدرک هیرگ



رطاخب لوا ماجنیا هگا نم . هنک یم هدافتسا شدوخ تاجن یارب یا هزیوآ ره زا هشاب رطخ رد
متفگن واال ای نوتاخ هب هگا . هراین مردپ رس یی بال هرابود ومع هکنیا رطاخب دعب ، هدوب منوج تاجن
مردپ نتشک یارب یا هگید هشقن هرابود و هراد یمرب نم رس زا تسد ومع ، مدوب نئمطم نوچ

. هدیم ماجنا

ردپ راتفر رییغت زا یتقو اما مگب ور اه فرح نیا ماوخب هک دوب تخس مارب ردقچ هنود یم ادخ
ردقچ هناتسرامیب تخت یور االن یلو مدرک ادیپ هزات و مردپ هکنیا زا ، شمرگ شوغآ زا ؛ متفگ یم
یعس هراد جنرانراهب تبرش ناویل اب نوج ایرث یک مدشن هجوتم ًال صا هک دوب هدش بارخ ملا ح

. هشب بوخ ملا ح مکی ات هزیرب منهد هب ور تبرش زا مکی ات هنک یم

تاجن رطاخب طقف مدز ور واال و ردپ ندیدن دیق هگا تسنود یم یک ؟! تشاد ربخ نم لد زا یک
؟ هدوب مردپ

وت هک یاه هیرگ مامت راگنا ؟ دش یم یلا خ ملد رگم ؛ مدوب هدرک هیرگ نوج ایرث شوغآ وت ردقچ
هرخ باال ات مدش رس هب نوج . نتخیر یم نوریب ممشچ زا هرس هی ، مدوب هداد تروق ضغب اب رفس

. منومب ششیپ هک داد تیاضر نوج ایرث

نیلوا هبنش زا و مدرک مان تبث اجنوا ؛ متفر هنابش ییامنهار هسردم هب نوج ایرث هارمه مراهچ زور
هلمج زا مزاین دروم لیاسو دیرخ یارب نوج ایرث هارمه . دش یم عورش هسردم هب منتفر زور
هدروآ مهارمه نوج ایرث هزاجا اب ور اه لوپ زا یرادقم هکنیا اب ؛ میدش رازاب یهار رتفد و باتک

هدرک باسح شدوخ ور اهدیرخ مامت . منک جرخ و ماه لوپ زا لا یر کی دادن هزاجا نوا یلو مدوب
. دوب

یا هچب هن منوا هراچیب ؛ دوب هدش لا حرس و شاشب ، مدوب هدموا هک تدم نیا وت نوج ایرث هفایق
ییاه مناخ نیمه شیشوخ لد مامت ، درک یم یگدنز ناریا وت شکیدزن لیماف زا یسک هن و تشاد

. دوب هدش تسود نوشاهاب لحم دجسم وت هک ندوب

هب و نوا سنا ژ روا ات ؛ دوب هدش دب شلا ح ندوب هتشگرب اتسور زا هک هام ود زا دعب یمساق یاقآ
دعب یلو هراد شلوا رسمه زا رسپ هی یمساق یاقآ متسنود یم . دوب هدرک توف هنوسرب ناتسرامیب
نامز نوا زا لا س ندیدنچ و ندوب هدرب جراخ هب نوشدوخ اب و نوا شرسمه هداوناخ شتوف زا

. دوب هتشذگ

رانک لوپ یرادقم طقف ؛ میدرک میاق تخت ریز قاتا فک وت ور اه طال مامت نوج ایرث میمصت اب
نوج ایرث دنچ ره . مرخب دیشک ملیم یزیچ هگا هسردم هار وت هکنیا هساو منوا هک دوب هتشاذگ
رفن هی نم هگم . مراد مه ور موحرم نوا قوقح و مداد هراجا ور هنوخ زا هقبط ود نم تفگ یم

مندموا زا نوج ایرث هک دموا لمع هب فشاک هزات ؟ راکیچ ماوخ یم ور لوپ همه نیا ، متسه رتشیب
هوتس هب یمساق یاقآ توف زا دعب ندرک یگدنز ییاهنت زا نوچ . هلا حشوخ نم زا رتشیب اجنوا هب



... دوب هدموا

یدایز یشرت و یگدولآ باوخ و دوب مدایز یقاچ ، درک یم متیذا مکی هک یلکشم اهنت تدم نیا وت
. مدروخ یم هک

یم یشرت علو اب و یشرت هبد غارس متفر یم هندرگ رس یاهدزد لثم اه بش هک دش یمن مرواب
. هروخ یم نوکت ممکش وت یزیچ هی مدرک یم ساسحا ، هتشذگ اه نیا ی همه زا هزات ؛ مروخ

. دوب هدش رت گرزب یراگنا مه ممکش

راب هس ود ؛ هروخ یم نوکت ممکش وت یمرک هی یراگنا هک متفگ یم نوج ایرث هب دیاب ادرف ًامتح
. مدوب هدرک هیرگ و مدوب هتفرگ منهد ولج و تشلا ب سرت زا نم راب ره و دوب هدروخن نوکت رتشیب
نم یاه هدور هنکمم ؛ مدیمهفن نم هک هدش گرزب ردق نوا مرک ای متفرگ یتخس یرامیب هی منک رکف
یم مرک و نوشندب مامت نریم یم اه مدآ یتقو : تفگ یم نوتاخ همدای ؟ یچ مریمب هگا ! هروخب و

. هروخ

. مدوب هدروخ هک یشرت زا مدرک یم یفیک هچ دروخ یمن نوکت مرک نیا هگا ؛ مدوب هدنز هک نم اما

و متفر ولج ؛ تسش یم جنرب تشاد نوج ایرث و دوب هدش هدیچ هناحبص زیم ، مدش رادیب هک حبص
. متشاذگ اه یلدنص زا یکی یتشپ یور و متسد

! ریخب حبص سالم؛ -

. دش شراک لوغشم هرابود و تخادنا نم هب یهاگن دنخبل اب نوج ایرث

. نک عمج و زیم دعب روخب و تا هنوحبص نیشب ایب ؛ ریخب مه امش حبص ! مناخ آال سالم -

زیم یور یاه هلیسو زا یکی و مدرب ولج و متسد نیمه رطاخ هب ؛ متشادن هنوحبص هب یلیم ًال صا
. متشادرب و

. منک یم عمج و زیم االن ؛ مروخ یمن هنوحبص -

. نتفر مهوت مکی شکزان یاه وربا متروص ندید اب ! درک مهاگن و تشگرب بجعت اب نوج ایرث

! هزمرق تاه مشچ آال؟ یدرک هیرگ -

متفر یم راجنلک مدوخ اب متشاد ؟! مسرت یم نم و تسه ممکش وت مرک هی هکنیا ؟ متفگ یم یچ
. تشگرب متمس هب لماک رشت اب راب نیا نوج ایرث هک منک توکس ای مگب

مه مدوخ ، یراد تسود یشرت منود یم ! یشرت غارس یتفر زاب بشید ! یروخ یم یشرت سب زا -
نیا تفگ یم مردام یچ ره . مدروخ یم یشرت متفر یم مزرمایب ادخ ردام مشچ زا رود ینامز هی
یشرت ردق نیا ، تحیصن وت هب نم زا حاال . مدرکن شوگ یریگ یم درد هدعم ادرف روخن یشرت ردق



. روخن

و مدیشک یا هفخ خیج سرت زا ؛ دروخ نوکت ممکش وت همرک هرابود هک دز یم فرح نوج ایرث
زیخ متمس هب سرت اب و دش درگ اج رد نوج ایرث یاه مشچ هک متشاذگ ممکش یور تسد

. تشادرب

؟ هتفرگ درد تلد آال؟ هدش یچ -

. دنتفرگ ور ماه هنوگ یور دوز یلیخ ماه کشا و دوب هتفرگ ما هیرگ سرت زا

! هروخ یم نوکت ممکش وت یزیچ هی شا همه هزور دنچ هن -

شتهب هعفد کی . درک یم مهاگن هدز تهب ، دز یمن مه کلپ بجعت زا هک ییاه مشچ اب نوج ایرث
. دش مولعم شتروص یوت یسرت و تفر رانک

. منیبب رتکد میرب شوپب -

و مدیشوپ سابل رارصا هب یلو مدرک تفلا خم ، مشاب هتفرگ یتخس یضیرم هی هکنیا سرت زا
مارب شیامزآ هی ، شباوج و لا وس و رتکد هنیاعم زا دعب . میتفر هاگنامرد نیرتکیدزن هب شهارمه
. ندب باوج هدزاود تعاس دش رارق . مداد شیامزآ عیرس ، مدوب هدروخن هناحبص هک نم . تشون

هدیسرت ًادیدش هک نم . میدوب هدرک توکس ود ره هتبلا ؛ میتشگ فارطا رازاب وت نوج ایرث هارمه
یم ترپ شساوح شا همه ؟! دوب یچ زا شتوکس نوج ایرث یلو مدوب هدش الل سرت زا و مدوب

. درک یم هاگن و داتسیا یم رابود ور هزاغم ره هک یروط ؛ دش

هدنومن ماهاپ وت ینوج هگید هک نم . میدش هاگشیامزآ یهار ود ره هدزاود تعاس کیدزن هرخ باال
مولعم هک یتفرگ یضیرم هی حاال ، یدرک رارف گرم زا آال هشب تبوخ متفگ یم مدوخ شیپ . دوب

یمن رارف شاک یا هک مدروخ یم سوسفا یه ؛ متسشن یلدنص نیلوا ور نیمه هساو . هیچ تسین
؟! یچ مشب لمع دیاب تفگ رتکد هگا ! مدرک

هک مدوب اهرکف نیمه وت ؟ هراد نم لا بق رد یا هفیظو هچ نوج ایرث هگم ! اتسور مدرگ یمرب نم
. دیسوب و متروص دنخبل اب نوج ایرث

. هریخ هک هللا ءاش نا ؛ میدب رتکد نوشن و باوج ، میرب وش دنلب -

. متساخرب یلدنص یور زا مورآ و مدش هریخ نوج ایرث نوگلگ تروص هب بجعت اب

؟ نوج ایرث شباوج دوب یچ مشیامزآ -

شک شتروص یوس نوا ات وس نیا زا شاه بل و هریگب ور شدنخبل یولج تسنوتن نوج ایرث
. ندموا



. یمهف یم تدوخ ؛ میدب رتکد نوشن لوا میرب -

یم . مایمن نم مگب متساوخ راب دنچ ؛ میتفر نوریب رد زا دنلب یاه مدق اب و تفرگ و متسد دعب
متسد و تفر یم هار دنت ردق نوا ؟ داد یم نوما نوج ایرث هگم یلو مراد لکشم هگب رتکد مسرت

. دوب هتشاذن مساو یندرک لا وس یاج هک دیشک یم شدوخ لا بند شک لثم و

. تشاذگ زیم یور ور شیامزآ باوج و درک لو و متسد هرخ باال ؛ میتفر رتکد قاتا هب نوج ایرث اب

. دییامرفب -

هی امش لثم یمناخ ، هدیعب امش زا ًاعقاو : تفگ نوج ایرث هب مخا اب ؛ درک باوج هب یهاگن هی رتکد
باوج ! هشاب هلا س هدزاود رتخد نیا هک مدرک یمن رکف نم ؛ هشاب هداد رهوش ور هچب رتخد
شارب یفارگونوس هی هشاب هتفرن هگا هاگنومرد یامام شیپ نیرب ؛ مناخ هتبثم امش رتخد شیامزآ

. هسیونب

دیفس و خرس متشاد طقف ؛ دوب هدشن میلا ح یزیچ نوج ایرث توکس و رتکد یاه فرح زا هک نم
هب راب نیا و دیشک و متسد هرابود هک مدرک یم هاگن رتکد یاه فرح زا دعب و نوج ایرث ندش

!« امام » ؛ میتفر دوب هدز شیرانک راوید هب کیچوک یولبات هی هک یقاتا

وت نوج ایرث . میتفر قاتا هب مناخ هی کزان دییامرفب اب و دیشک و متسد و دز قاتا رد هب هبرض ود
« دیشابن هتسخ » هی بل ریز و تشاذگ زیم یور ور دوب هتشون رتکد هک یذغاک هکیت و هگرب توکس

. تفگ امام مناخ هب مه ی

. تشون هخسن هی وت یزیچ هی و تخادنا نوج ایرث هب یهاگن هی مخا اب منوا

هدنورپ نوشارب نیرایب و باوج دعب ؛ نتسه ههام دنچ لوا منیبب هدب ونوس هی نیربب رصع -
. مدب لیکشت

لفق هرخ باال ، میدموا نوریب هک هاگنومرد زا . میدموا نوریب قاتا زا و درک یرکشت نوج ایرث
. درک زاب و شنوبز

راهچ تعاس . میروخب راهن هنوخ میرب میریگب بابک تسد ود هی ؛ مرادن ندرک تسرد راهن هلصوح -
. یفارگونوس میرب

. متفرگ ور نوج ایرث تسد و مداتسیا بجعت اب

؟ متفرگ یدب یضیرم ؟ یفارگونوس میرب نوج ایرث یچ هساو -

. درک مشزاون و دیشک مرس یور تسد یتحاران دنخبل اب نوج ایرث

یم تدوخ دعب ؛ بوخ رتکد هی شیپ تمربب دعب ، یریگب ونوس لوا راذب یلو یتسین ضیرم هن -



. یمهف

. دوب عمج ماه مشچ یوت کشا و هداتفا ملد هب سرت رایتخا یب

؟ مریم یم مراد هنکن ! نوج ایرث ممهف یم و یچ -

. دیشک شیرسور هب یتسد و دیدنخ نوج ایرث مفرح اب

مرک شمکش یک ره هگم ؛ ریگب زاگ و تنوبز ؟! یریمب یاوخ یم هتفگ یک ؟! رتخد هیچ ندرم -
؟! هریم یم هشاب هتشاد

یچ ره هگید . درک ممورآ مکی نوج ایرث بل زا اه هدنخ نیمه ؛ دوب هدز هدنخ اب و شفرح مامت
تسین رارق هک حاال سپ : متفگ و مدرک هدافتسا تصرف زا منم . دنوچیپ و نم یروج هی مدیسرپ

؟ دیریگب ربخ ردپ لا ح زا ناتسرامیب دینز یم گنز هنوخ میتفر ، مریمب

. هدرگب ییاج لا بند هک راگنا ؛ دنوخرچ نوبایخ یوت ور شهاگن و داد نوکت و شرس نوج ایرث

. منز یم گنز راهن زا دعب هشاب -

شومارف ور ممکش وت مرک لک هب هک دوب ناتسرامیب هب نوج ایرث نفلت ریگرد منهذ ردق نوا هار وت
اب ور شفنب ملک یشرت همه زا لوا . مدیچ و زیم عیرس ، میروخب رت دوز ور راهن هک نیا هساو ؛ مدرک

. متشاذگ زیم ور هشیش

نفلت نم دوب رارق یراگنا ؛ مدروخ و مراهن دنت دنت . دوب هدموا نوج ایرث بل یور دنخبل مراک نیا اب
ره اب . متخود نوج ایرث نهد هب مهاگن و مدز هنوچ ریز ور متسد ، دش مومت ماذغ هک نیمه ! منزب
ایرث رس رخآ . هش یم مومت شراهن یک هک منودب متساوخ یم و دش یم نییاپ و باال مرس شقشاق

. تخادنا باقشب یوت ور شقشاق هدنخ اب و درواین تقاط نوج

! رتخد مولگ وت هرپ یم همقل ینک یم ماگن یروجنیا آال ِا! -

. مدرک نوزیوآ ، مشب ربخ اب ردپ تیعضو زا ات دوبن ملد وت لد هک یلا ح رد و ماه بل

. دینزب نفلت امش ات ، منک عمج و زیم راهن زا دعب مرظتنم بخ -

. تفرگ زاگ تمس هب ور شتسد و داد نوکت فسأت اب یرس نوج ایرث

. منز یم نفلت منم ، دایب مد ییاچ ات ؛ نک نشور ور یرتک ریز وش دنلب ، نم ِندرک هاگن یاج هب -
؟ ناتسرامیب یشنم زا مسرپب یچ حاال

. مدوب هداتسیا زیم هب کیدزن قوذ اب نانچمه یلو مدش دنلب یلدنص یور زا



تفگ رخآ زور شرتکد نوچ . هگید هدموا شوه هب منئمطم ؛ دیسرپب ور ردپ لا ح بخ -
. ور ردپ نرب یم شخب مودک نیسرپب مه دعب . هتفر باال شیرایشوه

. دش شوب شوخ بابک ندرک هکیت هکیت لوغشم هرابود و داد نوکت یرس

هساو ندرک وج و سرپ هب مساوح ًال صا ؛ یداد رهوش ارچ ور هچب نیا نگیم مهب واال . هشاب -
رتخد هب هک مه باالت ودق ! ینز یم فرح اه گرزب مناخ لثم ؟ تس هچب تاجک وت ! دوبن تردپ

! هروخ یمن اه هچب

. مداد بات منت و و مدز نوج ایرث خوش و شاشب نحل زا یدنخبل

. مدرک یروآدای طقف نم هک دوبن نوتساوح طقف ؛ نیتسه گرزب مناخ مه امش هللا شام -

. درک یا هدنخ و تشاذگ شرپ نهد یور و شتسد نوج ایرث مفرح اب

. مروخ یم یچ راهن ممهفب راذب ، نک تسرد ییاچ ورب ! نوبز نیا هب هللا شام -

، متشادن هک ردام ؛ متفرگ دای امش زا ور همه منک یم راتفر ای مگیم یچ ره مگب تساوخ یم ملد
یمن دای مهب ور دب و بوخ و نیدوبن امش هگا ، دوب نم سابل و ندروخ رکف وت طقف مه نوتاخ

. مدیخرچ زاگ قاجا تمس هب و متفگن یزیچ یلو ؟! نداد یم مدای نوتاخ ای مردپ ، نیداد

. متسش و سید ات ود و قشاق ود ؛ مدرک عمج عیرس و زیم و متشاذگ مد ور ییاچ فرح یب
و دنق اب یاچ ناکتسا ود متشگرب شدعب . لا ه وت مدرب هویم فرظ هی و مدیشک زیم یور لا متسد

نوج ایرث یولج ، دوب دنلب هک شمیس اب مه و نفلت . متشاذگ نوج ایرث یولج ، ینیس وت یکلوپ
فسأت اب دوب هداد هیکت لبم هب هک روط نومه نوج ایرث ! دوبن یا هناهب یا هگید منک رکف . متشاذگ

. درک یا هدنخ

. نومرتخد هدش گنرز هچ ؛ مسرپب و تردپ لا ح منزب گنز راهن زا دعب زور ره شاک -

. متسشن لبم یور مولظم و مدرک نوزیوآ و ماه بل شفرح اب

! منک یم کمک مدوخ شا همه هک نم نوج ایرث -

. تفر مهب یا هرغ مشچ دوب شبل یور هدنخ هک نیا دوجو اب و دش درگ نوج ایرث یاه مشچ

! یدیباوخ یم زیم ور منزن رغ هگا راهن دعب هک امش -

نومه زا ور رارق و لوق نیا ینعی ؛ مدرک یمن مه یراک مک اما متشاد لوبق و شفرح نیا بخ
رارق هزات . مشاب هتشاد یتحار ساسحا اج نیا ات مدوخ رارصا هب هتبلا . میدوب هتشاذگ مه اب لوا

. دوب هدموین هاتوک ًال صا رارق نیا وت نوج ایرث هک قحلا . میشاب رتخد و ردام لثم ، دوب نیا رب
. درک یم راتفر ماهاب شتشادن رتخد لثم و یداع یلیخ



. تشادرب ور نفلت ی هتسد و دیشک ولج لبم یور و شدوخ نوج ایرث

تاع ال طا زا ای مهب یدب یراد و ناتسرامیب هرامش ؛ منزب گنز هی نم هشب درس مکی ات ییاچ -
؟ مریگب

مدرک یم اعد ملد یوت مه مادم ؛ مداد نوکت و مرس دنت دنت و ندموا شک مه زا ماه بل قوذ اب
. هشاب بوخ مردپ لا ح هک

. مراد و ناتسرامیب هرامش -

زا و ناتسرامیب نفلت رامش و متفر ، دوب هدش نم مسا هب تدم نیا وت هک یقاتا هب و مدش دنلب
. مدروآرد میتشپ هلوک

. مدرک زارد نوج ایرث تمس هب و متسد و لا ه وت متشگرب

. دییامرفب -

. درک نفلت دراو تقد اب ور دادعا ی هنود هب هنود و تفرگ متسد زا ور ذغاک نوج ایرث

. هگیم یچ یمهفب تدوخ وگدنلب ور مراذ یم ، مرانک نیشب ؛ نونمم -

. داد ور یلخاد هرامش نوج ایرث هک تفگ »ی دییامرفب » یشوگ تشپ ییاقآ هرخ باال مجنپ قوب اب
سرتسا اب هک متمس هب یهاگن نوج ایرث . نداد باوج هگید مناخ هی ات دروخ قوب دنچ هرابود

. تخادنا مدیلا م یم مه هب و ماه تسد

؟ هروطچ نوشلا ح . مریگب ربخ دنمهرف الن درا یاقآ لا ح زا متساوخ یم ؛ مناخ دیشابن هتسخ -

. هظحل دنچ -

ندش دنلب اب . هدموا شوه هب ردپ نگب هک مدز یم ادص ور ادخ مسا شا همه ؛ دوبن ملد وت لد
. دش شوگ مدوجو مامت مناخ یادص ی هرابود

هگا هتبلا ؛ نر یم شخب هب رصع ات ندموا شوه هب بشید نوشیا ... دنمهرف یاقآ رامیب -
. هنومب تباث و لا مرن نوشعضو

تشپ هک مناخ نوا هب هجوت نودب و مدرک رپب رپب ، وی وی لثم . ندموا شوه هب ردپ تفگ هک نیمه
یمن مرواب ! متنونمم نوج ادخ یاو . مدیسوب ور نوج ایرث تروص راب دنچ یلا حشوخ زا ، دوب طخ
مخا اب و تفرگ و متسد نوج ایرث . هشاب هدموا شوه هب هام کی هب کیدزن زا دعب ردپ هک دش

. منیشب لبم یور ات دیشک

تاه هدور  همرک هک ینک رپب رپب یروطنیا ؟ یراد تمکش وت مرک یگ یمن هگم ؟! هیراک هچ نیا آال -



. هروخ یم و

. دش لیدبت دنخبل هی هب طقف میلا حشوخ مامت مرک مسا اب

هب تسین بوخ ملا ح هممکش وت هک مرک نیا هساو زور دنچ مدوخ ؛ دینوسرتن و نم نوج ایرث -
. ادخ

. داد هیکت لبم یتشپ هب زاب دعب و تشاذگ شاج رس و نفلت نوج ایرث

هساو . مارب رایب مرگ ییاچ هی وش دنلب مه حاال ؛ تسین بوخ تارب رپب رپب ینودب متساوخ -
! اه یراین تدوخ

. مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب و مداتسیا شفرح اب هک مدش یم دنلب اج زا متشاد

. راهن زا دعب مراد تسود ییاچ نم وخ ؟ ارچ -

. داد نوکت رس تیدج اب

هساو میرب هک ، اه یباوخن ، شکب زارد مکی دعب . روخب هویم ایب شاج هب ؛ متفگ هک نیمه -
. میریگب تبون رتدوز ات یفارگونوس

. مدش دنلب اج زا و مداد نوریب ور مسفن ترسح اب

. مباوخ یمن . مشچ -

هشب لقتنم رصع دوب رارق ردپ هک یشخب هرامش مدشن هجوتم هک مدوب هدش لا حشوخ ردق نوا
نوج ایرث هب و مهاگن و مداتسیا هنوخزپشآ هاگرد یوت هرابود . هن ای تفرگ نوج ایرث ور اج نوا

. مداد

؟ نیتفرگ و شخب هرامش نوج ایرث -

یور یذغاک هب نم تمس هب یهاگن مین نتخادنا اب و تشادرب شرس یور زا و شتسد نوج ایرث
. درک هراشا زیم

. ناتسرامیب هرامش رانک مدرک شتشاددای ؛ هرآ -

***

نم یلو هرب لخاد هش یمن هارمه تفگ ؛ میتفر ولج نوج ایرث هارمه ، دناوخ هک و نم مسا یشنم
. متفرگ مکحم و نوج ایرث تسد ، مدوب هدیسرت هک

. لخاد نایب ماهاب مناخ نیا دیاب ؛ مر یمن  ییاهنت نم هن -



؛ دش دنلب اج زا و داد نوکت یرس ، مایمن نییاپ معضوم زا و منک یم رارصا مراد دید هک یشنم
. درک دنلب ام یارب یتسد تفر یم قاتا تمس هب هک روط نومه

. ندیم هزاجا منیبب مسرپب رتکد زا مرب دیراذب -

. تشگرب متمس هب مخا اب نوج ایرث تفر هک یشنم

؟! هنک راکیچ داوخ یم هگم ؛ ورب وت دادن هزاجا رتکد هگا آال -

. مداتسیا شنت تفچ و مدرک دنب نوج ایرث یوتنام هب و متسد شهاوخ و رارصا اب

یم بلق توق نم نیشاب هک امش . مراد یمن رب مدق هی امش نودب مردپ ناج هب ؛ مر یمن نم هن -
. مریگ

اب و میدش دراو نوج ایرث هارمه . هرادن یداریا نتفگ رتکد هک تفگ و دموا یشنم عقوم نومه
هف مال هی و داد باال ور موتنام . مدیباوخ تخت یور ، تشاد نت هب دیفس سابل هک یمناخ یامنهار

ممکش ور یا هل ژ عیام هی . دوب شولج تخت نویزیولت هی تسشن هک رتکد ؛ ماهاپ ور دیشک دیفس
. دش دنلب ممکش زا پات پات یادص هک دیشک ممکش ور هاگتسد هی اب دعب ، درک شخپ

مندب زا حور هک هنزب یفرح هی مدوب رظتنم هظحل ره و متفرگ مکحم و نوج ایرث تسد سرت زا
. دموا دنب مسفن مدرک سح ، دز هک یفرح اب اما هنک ادج

هگید زور جنپ و نیتسه هلماح ولق ود امش اما هبیجع ؟! یونش یم و تاه هچب بلق یادص مناخ -
. هشیم مومت نوتهام هس

زیچ چیه اما مدوب هدش هریخ رتکد یاه بل هب تهب اب و مدوب هدش کشخ لصا رد ! دش یمن مرواب
نوشن اه ملیف وت هگم ؟! مدوب هدشن هجوتم چیه ارچ سپ ؟! مدوب هلماح نم ینعی . مدیمهف یمن

هب و داوخ یم اذغ شلد شا همه ای ؟! هنک یم غارفتسا شا همه هش یم هلماح هک نز داد یمن
؟! هراد رایو نوشدوخ لوق

. دینک کاپ و نوتمکش : تفگ و ممکش ور تشاذگ یذغاک لا متسد هی و دش دنلب اج زا رتکد

ماه تشگنا یاج ، مدرک لو هک و شتسد . دوب متسد وت شتسد زونه ؛ داتفا نوج ایرث هب مدای هزات
یم کشا هک ییاه مشچ اب و دوب هدش نیزم گرزب دنخبل هی اب شتروص ! دوب هدنوم شتسد ور

! دوب هدش هکوش مه نوج ایرث منک رکف . درک یم مهاگن تخیر

متشاد نم ! دوب تخس مارب ندیشک سفن زونه ؛ مدش دنلب تخت ور زا نوج ایرث و راتسرپ کمک اب
شدوخ لا بند و نم نوج ایرث هک مدوب گنم ردق نوا ! هچب ات ود ردام مه نوا ... مدش یم ردام

مهب یچ هکنیا اما مدینش یم و نوج ایرث یادص و دوب رتکد شیپ هک ِمناخ یادص . دنوشک یم
. مدشن هجوتم نتفگ



میراد واال و نم هکنیا ندینش دوب تخس مارب هخآ ؛ مدز یم جیگ زونه ، متسشن هک یلدنص یور
! نس نیا یوت مه نوا . میش یم ردپ و ردام

هک مداتفا یمن هار غاب هنوخ وت و تسکش یم ماپ ملق زور نوا ًال صا شاک ! دوب مرانک واال شاک
. مارب دوب تخس مشیم ردام مراد هکنیا مضه ردقچ . مونشب ور ومع یاه فرح

و تفرگ و متسد ، دوب یتسد هک تکاپ هی اب نوج ایرث هک مدوب هتسشن یلدنص ور ردقچ منود یمن
. مدموا نوریب لحم نوا زا شهارمه

دنلب شادص هعفد کی هک هگیم یچ مدیمهف یمن ًال صا نم اما دز یم فرح ماهاب تشاد نوج ایرث
. منک شهاگن تقد اب هک مدش روبجم و دیسر مشوگ هب لبق زا رت

؟ متفگ یچ یدش هجوتم ! تساجک تساوح آال -

یم شاک ؟! درک یمن ملو ارچ ، شفرط متشگرب بجعت اب ! مدوبن شاه فرح هجوتم ًال صا هک نم
ندرم ملد . ندش هدیشک نوبایخ فرط ماهاپ هدارا یب ؛ منک تسین هب رس و مدوخ ییاج هی تشاذ

. مشب تحار ایند نیا زا ، مریمب تساوخ یم ملد ، تساوخ یم

یم گرزب ردپ یب نم لثم مه اه هچب حاًال ؛ مدوب هدش گرزب ردپ یب ییاروج هی و ردام یب مدوخ
هب هزات ، نوج ایرث زا مندروخ یلیس ، نوج ایرث طسوت مندیشک و نیشام قوب یادص اب . ندش

. مدموا مدوخ

زا ردق نوا ینعی ؟! منک ترپ نیشام یولج و مدوخ متساوخ یم ؟ مدرک یم راکیچ متشاد نم
؟! داد یم تاجن و نم گرم طقف هک مدوب هدش دوخ یب دوخ

هب تنوج تاجن هساو وت هگم ؟! یداد یم نتشک هب و تدوخ یتشاد تسه تساوح آال؟ هتچ -
. رتکد میر یم ادرف ، هنوخ میرب ؟ یچ ینعی تراک نیا ؟ یدرواین هانپ نم

و مدوخ متشاد هکنیا رکف زا . متفر یم هار روز هب ؛ دنوشک شدوخ لا بند هب و تفرگ و متسد زاب
؟! مدرک یم راکیچ متشاد ًاعقاو . دوب هدش رس مندب متشک یم

اب نوج ایرث هک دوب هدش یروطچ ملا ح هگم ؛ میدیسر هنوخ هب هک مدوب تورپه ملا ع وت زونه
هب و تبرش ناویل ؛ تسشن مرانک لا متسد هی و تبرش ناویل هی اب ؟! دوب هتفر هنوخزپشآ هب هلجع

. ماه هناش نداد ژ اسام هب درک عورش و درک کاپ و متروص سیخ لا متسد اب دعب و داد مدروخ

یراد دصق ادابم ، هظحل هی مدیسرت یلو هنکشب متسد ؛ مدز یم یلیس دیابن . نکن هیرگ هگید آال -
. یشکب و تدوخ

. متفرگ ور نوج ایرث تسد درد اب و دش نوور ماه کشا هرابود



هگم ؛ هنک تبظاوم مدوخ زا دیاب یکی ! نس نیا اب ! مشیم ردام مراد ینعی ! نوج ایرث ملماح نم -
. مریمب هظحل نوا تساوخ یم ملد ؟ نیدرک یهانگ هچ امش

. تفرگ متمس هب دیدهت اب ور شا هراشا تشگنا و دز رانک و متسد مخا اب نوج ایرث

زا یاوخب ؛ ینکب اه طلغ نیا زا یاوخب وت هک مشاب هدرم نم هگم ؟ هیکلا ندرم هگم ! یدرک طلغ -
! یراذب نوریب هنوخ زا و تاپ یتح مد یمن هزاجا ، ینزب اه فرح نیا

رارق نم ... مدرب یم یپ هعجاف قمع هب متشاد مک مک ؛ مدنوشوپ ماه تسد اب و متروص هیرگ اب
... مرب هسردم دوب

یب مدوخ لثم ادرف هک مسرت یم ؛ منک گرزب ردپ نودب ور اه هچب نیا هکنیا زا مسرت یم نم -
اجک ؟ منک راکیچ هچب ات ود اب دعب مدش امش محازم ؛ متسه تیروذعم وت اجنیا مدوخ . نشب سک

؟ مرب

. مدب همادا ماه فرح هب نیا زا رتشیب دادن هزاجا و تفرگ و ماه تسد چم نوج ایرث

هچب ؟ میشاب رتخد و ردام لثم دشن رارق هگم ؟ یدشن نم رتخد وت هگم ، یتسین محازم وت ًال وا -
نوشندموا ایند هب نامز ات طقف وت . متسه نوشبظاوم مدوخ ؛ دننوم یم ماه هون لثم وت یاه

؟ یدیمهف ! دبا ات یتح ، ینوم یم مشیپ هک ینامز ره ات ینومب اهنت مراذ یمن ؛ شاب تدوخ بظاوم
حاال آال؟ یدیمهف ! ینکب یدایز طلغ زورما لثم یاوخب ممهفن و مونشن ، یمحازم یگب مونشن هگید

تاه مشچ شدعب . میروخب مهاب منک تسرد هزمشوخ هنورصع هی ایب ریگب شود هی ورب وشاپ مه
یور تاه هچب و وت متسه هدنز ات سرتن مه یچیه زا ؛ باوخب ریگب ، هدش زمرق یباوخ یب زا

. نیراد اج ماه مشچ مخت

هدرک هنول ملد وت یسرت هی یلو ... تساوخ یم ندرم ملد ؟ تساوخ یم نتفرگ شود ملد نم هگم
محر شردارب هب ومع . مدیسرت یم ومع زا مه ، مدب ربخ واال هب یروج هی متشاد تسود مه ؛ دوب

هچ دوب هدید هک نیا اب ؟ درک یم محر دوب مدلوت هگید هام کی هک هلا س هدازود هنم هب ، دوب هدرکن
ناکما ! هن ؟! تشاد یم رب نم نتشک زا تسد شاه هون رطاخ هب ایآ ! مدیشک یتخس و رجز

. دوب هدش روک رتشیب تورث و ییاراد یارب ومع مشچ ؛ تشادن

؟! ریگب شود هی ورب متفگن هگم ! یتسشن زونه هک وت آال -

شتمس هب هیرگ و درد اب و تسکش مدرک یم شراهم روز هب هک یضغب نوج ایرث یادص اب
. مدیخرچ

، هتسرد یچ منود یمن ومع سرت زا اما منک ربخ ور واال مراد تسود . نوج ایرث مسرت یم نم -
؟ طلغ یچ



. دموا مرانک دنلب یاه مدق اب و دیشک یا هف کال « فوپ » نوج ایرث

هجوتم همه دوز یلیخ ؛ هشیم هکوش وت لثم مه واال نوچ ، یدب ربخ واال هب تسین مز ال ًال عف -
هی دیاب . هدیم نوشن یلمعلا سکع هچ منود یمن هشب هجوتم هگا هک تومع همه زا رت دب نشیم

. دایم شیپ یچ منیبب ات ، هرذگب تدم

اب هشیمه نوج ایرث ؛ مدز رانک ور دوب هتخیر ماه هنوگ یور هک ییاه کشا و مدروآ باال و متسد
. مشب مورآ هک دش یم ثعاب و درک یم تبحص قطنم و لقع

هدیشک تسد ردپ و نم نتشک رکف زا ومع دیاش ؛ ترامع زا تفرگ یم ربخ نومارب یکی شاک اما -
. هشاب

. درک یتهب زا رپ ی هدنخ نم زا نتفرگ هلصاف مدق کی اب و هدش درگ نوج ایرث یاه مشچ

. یدب ربخ یسک هب تسین شناکما ، هشن اپ رس تردپ هک ینامز ات ؟! یگیم یچ یتسه هجوتم آال -
هی دایب رد یتخرک زا شت ال ضع و هدرگرب لبق تلا ح هب شندب ات هدوب امک وت هام کی کیدزن تردپ

! هدموین شیپ شظفاح هساو یلکشم مینیبب دیاب اه نیا یاوس حاال . هشک یم لوط یتدم

رپ و منتفر نوج ایرث تمس هب سرت اب ؟! شا هظفاح ... اح ؛ تخیر ورف هنیس یوت مبلق شفرح اب
. متفرگ ور شاه تسد سامتلا زا

؟ هراد شظفاح هب یطبر هچ شفداصت ؟ یچ ینعی -

. هنک ممورآ درک یعس و تشاذگ ماه هنوش یور ور شاه تسد یگف کال اب نوج ایرث

ات ؛ هشاب هدموین شیپ شظفاح هساو یلکشم مینیبب دیاب هدروخ تردپ رس هب هبرض بخ -
نم مه ترامع یلا ها و تردپ زا نتفرگ ربخ هساو . میدب ماجنا هش یمن  یراک چیه میدشن نئمطم
مه ؛ ندوب هسردم درگاش شاه هچب ات ود مه نوچ . مریگب طابترا منوت یم هبیط رتخد هدیرف اب
دیابن . تسین تسرد منوا اب سامت ًال عف اما دنوخ یم سرد اجنوا یزومآ داوس تضهن وت شدوخ

! هدیرف یتح ... هشب ربخ اب تندموا اجنیا زا یسک ًال عف میراذب

مداب زاب مدینش ور شا هلمج نیرخآ هک نیمه یلو دوب هتشگرب مدوجو هب دیما شفرح یاه لوا اب
. دش یلا خ

. تساجنوا هک مه هبیط ، هنک یم راک نوتاخ ترامع وت هزات ! هیبوخ نز هک هدیرف ؟ ارچ -

. تفرگ ور ماه هنوش شتسد ود اب و تشاذگ مه یور ور شاه مشچ طایتحا اب نوج ایرث

یتح ای هشاب هتشاذگ تندرک ادیپ هساو ینوگ هد مژ هی نوتاخ دیاش ؛ هدازیمدآ یلو منود یم -
بوخ نوشیلا م عضو ینود یم بوخ تدوخ . هدب ماجنا و نوتاخ راک منوا رهاظ هب تومع هنکمم



زا هنکمم لوپ ای یتبحم هساو . تسه هدیرف و هبیط لا ح کمک یلو نوتاخ یقلخدب یاوس ؛ تسین
یهاوخ ریخ رس زا نوشدوخ لا یخ هب ؛ ندب تومع ای نوتاخ هب یربخ ، دننک کش اه سامت نیا

. هشاب

. نتفر یم باوخ ؛ مدرک ضوع نیمز یور ور ماهاپ و مدیشک « یهآ »

؟ منکن رارقرب مودک چیه اب یطابترا چیه دیاب نم کًال هنیا نوترظن سپ -

. داد نوکت یرس یلا حشوخ اب و دش زاب مه زا نوج ایرث تروص

. مسرپ یم و تردپ لا ح طقف رانک هشوگ و یلا ها زا ًال عف مدوخ حاال ؛ هرآ -

. مدرک عمج متروص فرط هی و ماه بل

. مدب واال هب مدوخ زا یربخ منوت یم نیگب مهب امش هک ینامز ات منوم یم رظتنم نم سپ ؛ هشاب -

. تشادرب ماه هنوش یور زا ور شاه تسد و داد نوکت یرس نوج ایرث

تقو زا هگید ؛ ریگب شود ورب وشاپ مه حاال ! هرت تحار مه ام یود ره لا یخ یروطنیا ؛ هرآ -
. ینک رکف هدرکن مز ال مه یچیه هب ، هتشذگ هنورصع

هام دنچ دیاب ردپ . دوب تسرد شاه فرح مامت نوچ ؛ تشاد بیغ ملع یراگنا نوج ایرث
کی هک یتدم وت ور اه نیا . دوب هداد تسد زا مه و شظفاح هناتخبدب و داد یم ماجنا یپارتوزیف
نوچ مه نوا . میدوب هدیمهف ، دوب هتفرگ سامت اتسور یلا ها زا یضعب اب نوج ایرث هک یا هتفه

. دوب سامت رد نوشاهاب زونه اتسور زا نوشتنفر زا دعب

قبط ؛ مدرک یم نامیاز هام نیدرورف طساوا نم دوب هدرک نوج ایرث هک یتشگنا رس باسح هی ور
ندنوخ سرد ، مدوب رادراب ولق ود نوچ ؛ منزب ور هسردم دیق کًال دش رارق لا سما نوج ایرث رظن

. منک یم تیذا ور اه هچب و مدوخ طقف تفگ یم نوج ایرث ؛ دوب لکشم نم هساو منوا

یهلا یاه باذع زا یکی ندش دنلب و نتسشن ًاعقاو هک یروط ؛ دش یم رت گرزب ممکش زور هب زور
. مدرک یم یور هدایپ دیاب مین و تعاس کی ای کی یزور رتکد شرافس قبط یلو دوب هدش مارب

یم ملد هک مدش یم متیعضو زا هتسخ نانچ اه تقو یضعب ؛ ندرک یم روبع نامز رذگ رد اهزور
تدم وت نم بخ اما مداد یم تاجن محازم یولق ود نیا تسد زا و مدوخ لیاوا نومه تساوخ
یارب مکی هک مدوب هتفرگ دای ییاهزیچ هی متفر یم لحم دجسم و لحم کراپ هب نوج ایرث اب هک

. دوب رید نوشارجا

یروط ؛ دوب یا هتخپ نز نوج ایرث اما دوب تخس لحم وت نوج ایرث یارب متیعقوم و مندوب ردقچ
زا دعب تفگ یم نوج ایرث ؛ دوب هدش مرواب مه مدوخ هک دوب هدرک هجوم شدوخ رانک و نم ندوب



دوب یرکف هچ حاال . هراذ یم نویمرد ماهاب شتقو هب هک هراد ییاهرکف هی اه هچب ندموا ایند هب
! هنود یم ادخ

؛ تشادن نتفر راکرس ای ، نتفر هار هساو یلکشم هگید ؛ دوب هدش بوخ هام دنچ نیا وت مه ردپ
دای هب و زیچ همه ًابیرقت هنرگو مدوب نم دوب هدرک شومارف شنهذ وت هک ور یسک اهنت هنافساتم

. دوب هدروآ

یمن . ندرک یم یرارق یب مدوبن یارب واال و نوتاخ طقف ، تفرگ یم نوج ایرث هک ییاهربخ قبط
هک یروط . هنک راکشآ نم هب ور هق عال و قشع همه نیا نوتاخ هک دوب هدش ثعاب یزیچ هچ منود
ور هنک یم شنز هب درم هی هک یتبحم نوا هتسوتن هک هدرک رهق مه واال اب مدوب هدیمهف یتح

. هنک یگدنز دنبیاپ و نم و هدب ماجنا

. مدوب ملا ع ادخ ! هن ای دوب تسرد اه فرح نیا حاال منود یم هچ

کی ؛ دوب هدش روآ باذع مارب مه ندیشک سفن هگید نم و نتشذگ یم اهزور ؛ تفر و دموا دیع
تحار نیگنس راب نیا تسد زا رت دوز هک مدرک یم یرامش زور نم و دوب هدنوم منامیاز هب هتفه

. مشب

ناتسرامیب نیرتهب وت مه االن ؛ دوب هدرب اه رتکد نیرتهب شیپ و نم یگلماح نارود وت نوج ایرث
ًاعقاو . هشاب مرانک متسه ناتسرامیب وت هک یتدم هک دوب هتفرگ هتخت ود قاتا هی مارب یصوصخ

! دوب هتشاذگن مک یزیچ چیه راک و سک یب نم یارب

هک یرتکد و ناتسرامیب لوپ هک منک یضار ور نوا مدوب هتسنوت اهنت ندرک زان و رهق و رارصا هب
قاتا وت نوج ایرث مشب تیذا اه بش هکنیا سرت زا هص خال ؛ مدب و درک یم تیزیو و نم هام ره

. دوب مبظاوم یلیخ و دیبوخ یم نم

یبوچ هسفق ود تخت ود ره باالی و ندوب هتفرگ رارق متخت فرط ود کیچوک تخت ود هک یقاتا
کیچوک دمک ود اه هسفق ریز ؛ مدب رارق شرس باالی ور مودک ره هلیسو هک دوب هتشاذگ راک راجن

. دوب اه هچب یاه سابل صوصخم هک تشاد رارق

هک دوب هدیچ ور بوخ اه نوا نوج ایرث هقلیس اب ردق نوا یلو دوب هداس یلیخ زیچ همه هکنیا اب
یم نوشاجرس هرابود و مدروآ یم نوریب اه هسفق زا ور همه راب دنچ یزور متشاد ناوت هگا

. مدیچ

هکنیا نودب . مدوب هدروخ راهن اهتشا اب اه تدم زا دعب ؛ مدیشک زارد اه لبم رانک لا ه وت راهن دعب
یباسح زورما ؛ دوب هدیشک زارد رت فرط نوا یمک مه نوج ایرث . مشاب اهتشا یب ای منک لدور

. مدوب هدرک انعن و غود اب یگنوخ بابک ولچ سوه نم نوچ دوب هدش هتسخ

ساسحا هک هن ای دایم واال و نم مسا هب مدرک باختنا هک ور اه هچب مسا هک مدرک یم رکف متشاد



هدش دنلب اه لبم کمک اب یروطچ مدیمهفن هک مدز غیج نانچ درد زا ؛ مرمک وت دز مکحم یکی مدرک
رتکد هتفگ قبط هخآ ؛ مراد یلکشم هچ نم هک دوب هدنوم جاو و جاه هراچیب مه نوج ایرث . مدوب

. دوب هدنوم منامیاز تقو هب زور جنپ زونه

مدرد ردق نوا ینعی ؛ مدیشک تلا جخ دوب هدش ریزارس ماهاپ زا هک یبآ و مسابل ندش سیخ اب یلو
؟! مراد هگن و مارادا مدوب هتسوتن هک دوب دیدش

غیج دش ثعاب مندب لک وت درد هرابود یلو مدرک یم یهاوخ ترذعم نوج ایرث زا طقف هیرگ اب
درک ربخ سن ال وبمآ و تشادرب و نفلت عیرس هک دوب هدروآ شدوخ هب و نوج ایرث مود غیج . مشکب
دعب . تشاذگ یدورو برد رانک ور دوب هدرک هدامآ هچب یارب هک یکاس ود و تفر قاتا هب دعب و

. دش هدامآ دوز مه شدوخ . تخادنا مرس ور لا ش هی و دنلب وتنام هی و مدوخ کاس

یم ادص ور ادخ طقف ؛ هنکشب مرمک هرارق االن نیمه هک مدرک یم سح و درک یم درد منت مامت
هک دوب اجنیا بلا ج . دموا یمن باال مسفن و دوب هدیکچ مکشا هک دوب دیدش مدرد ردق نوا و مدز

! دشن هتفگ ، نوج ایرث و نم نیب یفرح چیه

ای متشادن ینس هک منم ، دوب مورحم ندش راد هچب تمعن زا هک نوج ایرث ؛ میدوب یشان ود ره
و نم هنوتب هک دوبن دلب یزیچ مه نوج ایرث . منک لر تنک و مدوخ ماوخب هک مدوب هدیدن یشزومآ

هدامآ اه هچب و نم یارب ور دیاب هک یچ ره یدجسم ناتسود زا یریگدای قبط طقف ؛ هنک مورآ
. درک یم ارجا ور اه نوا تعاس لثم مه حاال ؛ لبق زا دوب هدرک

زا مسرت منود یمن ؛ مدوب هدیسرت دوب هدموا مکمک هب هک یراتسرپ زا میدیسر هک ناتسرامیب هب
. دوب نامیاز زا سرت ای هربب لخاد هب و نم تشاد هلجع هک دوب نیا

ایرث و راتسرپ یچ ره ؛ دوب هداتفا هزرل هب ناتسرامیب لک مدز یم هک یشفنب یاه غیج و درد اب
هبوخ نیرازس متسنود یمن تسرد نم . دش یمن مک مسرت زا یزیچ نداد یم یرادلد و نم نوج
نوج ایرث یلو هرتهب اه هچب و مدوخ یارب یعیبط هک دوب نیا شرظن رتشیب رتکد یلو دب ای مساو

مک مه مدرد یمک هگا هک دش یم ثعاب نیمه . مرادن ور یعیبط نامیاز ناوت نم هک درک یم رارصا
اب سناش تقو چیه هک ییاج نوا زا اما هنک هدامآ نیرازس هساو و نم رتکد هکلب مشکب غیج هشاب

. دنربب نامیاز قاتا هب عیرس و نم هک داد روتسد رتکد هنیاعم زا دعب دوبن رای نم

و مسرت یه اه راتسرپ ندش غولش و قاتا یدرس و مدیشک زارد راتسرپ ود کمک اب هک تخت یور
ییوتپ هی هک مدرک یم سامتلا . دوب هداتفا منوج هب یدب یامرس فرط نوا زا ؛ درک یم رتشیب

. تشادن ییاونش شوگ یسک بخ اما نزادنب ماهاپ ور یزیچ

دروآ یم ممکش باال هک اهراتسرپ زا یکی تسد راشف اب ؛ دوب هدش عورش رتدیدش ماهدرد هرابود
راشف هرابود نوا اما مدرک ترپ بقع هب و شتسد درد و هیرگ اب . دوب هتفرگ مدوجو مومت درد
شاب دوز ینوت یم یتسه نووج وت رتخد نزب روز : تفگ یم نامز مه و دروآ ممکش ور یرتشیب



. هش یم هفخ هچب االن نزب روز

هچب نیلوا هک مدز یم روز تدش اب و مدوب هتفرگ و تخت یاه هتسد هشن هفخ هچب هکنیا سرت زا
مرتخد سپ . دوب فان ندیرب لوغشم رتکد و نتفرگ و مرسپ رود همه و دموا ایند هب دوب رسپ هک

و یفارگونوس ینعی ؛ متشادن درد هگید ارچ ًال صا ؟! نزب روز تفگ یمن مهب هگید یسک ارچ ؟ یچ
؟! ندوب هدرک هابتشا رتکد

ور اهراتسرپ زا یکی تسد هیرگ اب . مدوب هدینش ور دز یم هک بلق ود یادص مدوخ تشادن ناکما
. متفرگ

؟ هنومب نیتشاذگ ممکش وت و نوا ارچ ؟ یچ مرتخد سپ -

. دز یدنخبل ما هدش رات یاه مشچ لباقم و دموا ولج ، هبارخ یلیخ ملا ح ًاعقاو دید هک راتسرپ

. دایم ایند هب منوا نک ربص مکی مزیزع -

یم دیاب مه مرتخد یارب مدوب هدیشک مرسپ یارب هک ور ییاه درد مامت دیاب هرابود نم ینعی
مدیمهفن ًال صا هک مدوب هدش هتسخ ردق نوا ؛ هدنومن مارب یناوت هگید نک مکمک ایادخ ؟! مدیشک

عورش اهدرد هرابود هک دوب هتشذگ نامز ردقچ و مدوب باوخ ردقچ منود یمن . درب مباوخ یک
. دوب لبق زا رتمک یمک یلو ندوب هدش

یم ادص ور ادخ طقف ؛ دوب هدنومن مساو یناوت هگید ! اه ندز غیج نومه زاب ، اهراشف نومه زاب
ره طقف ؛ درب مباوخ هرابود هک مدوب هتسخ ردق نوا . دموا ایند هب مه مرتخد یتخس هب هک مدز
ود ره هک دوب نیا لصا ؛ دوبن مهم هگید اما مدرک یم سح منت نییاپ زا یدب شزوس هقیقد دنچ

. دوب هتفگ و نیا میرادیب و باوخ تلا ح وت رتکد . ندوب ملا س ما هچب

. مدرک زاب و ماه مشچ راتسرپ یادص اب

. ینک تحارتسا تقاتا وت یرب دیاب یمناخ وش رادیب دنمهرف آال ، دنمهرف مناخ -

هک دش یمن ثعاب نیا یلو هشب هراپ داوخ یم یکشخ تدش زا مولگ مدرک سح مدرک زاب هک مشچ
! منک شومارف و ماه هچب

؟ ناجک ماه هچب -

. داد و مباوج نامز مه و تفرگ و متروص یور قرع یذغاک لا متسد اب راتسرپ

مکی تقاتا یرب وت ات هنک یم نوشنیاعم رتکد دعب ، ندیم مامح ؛ نادازون شخب ندرب ور اه هچب -
. نوشهب یدب ریش هک تشیپ هرایم ور ود ره راتسرپ ینک تحارتسا

و نم ؟! دوب هتفگن یزیچ مهب دروم نیا رد سک چیه ارچ سپ ! مداد یم ریش اه هچب هب دیاب ؟! نم



. مدرک یلوا راتسرپ نومه هب ور یلا حیب اب هک نتخادنا دراکنارب یور

! مدب ریش نوشهب متسین دلب هک نم -

. دیشک مرس ور یتسد تبحم اب و درک یا هدنخ راتسرپ

! ولوچوک نامام هرادن هصغ هکنیا ؛ مدیم تدای مایم مدوخ -

؟! مدرک یم نوشگرزب یروطچ ؟! مدرک یم راکیچ دیاب ! مدوب هدش هچب ود ردام نم ، دش یمن مرواب
یم ور واال ملد ، تساوخ یم ور ومخا نوتاخ نوا هدش ملد ؛ مدوب هدش هتسخ مدوخ یسک یب زا
یم طقف . دوبن سک چیه اما دننکب یردام مارب هک تساوخ یم ور ومع نز ملد یتح ، تساوخ

. مراد نوج ایرث اب هارمه یتخس یاهزور متسنود

و رس . دنوسر نم هب و شدوخ و درک دنت اپ دید و نم هک نیمه ؛ دوب مرظتنم قاتا رد نوج ایرث
. دز یم فرح دنت دنت و درک هسوب قرغ و متروص

یم ملا س و نوشات هس ره هک ترکش ایادخ . اه هچب نشاب تکرابم ؛ یشابن هتسخ ؟ مزیزع یبوخ -
. منیب

لصو مهب و مرس راتسرپ ؛ ندنوباوخ تخت یور و نم راتسرپ کمک هب و دز یم فرح روط نیمه
. داد رارق بطاخم تشاذ یم مرس یور هسوب یه هک ور نوج ایرث تلا ح نومه وت و درک

اه هچب منیبب مرب منم . ندش تیذا یلیخ ؛ هروخب نیدب شهب هویم بآ و توپمک مکی مناخ -
دعب دننزب نسکاو نیربب لوا هتبلا . نیرایب و نیریگب لیوحت ور اه هچب نیایب هدش مومت نوشراک

. نوشردام شیپ نیرایب

هرب ای هسرب نم هب هک اه هچب و نم نیب دوب هداتفا ریگ هراچیب ؛ دوب هدرک رکشت یلک نوج ایرث
نیرب امش مناخ : تفگ ، مرادن یهارمه نوج ایرث زج هب دید هک راتسرپ هریگب لیوحت ور اه هچب

. تسه نوشلگشوخ نامام هب مساوح نم اه هچب راک لا بند

تشلا ب ، تفرگ و مراشف مه راتسرپ . هسرب اه هچب یاهراک هب ات تفر و درک رکشت رابود نوج ایرث
. تفر لا چخی فرط هب و دیشک باال ممکش باالی ات ور وتپ ، درک تسرد و مرس ریز

یچ حاال ؛ لگ مناخ یراد هویم بآ و توپمک ردقچ هب هب ... لا چخی وت یراد یچ منیبب راذب بخ -
؟ تارب مرایب یراد تسود

نیگنس مدوب هدیشک هک ییاه درد رطاخ هب مسفن مه زونه ؛ مداد راشف هگید مه یور و ماه مشچ
. دموا یم باال

. تسین منسرگ ؛ مروخ یمن یزیچ نم -



. هتشادرب ور یزیچ ینعی نیا و دموا لا چخی رد ندش هتسب یادص

. مزیزع یریگب نوج هک یروخب یزیچ هی دیاب ؟ هشیم هگم ِا! -

؛ تخیر ناویل وت و شبآ و درک زاب و توپمک رس هک مدش هریخ شهب رامخ و مدرک زاب و ماه مشچ
. داد باال ور تخت مکی و دموا متمس هب

. یایم لا حرس االن ؛ هبوخ ردقچ نیبب روخب حاال نیرفآ ... نک تکمک راذب -

. مدیشک بقع و مرس و مدروخ توپمک بآ زا پولق دنچ راتسرپ رارصا اب

. دایم مباوخ یلیخ ؛ مباوخب مکی نیراذب ! منک یم شهاوخ ؛ منوت یمن هگید -

. تفر رد تمس هب متخت رانک زیم یور ناویل نتشاذگ اب و داد نوکت یرس هرابود راتسرپ

اه هچب مه عقوم نوا ات . تشیپ مایم هرابود منزب رس هی اهرامیب هیقب هب مرب منم ؛ باوخب هشاب -
. مزیزع ًال عف . نوشنامام شیپ ندموا

یم ملد . متسب و ماه مشچ و مدیشک متروص یور ور وتپ هلصوح یب راتسرپ نتفر زا دعب
یتقو و مرتخد و رسپ مسا ؛ مدوب اه هچب گنت لد . هرایب نوج ایرث رتدوز ور اه هچب تساوخ

. دوب هدرک مقیوشت یلک اه مسا باختنا زا ، مدوب هتفگ نوج ایرث یارب

یاه مسا هیفاق مه هک مسا ود هرخ باال ؛ مدوب هدنورذگ اه مسا باختنا هب شمه ور رخآ هام دنچ
! نیلیآ و ساالر . مدوب هدرک باختنا ور دوب واال و نم

مسا زا ندش گرزب هک ًادعب ینعی . تسشن مبل ور یدنخبل ، مدرک رارکت نوشمسا بل ریز یتقو
مه یلک و دموا یم نوششوخ اًال متحا ؟ ندش یم یضار مدوب هدرک باختنا ییاهنت هب هک ییاه

. ندرک یم رکشت مزا

مدوخ هب و نم و ندش قاتا دراو مهاب راتسرپ و نوج ایرث هک مدرک یم ریس تورپه وت زونه
زا هک نوج ایرث . دوب اه نوا یود ره تسد یور دننام هچقب ات ود ؛ منک نوشهاگن تقد اب ات ندروآ

ندموا ولج دوب شبل یور یدنخبل هک راتسرپ هارمه ، دوب هدش یطاق شا هیرگ و هدنخ یلا حشوخ
. تفرگ متمس هب ور هچب راتسرپ و

. نتسه نوترسپ ، هگرزبردام لغب هک مه ناخ لوضف نوا ؛ متسه نوترتخد نم ! مناخ نامام سالم -

ایند هب هلا س هدزاود نم ور هدش خرس ی هچب نیا ینعی ! ندوب کیچوک ردقچ ! دش یمن مرواب یاو
هاگآدوخان تشاذگ مشوغآ وت ور مرتخد راتسرپ هک نیمه … تخیر نییاپ یره ملد ؟! مدروآ

؟ مرتخد هشب گر هب گر هنکن . مدرک تشحو

؟! منک راکیچ هشب شیزیچ هگا ؛ منک شلغب مسرت یم نم ! نیراد شرب ادخ ور وت -



. تشاذگ ما هنوش یور و شتسد هدنخ اب راتسرپ

! هک یدز اج هدشن یچیه زونه ؟ ینامام هیچ -

ییادخ ات مریگب کبس ماه تسد یوت ور هچب مدرک یعس و متفرگ شتمس هب و مهاگن سامتلا اب
. هشن شیزیچ هدرکن

. ملغب وت هشب تیذا مسرت یم ، مدزن اج ادخ هب -

. تشاذگ دوب هچب تشپ هک متسد یور و شتسد و تخادنا باال یرس راتسرپ

نوشهب یتبون ؛ منک یم تسرد و نوشاج ااالن . هونشب و تبلق شپط یادص راذب ؛ هش یمن تیذا -
. هشیم هتخیر مه تسرت ، هدب ریش

نم ! دوب ولوچوک ردقچ ؛ متشادنرب مرتخد تروص زا مشچ نم هنک هدامآ و نوشاج داوخب ات
نئمطم ! منک ضوع و شکشوپ ماوخب ای هش یم شا هنشگ  یتقو منک لغب ور هچب نیا یروطچ

. دوب هدرک لغب و مرسپ سرت و هرهلد اب دوب مولعم ؛ هرادن نم زا یمک تسد مه نوج ایرث مدوب

؟ منیبب مه و مرسپ هشیم نوج ایرث -

زا ور وتپ مورآ یلیخ و داتسیا تخت رانک و دموا مورآ یاه مدق اب و تاولص و سالم اب نوج ایرث
آال. نامام سالم : تفگ دوب شولگ وت ضغب یلا ح رد . دز رانک مرسپ تروص

. مداد راشف مدوخ هب و مرتخد رایتخا یب ؛ دموا مبل یور یدنخبل و تخیر یره ملد شندید اب

! هنیلیآ هیبش ردقچ ... ادخ یاو -

. داد و نم باوج درک یم هدامآ ور اه تخت هک یلا ح رد هدنخ اب راتسرپ

. تاه هچب نتسه ناسمه -

. مدنودرگرب شتمس هب و مرس بجعت اب

؟ یچ ینعی ناسمه -

. تفر هگید تخت تمس هب مورآ یاه مدق اب و تخادنا باال ور شاه وربا زا یکی راتسرپ

. ندموا دوجو هب کمخت هی زا ینعی ناسمه -

. دموا متمس هب و دش مومت شراک هک مدزن مه یفرح یلو مدشن هجوتم زاب هک نم

. هدب ریش و نومرسپ لوا بخ -



. متخود مرسپ مولظم تروص هب بجعت اب و مهاگن و دش درگ ماه مشچ

! هک هباوخ ؟! مدب ریش -

. داتسیا مرانک دموا دعب و داد نوکت مفرح دییات یارب یرس راتسرپ

. رادیب ای هباوخ نیبب ؛ نداد ریش هب نک عورش وت دعب ، منک تکمک راذب -

یلو درک ندروخ هب عورش تفرگ و منیس هک نیمه ؛ مراذب ساالر نهد وت و منیس متسنوت تمحز اب
. درک یم هیرگ یفیعض یادص اب و درک یم مگ و منیس هیناث دنچ ره

ریش ساالر یا هقیقد هد ؛ هروخب ریش هک منک شتیاده هرابود دوبن دلب هک نم دوبن راتسرپ هگا
. تشاد شرب ملغب یوت زا راتسرپ هک دروخ

. هنومرتخد تبون ؛ هسب هگید رسپ اقآ بخ -

نوچ . دوب رتهب شندروخ ریش یلو دوب شردارب لثم منوا ؛ ملغب وت تشاذگ ور و نیلیآ راب نیا
هچب مراذن هک دشن ثعاب مه مندیشک درد هک نم اما نراد یرت یوق هراورآ اهرتخد تفگ راتسرپ

. نروخن ریش اه

ممشچ زا کشا ادص یب درد زا نیلیآ ندروخ ریش یاهرخآ طقف ؛ مدرک تمواقم یلو مدیشک درد
. داد نوکت فسأت اب یرس دایمنرد مادص اما مراد درد دید یتقو راتسرپ . تخیر یم

داد هب ادخ . یراد درد یروطنیا شلوا ؛ هشن مخز هک یروشب و تا هنیس رابره شوج بآ اب دیاب -
. ینک لمحت دیاب یدرد هچ هگید زور ود هک هسرب وت

. تشذگ دازون تخت یور ور اه هچب

ات مینک یم کمک تفیش راتسرپ ای مدوخ رابره یتسه اجنیا هک تدم نیا وت نم مزیزع بخ -
. یروخن هصغ ًال صا ؛ یریگب دای بوخ

راتسرپ هکنیا زا دعب ؛ درک یم نوشهاگن قوش اب طقف نوشندروخ ریش رخآ ات لوا زا هک نوج ایرث
ورت ور اه هچب یروطچ یشب دلب بوخ ات اجنیا یدنوم یم رتشیب مکی شاک آال مگیم : تفگ تفر

. مریگ یم دای رتهب منم . ینک کشخ

. مداد نوکت شفرح دییأت یارب یرس

منومب هرارق زور دنچ . دوب راتسرپ ندوب هساو مه متأرج مکی ؛ منک نوشلغب مسرت یم هک نم هرآ -
؟ ناتسرامیب

. دش هریخ دوب هدیباوخ شدوخ تخت یوت هک نیلیآ تروص هب دنخبل اب و دیشک یهآ نوج ایرث



. تسه مه نوشادخ زا ؛ مینک شرتشیب مینوت یم هیصوصخ ناتسرامیب نوچ اما زور هس -

دوب رارق یک سپ ! متشاد درد مه زونه ؛ متسب مورآ و ماه مشچ و متشاذگ تشلا ب یور و مرس
؟ هشب مومت

مدب ریش ، مینک نوشلغب یروطچ میریگب دای بوخ دیاب نوچ ؛ دینود یم صالح روج ره . هشاب -
یلیخ هک نم ، نتسه کیچوک یلیخ نوج ایرث مگیم . میریگب دای و نوشندرک کشوپ یتح ، نوشهب

. مسرت یم

. تفرگ اه هچب زا ور شهاگن و دز یدنخبل نوج ایرث

هنوخ میتفر هک میشب دلب ور یچ همه هک تدم نیا وت ، مینک تقد یلیخ دیاب . مزیزع هرادن سرت -
. میتفین ریگ مینک ضوع کشوپ هی میتساوخ و

. تشادرب مدق رد تمس هب ندیباوخ اه هچب دش نئمطم هکنیا زا دعب نوج ایرث

. نگیم یچ منیبب منکب یباوج و لا وس هی مرب نم نباوخ اه هچب ات -

***

قن و یباوخ یب زور ود نیا وت ؛ درک یم کمک نوج ایرث و نم هب هک دوب زور ود ، مناخ راتسرپ هی
رفن ود دنچ ره . دوب هدرک فیعض و نم همه و همه ، نوشموادم یاه هیرگ و اه هچب یاه ندز
نتفر هار یان ادخ هب . تفرگ یم نم صوصخم راتسرپ هی دیاب نوج ایرث اما دندوب اه هچب بقارم

یم یروبص منم ندیشک یم اه هچب یارب هک یتمحز هب مدرک یم هاگن یتقو اما متشادن مه
. مدرک

ادج تقاط دنچ ره ؛ میداتسرف هنوخ هب روز هب راتسرپ دعب و نم لوا ور نوج ایرث مود زور رصع
. هدرگرب حبص ادرف دش رارق و تفر هرخ باال یلو تشادن ور ام زا ندش

ات تفگ و دیشک زارد یرانک تخت وت مه میدوب هدرک مادختسا هک یراتسرپ ، تفر هک نوج ایرث
دیسر تشلا ب هب شرس راتسرپ هک نیمه . مینک تحارتسا مکی نم مه و نوا مه دنباوخ اه هچب

. دوب هدیباوخن تعاس تفه عمج رس هک دوب بش ود هراچیب ؛ دش دنلب یاه سفن یادص

ور یکمک راتسرپ و راتسرپ و نم نهد و ندرک یرارق یب لبق بش ود زا رتشیب اه هچب بش نوا
هچب نیا هکنیا قوذ اما مدوب هدروآ مک ًاعقاو . میتشاذن مه ور مشچ حبص ات . دوب هدرک سیورس

مه و منک شومارف ور یگتسخ دش یم ثعاب نتسه نم نوخ و تشوگ زا و نتسه نم لا م اه
. منک نوشمروآ منوتب ات متفر یم هار اه راتسرپ یاپ

دایب نوج ایرث هک دوب قاتا رد هب ممشچ حبص زا زورما ؛ دوب ندنوم ناتسرامیب زور هس نومرارق
مک . دشن نوج ایرث زا یربخ یلو دش هد ، دش هن تعاس ؛ مباوخب یمک منوتب نوا هطساو هب منم هک



؟! هشاب هدموا شیپ یلکشم شارب هنکن ؛ مدوب هتفرگ هرهلد مک

یلا ح هچ اب منود یمن ؛ هتفر و هدرک لو و نم مهارمه هنک رکف راتسرپ و منزب یفرح مدیسرت یم
یلو . دوب هدیرپ شگنر مکی ؛ دموا هن تعاس یاه کیدزن بش هرخ باال ! رصع ات متشاد هگن و مدوخ

. هبوخ تفگ مدیسرپ و شلا ح یتقو

نوا یلو دوب هداتفا روش ملد دوب هتفر هک رصع زورید زا کًال منود یمن ؛ داد یم دب یهاوگ ملد اما
هدید هک حاال یلو . هراد دوجو مه ینوج ایرث تفر مدای ًال صا هک مدوب هدز هلکرس اه هچب اب ردق

. دوب هدنوسرت و نم شغمد یب هفایق و گنر ، شمدوب

. دموا متمس هب یا هتسخ دنخبل اب نوج ایرث ، تفر نوریب هک راتسرپ بش

سابل ، ینک کشوپ ور اه هچب تسرد ینوتب ات ینومب اجنیا رتشیب زور دنچ دیاب منک رکف آال -
. میروخ یم لکشم هب ًامتح وت و نم هنوخ میرب نوچ ؛ یریگب دای و نوشندرک مامح ای ، ینک ضوع

لوبق دوز یلیخ نیمه هساو . مدوب هدنوم اه نوا نداد ریش وت زونه نم ؛ دوب تسرد ال ماک شفرح
هس قفاوت قبط . دوب نیمه مه راتسرپ رظن و دز فرح شاهاب نوج ایرث تشگرب هک راتسرپ ؛ مدرک

نتفر مزع هرابود نوج ایرث حبص ادرف . منومب ناتسرامیب وت نم یزور هد دش رارق نومنیب هبناج
، مایب زور ره منوت یمن : تفگ هزات . شدوخ رارصا هب هکلب راتسرپ ای نم رارصا هب هن راب نیا ؛ درک

. مایم نویم رد زور هی و مش یم  تیذا نوچ

تدم نیا وت ًاعقاو ؛ منزب تفلا خم یارب یفرح مه دش یمن بخ اما دوب بیجع مارب شفرح نیا
هنک تحارتسا داوخ یم متفگ مدوخ شیپ . دوب هدیشکن تمحز مارب مک مدوب هدموا ترامع زا هک

. هشاب هتشاد و نم و اه هچب زا یرادهگن ناوت تشگرب عقوم ات

ضوع سابل وت ، ندرک کشوپ وت هگید راتسرپ ود کمک اب تدم نیا وت ؛ تشذگ داب لثم زور هد
ور اه نوا غورآ روطچ نداد ریش زا دعب مدوب هتفرگ دای یتح ! مدوب هدش رهام مکی اه هچب ندرک
ملق و رتفد هی ؛ دوب هدشن دب نیچمه مارب ناتسرامیب وت مندنوم هص خال . نریگن درد لد هک مریگب
. هرب مدای زور ادرف ادابم ات متشون یم ور نتفگ یم اهراتسرپ مهم تاکن یچ ره . دوب مرانک مه

؛ درک صخرم ناتسرامیب زا و ماه هچب و نم لا ح یب و هتسخ ینت اب نوج ایرث مهد زور هرخ باال
هدرک نشور باوج و لا وس عقوم ور اهراتسرپ و مدوخ دح نوج ایرث شرافس قبط تدم نیا وت
هچب ردپ غارس هک لوا یاهزور نومه یتح و مدوب هتفگن میصوصخ یگدنز زا یزیچ چیه . مدوب

زا هرارق و هتفر نپا ژ هب راک رطاخب مرهوش دوب هتفگ نوج ایرث ، ندوب هتفرگ و مرهوش و اه
. ناریا دایب و هریگب یصخرم شراک بحاص

و باوج نیمه ندوب هدیسرپ لا وس نوج ایرث بایغ رد اهراتسرپ هک یراب دنچ منم منودب هچ
. مدوب هداد



لیاسو مامت نوج ایرث و ناتسرامیب رگراک کمک اب ؛ دوب هدموا هاگشیاز نامتخاس کیدزن ات نیشام
، مدموا نوریب ناتسرامیب زا و درک تکرح نیشام یتقو . میتشاذگ نیشام وت ور اه هچب و مدوخ

هدرک بوخ و ملا ح دازآ یاوه ردقچ و هدوب اسرف تقاط و تخس ناتسرامیب ردقچ مدیمهف هزات
. دوب

یتقو اما . مدرک یم هاگن اه نوبایخ هب دعب و دوب باوخ مشوغآ وت هک مرتخد هب بل هب دنخبل
هراد هدننار یراگنا نوج ایرث : مدیسرپ مورآ نوج ایرث شوگ رد و مدرک بجعت دش ین ال وط ریسم

! هریم ور ریسم هابتشا

. درک اج هباج دوب شلغب یوت هک و مرسپ و تخادنا باال و شرس نوج ایرث اما

. مگیم ور عوضوم تهب میدیسر حاال ؛ هریم تسرد -

ایرث هتفه هی وت دش یمن مرواب ؛ تشاد هگن نومتخاس هی یولج هدننار و میدیسر یمورآ هلحم هب
هچب ود ره نوج ایرث و نم ؛ دیچ روسناسآ وت و لیاسو ی همه هدننار ! هشاب هدرک ناکم لقن نوج

. دز ور موس هقبط ی همکد میدش راوس لغب هب

هب ات مدرک توکس ، نیمه رطاخ هب ؛ ندیسرپ لا وس یارب تسین یتسرد تقو االن متسنود یم
. هدب حیضوت و شراک لیلد مارب نوج ایرث شتقو

لبم ور ور اه هچب ؛ میتفر لخاد و درک زاب و نامتراپآ برد لوا ، میدیسر هک موس ی هقبط هب
. میدرب لخاد هب روسناسآ زا و لیاسو مه کمک هب و میتشاذگ

لبم ور هتسخ نوج ایرث لخاد میدروآ ور یچ همه یتقو ؛ متشادن و نامتراپآ ندید تصرف
گرزب نویزیولت هی ، ون یتحار لبم تسد هی اب روج و عمج لا ه هی و دوب نپوا هنوخزپشآ . تسشن

و مدرک بآ رپ و یرتک ، مدش هنوخزپشآ دراو هک نیمه ؛ یعونصم گرزب نودلگ ود و روکد یمک و
رانک چراپ وت خی بلا ق دنچ و مدرک زاب ور رزیرف ؛ دوبن لا چخی وت یبآ چراپ . مدرک زاب و لا چخی رد

. مدرب نوج ایرث یارب ینیس وت ناویل هی اب و متخیر ییوشفرظ

. نیدش هتسخ ندرک ناکم لقن و اه هچب و نم زا یباسح . یشابن هتسخ ؛ دییامرفب -

. تفرگ متسد زا و مدوب هتفرگ شتمس هب هک یبآ ناویل و دز یدنخبل نوج ایرث

تراظن طقف نم . ندیچ مناخ رگراک ات دنچ مه ور هنوخ ؛ مدرکن یراک هک نم . مزیزع نونمم -
. مدرک

. متشاذگ هنوخ طسو یلسع زیم یور ، دوب متسد یوت هک ینیس و متسشن لبم یور شرانک

! هدیم نوشن هتسخ یلیخ نوتتروص یلو -



. دیشک شتروص یور و دروآ باال و شتسد مفرح اب

. هیباوخ یب زا رتشیب -

رادیب نیلیآ ات مدرک شلغب عیرس ؛ دش دنلب ساالر قن قن یادص هک ارچ یباوخ یب مسرپب مدموا
. هنکب هیرگ هب عورش رتدوز یکی نوا ات دایب رد شادص نوشیکی دوب یفاک اما منک شمورآ هدشن

. دش یم نشور مهاب نوشغارچ یراگنا

! دش یم مورآ نیلیآ هگم اما مدش ساالر هب نداد ریش لوغشم منم ؛ تفرگ و نیلیآ نوج ایرث
. مدز هراشا ملغب هب و مدرک نوج ایرث هب ور یروبجم

. هنک یم هیرگ رتمک هروخب و ریش نیا مفرط نیا نیراذب نیلیآ نوج ایرث -

. داد نوکت شلغب یوت ور هچب و درک مهاگن بجعت اب نوج ایرث

؟ راک نیا هشابن کانرطخ -

. متخادنا باال و مرس دعب و مدز یدنخبل

مشاب بظاوم دیاب طقف ؛ مدب ریش نوشود ره هب یروطچ هداد مدای راتسرپ ؟ یرطخ هچ هن -
. نروخب ریش تسرد

منیس دعب . تفرگ رارق مپچ یاپ ور نیلیآ رس طقف ؛ تشاذگ نیلیآ ریز تشلا ب هی هدنخ اب نوج ایرث
مدب ریش نوشهب یروطچ دوب هداد مدای راتسرپ هک یتدم وت یراگنا منوا . متشاذگ نیلیآ نهد وت و

. تفرگ یم دای رید و دوب رت لبنت ساالر هتبلا ؛ درک ندروخ هب عورش عیرس هک دوب هتفرگ دای

. دز یم ههقهق رفن هس ام ندید زا نوج ایرث راک نیا اب

وت تدم هی یدرک لوبق هک میداد ماجنا و راک نیرتهب ! تدم نیا وت یتفرگ دای ییاهراک هچ ًاعقاو -
. ینومب ناتسرامیب

. هشن هفخ ات ساالر هب مداد و مساوح و مدرک یا هدنخ

. میداد ماجنا هک دوب نیمه راک نیرتهب مگیم شا همه مه مدوخ وهللا! هرآ -

مورآ و مدرک دنلب و نیلیآ منم ؛ درک دنلب ماپ یور زا ور ساالر نوج ایرث اه هچب ندروخ ریش زا دعب
نوریب میتشاذگ نوشتخت یور ور اه هچب یتقو . میدرب ، دوب اه هچب و نم صوصخم هک یقاتا هب

. مدرک تکرح نوج ایرث رس تشپ و متشاذگ زاب همین و قاتا رد و میتفر

ایرث یور هبور یکت لبم مدموا هرابود و متشاذگ مد ور ییاچ و یرتک غارس متفر تسار هی نم
. تخادنا ماه سابل هب یهاگن نوج ایرث هک متسشن نوج



اه هچب هب مساوح یایب ات ؛ یدیم ناتسرامیب یوب ریگب شود هی ، رایبرد و تاه سابل ورب آال -
؟ یروخ یم یچ وت یتسار ؛ نرایب نوریب زا مه یراهن هی منز یم گنز . تسه

. مداد هیکت لبم ی هتسد هب ور ماه تسد و متخادنا باال یدیق یب اب یا هنوش

. نیدب شرافس منم هساو نیداد شرافس نوتدوخ هساو یچ ره -

. متشگرب نوج ایرث تمس هب راچان هب ؛ نتسه اجک ماه سابل متسنود یمن اما مدش دنلب

؟ ناجک ماه سابل نوج ایرث -

. درک هراشا اه قاتا زا یکی هب و تفرگ لبم زا ور شا هیکت نوج ایرث

. متشاذگ یلغب قاتا دمک وت -

وت منک رکف . متفر مومح هب و متفرگ و ملوح و اه سابل ؛ متفر قاتا تمس هب و مدرک دنت و متکرح
وت منوتب تشادن ناکما هگید دنلب یاهوم نیا اب نوچ ؛ منک هاتوک و ماهوم دیاب تصرف نیلوا
هد زا ممومح تشادن ناکما مدید نم هک یا هچب ود نیا اب . مدب رده و متقو و منومب مومح

! نزادنا یم هزرل هب نوشاه هیرگ اب ور هنوخ . هشب رتشیب هقیقد

لوط ردقچ منود یمن . مداتسیا شود ریز دعب ؛ مدیشک فیل هی و مدز وپماش تسد هی عیرس یلیخ
. مدید نوج ایرث رانک ور ود ره مدموا نوریب یتقو اما متسش ماهوم زا ور وپماش هک دیشک

! دوب نوشات ود ره نهد یوت یکنوتسپ

. درک یا هدنخ نوج ایرث هک مدرک یم نوشهاگن و مدوب هدنوم تریح اب

و نشیم رادیب هقیقد تسیب تعاس عبر ره هنرگو ینک نوشمورآ ینوت یم هک هیهار اهنت نیا -
. ندرک هیرگ دننک یم عورش

! مدش یم نوشنارگن ردق نیا ارچ منود یمن ؛ داتفا ملد یوت یروش رایتخا یب

؟ هراب هی داین شیپ نوشارب یلکشم -

هب هرابود و دموا یم نوریب شنهد زا تشاد هک ور ساالر کنوتسپ و تخادنا باال یرس نوج ایرث
. داد له لخاد تمس

. هنیمه هار نیرتهب االن یلو نوشنهد راذن هگید ندش هک رت گرزب ؟ یچ لکشم ! اباب هن -

. متفر رت ولج مدق دنچ و مدیلا م مه هب و ماه تسد

. میدیسرپ یم نوشرتکد زا میدز یم گنز شاک -



! مدروآ یم رد ور شرفک هگید متشاد ؛ درک یگف کال رس زا یمخا نوج ایرث

. هرادن یداریا تفگ مدیسرپ مدوخ ! تسین یجایتحا -

. متسشن کیدزن یاه لبم زا یکی یور و مدیشک یتحار سفن

. منک یم تحارتسا رتشیب یروطنیا منم مکی سپ بخ -

. داتفا مزاب یاهوم هب شهاگن هعفد هی ؛ داد نوکت یرس و دیدنخ نوج ایرث مفرح نیا اب

. یروخن امرس نک کشخ و تاهوم ورب ؛ ینک یم تحارتسا یلیخ هرآ -

. تفرگ مورآ مرمک مدرک سح هک مداد هیکت لبم یتشپ هب و متخادنا باال رس

. داوخ یم یگنوخ ییاچ هی ملد ؛ نشیم کشخ نوشدوخ منوچیپ یم هلوح . تسین مز ال هن -

. متخادنا نیلیآ تروص هب دعب و ساالر تروص هب لوا یهاگن دنخبل اب

! نوج ایرث دننز یم کم و کنوتسپ یروطچ هاگن ! ناج یا -

. تشگرب نوشتمس هب لماک و دیدنخ قوذ اب نوج ایرث مفرح نیا اب

نوشدب یراگنا دعب یلو ور کنوتسپ نوریب شنتخادنا نوشنوبز اب یه متشاذگ هک لوا هرآ -
. یدب نوشریش هک روخب ییاچ ایب . ندرک شلوبق ؛ دموین

. تفر مهوت ماه مخا و متخادنا دوب زیم یور هک ییاچ هب یهاگن

. مروخ یمن یروجنیا نم ؟! هگنر مک ییاچ ارچ ... هشاب -

. داد له متمس هب ور ییاچ رشت اب و درک یمخا نوج ایرث

. تارب تسین بوخ گنر رپ ؛ ینک تداع دیاب -

. داتفا مدای یزیچ هی هک مدروخ شزا پولق دنچ و متشادرب ور ییاچ ناویل

؟ میدموا اجنیا ارچ نیگب نیاوخ یمن -

. دنودرگرب متمس هب ور شنیگمغ هاگن و دیشک یهآ نوج ایرث

؟ یونشب یچ یراد تسود -

. درک ندز روش هب عورش و تخیر نییاپ شهاگن ندید اب مبلق

مساو طقف . تسین منهذ وت یصاخ هزیچ ًال صا نوچ ؛ نیگب نیاوخ یم یچ نم منود یمن -



! تسین اجنیا هنوخ نوا زا اه هچب لیاسو زج هب یچیه هک هبیجع

ور شتسد ؛ تشگرب متمس هب لماک دعب و دز نیلیآ ینوشیپ یور یا هسوب و دش مخ نوج ایرث
. درک دراو شهب یراشف و تشاذگ ماپ نور یور

. یشاب بظاوم و یسرتن دش یزیچ ًانایحا هک مگیم طقف ؛ هدن هار دب تلد هب ًال صا هکنیا لوا -

. متفرگ ور نوج ایرث تسد و مداتفا سفن سفن هب سرتسا اب

. ادخ هب مدش بل هب نوج ؟ هدش یچ ادخ ور وت نیگب نوج ایرث یاو -

. داد نوریب نیگنس ور شسفن و داد نوکت فسأت اب یرس نوج ایرث

؟ هک هتدای ، منک تحارتسا مکی ات هنوخ متفر هک یلوا راب بخ -

. مداد نوکت دنت دنت و مرس

. نیدموا بش نایب حبص دوب رارق یلو نیتفر هک همدای هرآ -

. تفر مهوت شاه مخا و داد نوکت یرس مه نوج ایرث

دیاش متفگ لوا ؛ هتفرگ و نوتغارس نسم یاقآ هی تفگ ینییاپ رجاتسم هنوخ مدیسر یتقو بخ -
. مدیسرت و تخیر یره ملد دز و شفرح هیقب یتقو یلو هشاب یمساق موحرم یاهانشآ

. داتفا شپط هب مبلق و دش درگ اج رد ماه مشچ

؟ نیدیسرت هک تفگ یچ -

یمن وت زا یفرح لک هب نومرجاتسم هناتخبشوخ هک هتفرگ ور وت غارس رتشیب اقآ نوا تفگ -
وت یرصع ات هص خال . نتسه رجاتسم مه یی باال هقبط و متسه اهنت مدوخ هتفگ شهب طقف . هنز
رد . هنیبب و نم هک هرابود دایم جنپ تعاس یاه کیدزن هک دوب هداد ماغیپ شهب نوچ ؛ مدنوم هنوخ
وت هک مدوب وت نارگن لد فرط هی زا . مدوب هدرک کش منم ، هیمساق لیماف هک دوب هتفگ نمض

. هشاب ملا بند یسک مایب مدیسرت یم فرط هی زا ، یتسه ناتسرامیب

. هشب لفق دوب هدنوم مک مکف سرت زا و ندش هداتفا ماه هنوش

ومع فرط زا هنکن ؛ ادخ ور وت دیگن یاو ؟ هدوب ترامع یلا ها فرط زا درم یگیم ینعی نوج ایرث -
؟! هشاب

. هنک ممورآ درک یعس و تفرگ و متسد نوج ایرث

دوب اجنیا لکشم اما ندموا نوتاخ فرط زا اًال متحا متفگ مدوخ شیپ منم ؛ یدز سدح تسرد -



. دموا هرابود ، دوب هتفگ هک یتعاس رس هک مدیمهف یتقو و نیا ! دوب هدموا تومع دوخ هک

. نتخیر مرس یور خی بآ لطس هی هک راگنا و مدرک سح و مراشف تفا هظحل هی

! هدرک ادیپ یروطچ و نم ؟ تفگ یچ ! ومع یاو -

. تشاذگ شنهد یوت هرابود ور دوب هداتفا هک شکنوتسپ و تشگرب نوج ایرث هک دز یقن ساالر

. میدوب هدز هک ییاه نفلت قیرط زا اًال متحا -

. مدیرپ شفرح نیب هلجع اب و عیرس ینورگن لد اب

؟ تفگ یچ بخ -

. تشگرب متمس هب ، دش تحار شلا یخ ساالر زا هک نوج ایرث

یم یه . یدوب تومع تسد وت االن هنرگو ! هدرک تکمک ادخ هک متفگ یلو دوب هدموا رپ پوت اب -
اهنت منم . دز یم فرح یردلق اب یه هص خال ؛ یداد یرارف و مسورع وت ، تساجک مسورع تفگ

و متفرگ شیپ تسد هزات . مدموا ملیف یلک و مداد نوشن بجعتم و مدوخ لوا مدرک هک یراک
تفگ ، متسین غاب وت نم ًال صا دید هک منوا . مدز فرح شاهاب شمارآ اب و متفرگ شزا ور وت غارس
یتقو شاه فرح وت هدیرف یراگنا . نتسه تلا بند هک تسه یهام دنچ و یدرک رارف هنوخ زا وت

زا ور آال لا ح هزات هنز یم گنز تقو دنچ ره یمساق مناخ هگیم شهب ، هرایم و نم مسا نوتاخ
وت شاه تسود قیرط زا و هتفا یم شیرازود دوز هیکریز درم هک مه تومع . هریگ یم نم
یمن ولج تنامیاز زور جنپ وت هگا ینعی آال یاو . دوب هدرک ادیپ نومنوخ سردآ شرورپ و شزومآ

. درک یم تادیپ تومع ًامتح داتفا

. مدرک تشم و ماه تسد و مداد تروق سرت اب و منهد بآ

؟ متسین امش شیپ نم هک هدرک رواب االن ومع ینعی -

. دیشک یهآ هرابود و تخادنا باال یا هنوش نوج ایرث

دعب ات منک هیارک و نامتراپآ نیا تارب هک دوب نیا دیسر منهذ هب هک یرکف اهنت آال! منود یمن -
. هشیم یچ منیبب

. تفر مدای زا سرت و مدرک درگ و ماه مشچ بجعت اب

یم اجک زا ومع ، متفر یمن نوریب هنوخ زا هک نم ؟ دوب یراک هچ ؟! نیدیرخ هلیسو همه نیا -
؟ هنک ادیپ و نم تساوخ

. دیشک نیلیآ تروص یور راو شزاون و شتسد و تخادنا باال یا هنوش نوج ایرث



هک یهاگنب هب بش نومه مدرک هک یراک نیلوا منم ؛ دوبن نک لو تومع هک دوب اجنیا لکشم بخ -
ملوپ هب هک روج و عمج نامتراپآ هی متساوخ شزا و مدز گنز دوب شتسد نومنوخ یلا س دنچ

و دیلک مارب متفگ دوز منم ؛ هیلا خ هیقداص وت شدوخ نامتراپآ تفگ منوا . هنک ادیپ مارب هروخب
شزا . هدموا تناو اب مدید دروآ هک و دیلک . مدرک عمج و تلیاسو مامت تصرف نومه وت . هرایب

مزا یلا وس چیه هراچیب . شنامتراپآ میرایب بش نومه ور اه هلیسو هنک مکمک هک مدرک شهاوخ
لک ندموا رومأم اب ؛ دوب هنوخ رد رومأم هی اب و هنوخ زا یسرزاب مکح اب تومع یرصع ادرف . درکن
مکح طقف نم تفگ رومأم هک اهرجأتسم غارس هرب تساوخ یم یتح . ندرک هاگن ور هنوخ

هناتخبشوخ و نییاپ ندموا رجأتسم ود ره تومع یادص ورس اب هتبلا . مراد و دحاو نیا یسرزاب
مه دعب . درکن رارکت و شفرح هگید نوچ ؛ ندموا نییاپ و باال هقبط زا هک دید عقوم نومه تومع

. تفر رومأم اب تلا جخ یمک هتبلا و صرح اب ، درکن ادیپ هنوخ وت وت زا یرثا چیه یتقو

ایرث ی هنوخ رد ات ومع دش یمن مرواب ؛ مداد یم شوگ نوج ایرث یاه فرح هب متشاد زاب نهد اب
نوشراک زاب ًامتح . دوب هدش تحار ملا یخ مکی نوج ایرث یاه یرادلد اب یلو هدموا ملا بند نوج

! ندوب ملا بند رد هب رد یروج نیا هک دوب هدرک ریگ مهب

راکیب هک هتبلا ؛ تشاد و ماه هچب و نم یاوه نوبرهم گرزبردام هی لثم نوج ایرث دعب یاهزور وت
لا س نیدنچ هک نوشرتخد و لا س نایم رهوش و نز هی هک ییور هبور دحاو اب ! دوب هتسشنن مه
اه هیاسمه زا یکی شدوخ زج هب هک دوب بوخ شرظن هب . دوب هتخیر یتسود حرط ، دوب هویب دوب

. نشاب هتشاد و نم یاوه ییاه تقو هی مه

یم شوگ روخ در نودب تفگ یم یچ ره ، متشاد دامتعا هتسب مشچ نوج ایرث یاهراک هب نم
؛ رتشیب دمآرد و راک یارب نپا ژ هتفر مرهوش هک دوب هدرک یفرعم یروطنیا و نم نوج ایرث . مداد
وت یتقو نوچ وگن و تزار سک چیه هب تفگ یم . هشاب یکی ام یود ره فرح هک تشاد دیکأت
دروم رد . یشاب هتشاد دیابن هیقب زا مه یراظتنا یرادهگن تدوخ شیپ و تدوخ زار ینوتن

دز شوگ مهب ور اه نیا هک زور نوا ؛ همرهوش ی هلا خ مگب ندیسرپ هگا هک دوب هتفگ مه شدوخ
. مدوب هتفگ هدنخ اب نم درک یم

؟ میگ یم غورد شا همه میراد هک تسه نوتساوح -

. دوب هدز رشت و دوب هتفر مهب یا هرغ مشچ نوج ایرث

یروطنیا یتحلصم هک میروبجم هتفا یم رطخ هب تاه هچب و تدوخ نوج تقیقح اب یتقو -
. میدب حیضوت

هچ ، ندوب نوج امه شرتخد و نوج هیطع هک ییور هبور هیاسمه ًال ثم ؛ متشادن لوبق نم اما
مدوخ رجاتسم ود هب نم هگا دوب هتفگ نوج ایرث هک نشاب هتشاد نتسنوت یم ام یارب یرطخ

نم دوب هتفگ . هشابن فرح مفرح ور سپ ؟ یدوب تومع رانک االن متفگ یم وت ی هرابرد و تقیقح



. متسه لوئسم امش ربارب رد و مدش دهعتم مدوخ و وت هب ، ینومب مشیپ وت مدرک لوبق یتقو

ناما رد و یتحار یارب هظحل نیا ات ؛ دوبن مه نیا زا ریغ نوج ایرث راتفر و تبحم ًاعقاو دنچ ره
مدوخ دنچ ره . متشادن یبوخ هنویم غورد اب کًال نم بخ اما دوب هدرکن یهاتوک چیه نم ندنوم
ایرث عیطم نم اه فرح  نیا همه اب یلو مدوب هتفگ غورد متشاذگ نوریب ترامع زا هک یلوا مدق اب
سح هن ، ندوب نوا رانک زا میتیضاران و یتحاران ثعاب هک یراک چیه حاال ات نوچ . مدوب نوج

. مدوب هدید هن و مدوب هدرک

نم . دوب هتشذگ اه هچب ندموا ایند هب زا زور لهچ زورما ؛ ندش یم گرزب مک مک ساالر و نیلیآ
هدهع زا ییاهنت راک نیا . مدرک یم بجاو لسغ و متفر یم مامح هب ًامتح نوج ایرث هتفگ هب دیاب
مکمک هب هک دوب هدرک شهاوخ نوج امه شرتخد و نوج هیطع زا سپ ؛ دموا یمن رب نوج ایرث

. نایب

و ادخ اب نز هی نوج هیطع یلو ندوب هدرک هاگن ملا س و نس هب یزوسلد و محرت اب لیوا دنچ ره
و شدوخ تبحم دوب بیجع . دوب هدرکن نم زا هظحل نیا ات یلا وس چیه هک دوب یسرت ادخ
؛ ندوب هدرکن یهاتوک چیه تدم نیا وت نوج ایرث رانک نوچ . دوب هتسشن ملد هب یروجدب شرتخد

شرتخد و نوج هیطع میدش یم هدنومرد اه هچب یرارق یب و هیرگ وت نوج ایرث و نم هک اج ره
. دندوب هدیسر نومداد هب

و متشاذ یم ماهاپ یور مومح وت مدوخ ور اه هچب هک دوب یلوا راب ؛ میداد مومح ور اه هچب لوا
کمک مه نوج هیطع نروخن زیل ماپ یور زا هکنیا سرت زا اما مدش یم اه نوا نتسش لوغشم

. متفگ یم ور ادخ رکذ ملد وت ش همه . مدیسرت یم ًادیدش لا ح نیا اب . درک یم

اه هچب هگا مریگب دای بوخ نامام هی لثم و مزیرب رود و مسرت دیاب تشاد هدیقع نوج هیطع
هیطع تسد یاه تکرح هب مامح وت مه نوج ایرث ؛ مایبرب شدهع زا مدوخ نتشاد مامح هب مز ال

اما میدوب هدرک زیمت ور اه هچب بوطرم یاه لا متسد اب تدم نیا وت دنچ ره . درک یم هاگن نوج
. دوب هگید هزیچ هی ، داد ماجنا ور اه هچب نوج هیطع هک یمامح

مامح زا دعب . دوب هدرب نوشباوخ یلو ندروخ یم ریش نتشاد زونه ؛ مداد ریش ود ره هب مامح وت
ور ادخ . مدب ماجنا و منامیاز زا دعب لسغ تسرد نم ات داتسیا مامح رد تشپ نوج هیطع مه
زا دش مومت مراک یتقو . دوب هدموا مریگ تبحم اب و بوخ هیاسمه هی نوج ایرث ریبدت اب هک رکش
یم دای دیاب ؟ یچ هک هرخ باال اما دوب یا هدننک هتسخ و تخس راک ًاعقاو . مدموا نوریب مامح

! متفرگ

زا . دوب هتخپ نومارب راد ردام و ردپ راهن هی نوج امه . مدموا نوریب قاتا زا و مدیشوپ سابل
کشخ و ماهوم دیاب لوا نوج هیطع و نوج ایرث هتفگ قبط اما تفر یم فعض ملد تشاد شوب

اه هچب قن قن یادص هک نشکب و راهن مدوب رظتنم هناربص یب ماهوم ندرک کشخ دعب . مدرک یم



و داد نوشهب و تخیر نوشریش هشیش وت دنق هبح هی و مرلو بآ مکی نوج هیطع . دش دنلب مهاب
! مرادن ور هب گنر هک مروخب و مراهن و منیشب تفگ نم هب

و یزبس همروق ؛ دوب هدرک نییزت تسام و یزبس و ساالد اب گنشق ور هرفن راهچ زیم نوج امه
هس ره . میرب زیم رس مه نوج هیطع و نوج ایرث و نم ات دوب رظتنم و دوب هدیشک و جنرب سید

. درک ادص و شردام نوج امه هک میدوب هتسشن

. هش هنسرگ آال هگید ایب نامام -

. دش دنلب نوج هیطع یادص هک میدرک هاگن رد هب هس ره

. مایم االن منم نیروخب امش . مایم منوباوخب ور اتود نیا راذب حاال؛ مایم -

هکنیا نودب سپ ؛ هشابن رضاح زیم رس نوج هیطع و میشب لوغشم ام هک دوب بدا زا رود اما
نومرفن راهچ و دموا مه نوج هیطع ، هقیقد دنچ زا دعب هرخ باال هک میدش رظتنم مینزب یفرح

. میدش لوغشم

! منت هب دش تشوگ هک دوب هزمشوخ ردق نیا اذغ ای مدوب هنسرگ نم منود یمن یاو

. داد و مباوج هناهاگآ یلیخ امه هک متساوخ رظن ماهوم دروم رد

. ندرک شغ هیرگ زا اه هچب ، یریگب و تاهوم یوپماش یاوخب ات نوچ ؛ هرتهب ینک هاتوک هگا -

! تشاد تسود و ماهوم نوتاخ لثم منوا هک راگنا ؛ دوب یا هگید هزیچ شرظن نوج ایرث اما

. هرتهب هنک هاتوک و نوشریز مکی مرظن هب -

. تفرگ نوج ایرث تمس هب ور شقشاق شندروخ زا دعب و تشادرب ور تسام زا مکی نوج هیطع

هن یلو هرتهب هنک هاتوک ؛ نش یم دایز شاهوم شزیر هدیم ریش اه هچب هب شدوخ ناج آال نوچ -
. شاهوم هساو هروخب سوسفا ادرف هک یروج

. مدروخ یم و ماذغ فرح یب و مدوب هدرک توکس نم ؛ منک هاتوک ردقچ هک دوب نیا رس ثحب حاال
. مدش هریخ نوج امه هب یناد ردق اب دش مومت هک اذغ

. داوخب شوخ نوتارب ادخ . دوب یلا ع ًاعقاو ؛ نوج امه هنکن درد تسد -

. دز مور هب یدنخبل تشاد یمرب مولج زا ور یلا خ باقشب هک یروط نومه نوج امه

. یدوب هنسرگ وت ، دوب هدشن بوخ مه نیچمه ؛ مزیزع ناج شون -

تعاس همه نیا نوج امه و نوج هیطع هک دوب یراب نیلوا نیا ؛ میدوب مه رود بش ات هک هص خال



اجنیا شرتخد و نز زورما هکنیا رطاخ هب نوج هیطع رهوش اقآ سابع . ندوب هدنوم نومرانک
زا دعب باوخ هی ینارگن نودب نیمه هساو . ناساول شیمیدق یاه تسود اب دوب هتفر منوا ، ندوب

ییاهنت هب تداع نم ؛ ندوب مرانک هتشرف هس نیا زور ره شاک . دوب هدروآ ملا حرس یباسح مه راهن
هک هناناج هنورصع هی زا دعب . هشیمه دوب غولش مرود یلو مدوب اهنت ترامع وت هکنیا اب . متشادن

. ندرک نتفر مزع نوج امه و هیطع ، دوب هدرک هدامآ نوج ایرث

نوج ایرث اهنوا نتفر زا دعب . ندوب هدرک کمک هکنیا زا رکشت یلک و میدرک نوشقردب رد تشپ ات
هب هک هچب ود اب و نم تساوخ یم ینعی . هنزب شیگدنز هنوخ هب یرس هی و هرب دیاب هک تفگ مه

! هراذب اهنت ندوب ولیک شیش هگید مه یور روز

رب ماه راک سپ زا مدوخ مریگب دای دیاب مک مک تفگ و درکن لوبق مرب منم هک مدرک رارصا یچ ره
. مدوب اهنت هچب ود اب نم بشما دوب یچ ره اما هدرگرب دوز هنک یم یعس هک تفگ مه دعب . مایب

. دنوزرل یم و منت مه شرکف

اما مینک یگدنز مه رانک و اجنیا هرایب و شلیاسو و هنومب مرانک متشاد رارصا نم فرط نیا زا
ای واال قیرط زا هنکمم ؛ تسین دیعب تومع زا یزیچ چیه تفگ یم . درک یمن لوبق نوج ایرث

یمرب مهاب همه دعب . هتفیب بایسآ زا اه بآ ات دنوم یم شا هنوخ وت دیاب . هشب نم چیپاپ نوتاخ
ردقچ هک دنامب . منک لمحت ور ییاهنت زور هس ای ود نیا دیاب ًال عف یلو نوج ایرث شیپ میتشگ

. دوب هدرک نوج امه و نوج هیطع شیپ و نم شرافس

اب و شینفلت سامت ، دوب مشیپ هک تدم نیا وت ؛ تساوخ یم و نوج ایرث ملد نم لا ح نیا اب
سامت ره زا دعب ؛ دوب هدش دایز شاه سامت هتشذگ زور دنچ وت هتبلا . دوب هدرکن عطق اهرجاسم

ایرث یتقو نیا . مدوب هدرکن کش چیه هک مدوب اه هچب ریگرد ردق نوا نم اما تفر یم رکف وت مه
مدیسرپن شزا عقوم نومه ارچ هک مدروخ یم سوسفا . دیسر منهذ هب ، دوب هتفر هیرگ اب نوج

. یریم رکف وت هک هگیم یچ نوترجاتسم طخ تشپ

رس و ندرک مامح . مدیشک وتا و نوشاه سابل تعاس کی نیا وت ؛ ندوب باوخ یتعاس کی اه هچب
نشیم رادیب باوخ زا هک یتقو ات متفرگ میمصت . دوب هتفرگ و می ژ رنا یباسح اه هچب اب ندز لک و

. منزب یترچ هی منم

یادص هک مدرک لغب ور ساالر ، هتسخ ؛ دش دنلب ساالر هیرگ یادص ، مدیشک زارد تخت یور هک نیمه
! نداد یم نوما هگم اما هرتهب مریگب لغب مودک و ، مدوب هدش جیگ ؛ دش دنلب مه نیلیآ

یراچان رس زا منم و ندش یمن مورآ ًال صا ؛ مدوب هدنوم اهنت تسد زور لهچ زا دعب راب نیلوا هساو
و دوب هدش دوبک شاه بل هیرگ زا هک مدب ریش و ساالر متسنود یمن ، مدرک یم هیرگ نوشاهاب

. دوب هدرک فعض هک نیلیآ ای ، زمرق شتروص

؛ نوریب درک ترپ و نوا هک شنهد متشاذگ و کنوتسپ و متشاذگ تخت یور ور ساالر یروبجم



زارد و ماپ ! دش یم دوبک تشاد مه ساالر ، دش یمن هن . مداد و شریش و متشاذگ ماپ یور و نیلیآ
نوکت هراوهگ لثم مه و ماهاپ نامز مه و مداد ریش و ساالر و متشاذگ ماهاپ ور و نیلیآ و مدرک

. ندش مورآ مکی هک مداد

و منوما یگتسخ فرط هی زا . دوب هدش بابک ماه هچب یارب ملد ؛ دوب دنلب شقه قه نانچمه اما
نومات هس ره طسو نیا ؛ دایب شیپ یلکشم اه هچب یارب و هریگب مباوخ مدیسرت یم . دوب هدیرب

. میدرک یم هیرگ مهاب

غورآ . مداد ژ اسام و نوشمکش متسد اب و مدرک ضوع عیرس ! دوب رت ؛ مدرک هاگن ور ود ره کشوپ
! دوب حبص جنپ کیدزن ! دش یمن مرواب ؛ مدرک تعاس هب هاگن . ندش یمن مورآ اما متفرگ ور ود ره

نیرتروآ باذع ًاعقاو ؛ میدوب رادیب اه هچب اب هچوک هی مخ رد زونه نم و دوب هدش دنلب ناذا یادص
هک نیمه ! درب یمن نوشباوخ ارچ منود یمن . مدوب هدنورذگ مورآ ان هچب ود اب و میگدنز بش
هیرگ میگراچیب و یسک یب زا نم . دش یم رتشیب نوش هیرگ  اه نوا  ، مه یور داتفا یم ماه مشچ

؟ ندیباوخ یمن هک دوب یچ هچب ود درد ، مدرک یم

هنوخ برد مکحم یاه هبرض یادص اب هک دوب قیمع ردق نوا یلو دوب هدرب مباوخ یک منود یمن
! اه هچب نم یادخ . مدش رادیب تشحو اب

برض اب . دوب هداتفا شور منت فصن هک مه نیلیآ ! دوب هدش دوبک هیرگ زا ماهاپ زا یکی ریز ساالر
متشاذگ تسرد ور ود ره ، دز یم منهد یوت هک یبلق و نوزرل یاه تسد اب ؛ مدیشک بقع و مدوخ

؟! دز یم و رد یروطنیا دوب یک . مدیود رد فرط و تخت یور

. درک دنت اپ قاتا فرط هب و دز رانک و نم نزورل یاهاپ و تسد اب نوج هیطع ، مدرک زاب هک ور رد
اه نوا ندیباوخ زرط و اه هچب عضو و رس زا نوج هیطع . مداتفا هار شلا بند هب فرح نودب منم

. درک یم ملوح کتک لصف هی ًامتح تشاد یا هراچ هگا متسنود یم . دوب هدنوخ ور ارجام هت ات

بش دیابن ینود یمن ؟ ینک راکیچ یتساوخ یم یتشک یم ور اه هچب هگا آال؟ هشعضو هچ نیا -
؟ ینوبوخب ترانک ور اه هچب

یم راشف مهب باوخ و فعض هگید تمس هی زا و نوج هیطع هاگن یفرط زا و دوب هتفرگ مضغب
. ندروآ

. مدیمهفن ور درب باوخ یک اما دوب نوشهب مساوح ؛ مدوب رادیب حبص ات ادخ هب نم -

. داد نوکت فسأت اب و شرس و تخادنا معضو و رس هب یهاگن نوج هیطع

ود ره ینک یراد هچب یاوخب یروطنیا ؛ تشیپ میایم امه ای مدوخ ای بش هگید دایم نوج ایرث ات -
. یدیم نتشک هب ور



یزور دنچ مه نوج ایرث و نتشاذن اهنت و نم هگید زور نوا زا ؛ دنوم دز هک یفرح ور نوج هیطع
یم یایم یک متفگ یم یچ ره ؛ دز یم گنز تعاس هس ود ره طقف . دوب هدموین مشیپ هک دوب

رتشیب تصرف هک مدوب اه هچب لوغشم ردق نوا . مایم مدیم ماجنا و ماه راک ، مراد راک مکی تفگ
دوز هک مریگب متسد یشوگ نم ندوب رظتنم هک یراگنا اه هچب ینعی ؛ دموا یمن شیپ ندز فرح

. ندرک یم هیرگ هب عورش

هدش ینادنز هنوخ وت ًانلع ؛ داتسرف یم و دیرخ یم مارب سنا آژ اب نوج ایرث و ماه دیرخ مامت
. دوبن شناکما هچب ود اب اما تساوخ یم دازآ یاوه مکی ملد . مدوب

یم بش ور اهزور نوج امه و نوج هیطع کمک اب نانچمه نم و تشذگ یم مه یپ زا اهزور
سرتسا و یگنتلد . دوبن نوج ایرث ندموا زا یربخ یلو ندش یم رتگرزب اه هچب مک مک ؛ مدرک

. درک یم ما هنووید  تشاد ، تسه ییاهربخ هی هکنیا

زیچ هام ود . دوب هدرک یبصع رتشیب و نم نیا ؛ دز یمن یفرح مه نوج ایرث هک دوب نیا لکشم
. متفیب دب یاه قافتا رکف هب رتمک مدرک یم یعس نوج هیطع یرادلد اب اما دوبن یمک

دعب ینعی یاو ؛ میدوب هدرب کراپ هب ور اه هچب شکمک اب و دوب هدیرخ مارب نوج امه یا هکسلا ک
لثم هک دوب هتشذگ تخس هتشذگ یاه هام وت ردقچ ! مدید یم ور اه مدآ متشاد نم هام دنچ زا

و رس هب کراپ وت مه اه هچب ؛ تشاد یگزات مارب زیچ همه . مدوب هدش هدز قوذ کیچوک یاه هچب
. ندید یم ور اه هچب نوج امه و نم شوغآ وت یتقو ًاصوصخم ؛ ندرک یم قوش اه هچب یادص
و متسه ردام هی نم هگید دوب هتفر مدای راگنا . مشب یزاب یاه هلیسو راوس منم تساوخ یم ملد

! مراد هچب ود

یشوگ تشپ زا اه هچب و نم یارب منوا هک هتبلا ؛ مدوب هدیدن نوج ایرث هک دوب هام راهچ تسرد
. دوب لا وس مارب زونه شندموین اما درک یم یرارق یب نفلت

کراپ هب نومندموا زا تعاس مین زونه هک دوب هداتفا منوج وت یسرت هی ، مدوب هدش یرکف یراگنا
نتسه مورآ هک مه اه هچب و هبوخ اوه تفگ نوج امه یچ ره ؛ مدز نتفر زاس هک دوب هتشذگن

لا وس شا همه و درک یم کش مهب تشاد نوج امه . تشاد اپ هی مغرم نم اما مینومب رتشیب مکی
هدنوم لصا رد ؛ متشاد نتفر یارب یا هناهب هن و مدب و شباوج متسنوت یم هن منم ؛ درک یم مچیپ

! مگب یچ نوج امه هب مدوب

هدیباوخ و ندوب هدش هتسخ نوشاهاب ندرک یزاب یلک زا دعب اه هچب هک دوب رای ماهاب سناش
هچب یرادهگن و زپ و تخپ مدوخ هک متفرگ یم دای دیاب مک مک هگید . میتشگرب هنوخ هب و ندوب
اما مدش هجاوم نوج هیطع و نوجامه تفلا خم اب ، متفگ یتقو و نیا . مریگب هدهع هب ور اه
یمن مه یلکش چیه هب مه شیروج نیمه ؛ مدرک یم عورش ییاج هی زا دیاب ؟ یچ هک هرخ باال

. منک ناربج و نوشاه کمک متسنوت



بش دوب رارق نوج ایرث هام جنپ زا دعب هک دوب هدش لح تفگ یم نوج ایرث هک یلکشم هرخ باال
وت ور اه هچب دوب هداد ربخ یتقو . متخانش یمن اپ زا رس شندید قوش زا ؛ دایب نومنوخ هب

تسد یارب ملد ردقچ یاو . مدرک یزپشآ هب عورش هام نیدنچ زا دعب و مدوب هتشاذگ کئورور
! دوب هدش گنت متخپ

بش هن تعاس کیدزن . مدوب هدرک تسرد و منک تسرد اه تعاس نوا وت متسنوت یم هک یچ ره
یگنت لد زا ردق نوا ششوغآ وت شندید اب ؛ دموا نومنوخ هب تسد هب سابل کاس اب نوج ایرث
یمن مرواب . ندرک یم هیرگ نوج ایرث و نم هارمه مه نوج امه و نوج هیطع هک مدوب هدرک هیرگ

! هشاب هدوب اسرف تقاط و تخس مارب ردق نیا نوج ایرث زا یرود دش

. دوب هدش میدوسح مکی ؛ تساوخ ملد منم هک دوب هدیئوب و هدیسوب ور اه هچب ردق نوا نوج ایرث
و نوج امه هرخ باال ات تشذگ اه هچب یاه یراک نیریش و اه هچب شوح و لوه اه فرح همه

! نوج ایرث و مدنوم نم و نتفر نوشدوخ هنوخ هب نوج هیطع

تشاد مورآ نوج ایرث ؛ مدموا نوریب قاتا زا مورآ غارچ ندرک شوماخ و اه هچب نداد ریش زا دعب
. متشادرب مدق شتمس هب هک درک یم عمج ور هویم یاه فرظ

. مهاب مینزب فرح یلیخ بشما هرارق ؛ نوج ایرث منک یم عمج نیراذب -

. درک فاص رمک ، دوب رپ باقشب زا شتسد ات ود هک یروط نومه ایرث

هب مکی هک رایب ییاچ ات ود هی منک یم عمج ور اه نیا نم ات ؛ هویم ندروخ هساو مرادن اج هگید -
. مینک الط تخا مه اب امش لوق

هب هرابود تساوخ یم نوج ایرث ؛ متشگرب ییاچ ات ود اب و متفر هنوخزپشآ تمس هب عیرس
مه یور هبور هک نیمه . هنیشب لبم یور هک مدرک شهاوخ و متفرگ ور شولج هک هرب هنوخزپشآ

. مدروآ نوبز هب ور ما هلگ نیلوا ضغب اب میتسشن

؟ دینیبن ور اه هچب و نم تدم همه نیا نیدرک تقاط یروطچ -

. دموا نوریب شاه بل نویم زا یهآ دیشک شتروص هب یتسد نوج ایرث

. دز یم و نم در عیرس تومع دیسر یم تا هنوخ  فرط هب ماپ هگا ؛ ناج آال مدوب روبجم -

. دش درگ تهب زا ماه مشچ و متسشن فاص شفرح اب

؟ مدوبن امش شیپ نم هک هدرک رواب نیتفگن هگم ؟ دوب اجک ومع ؟! ومع -

یم ادخ ! دوب رپ شاه راک و ومع زا شلد یلیخ راگنا ؛ تسشن نوج ایرث یاه بل یور یدنخزوپ
. هراد نم یارب یا هشقن هچ تفص ناطیش نوا تسنود



ره و نیا ؛ دوب هدش ادیپ تومع هلک و رس هرابود هام کی زا دعب ؟ درک یم رواب تومع ترظن هب -
هن ؛ مراذب اهنت ور وت تیعقوم نوا وت تساوخ یمن ملد فرط هی زا . نداد ربخ مهب اه رجأتسم ود
وت هک یلکیه مدآ ات ود اب مدید نیشام هی منوخ هب مدیسر یتقو . مدرگنرب هنوخ هب دش یم

. ندز یم ور هنوخ هایس بوچ نتشاد نیشام

. مدیشک ولج لبم یور و مدوخ و متشاذگ زیم یور ور مییاچ ناویل سرت اب

؟ نیدرک راکیچ امش بخ -

. دش هریخ یا هگید تمس هب و تخادنا باال یا هنوش نوج ایرث

ور وت یاج هگا متفگ دعب ؛ مدموا وت شیپ زا ندیمهف هنکن متفگ تشاد مرب سرت لوا ! یچیه -
طایح رد فرط هب رت مورآ و مدش مورآ رکف نیا اب مکی . ندوبن نم هنوخ رد االن ندوب هدیمهف
مناخ آال سپ ؟ یدوب اجک تفگ داتسیا مرانک دموا اه درم نوا زا یکی هک مدرک زاب رد و متفر

آال ؟ یشتفم هگم ؟! مدوب اجک هراد یطبر هچ امش هب متفگ شفرط متشگرب مخا اب منم ؟! تساجک
؟ مشاب هتشاد ربخ شزا هک هنم شیپ هگم

یتقو دنچ نتفگ اه هیاسمه ، این ملیف تومع هساو مناخ هیجاح تفگ تشاذگ هن تشادرب هن منوا
متفگ و مداد نوشن ربخ یب و مدوخ منم . هدرک یگدنز نوتشیپ مناخ آال یاه هنوشن اب یرتخد هی

هک مه هدرم ؟ هتفگ یروطنیا منیبب ، ماهاب دینک شور رد ور نیرایب نیرب ؟ هتفگ یک ؟! نم شیپ
دینیبب تفگ و دیشک شتروص یور یتسد ، دایب رانک ماهاب هنوت یمن دوب هدیمهف و دوب هدش هف کال

و. نم تقو هن ؛ نیریگب و نوتدوخ تقو هن سپ ؛ نتسه امش شیپ مناخ آال هک منئمطم نم مناخ

زا مرهوشرهاوخ رتخد نم یلو نوتهب هتفگ یچ یک منود یمن نم متفگ کیش یلیخ منم
شرهوش اب دش لح شلکشم ، تشاد لکشم ، دوب هلماح ؛ مشیپ ندموا یزور دنچ ناتسرهش

؟ دوب هلماح ای ؟ ندوب هدرک جاودزا مناخ آال هگم منیبب نیگب امش حاال . نوشدوخ رهش تشگرب

یم یگدنز نوتشیپ مناخ آال یلیکو ادخ تفگ و درک فارطا هب هاگن هی و نم هب هاگن هی هدرم
اب مه دنمهرف یاقآ دوخ یتح ؛ نتسین نم شیپ وهللا هن ؟! نیتسین هجوتم ارچ متفگ منم ؟ ننک
و منوخ نیایب رومأم اب نیرب دیرادن رواب مه امش حاال . نتشگ مه و منوخ وت ندموا رومأم

؟ دینک لوبق هک مگب یچ هگید . نیدرگب

. دوب هدش ربارب هد مسرت ندوب مه اه هچب هک حاال ؛ دیبوک یم منهد یوت سرت زا مبلق

؟ ندرک لوبق ؟ دش یچ اه فرح نیا دعب -

. دموا نوریب شاه بل نیب زا یمورآ ی « هه » و داد نوکت فسأت ی هنوشن هب یرس نوج ایرث

نیا هک مدیمهف مدوخ مه عقوم نومه ؛ دننک لوبق ًارمع مدید نم هک یاه مدآ نیا ؟! ندرک لوبق -



. هر یمن نوشتک وت اه فرح

مادختسا مه اپب هک دوب هدش نئمطم ردق نوا ینعی ؟ نوج ایرث هب دوب هدرک هلیپ ارچ ومع ًاعقاو
؟! دوب هدرک

؟! ندروخن نوکت هناخ یولج زا هام راهچ نیا وت ینعی -

. تشادرب زیم یور زا ور شییاچ دش مخ و داد نوکت یرس

هنوخ وت منیشب مدید منم . ندوب هنوخرد هتعاس راهچ و تسیب لیاوا . ندیمهف رخآ هتسد ؛ ارچ -
، اونان ، دجسم متفر یم یداع دعب زور ود نیمه هساو ، هنوخ رد دننوم یم یروج نیمه اه نوا
و متفر یتقو دنچ نییاپ رجأتسم اب نشب نئمطم بوخ هکنیا هساو ؛ دیرخ متفر یم ، هچرازاب

تسد و ما هنوخ رد ندب کیشک نایب ناوخ یم تقو دنچ ره ، هش یمن یروط نیا مدید . مدموا
، دوب نومانشآ هک یک ال ما هاگنب مدز گنز ؛ مدش هف کال اه هچب و وت ندیدن زا هگید . نتسین رادرب
و درک تفلا خم نوا هک مشورفب و منوخ ماوخ یم متفگ . یتسه شرجاتسم وت االن هک نومه
هی مودک ره نوچ ، مشورف یم اهرجاتسم اب متفگ منم ! نراد هانگ ؟! یچ اهرجاتسم سپ تفگ
دنچ مبوکب ماوخ یم ، متسه تنوخ رادیرخ مدوخ تفگ منوا . هدنوم نوشدادرارق زا یهام شش

. منک شقبط

. داد همادا نوج ایرث هک تفرگ و مدوجو مومت یتحاران و دش درگ ماه مشچ

ود هنوخ هی شاج هب متفگ شهب منم ؟ نیرب نیاوخ یم اجک نیشورفب ور هنوخ هگا تفگ مهب -
، هدب تلهم یتقو دنچ هی تفگ منوا . هنک ادیپ مارب ییاوه لپ تمس نوا رت باال لحم دنچ وت هقبط
. هشاب زاس هزات هک منک یم ادیپ تارب بوخ یاج هی ، شورف هساو ور هنوخ هدن هگید یک ال ما هب
هک مدوب شرکف وت ، منومب هنوخ نیا وت متشادن تسود هگید کًال یمساق گرم زا دعب هک منم

. یدموا وت هک شمشورفب

. مدش عمج لبم ی هشوگ و متفرگ ور مضغب یولج روز هب

؟ داین نوتریگ نوتلیم باب یا هنوخ ، نیشورفب ور هنوخ هنکن نوج ایرث -

. دیشک مرس هب یتسد تبحم اب و دیدنخ نوج ایرث یلو

. رت گرزب نومتخاس و رتهب ژ ارتم اب مدیرخ هنوخ هی آال؟ یگیم یچ -

. هنیبب ررض نم رطاخ هب متشادن تسود ؛ تسشن ماه بل یور یگرزب دنخبل و مدش هدز قوذ

؟! ًاعقاو -

. تشاذگ یلسع زیم یور ور شییاچ زا یلا خ ناکتسا و دش مخ نوج ایرث



هزات ؛ هراجا مد یم مه و نییاپ هقبط ، مینیش یم نومدوخ باال هقبط . هراد هقبط ود طقف هرآ -
رتدوز هک مینک عمج ربص رس و تلیاسو مه کمک هب ات مدموا مه االن ، مدرک مه یشک بابسا

. میرب

. مدروآ نوبز هب ور دروخ یم و مزغم هروخ لثم هک یزیچ و مداد تروق و منهد بآ

؟ نایمن نوملا بند اه نوا هگید ینئمطم نوج ایرث -

. درک نییاپ و باال رس نانیمطا اب نوج ایرث

. هرآ -

. دش یمن عمج ملا یخ ییاروج هی و مدیسرت یم یلیخ شاه مدآ و ومع زا نم یلو

هنک ادیپ و نم هک هنک یم یراشفاپ ردق نیا ومع هگا ؛ مسرت یم یلیخ نم ؟ دینئمطم اجک زا -
. میشاب مه رانک هگا هنک نومادیپ هنوت یم مه هرابود

. درک مهاگن یدج ی هرهچ اب و دیشک مهوت ور شاه مخا نوج ایرث

و تاه هچب و وت هک متشاذگ رگج ور نودند هام راهچ نم یچ هساو ینک یم رکف وت آال نیبب -
و تومع یاه مدآ نوا یروج هی تدم نیا وت متسنوت یم هک هنرگو دوب امش تینما هساو ؟ منیبن

تیاکش هی مدوخ یاهرجاتسم و اه هیاسمه زا ات دنچ اب تحار تلا یخ . تشیپ مایب و منوچیپب
مه دعب ، نوشزا ندرک ییوجزاب یلک . ندرک نوشتفخ ندموا مه اه نوا ؛ یرتن کال میتفر و میتشون
اه نوا هتبلا مشب اج هباج متساوخ یم نم هک تقو دنچ نیا وت اه هیاسمه هدب نوشریخ ادخ
یمن یسک دیدج هنوخ نیا وت هگید تحار تلا یخ . نداد کیشک هچوک رس یتبون ، نتشادن ربخ
همه رگراک ات ود ؛ مدنوم هنوخ وت یتقو دنچ هی یشک بابسا زا دعب نوچ ؛ هنک نومادیپ هنوت

. هدن سک چیه هب و مسردآ مدرپس یک ال ما هب یتح ؛ مدادن سک چیه هب مه سردآ . ندرب و لیاسو
سردآ متفرگ سامت هک دعب مدوخ ؛ مغارس دایب هک مرادن ناریا وت یلیماف چیه نم متفگ یتح

ثرا هک ور هنوخ ناوخ یم هک یمساق یاه لیماف تسد زا هک مدیلا ن مه یلک . نوشهب مدیم
. موحرم نوا زا مرادن یا هچب نم هکنیا مسا هب . نریگب مزا موحرم نوا مسا هب ور هدوب میردپ

ای ، منزب راز مدوخ یگروآ زا منود یمن ؛ دوب هتخوس یروجدب نوج ایرث و مدوخ لا ح هب ملد
هی دش یم شاک ! شیگدنز لحم زا اه لا س زا دعب شندش رد هبرد و نوج ایرث هناخ شورف
هگید منامیاز زا دعب اما مدروآ یم تسد هب یربخ ردپ االت وحا زا و متفرگ یم ترامع اب یسامت

. متشادن ترامع زا یربخ چیه

زا یربخ هدیرف قیرط زا هک دوب نوج ایرث طقف ، مدوب هدرکن رارقرب یسامت نم مه شلبق بخ
ور یزیچ نینچ نوج ایرث زا مدیشک یم تلا جخ هگید ومع راک اب منوا هک تفرگ یم ترامع

. مشیم ور هبور نوج ایرث دیدش تفلا خم اب متسنود یم ؛ منک تساوخرد



ربخ یتقو زا ور نوج ایرث قاتا . دوب هدنومن یقاب یفرح هگید ؛ مدش دنلب و مدرک کاپ و ماه کشا
یبش بجع . میتفر نومدوخ قاتا هب مودک ره ، یریخب بش اب . مدوب هدرک هدامآ دایم هک دوب هداد
ملد داتفا یم ساالر هب ممشچ یتقو فرط هی زا ؛ مدش یم ردپ گنتلد شا همه ! بشما ، دوب هدش
زاب ومع هک هداتفا یقافتا ردپ یارب ًامتح هک مدرک یم رکف مدوخ شیپ . دز یم رپ رپ واال یارب

؟ هنک تسین هبرس و نم داوخ یم مه حاال و هتشک و مردپ هنکن ! نم لا بند هداتفا

یلو هربب مباوخ هک مدش ولهپ هب ولهپ ردقچ منود یمن ؛ دوبن نیا زا ریغ یزیچ دایز لا متحا هب
لوا هلصوح یب . دش دنلب نیلیآ شدعب و ساالر هیرگ یادص دش نیگنس ماه مشچ هک نیمه

. مدرک ضوع و شکشوپ و مداد ریش و نیلیآ دعب ساالر، نهد متشاذگ کنوتسپ

نوچ ؛ ندوب هتسخ بشما یراگنا رکش ور ادخ . مداد ماجنا منوا یاهراک و ساالر غارس متفر دعب
. درب نوشباوخ دوز

دنچ ره ؛ مینک هیلخت ور هناخ دیاب مک مک هک داد ربخ نوج امه و هیطع هب نوج ایرث ادرف
یکمک چیه زا تدم نیا وت هک یزیزع ود زا یرود اما متسه ایرث رانک هرابود هک مدوب لا حشوخ

! دوب گرم لثم مارب ندنک لد . دوب تخس مه ندوب هدرکن غیرد مهب

نم ینودرگرس هصق زاب هرابود هک دوب هداتفا ملد هب ؟ مشب نکاس اج هی هراوآ نم دوبن رارق ارچ
. درک یم هنووید رتشیب و نم هصغ نیا . هراد همادا

وت مدرک یم تصرف طقف هک نم ؛ ندرک عمج و ملیاسو میگدنز مهم نز هس ره هتفه کی فرظ
یراک هک نداد یمن نوما اه هچب نوچ ، نوج امه کمک اب منوا ، منک هدامآ یماش ای راهن هلصاف نیا

. مدب ماجنا هیقب کمک هب

یلک اب و میداد نوج امه و هیطع هب و دیدج هنوخ سردآ نوج ایرث و نم رظن قبط نتفر زور
؛ میداتفا هار سنا آژ نیشام اب مناج زا رتزیزع یاه هیاسمه فرط زا هچ و نم فرط زا هچ هیرگ
اه هچب مزاول کاس اب طقف ام و ندوب هدش هدیچ هنوخ وت نز رگراک ود کمک اب لیاسو همه شلبق

. میدوب هدش یهار

یم . تفرگ یم ما هیرگ هرابود یلو مدرک یم کاپ و مکشا یه ! دوب تخس ندنک لد ردقچ هک یاو
هدشن گرزب ردق نوا زونه . متشادن یا هراچ اما ندش هتسباو زیزع ود نیا هب مه اهولقود متسنود

. مریگب میمصت مدوخ یارب مدوخ منوتب هک مدوب

دنچ شا همه متسنود یم ، دوب هداد دیدج هنوخ زا هک ییاه هناشن و نوج ایرث یاه فرح اب
هنوخ فارطا نومه هک تسنود یم رتهب نوج ایرث ًامتح اما میدش رترود یلبق یاج زا هلحم

. دوب هدیرخ

ود یا هنوخ . دوب تسرد تساک و مک یب دوب هدز فرح شرابرد نوج ایرث یچ ره هک یا هنوخ



دوب طایح هشوگ هک یگنشق ی هچغاب اب هنوخ طایح ؛ تشاد یا هناگادج برد باال دحاو هک هقبط
ًاصوصخم ، ییابیز یدمحم لگ هتوب دنچ و دوب هدش ابیز بیس تخرد کی و ولا مرخ تخرد ود و

. دوب هداد یصاخ هولج هناخ هب طایح طسو یا هزوریف ضوح اب

کیچوک یوکس هی ؛ دوب یلا ع دننک یزاب کئورور اب طایح وت هک اه هچب هساو نوج ایرث لوق هب
طایح وکس یور ، ور هنارصع و یاچ طاسب اهرصع هک داد یم فیک ؛ دوب نامتخاس برد یولج

. مینک نهپ

. دوب هدرک رییغت لا ه یاه هلیسو مامت ؛ مدش ور هبور یگرزب ًاتبسن لا ه اب میدش هک نامتخاس دراو
نیا هب هنوخ یک ال ما روطچ هک مدوب بجعتم طقف . دوب هدرک یزابلد و تسد بوخ نوج ایرث
نیا هجوتم اهدعب هتبلا هک . دوب هتفرگ نوج ایرث یارب و نیا و هتشادنرب شدوخ ور یگرزب

. هدرک و راک نیا ارچ هک مدش عوضوم

لا ه هب یگنشق یامن یراوید ذغاک اب هک ییاهراوید و یراوید دمک اب یرتم هدزاود باوخ قاتا هس
گرزب یلو دوبن نپوا هکنیا اب مه هنوخزپشآ . دوب بوخ یچ همه هک اجنیا ات دوب هداد اه قاتا هب و

. هدش ریمعت مه هزات دوب مولعم . دوب یزیمت و بوخ هناخ کًال . دوب راد اج و

هچب زا ندیباوخ ادج تقاط نم هک هتبلا ؛ دوب هتشاذگ رانک اه هچب و نم یارب قاتا ود نوج ایرث
نروخ یم ریش مدوخ زا اه هچب ات ًال عف تفگ منوا . متفگ مه نوج ایرث هب و نیا . متشادن و ماه

. منک ادج مدوخ زا و نوشاج هک تسین یجایتحا

بش نیلوا ؛ میداد شرافس بابک ولچ نوریب زا دیدج هناخ وت نومندش نکاس راختفا هب مه ماش
یلبق یاج هک ندوب هدیمهف یراگنا مه اه هچب هکلب ، اهنت نم یارب هن . تشذگ تخس مارب زاب
حبص یاه کیدزن هرخ باال نوج ایرث کمک اب هتبلا هک ندرک یم یرارق یب یروجدب نوچ ، نتسین

. درب نوشباوخ ودره

دوز نوچ . تفر شقاتا هب نوج ایرث یک منود یمن ؛ مداتفا تخت یور و مدیشک قیمع سفن هی
. دوب هدرب مباوخ

شدوخ ؛ مریگب و مسرد لا بند دیاب دوب هتفگ نوج ایرث ! میتخیرن هک همانرب هچ لوا یاهزور
ییاوه یروجدب دموا هک هسردم و سرد مسا نوچ دوب مادخ زا هک نم . تسه اه هچب بظاوم

. مدش ییامنهار هسردم یهار مدرک یم و شرکف هک یزیچ زا رتدوز یلیخ نیمه هساو . مدوب هدش

کالس هب مه نم . ندش یم رت شوگیزاب و رت گرزب اه هچب ؛ نتشذگ یم مه یپ زا اهزور مک مک
. ندش یم لوا کالس دراو مه اه هچب ناتسریبد رخآ لا س . متفر یم رت باال

مه ماه هچب اب منم هکنیا . داتفا هتشذگ لا س تفه نیا هب مدای ؛ مدوب هدرک هدامآ ور ود ره فیک
یعقاوم وت نوچ . متسه نوشردام نم تفر یم مدای اه تقو یضعب هک یروط ؛ مدوب هدش یزاب



رد آال! نامام مدش یم نم تقو نوا دموا یم شیپ نوشنیب یراک کتک ای ندرک یم یراکبارخ هک
. ندرک یم ادص نوج نامام ور نوج ایرث و مدوب نوج آال نم تروص نیا ریغ

ییاهوم و یبآ ییاه مشچ اب ، هدیشک یتروص و زارد یاه گنل . دوب هدش واال هیبش ًاقیقد ساالر
تشاد یزارد یاه گنل مه نیلیآ . ندموا یم یلیخ شتروص هب هک ینیب و نهد و نشور یا هوهق
یتروص و نشور یاه وهق شاهوم . دوب یبآ شاه مشچ منوا ؛ دوب ساالر زا رت لپت یمک یلو

. دوب هداتفا شاه هنوش فرطود یشوگرخ هک هدش سیگ یاهوم اب رتراد پل یمک یلو هدیشک

هنافساتم یلو ندرک یم یزاب مهاب ؛ نتشادن یسک هب یراک تقو چیه یلو ندوب یلوضف یاه هچب
هدش رت گرزب مکی اه لا س نیا وت منم . دش یم مامت نوشندرک یزاب مه ندز کتک اب رخآ تسد

. متفرگ یم میمصت ماه هچب و مدوخ هساو ییاهاج هی ؛ مدوب

هی دنچ ره ؛ مدرک یمن لوبق ور نوج ایرث یاه فرح هتسب شوگ و مشچ هتشذگ لثم هگید
ناخ گر نوج ایرث لوق هب بخ اما . متفرگ یم هک ییاه میمصت رس مدرک یم بارخ دب ییاهاج

. مریگب یرت تسرد میمصت هگید راب هک دش یم هبرجت مارب منوا هک درک یم دوع یروجدب میگداز

رهوش گرم زا مه یلا س کی . تشاد همادا نوجامه و هیطع اب نومدمآ و تفر اه لا س نیا وت
ناکم لقن اجنیا هب اه نوا ام هنوخ باال ی هقبط هیلخت زا دعب دوب رارق و دوب هتشذگ نوج هیطع

؛ دز یم و لوا فرح اه هچب هق عال طسو نیا هک هتبلا . ندب هراجا و نوشدوخ نامتراپآ و دننک
ییاهزیچ هی مدرک یم سح یلو ، هن ای دوب هدز یفرح نم تشذگ و یگدنز زا نوج ایرث منود یمن

نوچ ؛ هن ای دنمهفب یزیچ اه نوا دوبن مهم مساو هگید ؛ لماک هن هتبلا . دوب هتفگ تدم نیا وت
. میدوب هدرک ادیپ هگید مهب تبسن تدم نیا وت یلماک تمیمص و دامتعا

؟ ارچ ینک یم هاگن ساالر و نم فیک هب شا همه یتسشن ؛ هشیم رید هراد نوج آال -

. مداد نیلیآ مولظم تروص هب ور مهاگن و متشگرب

؟! مناج نیلیآ دموا تمشچ هب مناخ لگشوخ دوز ؟! منیشب منوت یمن مه هقیقد هی هیچ -

. دیشک متمس هب ور شکیچوک لکیه شاه مدق نتشادرب اب و تخادنا باال یا هنوش

. هسردم لوا زور هشیم رید هراد طقف ! متفگن یزیچ هک نم -

. متشاذگ راوید رانک و متشادرب ور نیلیآ فیک ؛ مدش دنلب نیمز یور زا و متخادنا باال رس

. هدموین سیورس زونه ؛ هشیمن رید -

. درک مدنلب زولب دنب ور شکیچوک یاه تشگنا و تشادرب مدق مرس تشپ

؟ هشاب ، نرب نوجردام ساالر اب ، هسردم نیایب نم اب امش آال نامام -



اب مه امش ؛ مریم ساالر اب نم هن : متفگ نیمه هساو ؛ مراذب نیلیآ رس هب رس مکی تساوخ یم ملد
. ورب تنوجردام

. دوب مدوخ لثم شاه یزابجل ؛ دیبوک نیمز وشاپ و درک ماگن مخا اب

. منک یم هیرگ نم نیاین هگا ؛ نیایم نم اب امش ریخن -

! درک یم مدیدهت تشاد ! دوب هدش گرزب هچ مرتخد

سپ ؟! هرب ساالر اب مه نوجردام ؛ مایب امش اب نم میتفرگن میمصت بشید همه هگم مرب تنوبرق -
. امناخ مناخ میتشادن دیدهت و ندرک مخا

. داتفا تعاس هب مهاگن هک درک لغب مکحم و نم منوا و متفرگ مگنشق رتخد زا رادبآ سوب هی

. دایم سیورس االن ؛ مشب هدامآ منم مش دنلب راذب مزیزع بخ -

. دیخرچ دوب هتسشن لبم یور مورآ هک ساالر تمس هب و دیرپ نییاپ ود اب

. هزوسب تلد ساالر ، زورما دایم نم اب آال نامام نوج خآ -

. درک شلغب و شتفرگ نوج ایرث هار طسو هک نیلیآ هساو هرایب موجه دموا ساالر

؟ مزیزع یدرکن لوبق هگم . دایم وت اب ادرف . نیلیآ اب هریم نامام زورما ؛ میتشادن اوعد ناج ساالر -

صرح ور ما هچب ؛ تخادنا نیلیآ هب یبصع هاگن و درب مهوت ور شولوچوک یاه مخا نوا ساالر
! داد یم

. هنک یم تیذا هراد نیلیآ ، متفگن یزیچ هک نم -

. هنزب شور یا هسوب ات درک مخ ور ساالر رس دعب و درک یا هدنخ نوج ایرث

. مزیزع ینک تیاعر دیاب ! یرتگرزب نیلیآ زا هک ینود یم امش -

. تسشن نوج ایرث لغب یوت و تفرگ نیلیآ زا ور شهاگن ساالر

. مرادن شیراک نم امش رطاخ هب ؛ نوجردام مشچ -

. ما هچب ، دوب شردپ لثم تسرد ! دوب روعش و مهف اب ردق نیا هک مرب مرسپ یادف نم خآ

مودک ره دوب رارق هک میدوب یسیورس ود رظتنم هدامآ و رضاح نم اب نیلیآ و نوج ایرث اب ساالر
راک مکی دیاش نیا و دوبن ریسم هی وت اه هچب هسردم هنافساتم ؛ هربب تمس هی هب ور رفن ود ام زا

. دوب هدرک تخس و نوج ایرث و نم



مخت هی و متسار تسد یوت نآرق ؛ دوب هدموا هربب ور ساالر و نوج ایرث دوب رارق هک یسیورس
ولج ور غرم مخت ، هنوخ زا ندموا نوریب عقوم دعب و مدرک در نآرق ریز زا ور ساالر ، مپچ وت غرم

. مدنوکش شاپ

شاک ! دوب ردام لد زیزع . تفر فعض شساو ملد هک ، دوب هدموا قوش هب نانچ مراک نیا زا مرسپ
یربخ ردپ زا هن ، دوب لا س تفه هب کیدزن هک منک هچ اما تشاد روضح یزور نیچمه وت مه واال

واال. زا هن و متشاد

ملد . درک نوراب سوب و شتروص و ساالر ندرگ وت دیرپ مه نیلیآ ساالر، ندرک نوراب هسوب زا دعب
. تفر فعض نتشاد مه هب تبسن هک یتبحم زا

و اه هناهب ربارب رد دموا یم هاتوک هک دوب ساالر عقاوم رتشیب و دوب هار هب نوشاوعد هک هتسرد
و مرسپ لد و درک یم یرهاوخ بوخ ساالر یارب عقوم رس مه نیلیآ یلو ، نیلیآ یاه یزاب سول

. درب یم

دوب رارق و ندوب مناخ هدننار ود ره رکش ور ادخ . دیسر مه نیلیآ سیورس ، داتفا هار هک نیشام
ماجنا ساالر یارب هک ور ییاهراک همه . مینک یهارمه نوج ایرث و نم ور ود ره لوا یاه هتفه وت

زا . دیرپ یم نییاپ و باال شا همه وی وی لثم قوش زا ما هچب . مداد ماجنا مه نیلیآ یارب ، مداد
و رهاوخ نیا یاهراک زا هنوخ وت هک مدوبن نم اهنت هتبلا ؛ مدیدنخ یم دنلب یادص اب نیلیآ یاهراک

. دوب هدش رت نووج لا س نیدنچ یراگنا اه هچب دوجو اب نوج ایرث . تفر یم فعض ملد ردارب

شدوخ زا یلمعلا سکع هچ نوج ایرث مرایب نوبز هب هگا منود یمن ؛ متشاد ییاهرکف هی منهذ وت
ات نشاب هتشاد قاتا هی نوشدوخ یارب مودک ره اه هچب دوب شتقو هگید یلو داد یم نوشن

. نشابن هگیدمه ممحازم و دننوخب نوشاه سرد دننوتب

لوبق تشادن ناکما دنچره . متفگ یم نوج ایرث هب ، ندیباوخ هک اه هچب هک بش رخآ بشما حاال
مدرک یم رکف یچ ره یلو دوب هداد نوج امه و نوج هیطع هب ور باال هقبط لوق فرط هی زا ؛ هنک

و منک یم و ماهرکف شا هرابرد زاب بش ات حاال . میدنوم نوج ایرث رانک یدایز هگید مدید یم
. نگیم یچ نوج ایرث منیبب

درک یم شهاوخ شا همه ندموا عقوم . دیشک یم تلا جخ مکی نیلیآ ، مدیسر هک نیلیآ هسردم هب
. منومب شرانک هک

دوب بلا ج . متسشن تکمین یور تخرد ریز طایح هشوگ و مدرک لوبق ؛ منک تفلا خم دموین ملد
یا هشوگ رفن دنچ ، رفن دنچ . ندوب هدنوم نوشاه هچب رظتنم یلوا کالس یاه هچب یاهردام رثکا

. درک بلج و ما هجوت نووج یمناخ یادص هک دوب فارطا هب مساوح همه . ندوب هدش عمج

؟ نیبوخ سالم؛ -



شلا ش زا شگنشق ی هدش گنر یاهوم ؛ مدز شور هب یدنخبل و مدنودرگرب شتمس هب و مرس
. دوب هدز نوریب

؟ نیبوخ امش نونمم سالم؛ -

. دننیشب تکمین یور مرانک مناخ نوا ات متسشن روج و عمج یمک

. دینیشب دییامرفب -

. تسشن تکمین یور و درک مهاگن ینوبرهم اب

. مزیزع یسرم -

هرخ باال ، یسرد یاه باتک ی هرابرد ندز فرح یلک زا دعب ؛ درک یفرعم دجم مناخ و شدوخ مناخ
. دیسرپ و شلا وس و هنک ناهنپ تسنوتن و شیواکجنک

؟ نراد تلا سک نوتردام هدرکن یادخ ؟! هسردم نیدموا نوترهاوخ هارمه امش -

هذخاوم و نم هشیمه لثم زاب هک مدرک یهارمه و مدوخ هچب مگب هگا ؟ مگب یچ حاال ! ایادخ
هب و مدیشک یقیمع سفن . هنکش یم مرتخد لد ًادعب هک ور میردام منک راکنا هگا ! درک دنهاوخ

. مدرک هاگن یا هگید تمس

. منک یم یهارمه و مرتخد ؛ مدموین مرهاوخ هارمه نم ؛ هن -

. دوب هدینش و شرمع لک باوج نیرت بیجع یراگنا ؛ درک یم مهاگن بجعت اب دجم مناخ

... هخآ هنکمم یروطچ ! دایمن نوتهب ًال صا ؟! نیگ یم یدج ًاعقاو ! یاو -

نواعم و ریدم هک نیلیآ مان تبث لوا زور لثم تسرد ؛ دوب هدش نکمم هک حاال ؟! متفگ یم یچ
زونه لا س همه نیا زادعب ارچ منود یمن . درک یم مهاگن مه دجم مناخ ندرک یم مهاگن هسردم

ًال صا ؟ مدش یم دیفس و خرس دیاب یک ات ! یچ هک هرخ باال نوج ایرث لوق هب اما مدش یم بذعم
. هن ای متسه نیلیآ ردام نم هک طوبرم هچ یسک هب

فرط هب کیچوک یهاوخ ترذعم هی اب ؛ مدب و دجم مناخ یپ رد یپ یاه لا وس باوج هکنیا نودب
هچ مدیمهف هزات هار هنایم . مدب تاجن و مدوخ نز نیا هاگن ریز زا دیاش ات متفر هسردم رتفد

. هریم اه مناخ هیقب عمج هب هراد هک مدید ، مدنودرگرب بقع هب هک و مرس نوچ ؛ مدرک یهابتشا

هیقب هب ور یواکجنک نیا مداد یمن هزاجا و مدنوم یم اج نومه شاک ؛ سناش یکشخ هب ! ها
باال مدوخ یارب یا هنوش . دموا یمن رب متسد زا یراک هگید بخ یلو هدب لا قتنا مه اهردام

رضاح هجو چیه هب نوچ . هنک نوش هفخ یواکجنک سح راذب ؛ متخادنا



. مهدب باوج نارگید یاه لا وس زا مودک چیه هب مدوبن

زا دعب یلو مدوب هدرک رارف ندوب هداتسیا یا هشوگ هک یناردام تسد زا نوچ ! نم مدوب هداس هچ
نیا وت ملد مه مدوخ هک نتفرگ یم ور یسک غارس مک مک اه هچب سرادم عورش زا هتفه کی
هکنیا یاج هب زور ره شاک ! هشاب نومرانک واال دش یم شاک . دوب هتفرگ و شغارس لا س تفه

هب ور اه هچب واال ، نیلیآ سیورس هدننار یدمحا مناخ ای ساالر سیورس هدننار یی ال وم مناخ
. درک یم یهارمه ور اه نوا یراب ود یکی هتفه رد یلو ، هن زور ره حاال ! درب یم هسردم

شزا یربخ مه مدوخ هک نتفرگ یم نم زا ور یردپ غارس اه نوا ! دوب ماه هچب بابک ملد هک خآ
هب یک یواکجنک همه نیا منود یمن . مدب هک متشادن اه نوا باوج رد یفرح ًال صا . متشادن

مدوب هتفگ مندش لقتسم ی هرابرد نوج ایرث اب هک یبش زا منئمطم یلو دوب هدموا نوشغارس
شیپ لا س دنچ کیچوک یاه هچب هگید هک مدوبن هجوتم رکف یب ِنم نوچ . ندوب هدینش ییاهزیچ
مدموا مدرک شوماخ و نوشقاتا و غارچ هک نیمه . نباوخب و نراذب اکتم یور رس هک نتسین

مومت مفرح زونه ؛ متفگ هنوخ باالی هقبط یارب و متساوخرد و متسشن نوج ایرث یور هبور نوریب
یارب و دوب هدرک دنلب نم یور و شادص هک دوب هقرج هی رظتنم یراگنا نوج ایرث هک دوب هدشن

. دوب هدنوشن ماجرس و نم شاخرپ و یدنت اب راب نیلوا

زا نوچ ؟! ارچ . هریمن باوخ هب هنیبن و ماه هچب و نم ات دایم بشره یلو میتسه شرانک هکنیا زا
هگا هک دوب هتفگ واال یگضرع یب زا . دایب نومرس یی بال ادابم هک دیسرت یم نوا یاه هچون و ومع
یم راک هب و شیدوخن لقع نوا راب هی دیاب ، دیشک یم کدی ور درم مسا و دوب رهوش ًاعقاو
هگم ؟! متسه اجک نم هنودب اجک زا مدوب هتفگ دنلب ییادص اب نم . متسه اجک نم هک تخادنا

؟! هنک ادیپ داوخب و نم هک مدموا یلغب هچوک

هدرک مهاگن طقف تشاد نتفگ یارب یدایز یاه فرح هک ییاه مشچ و خرس یتروص اب نوج ابرث
. مدزن ندش لقتسم زا یفرح هگید مه نم . دوب هتفر شقاتا هب و دوب

مدنوخ یم سرد مدوخ مه هک نس نیا اب متساوخ یم هک مدرک هابتشا مدش هجوتم هک هتبلا
، درک یم تبظاوم اه هچب زا هک دوب نوج ایرث ، مدوب ناتسریبد نم هک یتعاس وت . مشب ادج شزا
یم هک مدوب هدید مدوخ وت یچ نم . دوب مکمک و دیسر یم اه هچب هب نم سرد وت هک دوب نوا

؟ مشب لقتسم متساوخ

حاال نم و دندوب هدرک ندیسرپ هب عورش ادرف رصع زا اه هچب نوچ ، مدوب هدش هجوتم تسرد
. مدوب هتفرگ تسد هب منک هچ منک هچ هساک

یم نوچ ردام اما هریگ یم شردام زا و شردپ غارس هچب هک هدموا شیپ اه یلیخ یارب دیاش
... ادخ شیپ هتفر ، تیرومأم هتفر . هدیم و شا هچب باوج تحار یلیخ تساجک شرهوش هنود

. ندب نوشاه هچب هب یباوج هچ دننود یم ًارثکا یلو اه هیام نیا یوت یزیچ هی منود یمن



هیرارف نوتردام ای ؟! هراد هچب ات ود هک هرادن ربخ نوتردپ ًال صا متفگ یم ؟! متفگ یم یچ نم اما
؟! هدرک رارف شرهش و هنوخ زا و

برد شا هچب رظتنم یردپ یتقو ًاصوصخم , مدش یم هجاوم اه هچب لا وس اب راب کی زور هس ود
نوشلا وس ربارب رد راب ره ؛ مگن غورد ماه هچب هب هک مدوب هدرک دهع مدوخ اب . دندید یم هسردم

. مدرک یم رارف نداد باوج زا یا هگید عوضوم هی ندیشک شیپ اب ای مدرک یم توکس

***

یفاک زا هلجع اب , متخانش یمن اپ زا رس ، یرادباسح هتشر مه نوا ، یتلود هاگشناد یلوبق قوش زا
هی . مدیرخ یا هماخ ینیریش هبعج هی مهار رس یشورف ینیریش نیلوا زا و مدموا نوریب تن

. مدش هنوخ هیهار و متفرگ تسبرد نیشام

هدیشک یتخس لا س ود نیا وت ردقچ ! مدوب هدش هاگشناد وجشناد ! دنمهرف آال ! نم ! دش یمن مرواب
یتح ماپ هک یزور مه ماه ایور یوت ! مدید یمن مه باوخ وت یتح هک مدوب ییاج وت االن ! مدوب

. مدرک کاپ و ممشچ کشا یلا حشوخ زا . مدرک یمن روصت ور هسرب هاگشناد رد هب

موس کالس اه هچب ؟ دش یم یلا ح هچ ، هدش وجشناد مه آال هرخ باال دیمهف یم نوج ایرث یتقو
. نتشاد یزیچ هی بلط مودک ره و دندوب هدش گرزب اه هچب . متفر یم هاگشناد هب نم و نتفر یم
ریز منم هتبلا هک نوج ایرث صوصخلا . میدوب هدرک تیبرت ، یتیبرت اب و بوخ یاه هچب هکنیا اب

. مدوب هدش گرزب یلد و نوج هچ اب اه لا س نیا شدوخ تسد

اه هچب هک مه حاال . دمآ یمن هاتوک ماه یشکرس یور ردق نیا ، دوب هدنز مردام رگا دیاش ًاعقاو
. دندوب هتفرگ و نم یاج

بخ . یشابن دوخرس هک ور وت مریگب رظن ریز دیاب و یدشن گرزب زونه تفگ یم نوج ایرث دنچ ره
تشاد هدیقع نوج ایرث اما میدب ماجنا یراک ای همانرب نم رظن اب ییاهاج هی تساوخ یم ملد نم
راگزور نیا وت نم : تفگ یم و درک یم راختفا شدوخ هب هشیمه . منک تروشم نوا اب دیاب ًامتح

. مدرک گرزب درم هی نودب ور یغای هچب هس هک منک یم راختفا مدوخ هب ًافاصنا

گنر مک ماه بل یور زا دنخبل هنوخ ات هار مومت ؛ مدش هدایپ نیشام زا هیارک ندرک باسح زا دعب
. مدرک یم هاگن و فارطا و مدیشک یم ندرگ یه ؛ مدوب هدش اوه هب رس راب نیلوا هساو . دوب هدشن

! هدنخ هب هشیمه ، هیاسمه هشاب ریخ هنک لا وس مزا ، منیبب یا هیاسمه هی تساوخ یم ملد

دموا انشآ مرظن هب یکی هظحل هی ، مدرک یم هاگن و فارطا هک روطنیمه ! هک متشادن سناش اما
! درک یم مهاگن دنخبل اب مه نوا هک دوب یک ینعی ؛ دموا یمن مدای یزیچ مدرک رکف یچ ره یلو

زا ؛ مدش هناخ دراو و متخادنا دیلک . مدموا انشآ نم شرظن هب منوا ًامتح ! دوب یک ره لا یخ یب
. متخادنا مرس ور و مادص یدورو نومه



. نوتارب مراد بوخ ربخ هی نیایب ؟! نیتسه اجک هناخ یلا ها یاهآ -

یم رق و مدیخرچ یم مدوخ رود یه و مدیصقر یم نوشولج متشاد هک دوب راب نیلوا دیاش
هشیم هدز روکنک جیاتن زورما هک تشاد ربخ طقف نوج ایرث . ندرک یم مهاگن بجعت اب هک مداد

. درک یم هاگن و میلا حشوخ تشاد دنخبل اب هک

. داد هیکت شقاتا رد هب بجعت اب ، دوب نیلیآ زا رت تقاط مک مکی هک ساالر

؟! هنوخ ندموا صقر اب راب نیلوا هساو مناخ آال هدش یچ -

. مدرک زاب و شرد و متشادرب ور ینیریش ی هبعج هدنخ اب و متخادنا باال وربا

. هدش یچ مگب ات دینک نیریش نوتنهد نیایب لوا -

متسد زا رپب رپب ات ود اب ور ینیریش هبعج عیرس ، دوب نیلیآ زا رت دنلب شدق مرب شنوبرق هک ساالر
. مدیود شلا بند منم ؛ هناخزپشآ وت درک رارف و دیشک نوریب

. منزب فرح مهب یدادن نوما ارچ ؛ تفرگ درد متسد ساالر ! یآ -

. دش هنوخزپشآ دراو نوملا بند هک دوب زارد نوبز و سخت ساالر لثم مه نیلیآ

. میدرک یم هاگن و تدب صقر دیاب یک ات تشاذ یم هگا هخآ -

. مدرک یدنلب ی هدنخ نوشنتشاذگ رس هب رس یاج هب هک مدوب شوخ رس

. متفرن صقر کالس هگا ! تارب مراد ؟! هدب نم صقر -

. تشادرب باقشب ات دنچ تنیباک زا و دموا نوج ایرث

دننک یم یخوش نراد اه هچب . هگنشق یایم هک یرف و رق نیمه ؛ صقر کالس یرب هدرکن مز ال -
. تاهاب

و یاچ ناویل ود منم . دیچ باقشب وت ور اه ینیریش ؛ درک زاب دوب هتفرگ ساالر زا هک ور هبعج دعب
. میتسشن مه رود همه و متخیر اه هچب یارب تبرش ناویل ود

؟ هدش یچ هگید وگب : نتفگ نامز مه هلصوح یب ساالر و نیلیآ

. مدیبوک مهب و ماه تسد و ندش هدیشک مه زا ماه بل هرابود قوذ اب

. دینزب سدح -

. تشادرب ور اه ینیریش زا یکی و تخادنا باال هنوش یدیق یب اب ساالر



. وگب امش ؛ منود یمن هک نم -

! نداد یمن تمحز نوشدوخ هب هرذ هی ؛ مدش هریخ نوشهب رشت اب و مدرک عمج و ماه بل

! هش یمن دب وهللا دینک هدافتسا نوتزغم نوا زا مکی -

. داتسیا شاه وناز یور قوذ اب نیلیآ هظحل هی

؟ دایم هراد ماباب -

مه . مدش دنلب مخا اب و نییاپ متخادنا و مرس ؛ تفر داب هب مزورما یشوخ مامت شفرح نیا اب
. مدش لوبق هاگشناد هن : متفگ منتفر نوریب اب نامز

رود تسد تشپ زا ساالر و نیلیآ هک تفگ نیلیآ هب یزیچ هی وربا و مشچ اب نوج ایرث منک رکف
. مرب نوریب لا ه زا هک نتشاذن و نتخادنا مرمک

. میریگب نشج نوموجشناد نامام هساو میاوخ یم ؟ یرب یاوخ یم اجک -

زا دوب هتفرگ و نم رت مکحم هک ور نیلیآ تسد ندرک یعس و مدنوشن مبل یور روز هب یدنخبل
. منک زاب مرمک رود

حاال. مایم منم ، نیروخب ینیریش مه امش . مایب منک ضوع سابل مرب ؛ اه هچب ما هتسخ -

. تفرگ و موزاب و دش دنلب اج زا یتحاران اب ایرث هک مدرک زاب مرمک رود زا ور ود ره تسد

. نکن نوخ و ماه هچب لد هگید ایب آال ؛ نکن سول و تدوخ حاال -

. متفر مقاتا تمس هب و مدروآ نوریب نوج ایرث تسد زا و موزاب

. مایم دش مامت مراک منم ، نیش لوغشم امش ، منک ضوع و ماه سابل مرب االن؛ مایم -

دوب یقترس بجع . متسشن تخت یور هف کال و متسب و قاتا رد ؛ مدش قاتا دراو بارخ یباصع اب
بخ اما هنزن طبر یب فرح یسک یلا حشوخ وت تقو چیه ، مدوب هداد رکذت یراب دنچ شهب ! نیلیآ

. دوب هیبش واال هب رتشیب هک دوب رتمک شاهراتفر نیا ساالر طقف . دوب شگرزبردام لثم منوا

نومه ، دوب هدز دنخبل مدنخبل هب زورما هک یسک اهنت . مدز متروص هب یبآ و مدرک ضوع و مسابل
هزات ! ادخ یاو ش! هفایق دموا یم انشآ مارب ردقچ ؟! دوب یک هبیرغ درم یلو . دوب هبیرغ درم

! دش یمن مرواب . دموا یم مدای درم نوا هفایق تشاد

و شدوخ حاال ات ارچ سپ ؟! تشاد ربخ نم یگدنز لحم زا ردپ ینعی هن ! دوب مردپ هیبش ردقچ
نوج ایرث تمس هب و متسد سفن سفن اب و هناخزپشآ فرط مدیود همیسارس ؟! دوب هدادن منوشن



. متفرگ

. ایب هظحل هی نوج ایرث یاو -

. درک یم هاگن متروص هب بجعت و هدش درگ یاه مشچ اب نوج ایرث

!؟ ناج آال هدش یچ -

نوا یلو دایب رت دوز هک مدموا وربا و مشچ شارب ، دوب متسد وت نوج ایرث تسد هک روط نیمه
! دندوب هدش واکجنک مه اه نوا یراگنا ؛ دندوب هدش دنلب مه ساالر و نیلیآ هک درک لطعم ردق

. وگب مه ام هب ؟ ینامام هیچ -

. مدرک درگ نوشارب و ماه مشچ و مداد نوکت یرس یگف کال اب

. مسرپب گرزبردام زا یزیچ هی ماوخ یم نم نیروخب ینیریش دینیشب امش ؛ تسین یزیچ -

ایرث ! هیچ عوضوم دننودب دنراد تسود یلیخ ، دوب مولعم اما نوشاج رس نتسشن هرابود ود ره
؛ متسب و قاتا برد دعب . مدرب قاتا هب مدوخ هارمه ، مدروآ شتسد هب هک یراشف اب و نوج

کجورو ود نوا . دوب تسرد مسدح ؛ مدرک زاب و قاتا و رد مورآ دعب . مدرک شهاگن مکی و مدیخرچ
! نوملا بند ندوب هداتفا هار مه

یچ هساو ؟! نیروخب و نوتینیریش دینومب متفگن هگم : متفگ رشت اب و مدرک تشرد و ماه مشچ
! دوز ؛ مدرکن نوت هیبنت ات نیرب منیبب یاال ؟ ناه ! ام لا بند نیداتفا هار

هدش واکجنک هک نوج ایرث هب ور . متسب ور رد دعب ؛ نتشگرب ندوب هدموا هک یهار زا ود اب ود ره
. مداتسیا شور هبور و مدرک دوب هتفرگ شا هدنخ اه هچب راک زا مه و دوب

اب شا همه ... مگب یروطچ ینعی ! دوب مردپ هیبش تسرد هک مدید ور رفن هی زورما نم نوج ایرث -
. درک یم مهاگن دنخبل

آال؟ ینئمطم وت ... تـ : تفگ تنکل اب ثکم اب ؛ درک ماگن بجعت اب نوج ایرث

مدوخ ردپ هب هگید هک دوب هدنوسرت ور ممشچ ردق نوا ومع ... مدیسرت یم مه و متشاد قوذ مه
. منک دامتعا متسنوت یمن مه

! شا هدنخ نوا باالش، و دق یتح ؛ دوب ردپ هیبش یلیخ ! ادخ هب هرآ -

. هدیسرت مکی هک دوب صخشم و دیباوخ نوج ایرث داب

و هچون همه نوا اب تومع ؟! مینک یم یگدنز اجک ام هراد ربخ هگم دنمهرف یاقآ ؟ یچ ینعی -



ور ام ینوشن و سردآ هچ اب تردپ حاال ، اه لا س نیا وت هرایب تسد هب وت زا یربخ تسوتن رومأم
. مزیزع ینک یم هابتشا ؟! هدرک ادیپ

. مدش هریخ شهب رشت اب و مدرک نوزیوآ و ماه بل

. دوب مردپ هیبش ؛ منک یمن هابتشا مدوخ نوج هب نوج ایرث ! او -

. درک توف نوریب هب هف کال ور شسفن و داد نوکت اوه یور نوج ایرث

. نتسه مه هیبش اه یلیخ ! هدوبن هک تردپ دوخ ؛ دوب تردپ هیبش یگیم وت بوخ رتخد -

. هشاب ردپ هک متشاد تسود یلو دوبن مدوخ تسد ؛ دش هدرشف هنیس یوت مبلق

؟! مدید هابتشا نم یگیم ینعی -

. داد نوکت یرس نانیمطا اب نوج ایرث

. هنوخ رد دموا یم ًال صا هن ، ولج دموا یم بخ ، دوب تردپ هگا ؛ یدید هابتشا ًامتح . مزیزع هلب -
!؟ هنک میاق و شدوخ ای هنک هاگن ور وت رود زا هرادن یموزل . مسانش یم و تردپ هک نم

هشاب ردپ هکنیا لا متحا لا ح نیا اب یلو نوج ایرث تفگ یمن مه طبر یب نیچمه ؛ مدنوراخ و مرس
بت زا لا ح نیا اب یلو مدوب هداتفا کش هب نوج ایرث یقطنم یاه فرح اب لا ح نیع رد . دوب دایز

. مداتفین بات و

. متسه مفرح ور زاب ، مراد لوبق و نوتافرح هکنیا اب اما -

. درک مهاگن صرح اب راب نیا دوب هدش هف کال منم رارصا زا هک نوج ایرث

نیا اب و ماه هون لا ح نوریب میرب ایب . ادخب یتسین نک لو یدب ریگ یزیچ هی هب ینعی آال ! فوا -
ندموا یم نتشاد یروطچ تدوخ یاه عقوم نوا لثم یدید شییادخ یلو یتفرگ تیزاب سیلپ

!؟ نسیاو شوگ لا ف

. تفر یمن نوریب منهذ زا مه هظحل هی ردپ ؛ مدیشک یا هف کال « فوپ »

ًال بق واال ! هدموا نوتشوخ اه هچب هابتشا راک زا امش ، متفر یچ رکف وت االن نم ! نوج ایرث یاو -
! اه کجورو نوا راک زا نیدرک قوذ حاال ، نیدرک یم اوعد ماهاب ردقچ مراتفر نیا رس نم اب اه

! تشاد تسود ور اه ولق ود ردقچ هک یاو ؛ درک یا هدنخ قوذ اب نوج ایرث

منم ، هنوخزپشآ وت یدموا وت هک یلا ح نیا اب ؛ نوملا بند نایب یروطنیا نتشاد قح ماه هچب بخ -
. درک یم لگ میلوضف سح مدوب



. مداد نوکت یرس

. دننوصقر یم ور ام هدزن اه نیا . نشیم رادور ادخ ور وت ؛ نیگن یزیچ نوشولج امش حاال -

. درک زاب شندب فرط ود ور شاه تسد و تخادنا باال یرس نوج ایرث

. یراین اه نوا یور هب ًال صا ؛ نزن یفرح مه وت ًال صا ؟ مگب یچ نم ! اباب هن -

. دش گنر رپ مزغم یوت ردپ ریوصت هرابود

... اما مگ یمن یزیچ منم ؛ هشاب -

. دیشک و متسد نوج ایرث هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

؟! دوب اجک تردپ ، یدز مهوت ؛ رتخد ایب -

. متشادرب مدق شلا بند و مدیشک یقیمع سفن

. میرب ؟! مگب یچ -

درم نوا هگید هراب هی هگا ، مدرک دهع مدوخ اب ؛ دوب ریگرد مرکف شا همه مباوخب ماوخب هک بش ات
یا هجیتن چیه هب ، مدرک یم رکف یچ ره . منیبب ور درم نوا کیدزن زا و ولج مرب ًامتح ، مدید ور

. مدیسر یمن

***

ِنم هساو ییاه قافتا هچ هنکمم مدرک یمن مه و شرکف چیه ، متشاذگ هاگشناد هب اپ هک یزور
چیه اب نوج ایرث روتسد قبط و مدوب هدناوخ سرد هنابش حاال ات هک یا هتسب شوگ و مشچ

. منکب هبرجت ور ییاهزیچ هچ و هتفیب ، مدوب هدشن یمیمص یسک

قشاع و مدنخب ، منزب فرح یعوضوم ره رس ؛ مشاب اج هی مدوخ نسمه یاهرتخد اب نم حاال
! مدرک یمن رواب ًال صا و نیا . مشب

. مدوب هدرک شومارف و نوا کًال حاال ، مشابن واال دای زور رد اه هچب ندید اب تشادن ناکما هک ینم
تساوخ یم ملد مفارطا یاهرتخد هیقب لثم هک دوب باذج و بلا ج مارب هاگشناد وج ردق نوا

یاه ینومهم یتح . مرب پاش یفاک هب ناتسود عمج اب . مشوپب گنت یاه وتنام ، منک شیارآ
هک نتسه نم راظتنا مشچ زور ره هک مراد هچب ود هک مدرک شومارف یتح آال ! نم ! مرب طلتخم
ایرث هدهع هب ور تیلوئسم نیا مامت . منک یگدیسر اه نوا سرد هب ؛ میروخب ماش ای راهن مه رود

. مدوب هتشاذگ نوج

و سرد وت هچ ، هاگشناد وت هچ و نم یاوه هروج همه هک دوب ینامیرن نم نامیا و نید حاال



؛ مدید یم داش و هدروخن تسد رتخد هی و مدوخ نم . تشاد اه هچب هیقب عمج وت یتح ، هوزج
مگرم هچ نم . مراد هچب اتود نم نمهفب ماه تسود هک هسرب یزور هی تساوخ یمن ملد ًال صا
هدادن ماه تسود زا کی چیه هب ، مدرک یم یگدنز هک یا هنوخ زا یتسرد سردآ یتح هک دوب هدش

؟ مدوب

یم هک نیمه اما دوب هدروآ هنوخ کیدزن هار راهچ رس ات و نم نامیرن هک دوب هدش اهراب یتح
؟ مرب اجک زا : تفگ

اب و نم هیاسمه و رد ماوخ یمن . مشیم هدایپ نوبایخ رس ؛ متسه هچوک نیمه : متفگ یم غورد هب
. شتقو هب ات ، دننیبب وت

ات بش ، مدوب هدرک تسرد مدوخ یارب هک یبادرم وت . دوبن دنب سک چیه هب هگید ، هلا س تسیب آالی
. مدز یم اپ و تسد حبص

تفا هجرد داتشه و دص مود مرت وت االن ، مدوب هدرک ساپ یی باال یاه هرمن اب ور لوا مرت هک ینم
یم اه هچب هیقب و نامیرن هارمه هک ییاه ینامهم ای ، مدوب هاگشیارآ ای نوچ ؟ ارچ . مدوب هدرک
هب نوج ایرث و نم یاهوگم وگب ؛ دوب هدش دنلب یروجدب مه نوج ایرث یادص هک ییاج ات . متفر
هب تسد ، دنرب یاهوتنام و یشیارآ مزاول و سابل دیرخ یارب رتشیب لوپ یارب هک دوب هدیسر ییاج

و دنرب نیرتهب ؟ مدرک یم هاگن دوبن دنرب هک یسابل هب هگم . مدوب هدز مشیربا یاه هچیلا ق شورف
جرخ وت هک دنندوب یرادلوپ یاه هچب مناج زا رتزیزع یاه تسود نوچ ؟ ارچ . مدیرخ یم دیاب

. دیزرل یمن نوشلد و تسد ًال صا ندرک

نامیرن ای کنارف ، اتینآ هک دنلب یساش یاه نیشام نوا زا ! تساوخ یم نیشام ملد ردقچ هک خآ
نوج ایرث هک دوب یمشیربا یاه شرف ولبات نتخورف ، نیشام نتشاد هار اهنت . نتشاد نوشاپ ریز

! مدوب هدرک ثحب نوج ایرث اب ردقچ . دوب هتشادرب متسد یولج زا ور هدنوم یقاب یاهزیچ همه
اب یزابجل رطاخ هب ؟ دموا یم ممشچ هب هگم نوج ایرث یاه یبوخ مومت و روک شوم مدوب هدش
ایرث بخ یلو مدوب هتفر راگیس غارس یتح قمحا نم ، منوشنب یسرک هب و مفرح هک نوج ایرث

! دوب هتفرگ نم زا و ندرک جرخ لا یر کی هزاجا . دوب هداتسیا مولج راب نیا مکحم نوج

یاه پل یزور هک ییاه هچب ؟ مدید یمن و ماه هچب ارچ ! مدوب هدش تیفرظ یب نم ردقچ
تروص اب اه هچب حاال ؛ مدوب هدرک شومارف و دز یم قرب یلا حشوخ زا هک ییاه مشچ ، نوشزمرق

نیا ، مدوب هدرک جرخ تدم نیا وت هک یرنه اهنت . مدید یمن ور ریگ هشوگ و تکاس و سوبع ییاه
یم هزاجا هک دوب هدرک روک و نم نانچ نامیرن قشع . مدیشک یمن راگیس اه هچب یولج هک دوب
هدش قرغ تفاثک وت ردقنیا آال نم ! هنک یزارد تسد مهب شیدرجم هناخ وت ای اه ینامهم وت ، مداد

ییاهدیدهت و نوا یاه فرح زا یباسح چیه هگید . دوب هدش یصاع متسد زا نوج ایرث هک مدوب
. مدرب یمن مه هراذ یمن ارجا هب تقو چیه متسنود یم هک



زا یزیچ هویم بآ و بآ زجب یزور هک مهفن نم ؛ مدرب یم لا وس ریز و متیثیح همه متشاد نم
بش همین هچ . ندروخ بآ لثم یزیچ دندوب هدش مارب یلکلا تابورشم حاال ، دوب هتفرن نییاپ مولگ

و درب یم مومح وت و نم هیرگ اب هک دوب نوج ایرث و متفر یم هنوخ هب لیتاپ و تسم هک ییاه
، دوب هیرگ مزاف هگا . مدز یم غیج بآ یامرس زا نم و درک یم زاب مرس یور ور درس بآ شود

. مدیدنخ یم ، دوب هدنخ مزاف ای . مدرک یم هیرگ

؟! دوب هدش مگرم هچ نم . مدوبن منتفر هاگشناد زا لبق ، نک شوگ فرح و ریز هب رس رتخد نوا نم

؛ مدوب هدز و هاگشناد و سرد دیق هک مدوب هدش هدوهیب یاه ینورذگشوخ و تفاثک قرغ ردق نوا
هی ؟ متشادن ینومریس ارچ . مرب حیرفت و شدرگ هب اه هچب اب هک دوب نیا دح رد هاگشناد هب منتفر
یم صرق متشاد اه یباوخن بش و ماه تسود قیوشت اب دنمهرف آال ِنم هک مدموا مدوخ هب زور

. مدروخ

زونه ؛ دوب فارطا هب مساوح یمک زونه اما مدز یم ترچ متشاد هاگشناد طایح وت یلدنص ور
دندش یم در مرانک زا یتقو رت باال یاه مرت یاه هچب هک مدوب هدشن گنخ و لقع لا وز یردق نوا

. منیبن ور دنداد یم ناکت رس سوسفا رس زا و

یاهرتخد زا یکی هگا ؛ داد ینوکت هی و نم اه نوا زیمآ ریقحت هاگن اما مدز یم ترچ هک هتسرد
دندرب یمن هاگشناد هنوخزامن هب شتسود کمک اب و نم و تخوس یمن ملا ح هب شلد یرخآ مرت

. دیسر یمن هک اهاجک هب مراک دوبن مولعم

. ندرک یفرعم لوا ور نوشدوخ ؛ نداد مدروخ هب هک یا هویم بآ و هناخ زامن وت نتسشن زا دعب
. تفرگ و متسد و تسشن مرانک تشاد یکی نوا هب تبسن یدنلب دق هک اه رتخد زا یکی

. تس هدیپس ممسا نم -

. دنوبنج تسد عیرس شتسود فرح اب مه یکی نوا

. متسه انیت منم -

. داد رارق بطاخم و نم هشاب یزیچ رظتنم هک نیا نودب هدیپس

؟ هیچ وت مسا -

ینعی : متفگ یزیمآ رخسمت هدنخ اب ؛ مدز هیکت هنوخ زامن درس راوید اب و مدیشک باال و مدوخ یمک
؟! هیچ ممسا دینود یمن نیگب نیاوخ یم

. دموین مشوخ شراک نیا زا ؛ تشاذگ متسد یور ور شتسد هدنخ اب هدیپس

یلا ... مرایمن رطاخ هب و تمسا یلو هیچ تلیماف منود یم ! یتسین رامخ مه ردق نوا یراگنا هن -



؟! دوب

. متسشن فاص و مدشک نوریب شتسد ریز زا و متسد

. متسه آال هن -

. داد نوکت یرس طقف و درواین شدوخ یور هب ور مراک هدیپس

و پیتشوخ ، دنلب دق رتخد هی ؛ همدای بوخ ور یدموا هک لبق مرت ود ... دنمهرف آال هتسرد -
، دوب اه هچب مامت هدز نوبز شیلگشوخ اه تقو نوا هک مناخ آال زا االن اما . مناخ و لگشوخ

هگید تقو دنچ ات ، یدب همادا یروطنیا یاوخب هگا منوا هک دنلب دق هی زج هب . هدنومن یزیچ
لا وس ریز و تیمناخ مامت هک ینک یم یتسود یراد ییاسک اب هک تسین وت فیح . هشیم هدیمخ

! وت زور لا ح هدش هاگشناد وت اه هچب رتشیب فرح ؟! دندرب

. مپوتب شهب هک دوب نیا مدیمهف هک یزیچ اهنت و تفر مهوت ماه مخا

؟ اه نوا سلجم لقن مدش هک مراد نارگید هب راکیچ نم هگم ارچ -

یزیچ شتسود هک دوب بلا ج ؛ تشاذگ شاپ رانک ور شفیک و تخادنا باال ور شاه هنوش هدیپس
. تفگ یمن

هبور االن هک یرتخد نیا ، اجک میدید لوا مرت هک یرتخد نوا یلو مزیزع یرادن یسک هب یراک -
ِدرد یب مدآ تشم هی اب ارچ ؟! تسین وت فیح ؟ رتخد یدرک راکیچ تدوخ اب ؟! اجک هتسشن ام یور
هرمن نوشارب لوپ اب تیاهن نوشاه هداوناخ نوشیگدنز هب دننزب دنگ هگا هک یدش تسود رادلوپ

؟ یدش تفج نریم جراخ هب ای دننک یم جاودزا نوشدوخ لثم یکی اب دعب و دنرخ یم

هک دوب نیا دموا یمرب متسد زا هظحل نیا هک یراک اهنت ؛ هنک یم نیهوت مهب هراد مدرک سح
. منزب رشت نوشهب یه و ندب همادا ور نوشاه فرح مراذن

لثم میکی منم دیاش ؟! دینود یم اجک زا امش ؟ مرادن لوپ هتفگ یک ؟! مرادن هداوناخ نم ینعی -
؟ اه نیمه

لا یخیب مدرک رکف ؛ تخادنا باال ور شاه هنوش نوا هک داد شتسود هب ور شهاگن مخا اب هدیپس
. تفرگ رس زا ور شاه فرح هرابود نوا یلو ندش

؟! یدوب هگید روج هی یدش دراو هک لوا زور نوا ارچ یدوب هگا ! یتسین ِد -

! ندرک یم مریقحت نتشاد ؛ متفرگ نوشزا ور مهاگن و مدز یدنخزوپ

! متسه ریقف و هداوناخ یب ًامتح سپ ناهآ -



! ندوب هدش ردام زا رت نابرهم ی هیاد ارچ منود یمن ؛ دش درگ بجعت زا هدیپس یاه مشچ

یرود هداوناخ زا ًامتح ؟ هاگشناد یدموا ناتسرهش مودک زا ؟! منهد وت یراذ یم فرح ارچ -
؟ هتسرد

یزیچ نم نوچ ندینش یک زا ور اه فرح نیا هک متسنود یمن یفرط زا ... ننودب متساوخ یمن
؟! مراد هدقع ردقچ هک دز یم داد ردق نیا ینعی . متفگن

؟ دیسرب یچ هب هک دینز یم ور اه فرح نیا -

. تفرگ شتسد یوت و متسد هرابود مدش مرن مکی دید هک هدیپس

سرد نداتسرف ور وت دیما رازه اب تا هداوناخ . یریم هابتشا و تهار یراد هک ینودب مگیم -
هداج یدز و یدرک هدافتساءوس اه نوا دامتعا زا وت دعب . یشب یسک تدوخ هساو و ینوخب

! یکاخ

. مشب دنلب نوشنیب زا مدرک یعس و متشادرب و مفیک

. مرادن امش تحیصن هب یجایتحا نم ؟ هراد یطبر هچ امش هب ًال صا -

تسد یروجدب ؛ منک رارف رتخد ود نیا تسد زا و مش دنلب ماج زا متساوخ مدز هک یفرح زا دعب
زا عنام و تشاذگ ما هنوش ور و شتسد مورآ هدیپس اما ! نم یاه فعض هطقن ور دندوب هتشاذگ

. دش مندش دنلب

هب مکی . منیبب یروجنیا ور وت داوخ یمن ملد نم ؛ نک رکف ماه فرح هب مکی ًاشهاوخ آال! نیشب -
. نومشیپ ایب . میدرک هراجا هنوخ هی هموصعم و انیت و نم ؛ نومدوخ شیپ ایب ًال صا ! ایب تدوخ

. مداتفا نیمز یور زاب ، دوب مندب یوت فعض اه صرق رطاخ هب هک منم

؟! هشب یچ هک اجنوا مایب ؟! مرادن هنوخ مدوخ هگم ؟! امش هنوخ مایب -

. دز مور هب یدنخبل هدیپس

یم تکمک نومرفن هس ره . هشب بوخ تعاضوا ات ، یریگب یصخرم مرت هی ینوت یم ؛ اجنوا ایب -
. یریگب هلصاف اه مدآ نیا زا مینک

هک دنتسنود یم هگا ؛ ندز یم طبر یب یاه فرح مادم مه اه نوا و مدش یم هف کال متشاد هگید
. ندروآ یم رد خاش ًامتح مراد هچب ات ود نم

امش لوقب هگم شدعب ؟! مراد امش زا یتخانش نم هگم ؟! امش هنوخ مایب نم یباسح هچ ور -
؟! ناه ، نیشابن اه نوا زا رتدب امش مولعم اجک زا ؟! نراد یلکشم هچ ماه تسود



. دیشک و تفرگ ور هدیپس تسد و دش ینابصع مفرح زا ، دوب هدزن یفرح هظحل نیا ات هک انیت

. هدرک تسرد شدوخ یارب هک یعضو نیا زا دایمن شدب مه شدوخ رتخد نیا ؛ هدیپس میرب ایب -
هنود یمن . هنومب هدیم هزاجا هاگشناد ، هرب و هار نیا هدرک رکف . هزوس یم شارب تلد یدوخیب

. هشیم جارخا هاگشناد زا هگید تقو دنچ ات تیاهن

. متخابن و مدوخ یلو دوب هداتفا منت هب زرل ندش جارخا رکف زا هک نیا دوجو اب

. مراذ یم رارق نوشاهاب نوریب ؟ همهم هگم ؟ مشب جارخا -

و تفرگ متمس هب ور شا هراشا تشگنا صرح اب ؛ دروخ راوید هب مفتک هک داد ملوه مکحم هدیپس
. داد نوکت

هنیا نوشراک نیلوا . دننک یمن درخ مه هرت تارب اه نیا یشب جارخا هگا ! تهب مگیم یچ نیبب -
دننک ساسحا هگا شدعب . دننک هدافتسا تزا هگید روج هی و هگید دناب هی تسد تندب زا هک

؛ یداتفا اه نیا ماد وت هک یتسین اهنت وت . نزادن یم ولج ور وت لوا هنک یم نوشدیدهت یرطخ
مه اه نیا هتسد رس . هار نیا وت ندیشک مه و لا سما یدورو یلوا مرت یاه هچب زا هگید ات دنچ
یم ! تعامج نیا زا رانک شکب و تدوخ ، یدشن نیا زا رت تخبدب زونه ات ؛ هتفاثک نامیرن نوا

آال؟ یمهف

. دایب نوریب منهد زا تساوخ یم هک دوب دایز ردق نوا مبلق شپط و مدوب هداتفا سفن سفن هب

؟! یچ دناب ؟! نیگ یم یچ -

. دوب یصرح و نیگمشخ شهاگن لبق لثم یلو دروآ نییاپ ور شتسد هدیپس

مه دعب . هنک یم شدوخ ماخ ور وت لثم یا هداس یاهرتخد ؛ هنک یم راک دناب هی اب نامیرن -
؟ یمهف یم ، یبرع روشک هی نتسرف یم ور وت مه اه نوا ؛ هدیم دناب سیئر لیوحت

یم ور نامیرن مسا طقف هک مدوب هدش روک ردق نوا مدب شوگ شاه فرح هب هک نیا یاج هب
. مدینش

؟! یتحاران هک مدز رب و ترسپ تسود نم ! وگب سپ -

نوا یلو دادن هزاجا و دموا ولج شتسود هک هرایب موجه متمس هب تساوخ صرح اب هدیپس
. درک دنلب ور شدایرف

؟ ینزن دوخ یب فرح ؟ یش هفخ هشیم -

. دیشک و شتسد انیت هرابود



سیلپ هرایب سناش هگا هگید زور دنچ ؛ ینوخ یم نیسای یراد رخ شوگ وت ، هدیپس میرب -
. هشدوخ یسانشدب زا هگید داتفا مه دناب ریگ هگا . هتفین اه نوا ریگ هک هنک شریگتسد

یروجدب بشید هکنیا اب . مداتفین پات و بت زا زاب اما دیزرل مندب و نت رتخد ود نیا یاه فرح اب
یم تلا جخ نوج ایرث یولج مراتفر زا هک دوب یتقو دنچ مه مدوخ هکنیا و مدوب هدش باوخ یب

. مدش دنلب ، مدز رانک ور هدرک یفرعم هدیپس و شدوخ هک یرتخد تسد یدنت اب یلو مدیشک

. دش دنلب هدیپس یادص هک مدرک ماه شفک ندیشوپ هب عورش ، منک نوشهاگن هکنیا نودب

منوت یم ، هنک یم راک هاگشناد وت ماهانشآ زا یکی نم ؛ نک رکف ماه فرح هب هرابود دنمهرف -
. منک فیدر و تیصخرم یاهراک

مه مرت نیا هگا مدرک یم رکف هک یروج ره بخ . مدرک ندیشوپ شفک لطعم و مدوخ یکلا مکی
دوب یتقو دنچ مدوخ فرط هی زا . مدش یم جارخا ًامتح ، متفرگ یمن ینومرد و تسرد یاه هرمن

و در نوشنی اه یتراپ وت هک ییاه فرح هی هجوتم یلو مدوب جیگ هکنیا اب اه نوا راتفر وت هک
ات متساوخ یم ور یسک یراگنا . مدز یم یمهفن هب و مدوخ بخ اما مدوب هدش مه ، دوب هدش لدب

. هبوکب متروص وت ور تقیقح

. مدش هریخ نوشهب تحاران تروص اب و مداتسیا فاص دش هک مومت ماه شفک ندیشوپ

؟ تسین نوتراک وت یکلک مشاب نئمطم اجک زا -

هیقب ییامنهار هک ندش یم ادیپ ییاسک مه زونه ینعی ؛ دز قرب مفرح نیا اب هدیپس یاه مشچ
؟ نشب لا حشوخ ردق نیا

. یتفیب اه نیا ماد وت یفیح ، نک رواب دنمهرف ؛ تسین نومراک وت یکلک چیه -

. مداتسیا هنوخ زامن رد یولج بذعم و متفرگ ملغب یوت و مفیک

. دننک یم تکرش اه نیا یاه یتراپ وت اه هچب زا هگید یلیخ ؟ نم هب نیداد ریگ طقف ارچ -

. تخادنا شا هنوش یور ور شا هتسد و تشادرب نیمز یور زا ور شا هلوک هدیپس

رتشیب همه زا وت هکنیا اب . ندرک رواب ور نوماه فرح ییات دنچ ؛ میدز فرح مه اه نوا اب -
حاال ات تسه یچ ره یلو یتفرن ردخم داوم فرط هدش ثعاب یچ منود یمن یلو یدوب نوشاهاب

! یراین مک نوشولج یتسنوت بوخ

یلو منک هیرگ تساوخ یم ملد ... هک مدش تخبدب ؛ مدیشک مینوشیپ یور و مدروآ باال و متسد
. متشاد هگن مکحم و مدوخ

هک مغارس نیدموا رید مکی ، بورشم ، صرق طخ وت مداتفا هتقو دنچ نم ؟ اهرتخد نیراک یاجک -



. دینک مرایشوه

. درک مهاگن یدج و تخس تروص اب و دموا ولج هدیپس

. مینک یم تکمک یاوخب تدوخ هگا -

. مدرب مهوت و متروص و مداد تروق روز هب و منهد بآ

؟ یروطچ -

. دموا نوتمس هب مدق دنچ مه نوا هک دنودرگرب انیت تمس هب و شرس هدیپس

رس یاوخب هگا شدعب ؛ میدب ماجنا و یلیصحت یصخرم یاهراک میرب لوا یاوخ یم هگا -
. یشب خالص تیعضو نیا زا ات ینومب یتقو دنچ نومشیپ یایب هک میتسه نومفرح

یم سرتسا و سرت زا ماه بل هک نیا دوجو اب ؛ مدز نوشهب ینادردق دنخبل و مداد نوکت یرس
. دیزرل

. اهراک هیقب ات ، دینک فیدر و میصخرم میرب ًال عف یلو هشاب -

. ندیبوک مهب و نوشتسد یلا حشوخ اب انیت و هدیپس

. یدموا هار نوماهاب دوز ؛ ور ام یدرکن تیذا دایز رکش ور ادخ هک مناخ آال میرب -

. متشادرب مدق نوشرانک مورآ و مداد نوکت یرس

. نم ی هنوخ نیایب امش دینک مکمک نیاوخ یم هگا . مایمن امش هنوخ نم ، مشاب هتفگ یلو -

. درک دییات و مفرح و داد نوکت رس هدیپس ، انیت زا رت دوز و نتخادنا مه هب یهاگن ود ره

. هتفا یمن نومتسد رس یجرخ ، دش مه رتهب ! هلوبق -

هب ینارگن اب هدیپس هار طسو هظحل هی . میداتفا هار هاگشناد یرادا تمسق فرط هب رفن هس ره
. تشگرب متمس

؟ یدادن نوشهب تدوخ هنوخ زا هک یسردآ -

. مداد نوکت « هن » ی هناشن هب و مرس

. نرادن مزا یسردآ ؛ هن -

. تسشن هدیپس یاه بل یور گرزب یدنخبل مفرح نیا اب



. یتسه یگنرز رتخد ، دموا مشوخ هن -

زا هس ره . دوب ما هگرب ریز هاگشناد سیئر یاضما و تقفاوم و میصخرم همان تعاس کی فرظ
. درک نم هب ور هدیپس ، میدیسر هک سوبوتا هاگتسیا کیدزن ؛ میدز نوریب هاگشناد

؟ تساجک تریسم -

. هشن مگ ات مدیشک ور شپیز و متشاذگ مفیک یوت ور هگرب

. مریم نیسح ماما نادیم فرط -

. دز هدیپس یوزاب یور یا هبرض یلا حشوخ اب انیت

! شمدید فارطا نوا متفگ یدید -

. متخادنا متشپ ور ما هلوک ، مدرک یم نوشهاگن هک روط نومه ؛ دش درگ ماه مشچ نوشفرح اب

؟ ینیش یم اجک امش هگم -

. هنیبب ور سوبوتا ات ندیشک ندرگ هدیپس

. تسه رت تحار مه نومدمآ و تفر ؛ میتسه مه کیدزن -

. تسشن هدیپس رانک یکت یلدنص انیت و تسشن نم رانک هدیپس ؛ میدش سوبوتا راوس مه اب
زا متسنود یم . متشاد نامیرن هب تبسن هک یقشع زا مشکب تسد یروطچ ، مدرک یم رکف متشاد
یلو مدرک یم ادیپ تاجن ، مدوب هدز لوگ نوشاهاب و مدوخ تدم نیا وت هک ییاهزیچ نیا همه

؟ مدرک یم هچ و متشاد نامیرن هب هک یقشع

. مدنودرگرب هدیپس تمس هب و مرس ، مدیشک هک یمورآ هآ اب

! ناج هدیپس مگیم -

. دنودرگرب متمس هب و شرس عیرس

. مناج -

. مدرک یزاب ماه تشگنا اب تلا جخ اب و مدرک هاگن ماه تسد هب

... مشک یم تلا جخ ... مگب یروطچ ... هزیچ ... نم شتسار نم -

. دروآ متمس هب و شرس دوب هدش واکجنک یباسح هک هدیپس

!؟ یشاب هدرک نوهنپ نومزا هک هدنوم مه یزیچ هگید آال وگب -



. متخادنا باال یرس

... مگب یروطچ ینعی ... نم هزیچ طقف ، هن -

. دیرپ مفرح نیب یگف کال اب هدیپس

! ینک یم نم نم ردقچ هگید وگب یاو -

. مدنوخرچ هرجنپ تمس هب تلا جخ اب و مرس و مدیشک یهآ

زا یروطچ ... چـ ... مآ ... هزیچ اما منک کرت و نتفر یتراپ و بورشم و صرق منوتب دیاش بخ -
. منوت یمن ، منک یم رکف یچ ره شتسار ؟ منکب لد نامیرن

. تسشن شبل یور یدنخزوپ و درک مهاگن مخا اب هدیپس

روگ زا یچ همه متفگن هگم ؟! ینک ششومارف ینوتن هک همدآ نوا ؛ نربب و نامیرن روش هدرم ! ها -
نم هشقن اب هک هفرش یب و تسپ مدآ هی نوا ، وگب هقیقد ره تدوخ هب ؟ هش یم دنلب فرش یب نیا
منز یم هک و فرح نیا اعقاو آال ؟ یدیمهف . هشورفب و نم تحار دعب هک هدرک شدوخ قشاع و

. مفرح هب نکن کش یا هرذ

. دنوم زاب واگ هی هزادنا ماه مشچ ؛ شفرح نیا اب

؟! هن هگم دینک یم یخوش -

. تخادنا باال یا هنوش هدیپس

؟! رتخد دوب اجک یخوش -

. مدروآ نوبز هب و تفر یم رژه مرس یوت مادم هک یفرح دعب و مدرک نم و نم مکی

؟ نم هساو نیداد ماجنا ور راک نیا ارچ نیگب هشیم -

تشپ اب و شکشا . ندرک شزاب هک دوب بآ هلول شکشا هک راگنا ؛ تخادنا نییاپ و شرس هدیپس
. داد نوکت یرس ضغب اب و درک کاپ شتسد

شداوناخ وت شوربآ سرت زا هحیلم هک درک یراک . تفرگ مزا و متسود نیرتهب تفاثک نیا -
. هشکب و شدوخ

. داتسیا ندیپت زا هنیس یوت مبلق و دش درگ ماه مشچ

!؟ درک یشکدوخ ینعی -



. هنزب دنخبل درک یعس دنوزرل یم ور شا هنوچ هک یضغب دوجو اب و درک کاپ و شتروص

یی بال ای هنک وربآ یب ور هگید یاهرتخد میراذن هدش روطره میدروخ مسق مه انیت و نم ؛ هرآ -
. هرایب نوشرس

. درک یم هیرگ مورآ مه انیت یتح ؛ دش هکیت هکیت نتشاد هک یلا ح زا ملد

؟ سیلپ هب دینک یمن شیفرعم ارچ اهراک نیا یاج هب امش -

. دیشک نوریب شفیک یوت زا ور شیشوگ و تخادنا باال یا هنوش هدیپس

، مینک یفرعم و نامیرن هگا . میتسه بیرغ اجنیا مه ام . تسین اهنت شدوخ تفاثک نوا نوچ -
نیمه ییاهروج هی یلو میرادن یناج تینما هگید دعب . هدوب ام فرط زا نمهف یم اه نوا

یشکدوخ میدنومهف شهب یروج هی ششیپ میتفر هک دوب نوملیماف

هب مد تساه فرح نیا زا رت گنرز یلیخ نامیرن یلو هتفگ سیلپ هب منوا . هدوب نامیرن راک هحیلم
حاال. ات هدادن هلت

. نریگ یم یتراپ اجک منود یم نم بخ -

. دیبسچ ور موزاب قوذ اب و دش درگ هدیپس یاه مشچ

؟ یدلب و شاج ینعی -

فیک رخ و مدوب شوخرس ردق نوا نم دعب ؛ میتفر اج هی هعفد ره ام ، دموا مدای ... مدرک رکف مکی
! تفر یم اجک هب اجک زا ًاقیقد مدش یمن هجوتم ًال صا هک هراد تسود و نم نامیرن هک نیا زا

. میتفر یم اج هی راب ره ... شتسار هن -

. تسشن شیلدنص یور فاص هرابود مورآ و دش روک هدیپس قوذ

شلا بند میداتفا یا هیارک نیشام اب مه یراب دنچ ! تسین مولعم شاج . هنیمه مه ام لکشم بخ -
. دیمهف تفاثک نوا یلو

. مداد نوکت زیر و مرس و داتفا شپط هب مبلق هرابود سرت زا

؟! نیدوب امش دیمهف ینعی ! یاو -

. درک تحار ور ملا یخ شنتخادنا باال رس اب

میتسنوت هک هنیا مهم آال؛ میرذگب . هدرک شلا بند نیشام هی دش هجوتم یلو میدوب ام دیمهفن هن -
! هیفاک نم یارب نیمه . مینک هاگآ ور هگید رتخد ات دنچ و میدب تاجن شتسد زا ور وت



***

تراقح سح ردقچ . نرایبرد مراگزور زا رامد راگیس و بورشم کرت هک مدرک یمن رکف تقو چیه
. مدرک یم یبات یب اه هچب یولج هک متشاد

ههاریب هب هک یلد هساو منوا ؛ مدوب هدرک دیماان و مکیچوک هداوناخ تحار هچ هک نم رس رب کاخ
و مدوخ قح رد ، مدرک یم رکف یچ ره تدم نیا وت هک دوب هتسب لد یسک هب . دوب هتفر
و هیطع یتح و نوج ایرث ماه و، هچب هک مدوب هدش قرغ ردق نوا ینعی . دوب هدرک افج ما هداوناخ 

؟! مدوب هتفرگ دیدن ور نوج امه

راکیچ نم ؛ منک تحیصن و نوا متسنوت یم هنزب رس شزا راتفر نیا منیلیآ ، دوب رارق یزور هی هگا
؟ مدرک یم دیاب راکیچ نم ندوبن انیت و هدیپس رگا ؟ مدوب هدرک

اهدعب یارب و متارطاخ متساوخ یم مرس ریخ ، مدوب هدش هاگشناد دراو یتقو زا هک ور یرتفد
لثم یلگنا هی یارب یزوسناج یاهرعش هچ قمحا نم ؛ مدرک یم هاگن متشاد ور منک تشاددای

. مدوب هدرک هراپ تلا جخ زا ور همه ! مدوب هتشون نامیرن

. مربب یپ مدوخ تقامح هب رتشیب و هروخب اه هتشون نیا هب ممشچ اهدعب یتح متساوخ یمن
ایرث ردق نوا ! مکیچوک هداوناخ زا یئزج ؛ نوج هیطع و امه لثم ، ندش ییاه تسود  انیت و هدیپس

هک ییاهزور زج هب ، زور تعاسراهچ و تسیب زا هک ، دوب هدرک تبحم رتخد ود نیا هب نوج
. ندوب ام شیپ نتشاد هاگشناد

هنوخ هچ هک ییاه هدقع یراک منودن اب متساوخ یم دیاش ؛ مدوب هدروآ رد یزاب هچب دیاش نم
واال اب مجاودزا اب دوب هدش افج مقح رد مدوخ رظن هب هک ییاهدوبمک هچ و ردپ راتفر هچ ، نوتاخ

یارب شیگدنکفرس شرخآ هک مرب یهار هب رکف نودب دوب هدش ثعاب همه و همه ؛ منک عفر ور
. دوب مدوخ

هچ . متسه هدنمرش نوج ایرث زا رتشیب و ماه هچب زا ، هتشذگ اه زور نوا زا هام دنچ هک زونه یاو
زا اه هچب دوب هتشاذن یشیمناخ اب دوب بوخ هچ ، دروآ یمن مور هب یزیچ نوج ایرث هک دوب بوخ
هچ نتسنود یمن تسرد نوج هیطع و نوج امه یتح هک دوب بوخ هچ . نممهفب یزیچ محاضتفا

. مراد یلکشم

ور یردام نوچ . مدز یم ادص ردام و نوا دیاب هگید قح هب ؛ مدوب هتشرف نیا نونمم ایند ایند نم
. دوب هدرک اطع مقح رد هرابود

یارب هچ . منکن اطخ اپ زا تسد هگید هک مداد لوق مدوخ هب ؛ مدوب هدرک یتفص هبرگ هک مدوب نم
. مدب نوشن مدوخ زا یبوخ ی هجو ماه هچب هدنیآ یارب هچ ، مدوخ

ام ی هنوخ بش اهرتخد هام دنچ نیا لا ور قبط . مرب هاگشناد هب دوب رارق زورما ، مرت کی زا دعب



و نیلیآ ، ندش هجوتم یتقو هریمن مدای زونه . دندوب هدش ماه هچب قشاع نوچ . ندوب هدنوم
لا وس نوج ایرث و نم زا یه زور دنچ ات هک دندوب هدش هکوش ردق نوا ، نتسه نم یاه هچب ساالر

. ندیسرپ یم

. دروآ نوریب رکف زا و نم هدیپس یادص

! هشیم رید هراد !؟ یدنوم اجک آال -

! مدنورذگ ییاه زور هچ ؛ متشاذگ متروص یور و متسد و مدیشک یهآ

... مدموا -

مهاگن دنخبل اب انیت . مدموا نوریب هنوخزپشآ زا و متخادنا شیتآ وت مه ور رتفد زا گرب نیرخآ
. تفر باال شاه وربا زا یکی و درک

!؟ یدشن هدامآ زونه هک وت آال -

. متفر مقاتا تمس هب عیرس و مداد نوکت یرس

. مدموا و مدیشوپ و ما هعنقم منم ، نیشوپب شفک امش ات ارچ -

تسد هب نآرق و بآ هساک اب مناج زا رتزیزع ردام مه راب نیا ، متفر هاگشناد هب هک یلوا زور لثم
! منکن دیماان مدوخ زا و مردام راب نیا نک مکمک ایادخ . دوب هداتسیا مرظتنم

سرتسا زورما نم هک یردق نوا متسنود یم ؛ مدش در نآرق ریز زا متفگ بل ریز هک یا هللا مسب اب
رد . مدیسوب و شهام لثم تروص مهرس تشپ راب دنچ سپ . هراد و شربارب نیدنچ مردام مراد

. ردام منک یمن نوت هدنکفا رس هگید : متفگ مورآ ششوگ

؛ دش یراج شاه هنوگ یور هک یکشا مدید مشچ هب ، مدوب هدرب راک هب شارب هک یردام هملک نیا اب
. مدز شور هب یدنخبل و مدرک کاپ و شاه کشا تسد اب

؛ دیشخبب و نم نوتدوخ یگرزب و یمناخ هب یلو یتسه مردام امش مدیمهف رید یلیخ منود یم -
. منک نوتدنلبرس دعب هب نیا زا مدیم لوق اما مدوبن یبوخ رتخد

. درک هسوب قرغ و متروص مردام

. یمدوخ رتخد وت ؛ ینوم یم تفرح رس منود یم -

. مدز شور هب یدنخبل لا ح نیا اب یلو تفرگ ور مولگ ضغب

؟! ردام ینک یم حالم -



. هراذب مینوشیپ یور یا هسوب ات درک مخ و مرس و دز مور هب یدنخبل

سرتسا هگید ، هدش مناخ هی مرتخد هگید منود یم . یدرک یگچب ، یدرک ینووج . ؛ رتخد حالل -
. ردام تهارمه هب ادخ ورب . مرادن

مدرک یم شهاگن متشاد قوذ اب . تسنود یم شدوخ رتخد و نم مه نوا هک دوب بوخ هچ یاو
. دش دنلب صرح اب هدیپس یادص هک

. هگید هشاب دوز ؛ ادخ هب دش رید آال -

. مدرک دنلب نوشارب یتسد

. مدموا ، مدموا -

. مدز نوریب هنوخ زا دوز و مدرب شتروص زا هرابود رادبآ هسوب هی

. منک یظفاحادخ یباسح و تسرد مردام اب نتشاذن ؟! هنوتربخ هچ -

. تفرگ رمک هب تسد صرح اب و درک جک و شنهد هدیپس

! وت یدش یبوخ رتخد هچ ! هوا -

. متخادنا باال ور ماه وربا رورغ اب

. مشب هار هب رس مدوخ هب مداد لوق هگید ؟ یچ سپ -

. هدش مدآ نومرتخد ، ترکش ایادخ : نتفگ هدنخ اب ود ره

. نربب باسح مزا ات مدرب مه وت و ماه مخا هدنخ اب

! هگید دینکن مرخسم ِا! -

؛ مدوبن نامیرن سپاولد هگید . میدش هاگشناد یهار ریز هب رس و مناخ یلیخ لوا زور یارب هس ره
نورد هب اپ مورآ یلد و تحار یلا یخ اب سپ . دوب هتفرگ و نوا سیلپ اه هچب هتفگ قبط نوچ

. متشاذگ هاگشناد

« مود لصف نایاپ »

***

رظتنم آال ِنم هک دش یمن مرواب ! قوش مه و متشاد سرتسا مه هک دوب اه بش نوا زا بشما
رد تکرش یارب و نیلیآ و ساالر عقوم رس منوتن و مغارس دایب باوخ ادابم هک متسشن حبص ادرف



. منک رادیب روکنک

یتخس یاهزور هچ ، مدوب هدرک شومارف نم ای ندوب هدش گرزب دوز ردق نوا هچب ود نیا ینعی
؟! میتشاذگ رس تشپ مهاب ور

شرافس ردام یهاگ هک دوب هدش لگشوخ ردق نوا منیلیآ ؛ دوب هدش واال لصا ربارب یپک مر ساال
هریگب رارق مرتخد هار رس یا هدروخ ماخ ریش هی ادابم هک مشاب مکسورع بظاوم رتشیب درک یم

. هنک رد هب هار زا و نوا داوخب و

اج همه ردق نوا ؛ تشاد و شدوخ صاخ تریغ و دوب یقطنم هچب مرسپ ساالر رکش ور ادخ یلو
سکعرب . دوبن هنوخ زا نوریب وت یتبحم لا بند هک درک یم ما هچب راثن تبحم و دوب نیلیآ هارمه

زا شا همه اه نیا . دوب نیلیآ تشپ هوک لثم ساالر اما دوب هتخاب و شدوخ دوز یلیخ هک شردام
. تفرگ یم همشچرس ، مدوب هدرک هبرجت مدوخ هک یتربع سرد دیاش و مردام ریبدت

زاب و نیلیآ قاتا رد مورآ و متفر نوریب مقاتا زا اه هدز مهوت لثم ؛ دوبن یربخ باوخ زا بشما ! هن
تشاد مز ال ادرف هک و شزاین دروم لیاسو مامت و هعنقم ، راولش ، وتنام ! مرب مرتخد نوبرق . مدرک

. مدیشک هدوسآ سفن هی . دوب هدرک هدامآ

اهنت اما هشاب تحار ملا یخ مه نوا بناج زا ات منزب ساالر قاتا هب مه یرس تساوخ یم ملد
مدوخ هب . هراذب شقاتا وت اپ یسک باوخ عقوم هک دوب نیا ، درک یم تحاران ور ساالر هک یزیچ

و مدوب هتفر شغارس باوخ زا لبق لومعم قبط بش رس هتبلا ؛ متفر مردام غارس هب و مدز بیهن
. تشاد قرف هگید یاه بش اب آال بشما بخ یلو هشاب هدروخ و شاهوراد هک مدوب هدش نئمطم

جنپ و تصش زرم زا شنس هکنیا اب ! دوب هدیباوخ مورآ هچ مزیزع ؛ مدرک زاب ور ردام قاتا رد مورآ
نوا زا رادبآ هسوب هی ملد . دوب هداتسیا ماه هچب و نم تشپ هوک لثم زونه یلو دوب هتشذگ مه

زا منک شرادیب ششوخ باوخ زا هکنیا زا سرت اما تساوخ یم و شلگشوخ و دیفس یاه پل
. متشگرب مدوخ قاتا هب و مداتسرف شارب یا هسوب رود

. منوسرب نوناک هب و نیلیآ هک حبص ات مدرک یم لوغشم و مرکف دیاب ؛ مدیشک زارد تخت یور
. دش یم راذگرب روکنک اجنوا نوچ . هرب شدوخ ناتسریبد هب شتسود هارمه ، دوب رارق ساالر

ای میدوب هتفرگ نوغرم هلبآ نیلیآ و ساالر و نم هک یتقو لثم ؛ دوب مرانک بشما هدیپس شاک
هدیپس یسورع هگید ی هتفه ! دوبن بخ یلو ندرک یم رهق ماهاب ساالر ای نیلیآ هک ییاه تقو
دیپس اما دندوب هدرک ترجاهم شرهوش هارمه و دوب هدرک جاودزا هک دوب یلا س دنچ انیت ؛ دوب

. منک یمن مه رکف جاودزا هب ًال صا مریگن و مارتکد ات : تفگ یم نومیتسود لیوا نومه همدای

یلو دوب هدش نیگنسرس ماهاب هدیپس زور دنچ ؛ مداتفا میتفرن زیربت هب هدیپس دقع یارب هکنیا دای
ور رازه هسانشب اجنوا و نم یکی هنکمم هک نیا یارب ؛ دوبن مدوخ تسد . مرب مدیسرت یم نم بخ



. مدوب هدروآ هناهب کی

فرح رخآ و لوا . دوب هدیپس قشاع نیلیآ فرط نوا زا ؛ متشادن یا هناهب هگید شیسورع یارب اما
ی هلا س یس آالی . دش یم میدوسح اه تقو یضعب هک ردق نوا . تفگ یم یا هدیپس هلا خ شاه

زونه زورما

! ساسح و دوب کیچوک کشجنگ هی لثم شلد ییاه تقو هی

نشب نکاس ام هناخ باالی هقبط نایب اه لا س نوا ، دوب رارق اه نوا ... مگب نوج امه و هیطع زا
یلو نشب فرصنم ام شیپ ندموا زا دش ثعاب ، ثرا رس رب اه هچب نیب یگداوناخ تاف ال تخا یلو
دایب هک داد داهنشیپ هدیپس هب ردام یراب دنچ همدای . میتشاد دمآ و تفر مهاب هتشذگ لثم زونه
رفن هی یگدنز هساو اجنوا : تفگ یم مناخ نوچ ؟ ارچ . دوب هدرکن لوبق هدیپس اما هنیشب باال هقبط

. مایمن رب اجنوا ندرک زیمت سپ زا نم ؛ هدایز

؛ دوب هدش موت نم عفن هب اهاج یلیخ هدیپس اب یتسود ! درک یم رکف ییاهزیچ هچ هب مناخ لبنت
یتقو هک دوب هدش ثعاب نیمه . دوب هدنخ شوخ و خوش و تشاد یا هدنز رس هیحور نوچ

. هشن کاپ مزیزع هس بل زا دنخبل ، تسه نومشیپ

هب ور اه نوا ردام ًامتح . ندموا یم زیربت زا یتقو ؛ میدوب هدش انشآ اه لا س نیا وت شداوناخ اب
نتفر نامز ات ردام هگید ، نتشاذ یم نوما هنوخ هب ور نوشاپ هک نیمه . درک یم توعد ام هنوخ

. نراذب اپ هدیپس یرتم لهچ تیئوس هب هک داد یمن هزاجا

. دوب هدرب باال ور ردام و اه هچب هیحور نیمه ؛ دوب هدش رت گرزب مکی نومیرفن هس هداوناخ حاال
هیطع و ردام ردق نوا هص خال ؛ دش یم نوم هنوخ نومهم یزور دنچ نوج هیطع یهاگ یتح

اه بش یهاگ همدای هک ندرک یم تبحم و یگدیسر اه هچب هب نوج

یم ماه هچب لثم منم . هنک فیرعت هصق نوشارب نوج هیطع هک ندرک یم نهپ نلا س وت نوشاج
. مدرک یم نهپ نوشرانک مدرب یم و ماج و مدش

زونه هک مدوب درجم هلا س یس ردام هی نم حاال و دوب هتشذگ شاه بیشن و زارف ی همهاب یگدنز
دنچ یتح . ندرب یم لا وس ریز و مندنوم درجم نیا ، عقاوم رثکا منک ضرع هچ هک یهاگ اه هچب

. منک مادقا طالق یارب ، دوب هتساوخ مزا ساالر شیپ تقو

و ساالر نتسنود یمن زونه اه یلیخ نوچ منک رکف دیدج یگدنز هی هب هک تشاد هدیقع ساالر
رفن هس ام هک ندرک یم رکف ! نتسه نم یاه هچب نیلیآ

تقو چیه ردام هتبلا . میداد تسد زا فداصت وت و نومردام ور ردپ هک میتسه ردام میتی یاه هون
تقو دنچ ره نیمه هساو ؛ دوب اه هیاسمه دوخ تشادرب نیا . دز یمن یفرح یسک هب ام ی هرابرد
یاهولق ود نوا و هدیپس ژه وس تقو دنچ ات هک دوب اپرب هنوخ وت یراگتساوخ سلجم هی راب هی



. مدش یم ملد زیزع

مگ یمن ؛ مدرک یمن هاگن ور واال و مدوخ یسورع سکع یکشاوی اه بش ، هتشذگ لثم هگید
واال هیبش ردق نوا ساالر نوچ . مدش یمن شگنتلد اه ًال بق لثم هگید مرظن هب اما مرادن شتسود

. مدرک یم هاگن ساالر هب یگنتلد تقو هک دوب هدش

هی . هشاب هتشاد و ملد یاوه مکی هک تساوخ یم ور یکی ملد منم ؛ دوب تخس مارب ییاهنت ردقچ
! دوبن اما ، متساوخ یم هاگ هیکت

هک یتکرش دراو مه و نم هک درک تالش یلیخ یرادباسح سناسیل کردم زا دعب هدیپس همدای
میمصت . مدوب هدرکن لوبق شنوخ راشف و اپ درد و ردام رطاخب نم اما هنکب ، درک یم راک شدوخ

یم مه ردام دنچ ره . هشکب ور رفن هس ام روج هگید ردام هک هدن هزاجا و منومب هنوخ وت متفرگ
. وش لوغشم ییاج هی ورب ؛ نومن هنوخ وت : تفگ

مامت شورف اب هک دوب اه لا س ؛ متشادن لوپ هب یجایتحا هکنیا لوا نوچ . متفرن راب ریز نم اما
، دوب ردام رود ناتسود زا هک نئمطم مدآ هی تسد هب ور کیچوک ی هیامرس هی ، اهولبات و اه طال
، هنوخ جرخ رب هو عال ، مدوب هتسنوت هک دش یم زیراو مباسح هب لوپ ردق نوا هنایهام . مدوب هداد
. متشاذ یم رانک ادابم زور یارب مه زادنا سپ هی هتشذگ نوا زا . منک زاب ماه هچب یارب باسح هی
. دش یم هتخیر مباسح هب هام ره هک مه یلوپ اب ؛ متشاد ور باال هقبط هیارک و ردام قوقح بخ
و تبظاوم طقف ما هفیظو نیرتمهم . متشادن هناخ زا نوریب راک هب یجایتحا مرظن هب هگید

. دوب مردام و ماه هچب هب یگدیسر

هساو لصفم هناحبص هی . متفر هنوخزپشآ هب و مدش دنلب مورآ ؛ دش یم نشور تشاد اوه مک مک
. مدرک هدامآ اه هچب

هساو ناوخب ات . مدرک یم رادیب ور اه هچب دیاب . دوب حبص جنپ تعاس ؛ متخادنا تعاس هب یهاگن
زا ملا یخ و دوبن رود نوشهار دنچ ره . هشابن نوشرید ، نسرب نوشروکنک هب و نشب هدامآ نتفر

. دوب رترود مکی نیلیآ اما دوبن یهار روکنک یراذگرب لحم ات هنوخ زا نوچ . دوب عمج ساالر تباب

نتفر عقوم ات ، مدوب هدرب راکریمعت هب شیپ زور ود زا و نیشام ؛ مدوب هدش یساوسو دنچ ره
. داین شیپ یلکشم

هسردم وت ییامنهار لوا زا هک ندوب یا هتسیاش و نوخ سرد یاه هچب ردق نوا ود ره ماه هچب
هگم ؛ ندش یم بوسحم روشک یاه هغبان زا اه نوا ! مرب نوشنوبرق . ندوب هدرک تکرش ناشوهزیت

. دوب هدشن فلت هدوهیب مرمع ؟! یگدنز نیا وت متساوخ یم یچ هگید نم

نابز . نتشاد طلست یسیلگنا و یوسنارف نابز ود هب ؛ مدوب مردام نویدم ور اه تفرشیپ نیا همه
ًال صا ، درک یم رکف تسنود یمن یسک هگا هک یروط ؛ ندز یم فرح بوخ یلیخ مه ور یردام



مه مدوخ هک ندز یم فرح یسراف گنشق ردق نوا اه نوا اما . دننزب فرح نتسین دلب یسراف
. مدز یم قپت یتاملک هی ظفلت وت زونه لا س همه نیا زا دعب نوچ ! ییاه تقو هی مدرک یم فک

فرح یسیلگنا اه هچب اب هناخ وت هک مریگب دای یسیلگنا هک مدوب هدیشک یتخس ردقچ همدای
ساالر و نیلیآ نوچ ؛ مدوب هتفرن یوسنارف کالس راب ریز هگید اما . نریگب دای بوخ اه نوا هک منزب

ردقچ هک میرذگب . ندرک یم تبحص مهاب هنوخ وت نوشدوخ

. نتشاذگ راکرس نوشندز فرح یوسنارف اب ور ردام و نم

مکی نیلیآ نوچ ؛ متفر نیلیآ غارس لوا . دوب هدامآ یچ همه ؛ متخادنا هناحبص زیم هب هاگن هی
. متفر ساالر غارس ، مدش نئمطم نیلیآ ندش رادیب زا هکنیا زا دعب . دش یم هدامآ رترید

رادیب اه نوا رطاخ هب بشید ، ندوب هدیمهف مدرک فپ یاه مشچ زا اه هچب هناحبص زیم رس
. ندوب هدیسوب و متروص و رس یلک ؛ مدوب هدنوم

. منک ناربج تیسورع هساو هللا ءاش نا : دوب هتفگ هدنخ اب ساالر یتح

! هیزیچ بوخ مه تریغ ؟! یشک یمن تلا جخ هک دز رشت ساالر هب مخا و یدج یلیخ نیلیآ اما

و تسد یب آالی یاه هچب باال و دق شوخ نووج ود نیا درک یم رواب یک ! مرب نوشنوبرق نم خآ
؟ درک یم هیرگ هب عورش راز راز ، دوبن شلیم هب یفرح ات هک نشاب اه عقوم نوا یاپ

هدامآ دوز یلیخ نیلیآ . میدروخ هناناج هنوحبص هی نومرفن هس ، نیلیآ مخا و ساالر یاه یخوش اب
هب بآ هساک . دش رادیب مه ردام هک مدرک ور مز ال تاشرافس ساالر هب هگید هراب هی نتفر عقوم دش

. تفرگ متسد زا ور اه نوا ردام هک مدموا نوریب هناخزپشآ زا تسد

. منک در نآرق ریز زا و مچب مدوخ داوخ یم ملد آال؛ نم هب هدب -

! تاه هچب لا ح هب شوخ : متفگ ماه شفک ندیشوپ نیح و مداد شتسد هب ور بآ هساک هدنخ اب
!؟ تفر یتخورف رفن ود نیا هب کًال هک و نم

. تشگرب متمس هب مخا اب و تشادرب ور نآرق ردام

! یدش دوسح هیتدم هی تسه مساوح ؛ متخورفن یسک هب ور یسک نم -

. مدروآ رد ور بجعتم یاه مدآ یادا و مدرک هراشا مدوخ هب تشگنا اب

!؟ منک یم یدوسح مدوخ یاه هچب هب ؟! یمناخ ردام نم -

؛ دینکن تیذا و منامام نوجردام : تفگ هدنخ اب دیشوپ یم باروج تشاد هک فرط نوا زا ساالر
. هنک یم یخوش هراد



. دروآ شبل یور هب یدنخبل و تشاذگ رانک ور شیدج تروص نوا ردام

. درک تشادرب دب و مفرح ، شدوخ . شاهاب منک یم یخوش مراد ؛ مدرکن شتیذا منم -

. متفر ولج هدنخ اب و مداد نوکت یرس

. نومهب نید یم لا ح نیراد یحبص رس بوخ مه امش یراگنا هن -

. تشگ نیلیآ لا بند شمشچ اب ردام

روکنک رس هرب بوخ هیحور اب ما هچب متساوخ طقف آال؛ نکن شغولش دوب یخوش هی ، ردام نیرب -
! هنیشب

. مدیسوب و شتروص و متخادنا شاه هنوش زور تسد

. نومدوخ هب مدب وج مکی متساوخ . متشادن یروظنم منم ؛ مزیزع منود یم -

اب و نیلیآ هارمه دعب . هنک در نآرق ریز زا مه ور ساالر امتح هک مدرک و ساالر شرافس زاب ردام هب
. میتفر نوریب هنوخ زا ساالر یارب اوه یور یا هسوب

و ردام نیمه هساو ؛ میدوب هدموا نوریب نیلیآ نم و یدوز نیا هب حبص هک دوب راب نیلوا هساو
هب ود ره هک مدید هنیآ وت زا ، درک تکرح هک نیشام . ندموا نوملا بند طایح برد یدورو ات ساالر

. نتشگرب هنوخ لخاد

. متشاذگ شتسد یور و متسد هک درک یم کچ و شلیاسو شا همه نیلیآ

ور ییاه لا وس باوج لوا طقف . هدن سرتسا تدوخ هب ؛ نتسه تسرد تلیاسو همه ردام نکن -
لا س دنچ زا هک وت . هدب و یدلب هک

هب یدوخ یب سپ . یتسه یلوا هبتر هک منود یم ، یدرک هدامآ یزور نیچمه هساو و تدوخ شیپ
. هدن سرتسا تدوخ

. تسشن هنیس هب تسد و تسب ور شفیک مخا اب نیلیآ

وت ، مراد سرتسا نم هک یروجنیا یاه تیعقوم وت مگیم شهب یه ؛ تسه ساالر ریصقت شا همه -
نم سرتسا هک وگن یزیچ هی

. هشب رتشیب

. منک یم ضوع ور هدند هدنخ اب

و هشب ضوع تیحور ات درک یخوش مکی ما هچب  ؟ هراد ساالر هب یطبر هچ وت سرتسا ! نیلیآ او -



. مزیزع یدنخب مکی

. دش هریخ نم هب رشت اب و هنیس هب تسد و دموین هاتوک اما نیلیآ

؟! هنکن امش اب اه یخوش نیا زا هگید ، نیدب رکذت شهب هشیم -

ششوخ نم جاودزا دروم رد ساالر یاه یخوش زا نیلیآ متسنود یم ؛ مدز هار نوا هب و مدوخ
. دایمن

؟! مزیزع یخوش مودک -

. تفر فعض شارب ملد هک دنودرگرب هشیش تمس هب و شرس نوزیوآ یاه بل اب

! هگید امش ندرک رهوش منود یم هچ و جاودزا نیمه -

روکنک ی هسلج رس یروج نیا متساوخ یمن ؛ هشب ضوع شاوه و لا ح ات منک یم یا هدنخ کت
. هرب

یخوش نس نیا وت اهرسپ ًال ومعم مه دعب ؟ منک رهوش ساالر فرح هب نم هرارق هگم ! ناهآ -
هک دوب رارق هگا ؛ مراد امش لثم لگ هتسد ات ود نم مه مشزات . ریگن لد هب وت ، هیکرخ نوشاه

؛ مرادن جاودزا دصق نم تخت تلا یخ . مدرک یم و راک نیا اه رت لبق یلیخ ، منک جاودزا ماوخب
. هیفاک متشپ تفه هساو راب هی نومه

. دنودرگرب متمس هب و شرس هک دش تحار شلا یخ مکی مدرک سح

؟! ینک جاودزا یاوخ یمن کًال ینعی -

. مدرک شتمس هب یهاگن مین دنخبل اب و متخادنا باال یرس

اه فرح نیا رکف زا حاالم . مدیم رکذت ساالر هب ًامتح مشچ . تسین راک رد یجاودزا ؛ مزیزع هن -
. میدرگرب مهاب و هشب مومت تناحتما ات اجنوا منوم یم نم یتسار . نوریب ایب

. داد نوکت یفن ی هنوشن هب ور شرس عیرس نیلیآ

. ادخب نیش یم تیذا هنوخ نیرب امش ؟! ینومب رظتنم دیاب تعاس دنچ ینود یم ؛ نامام ینومن -

. متشگرب شتمس هب لماک و مداتسیا زمرق غارچ تشپ

!؟ مراد رتشیب لگشوخ مناخ رتخد هی نم هگم ، شدعب ؛ مش یمن تیذا ًال وا -

. دز یم دنخبل سفن سفن اب درک یم قوذ یتقو ؛ هدرک قوذ متسنود یم



. دوب هدرک فپ نوتامشچ ، نیدیباوخن مه بشید هخآ -

. دش یم ات غولش نوبایخ و میدش یم کیدزن نومزآ لحم هب میتشاد

. هنوخ میدرگ یم رب مهاب دعب . یایب وت ات مباوخ یم نیشام وت ؛ تسین مهم -

. هشاب -

. شمتفرگ ملغب یوت مکحم و مدرک تعیاشم نوناک طایح برد ات ور نیلیآ ، ندیسر زا دعب

. هدب ور اه لا وس باوج سرتسا نودب و نیشب تحار سپ ؛ مزیزع یدرک و تش تال وت -

. مدرک توف شهب ردام لثم و مدنوخ ور یسرکلا تیآ شارب و مدیسوب شتروص و دعب

. تهارمه هب ادخ ورب -

و نم هگید . ندموا یم نوریب نوشقاتا زا ندروخ اذغ هساو طقف ؛ ندیباوخ اه هچب مامت زور ود
متخیر یم مدرک یم رپ بآ لطس هی ، متفر یم تساوخ یم ملد ؛ میدوب هدش هف کال ییاهنت زا ردام

. نرادرب ندرک تحارتسا و ندیباوخ زا تسد هگید هکلب ، نوشرس ور

هشیم رضاح ماش االن . دننک تحارتسا راذب : تفگ ردام ، متفگ ردام هب و مرکف نیا یتقو اما
. مینک یم نوشادص

. مراد فرح تاهاب ندشن رادیب ات ایب : تفگ و درک مهب قیمع هاگن هی مه شهت

ولج . تشاد یم هگن هنوخزپشآ وت و نم ، هنزب تساوخ یم یمهم فرح هی یتقو ردام ًال ومعم
. متسشن یلدنص یور و متفر

؟! هدش یچ ! هریخ -

. تسشن ملباقم یلدنص یور دموا دعب و درک تسد تسد مکی ردام

. مشیپ دموا هیاسمه نز ، هنوخ هساو دیرخ یتفر رصع -

! درکن عورش و متشاد شراظتنا هک یثحب ؛ نتفر باال ماهوربا

؟ نوشمودک ! هیاسمه نز -

! دوب هدرک ینعم یچ ور مفرح منود یمن ؛ دموا ردام یاه بل یور یدنخبل

. هچوک وت هداتفا شولا مرخ تخرد . هراد یی ال یو هنوخ هک نومیاسمه نیمه -

. متشادن اه هیاسمه اب یبوخ ی هطبار نم ؛ هگیم ور یک مدیمهف هزات دعب و مدرک رکف مکی



!؟ تشاد راکیچ ناهآ -

. داد زیم هب ور شهاگن و تخادنا باال ور شاه هنوش

یم هک یعقوم ور وت ، هدموا اداناک زا هزات هک شرهوش رهاوخ هون شیپ هتفه هی تفگ یم وهللا -
. هدید هچوک زا نتفر نوریب عقوم نوا ور وت نیشام تفگ یم . هدید نوریب یتفر

هب رتمک مدرک یم رکف رتشیب هک یچ ره یلو مرایب دای هب ور یصخش نیچمه ات مدرک رکف زاب
. مدیسر یم هجیتن

؟! تسین مدای نم ارچ سپ ؟ یک … هدید نم و -

اجک هب اه فرح نیا هت مدز یم سدح ؛ دوب هدش هف کال نم دروم یب یاه لا وس زا راگنا ردام
. هسرب

هداتفا ندرک ترپ و پوت ؛ ندرک یم یزاب لا بتوف هچوک وت اه هچب یراگنا ! ردام منود یم هچ -
. راوید هب هدروخ بقع زا ، یدرب هک بقع و نیشام مهوت نییاپ هدموا منوا . وت نیشام ریز

. مدرک یا هدنخ رایتخا یب زور نوا یروآدای زا

هب مدز و مدوخ نیشام هک نوشهب مدب تراسخ دیاب االن نم ینعی بخ ، دموا مدای هرآ ! ناهآ -
؟! راوید

. هنز یم ور شا یلصا فرح هرخ باأل و دنک یم ترپ متمس هب یا هرغ مشچ ردام

وت شییاد نز ، هدرک وج و سرپ . هدموا ششوخ وت زا ؛ هدید ور وت مگیم مراد ؟! وت یگیم یچ -
میایب نیدب هزاجا هک هداتسرف ماغیپ هرسپ حاال . ندرک فیرعت هدرک عورش ؛ هتخانش ور

. یراگتساوخ

. مدیم نوشن بجعتم و مدوخ و مد یم هیکت یلدنص یتشپ هب

جراخ هک هریس شلد و مشچ هک یسک منوا ؟! دایب ششوخ نم زا ندید راب هی اب ؟! هشیم هگم -
! هدوب

. دیشک متمس هب و شدوخ و دموا شا هدیکورچ یاه بل یور یدنخبل ردام

. هتشاد رظن ریز ور وت یزور دنچ تفگ هیاسمه ؛ متفگ و نیمه منم وهللا! منود یم هچ -

. مدرک یتشگنا رس باسح هب عورش و تفر مهوت ماه مخا شفرح نیا اب هگید

هلک مه شراب هی هک متفر راب هس شا همه  ؟! نوریب متفر راب دنچ کًال هتفه نیا وت نم هگم نم و؟! -



همه حاال ! هتشاد رظن ریز و نم یروطچ نیا دعب . دوب شروکنک رس نیلیآ ندرب هساو هک دوب رحس
؟! دییامرفب نیتفگ زاب هنکن ؟ نیتفگ یچ امش … رانک هب اه نیا

. هشاب هدروخرب شهب هک راگنا ؛ تسشن فاص و درب مهوت و شاه مخا ردام

. نایب مگب دعب ، مگب وت هب لوا متفگ نم ! هاو -

. مداد نوکت تیاضر اب یرس

. دییامرفب ، لبق تاعفد لثم نیتفگن رکش ور ادخ زاب -

. درکن هاگن متروص هب زاب و تخادنا باال یا هنوش یلیم یب اب ردام

رد ترتخد و تدوخ هک یرگ یچوه نوا و لبق یرس یلو متفگ یم هرابود ، دوب نم هب هگا وهللا -
. مدیسرت نیدروآ

مرس زا تسد دیاش منزب فرح قطنم اب و مورآ مدرک یعس و متشاذگ زیم یور و ماه تسد
. هرادرب

جاودزا دصق کًال هک نم دعب ؟ متسه واال نز زونه ًانوناق نم دینود یمن امش هگم ، مزیزع ، ردام -
! یداصتقا عضو نیا اب ، جرخ وت میزادنب ارچ و مدرم ؛ نم زیزع مرادن

! تشادن یرثا نوشور مه یقطنم فرح .؛ درک ترپ اوه یور ور شتسد صرح اب ردام

یاوخ یم یک ات متفگ ، هبلق حارج هرسپ تفگ یم مشدعب . یشاب مدرم رکف هب داوخ یمن وت حاال -
هک مه تاه هچب ؟ یدرک در تاه هچب هناهب هب یه ، دموا تساو راگتساوخ ردقچ ؟ ینکن جاودزا

لکشم هگا ؟ ینومب درجم یاوخ یم یک ات ؟ یچ هک هرخ باال . ندموا رد لگ و بآ زا هللا اشام رازه
. یریگب طالق ینوت یم یراد هک یدهاوش و طالق هساو اضاقت هی اب هک هیلبق جاودزا

. منک تبحص مورآ ات مدیشک قیمع یاه سفن و متشاذگ مه یور صرح اب و ماه مشچ

هگید درم اب یگدنز ملد . متسه یضار یدرجم یگدنز نیا زا مدوخ ؛ تسین طالق هلسم ، نم ردام -
. داوخ یمن ور

. تشاذگ تسد مفعض هطقن یور ردام هشیمه لثم مه زاب

طالق هاگداد یرب یتساوخ یم ؟ یدرک یم نامیرن نامیرن منود یمن یه عقوم نوا یروطچ سپ -
!؟ یریگب

. تشادن یمومت ثحب نیا ! هن ؛ مدرک جک هگید تمس هب و مرس و مدیشک « یفوپ »



رکشورادخ . مدوب هدش رخ ،. مدیمهف یمن ، مدوب هچب نم شدعب ؛ عقوم نوا نیگ یم نوتدوخ امش -
یم ملد ، دایم مدای زونه مدوخ ؛ نیراین مدای ور اه عقوم نوا هگید ًافطل . مدرکن و طلغ نیا هک

. مریمب تلا جخ زا داوخ

هگید ردقچ هگم نم ؟ ملد رو نیشب یاوخ یم یک ات ینعی مگیم ؟! هیفرح هچ نیا ! هنکن ادخ -
یم اهنت وت و نوشدوخ یگدنز لا بند نریم مودک ره ، ندش گرزب مه تاه هچب ؟ متسه هدنز

. متسه نامز نوا رکف نم . ینوم

. متشاذگ شتسد یور و متسد و دموا مبل یور یدنخبل

. هگرزب ادخ مه عقوم نوا ات حاال ؛ شابن نم نارگن وت ًال صا مرب تنوبرق -

. داد راشف مکحم و تفرگ و متسد مه ردام

. منز یم فرح مدوخ ، منیشب اه هچب اب ، هیبوخ هچب میدید هگا دعب ؛ نایب راذب وت -

. مدروآ نوریب شتسد زا و متسد یگف کال اب

! ینز یم و تدوخ فرح هک زاب ردام یاو -

تشادرب اه هویم نیب زا رایخ هی ؛ هنوخزپشآ وت دموا ساالر هک مدرک یم ثحب ردام اب متشاد زونه
. درک ردام هب یا هراشا رایخ اب ندروخ نیح . دز یمکحم زاگ و

. نایب راذب ؛ مقفاوم نوجردام اب نم -

. مدش هریخ شهب رشت اب مدرک درگ و ماه مشچ

؟! ارچ یرادن نم رس تریغ هرذ هی وت مدنوم نم ساالر؟ یگیم یچ -

. تسشن یلدنص یور تخادنا یم باال ور شاه هنوش هک یروط نومه و دموا ولج ساالر

اجنیا هب ات ، یدیشک یتخس ام یاپ هب اپ یروطچ مدید ، مدیسر نس نیا ات ؟ مرادن هتفگ یک -
دعب ، ندرکن جاودزا امش یاه نس مه زونه ؟ نامام هتلا س دنچ هگم ؛ متسین هاوخدوخ نم . میدیسر

. یراد هچب اتود وت

زا مینوتب هک میدش گرزب ردق نوا هگید مه ام ؟ ینوزوسب ام یاپ هب و تدوخ یاوخ یم یک ات
راذب ؛ یشاب تدوخ رکف هب مکی هشتقو هگید . تسه مه نوجردام هزات ؛ مینک تبظاوم نومدوخ

. زیربت زا نومنتشگرب زا دعب یراذ یم و باوج . نایب

. داد نوکت یرس دوب هدش مرگ لد ساالر تیامح زا یراگنا هک ردام



؟! مینک شدر ارچ هیتسرد مدآ یدید هگا ، نایب راذب ردام هرآ -

. مداد بقع و ماهوم هف کال

رهوش ونم هدش یروجره ، نیدش یکی هب تسد مهاب اتود امش یراگنا ! مگب یچ منود یمن نم -
! نیدب

. میدیم حرش تارب میراد و تقیقح ، نم ردام میدرکن یکی هب تسد -

. دش دنلب اج زا و دز رایخ هب ور رخآ زاگ دعب

اب نم ، هن نیگ یم نیراد نیلیآ رطاخب هگا ؛ مدینش و نوجردام و امش رخآ یاه فرح زا مکی نم -
زا دعب امش هشاب یضار هک تسین هاوخدوخ و قطنم یب ردق نوا نیلیآ . منک یم تبحص نیلیآ
رهش مودک ، تسین مولعم دایب روکنک باوج ات مه حاال . دینومب اهنت نومیگدنز رس ام نتفر
یم . میرب لیصحت هساو ناریا زا ، نیلیآ و نم میشب هیسروب باال، هبتر اب دیاش ًال صا . میایبرد

. هنوخ نیا وت ینومب اهنت یاوخ یم ؟ ینک راکچ یاوخ

. مدرب مهوت تدش هب و ماه مخا

. میتسه نوجردام و نم ؟! هیچ اهنت ! او -

. دیرپ مفرح نیب عیرس ردام

رتشیب وت زا شلقع هچب نیا نیبب !؟ هشب یچ هک ینومب اهنت و کت ؟! رتخد مراد حون رمع نم هگم -
. هسر یم

، هدن شک و فرح هگید ردام هک نیا هساو ؛ نتشاد نیتسآ وت باوج هی ود ره ، متفگ یم یچ ره
. مداد نوکت یرس هف کال

، مشاب هتفگ اما هدب رظن منوا ، هشب رادیب نیلیآ نیراذب ؛ مینز یم فرح شا هرابرد  ًادعب ، هشاب -
. دینک یم مومت هشیمه هساو ور بشما و فرح هگید ، هن تفگ نیلیآ

. تشگرب متمس هب مخا اب ، مفرح اب هک هرب نوریب هنوخزپشآ زا تساوخ یم ساالر

هب زور ادرف ، نم یتح ای نیلیآ نیمه ! نم ردام هئوت یگدنز نیا ؟ هن یگیم یراد نیلیآ رطاخب وت -
ام ؟ یچ شرخآ ؛ یشیم اهنت امش ام نتفر اب ؟ مینک یم رکف امش هب ًال صا جاودزا ای تفرشیپ رطاخ

؟ میرن ییاج امش رانک زا مه سرد هساو یتح هنوخ وت مینومب

. مدرک یریگ بقع ؛ مدرک توف و مسفن هف کال

تسود هک یزیچ ای یراک زا متساوخ مدوخ رطاخ هب یک نم ؟ منهد وت یراذ یم فرح ارچ هچب -



!؟ نیشکب تسد نیراد

. دش مخ متمس هب مکی و تخادنا باال رس ساالر

شدر ، دوب یبوخ درم ، تشاد یبوخ تیعقوم هگا یلیکو هللا ؛ دایب راگتساوخ نیا نیراذب سپ -
. دینکن

. هریگب هلصاف مزا مدرک شراداو و متشاذگ شا هنوش یور و متسد

مدیم باوج دعب ، منک یم و ماهرکف بوخ عقوم نوا ات منم ؛ میدرگرب و زیربت میرب نیراذب سپ -
؟ لوبق ؛ دینزن نیلیآ اب دروم نیا رد یفرح ًال عف مه امش . هن ای یراگتساوخ نایب

. لوبق : نتفگ مهاب نوج ردام و ساالر

اما ندش چم مهاب یباسح ندز هک یفرح ور دوب مولعم نوچ ؛ مرخب تقو منازیزع زا مدوب روبجم
متساوخ یمن هگید واال زج هب ور یسک هکنیا لوا نوچ منک جاودزا ، تساوخ یمن ملد ًاعقاو نم

. مدوب هداد لوق نیلیآ هب هکنیا مود . مدب هار ممیرح وت

ای تحاران متسد زا نیلیآ یزور هی تساوخ یمن ملد ًال صا ؛ دوب هدش ساسح مجاودزا ور منیلیآ
. هشب هتسکش رس

هک مشاب هتشاد هاگ هیکت هی تساوخ یم ملد ؛ مدوب هدش هتسخ ییاهنت زا ًاعقاو هکنیا زا اوس
ماجنا مارب ور راک نیا تسنوت یم یک واال زج هب اما هرادرب مشود ور زا ور اه لا س نیا یگتسخ

!؟ هدب

وت منیبب ور هداوناخ دارفا زا مودک ره ای واال هکنیا زا شا همه و زیربت مرب مدیسرت یم هکنیا اب
هت هت نوا . مدوب واال گنتلد ًاعقاو نم ! مگب غورد متسنوت یمن هک مدوخ هب اما دش یم یلا خ ملد

! رود زا هدش هگا یتح . منیبب ور واال یلکش هی ، یروج هی ، تساوخ یم ملد یاه

نشور یسوط راولش و تک هی شدوخ باختنا اب ساالر یارب لوا ؛ میتفر دیرخ زکرم هب اه هچب اب
ور ادخ . هرادن یزاین ًال عف تفگ هک مه شفک . میدیرخ یسوط تاوارک هی و دیفس نهاریپ هی اب

. درک یم تبظاوم یبوخ هب شلیاسو زا ما هچب رکش

رظن لوا ساالر هراذب سابل ورپ تفر هگا و هرادن هقیلس هک درک یم تیذا و نیلیآ هقیقد ره ساالر
! دروخ یم صرح شا همه منوا . منیبب مایب نم دعب ، داد و یکوا هگا ؛ هدب

رظن دییأت اب هک تناس هس هنشاپ شفک هی و یمشی راولش و تک شدوخ رظن اب نیلیآ هص خال
یدج یلیخ نم مخا اب یلو درک چون و چن یه لوا ساالر هک هتبلا ! دیرخ ، دش هجاوم نم و ساالر

. درک دییات و نیلیآ هقیلس



دیرخ نم زا لبق نیلیآ نوچ اما مرخب راولش و تک متشاد تسود هک مدوخ . دوب نم تبون حاال
. مدز ور راولش و تک دیرخ دیق ، دوب هدرک

هک هتسب ردق نوا ای ؛ ندوب زاب ًارثکا هنافسأتم بخ اما مدوب هدیشوپ و دنلب سابل خن وت رتشیب
اب و مداتسیا هزاغم طسو یگف کال اب . دندوب نیلیآ دعب و ساالر دیشک یم و متسد هک یسک نیلوا

. مدش هریخ نوشهب رشت

سلجم دینود یمن هگم ! هک یروطنیا هتشز ؛ نتسه زاب یلیخ اه سابل همه اباب ؟ مرخب یچ سپ ِا! -
. مرخب کیش و زاب سابل هی همادخ زا هک نم وهللا ؟! هطلتخم یسورع

. درک مخ نییاپ هب یکمن اب تلا ح هی اب و شرس دعب ؛ داتسیا مرانک و دموا هدنخ اب ساالر

؟! هیچ هگم ؛ رخب و زاب سابل نومه -

. داد ساالر هب ور شهاگن صرح اب و دز رمک هب تسد نیلیآ

روت ای ریرح هچراپ هی ، دوب زاب هگا شتیاهن ؛ رخب یدرک دنسپ یسابل روجره مرظن هب ؟! یچ هگید -
. ندیم تهب هزور ود طایخ یدیم ای . میرخ یم شور هساو

ی هنوگ یور یا هسوب و متفر رانک ساالر رانک زا ؛ متفر یم هسیر نیلیآ یزاب تریغ زا هک نم یاو
. مدز نیلیآ

!؟ هراد تریغ ردقچ شردام رس نیبب ! ریگب دای ناخ ساالر ؛ مرب مرتخد نوبرق -

. دیشک شینوشیپ یور یتسد هدنخ اب ساالر

ملیکو نوچ ؛ مرایمن رد یزاب تریغ نم هگید منیب یم و ترتخد یتقو اما مراد تریغ منم -
. تساجنیا

. مداد نوکت نوشارب فسأت اب یرس

هدرکن مز ال ! ندیم ضرق هنودنه مه هب نداتسیا ؛ نتسین دب شاه سابل ، کیتوب نیا وت میرب ! هسب -
. مشوپب یچ ای منک راتفر یروطچ مدلب مدوخ . نیشب یتریغ نم هساو

هدروآ رد مد نم هساو هلغج ات ود ، تشاد ینعم هچ وهللا ؛ متفر نوشود ره هب ظیلغ مخا هی
!؟ دندوب

مه شیروخ نت ؛ دوب گنشق یلیخ ، یرخآ سابل مرظن هب اما مدوب هدرک ناحتما سابل هس حاال ات
دنلب نم هب تبسن ضارتعا هب زاب نیلیآ ، متفگ نیا یتقو . تشادن و شلا بند شاک طقف . دوب یلا ع

. دش



. هنیشب تنت هب هدش ثعاب شلا بند نیمه ًاقافتا -

اب . ندیشک مارب یا هشقن هچ منیبب ات کجورو ود نیا تسد مداد و ملقع ًال عف ! منود یم هچ
. تشگرب متمس هب ساالر هک میدموا نوریب کیتوب زا ؛ دوب نومتسد مودک ره هک یسابل سکاب

! هک یدیرخن شفک نامام ِا -

. متخادنا باال یلیم یب تلا ح هی اب و مرس

. مدرکن هدافتسا نوشزا رتشیب راب هی ؛ مراد شفک منم هن -

. داد نوکت یرس و داتسیا مولج بجعت اب نیلیآ

؟ مودک -

. مدیرخ انیت یسورع هساو هک یمرک شفک -

. داد نوکت یرس و درک مهاگن یصرح ساالر مفرح اب

؟ هشیپ لا س دنچ هساو ینود یم ! وا -

. متخادنا باال دیق یب ور ماه هنوش

. هشیپ لا س جنپ ای راهچ هساو شا همه ؟ هشیپ لا س دنچ و یچ یچ -

. دیشک ژ اساپ تمس هی هب و دیشک ور موتنام نیتسآ نیلیآ

. رخب تدوخ هساو مه مکی ، ینک یم دیرخ ام هساو هک ردق نیا ... نامام ایب -

شفک نیلیآ هساو و میدوب یشورف شفک وت یتقو یلو مرخب شفک تساوخ یم ملد مه مدوخ
. دوب مدوخ تسد لوپ تراک هکنیا اب . مدش تحاران مکی منم ؛ ندزن یفرح مودک چیه ، میدیرخ

. مدوب هدرک مورآ و مدوخ ! بخ نتسه هچب آال، یدش ساسح ردقچ ؛ مدز بیهن مدوخ هب هرابود
و مشفک دوز یلیخ ؛ میتفر یشورف شفک هب نیلیآ طسوت متسد ندیشک و ساالر روز اب هص خال

. مدوب هدرک باختنا میدوب هتفر هک لوا یرس هتبلا . مدرک باختنا

هساو مه یکی ؛ میداد شرافس ازتیپ هی مودک ره و میتفر یدوف تسف هب هس ره ، اهدیرخ زا دعب
. مداد شرافس ردام

هق عال نیلیآ . درک یم هاگن یکرت لا یرس تشاد ردام ؛ میدیسر هنوخ هب بش هد تعاس یاه کیدزن
هب رادبآ یا هسوب اب ور ازتیپ . دوب بیجع نوم همه یارب شا هق عال نیا و تشاد ردام هب یدایز

. داد شتسد



. هدروخ رهظ راهن یاذغ زا ور ماش هک تفگ دعب ، درک رکشت یلک میدوب شرکف هب هکنیا زا ردام

و نس هب ًال صا . نزادنب ازتیپ یور و نوشدوخ اه هچب نیع نیلیآ و ساالر ، دش ثعاب شفرح نیمه
؟! ندوب تکلمم ی هبخن ات ود اه نیا ًاعقاو ! دندرک یمن هاگن مه نوشدق

!؟ نیدب نتشک هب و نوتدوخ ازتیپ هی هساو نس نیا اب هراد تلا جخ ؟! هنوتچ ، هسب -

. دیشک شدوخ تمس هب ور هبعج یکریز ریز و داد نوکت فسأت اب یرس یچ هدافتساءوس ساالر

. نیلیآ شکب تلا جخ ؛ نگیم تسرد نوج آال -

. درک درگ و شاه مشچ و درک شدوخ هب هراشا تشگنا اب نیلیآ

. شکب تلا جخ تدوخ ساالر؟! یگیم و نم -

، ندرک یم مهتم ییومکش هب ور هگیدمه نتشاد اه نیا ات ! مه نوج هب نداتفا اتود نیا زاب یاو
. متشاذگ رفورکام وت و متشادرب ور ازتیپ ؛ مدرک هدافتسا تصرف زا نم

اب ! درک یم قوذ ات ود نیا یاوعد زا ردام هک دوب بلا ج ؛ مدرب مقاتا هب و ماهدیرخ یداع یلیخ دعب
. نداد یم الن وج رتشیب دندید یم ور ردام دنخبل یتقو مه اه نیا . درک یم نوشهاگن طقف هدنخ

***

مدوب هداد و نیشام منم ؛ میرب نیشام اب هک نتشاد رارصا اه هچب اما میرب امیپاوه اب لوا دوب رارق
نیشام بقع قودنص وت و لیاسو همه لبق بش زا . مینومن عالف هار وت هک هشب لماک سیورس

. مدوب هدرک هدامآ مه و هار نیب راهن ؛ مدوب هداد اج

هک دوب هدنوم طقف ؛ مدوب هدرک هدامآ ور هویم و کیک ات هتفرگ الت قنت زا ، دوب مز ال هار وت یچ ره
. مینک تکرح نارهت زا هکنخ اوه زونه ات میشب رادیب دوز حبص

دعب متفگ مه نوج ردام هب ؛ ندوب هتفر نوشاه قاتا  هب دوز اه هچب هگید یاه بش سکعرب بشما
. هباوخب ًامتح شلا یرس زا

لمعلا سکع و ردپ ندید ، ومع ندید زا سرت . داتفا منوج هب هرهلد ، متشاذگ قاتا هب اپ هک نیمه
. دوب هدرک دب و ملا ح همه و همه واال، ندید یتح منود یم هچ ، اه نوا

هچب رس یی بال هگا !؟ یچ تشاد و منتشک دصق ومع زونه هگا ؛ مدیسرت یم ومع زا همه زا رتشیب
یم و مندب نوتس راهچ ومع مسا ، متشذگ یم همه زا هگا یاو ؟ مزیرب مرس هب یکاخ هچ هرایب ماه

. هشاب هدیشک تسد نم نتشک رکف زا ومع هنک ادخ . دنوزرل

یم هگم اهرکف و اه لا وس نیا همه ؟! دوب شدای و نم ، دوب بوخ شلا ح نوا ؟! یچ مردپ ًال صا



؟ مباوخب تشاذ

یسورع هب ًامتح هک ندوب هتساوخ مزا شهاوخ اب اه هچب یتقو زا هتبلا ! مدش یم یناور متشاد
. دندوب هدیرب و منوما اهرکف نیا ، میرب هدیپس

مه مه کال ، دوب مدوخ هب رگا ؛ مرب زیربت هب متساوخ یم هک دوب اه هچب رطاخب شا همه مه االن
. متفر یمن شغارس ، اجنوا داتفا یم

ًال صا متفگ یم راب هی ؛ مدش ولهپ هب ولهپ یه بش یاه همین ات هک دوب نوشیرپ مرکف ردق نوا
سک ره ای ومع یولج متسین وسرت آالی نوا هگید متفگ یم راب هی ، ور نومنتفر منک یم لسنک

. درب مباوخ یک منود یمن هک مدرک لا یخ و رکف ردق نوا . مایمرد یا هگید 

خیس ! دوب حبص هن ، مدرک زاب هک مشچ یلو مینک تکرح هنوخ زا حبص شش تعاس دوب رارق ینعی
؟! هدرکن رادیب و نم یسک ارچ یاو ؛ متسشن تخت یور

متفر . مدروآ اج هب و ماضق زامن دعب . مدز متروص و تسد هب بآ هی لوا ؛ مدز نوریب قاتا زا رغ اب
هک ندز رغ هب منک عورش متساوخ . دموا یم اجنوا زا ردام و اه هچب یادص نوچ هنوخزپشآ وت
هدرک رید هک ینوا ، ندوب هتشاذن فرح هساو ییاج ! نم رظتنم ، نتسشن هدامآ ردام و اه هچب مدید

. مدرک نوشهاگن یگدنمرش اب ! مدوب نم دوب

! هک دش رید ؟! نیدرکن مرادیب ارچ -

. دش دنلب زیم تشپ زا و دز یدنخبل ردام

. هدربن تباوخ رید لا یخ و رکف زا بشید ًامتح متسنود یم ؛ هباوخب راذب متفگ نم -

. دنوخرچ ردام و نم نیب مخا اب ور شهاگن ساالر

هی شاک طقف !؟ هنود یم ادخ هیچ حاال ! رتخد و ردام نیدرکن فیرعت تسرد ور ییاه زیچ هی -
. منک راکیچ نوشاهاب متسنود یم ، متشاد امش هداوناخ زا نم یسردآ

. دادن هزاجا نیلیآ هک مدب باوج مدموا

یاوخ یم دعب حاال! ات هدوب هیسن شا همه شاه فرح نامام هک ینود یم یلو ، وت لثم منم -
. میرب تسین مز ال کًال ، هترکف وت نیا هگا ؟ اوعد یرب یاوخ یم !؟ ینک راکیچ

دوب هتخیر مارب هک ییاچ ناویل اب ؛ دیسر مداد هب ردام هک مدب یچ و ماه هچب باوج مدوب هدنوم
. تشگرب نومتمس هب

میر یم  میراد ام . دیشاب نوتندز فرح بظاوم نمض رد ؛ نیدب ماجنا یراک امش هدرکن مز ال -
؟! هک نیتسه هجوتم . هدرک یم یگدنز اجنوا تردام هک یرهش هن ، زیربت ترفاسم



. دوبن شاه مخا نوا زا یرثا هگید ؛ تخود نم هب ور شهاگن سامتلا اب ساالر

!؟ ردام دننک یم یگدنز تا هداوناخ  رهش مودک -

! مدب ور نوشهب هک دوب هدنوم منیمه ؛ مدیشک مدوخ تمس هب و مناویل و متسشن زیم تشپ مخا اب

میریم میراد ام . هتسرد تفگ یچ ره نوج ردام ؛ یشب ربخاب نم ناکم و اج زا وت درکن مز ال -
هن نم هن اجنوا داوخ یمن ملد . دیشاب نوتراتفر و فرح بظاوم ًافطل سپ ، هگید یاج هن ، زیربت

؟ دش مهفم ! مونشب ای هونشب نوتنوبز زا اه فرح نیا زا هملک کی یتح یا هگید سک چیه

، دش تحار شلا یخ هک ردام . نتفگ باال دنلب مشچ هی و ندرک دییات و مفرح نوبز و رس اب ود ره
. درک زیم هب یا هراشا

هدامآ هار وت هساو نوتردام هک و یلیاسو مه امش اه هچب ؛ میرب روخب یزیچ هی نیشب تحار -
. نیشام وت نیراذب هدرک

. مدش دنلب ، داد یم مدروخ هب روز هب و تفرگ یم همقل مارب ردام هک هناحبص زا دعب

. مینیبن و یسک ، ییانشآ اجنوا هنک ادخ -

. درک مهاگن یگف کال اب و دش دنلب زیم تشپ زا ردام

. نوریب یدز ترامع نوا زا هک یتسین هچب رتخد نوا هگید وت ؟ یتسین هجوتم ارچ ! مزیزع آال -
؟! نسانشب ور وت اه نوا هک یسانش یم ور اه نوا وت ، نشاب مه تولج ًال صا

. مداد نوکت تسار و پچ هب و مرس و مدز گنچ و ماهوم یگف کال اب

!؟ منک میاق اجک ور اه نوا ؟! یچ نیلیآ و ساالر ، نسانشن و نم حاال ! ردام یاو -

. درک زیم ندرک عمج هب عورش و دروآ ولج تسد ردام

اجنیا ات ادخ ؛ نکن تیذا اهرکف نیا اب و تدوخ میرب !؟ یراد هچب وت هک دننود یم اه نوا هگم -
. ردام شدوخ هب راپسب مه و شدعب هب اجنیا زا ، هدوب تاهاب

ود نیا هنیشب ولج یک هک نیا رس لومعم قبط زاب . مدرب نوریب گنیکراپ زا و نیشام هللا، مسب اب
. نتسشن بقع یلدنص ردام و نیلیآ . تسشن ولج ساالر ، مدز هک یداد اب هک ندرک ثحب مه اب ات

شلف و دروآ نوریب و نیشام طبض شلف عیرس ساالر هک میدوب هدموا نوریب هچوک زا هزات
. دش دنلب مضرتعم یادص هک تشاذگ و شدوخ

. مدب شوگ و مدوخ یاه گنهآ ماوخ یم نم ساالر؟! یتشاد شلف راکیچ ِا! -



. تخادنا متمس هب یهاگن مین درک یم در ور شاه گنهآ هک روط نومه ساالر

یفاک وت تعاس کی ؛ میداد رظن شاه گنهآ ور نیلیآ نم زور دنچ و شلف نیا ، ناج آال دیشخبب -
هیچ یلق هاش یاه گنهآ هخآ ؟! مدوخ شلف یگیم حاال . نزیرب مارب ور اه نیا هک متسشن تن

! نم ردام هشاب زور هب مکی ! یدیم شوگ

ردارب و رهاوخ ، نتسه نمشد ، نتسود ، دوبن مولعم ادخ هب ؛ درک یم دییات و شفرح مه نیلیآ
. ندموا یمرد مه تشپ عقوم هب ! نتسه

. نریگن درد رس نوج ردام ؛ دینکن دنلب و شادص طقف ، هشاب -

. تشاذگ شمشچ یور ور شاه تسد زا یکی ساالر

. تسه مساوح ! مشچ -

یم رارصا ردام و اه هچب . دوب یا هگید یاج مرکف نم اما ندوب هویم ندروخ لوغشم رفن هس ره
ملد ، نتسنود یم هچ اه نوا . دیشک یمن یچیه هب ملیم نم اما مروخب هویم مکی هک ندرک

؟! هنز یم روش یروجچ

. تردام هدب ور ییاچ ناویل نیا ، ردام ساالر -

. مدش عنام و مدروآ باال و متسد هک هریگب ردام زا ور ناویل ات دیخرچ ساالر

. ردام ، مروخ یمن نومرف تشپ هن -

ور گنهآ یادص هک دش ثعاب و دروآ ولج و شرس نیلیآ هک مدوب هدرک یگدننار یتعاس هس کیدزن
. هگیم یچ مینیبب ات مینک مک

. راد هگن ، دوب یزیچ یناروتسر هی نامام -

. دیخرچ شتمس هب عیرس ساالر هک متخادنا باال و ماه وربا

؟! یچ هساو -

. دیشک قیمع یاه سفن و تسب صرح اب شاه مشچ نیلیآ

. امش هزاجا اب هتبلا ، ییوشتسد مرب ماوخ یم نیدب هزاجا هگا ! ناخ ساالر دیشخبب -

. مدرک هاگن نیلیآ هب طسو هنیآ زا و مداد نوکت یرس

. ناج نامام هشاب -



مخا یهاگ هک متروص تلا ح زا مه ساالر منک رکف ؛ متشادن ور ات ود نیا یاه یزاب لک لک هلصوح
. دوب هدیمهف ، متفرگ یم نودند هب و مبل هشوگ یهاگ و مدرک یم

. مدیشک ور یتسد زمرت و متشاد هگن ناروتسر یور هبور

. نومریگن بش هک نیایب دوز ، ورب ترهاوخ اب ساالر -

. درک زاب و شدوخ رد مه ردام هک ندش هدایپ نیشام زا نیلیآ و ساالر

. مایب منم ، دینک ربص ردام -

. مدرک جک هشیش تمس هب و مرس و مدیشک یفوپ یگف کال اب

! اباب یا -

. درک هاگن ور لخاد دش مخ هرجنپ زا و دموا ساالر

. ایب ام اب ، نک لفق و نیشام مه وت نامام -

زا دعب . میتفر اه ییوشتسد فرط لوا ، نومرفن راهچ ره و مدرک لقف و نیشام ؛ دوبن یا هراچ
. دز باال ور شاه نیتسآ نیلیآ ، میتفرگ وضو ردام و نم ، هکنیا

. مینوخب زامن نومات هس ره ؛ مریگب وضو منم دینک ربص -

همه ات دیشک لوط یا هقیقد تسیب هی . میتفر اه مناخ هنوخزامن مه ام و اهدرم هنوخزامن ساالر
نوج هب اه هچب زاب . مدوب هدرک تسرد یماش بابک هار وت هساو . میشب عمج یترفاسم هرفس رود
نیلیآ ؛ درک یم یور هدایز یزبس ندروخ وت و تشاد تسود ندروخ یزبس ساالر . ندوب هداتفا مه

. تخادنا یم هکیت یه دوب هدیمهف و نیا هک مه

. روخب مه و نم یولج یاه یزبس یعب عب ایب ! یروخ یم یزبس یراد اه یعب عب لثم هیچ -

یشنکاو هی منئمطم ؛ دوب ساسح ًادیدش ، تفگ یم نیلیآ هک یا هملک نیا ور ساالر ینعی ! یاو
. دش مه روط نیمه و هدیم نوشن

یزبس هک هرایم راشف شرس هب تسد اب ساالر و تسه هرفس طسو نیلیآ رس ، مدید هظحل هی طقف
ور ساالر تسد میتسنوت یم ردام و نم هگم . هدب شدروخ هب ور دوب هتخیر شارب نیلیآ هک ییاه

؟ میرادرب نیلیآ رس ور زا

هک یغیج اب . مدرک یم هیبنت ًامتح نوشاه یگچب لثم ور ود ره ًاعقاو ، میدوبن هداج وت هگا ینعی
تشادرب عیرس و شتسد . مشکب غیج یروط نیا ، دش یمن شرواب . درک مهاگن بجعت اب ساالر ؛ مدز

. تفرگ نم یولج و



. دننک یم نومهاگن نراد همه هاگن ! یتشاذن نومارب وربآ ؟! یشک یم غیج ارچ -

. مدز سپ صرح اب و شتسد

. میتسشن هنوخ وت دننک یم رکف ! میتسه هداج وت ، نگ یمن ؛ نیرایم رد یزاب روعشیب سب زا -
. نوتیزاب هچب نیا اب نیدرک ما هتسخ هگید ! دینیشب

راهن ینعی . دننکن ودب یکی ماهاب و نشاب تکاس تساوخ نیلیآ ور ساالر زا ، وربا و مشچ اب ردام
مدرک تسرد ردام هساو یماش بابک اب چیودناس هی ، مدرک عمج ور اه یماش ! دوب هدش نومتفوک

، رانک متشاذگ

. مدروخ ییاچ هی

هک ینیح و متسشن . نروخب هار وت ًادعب هک تشاذگ بقع یلدنص ور نیشام وت و لیاسو مه ساالر
. مدنب یم و مدنبرمک ، مدوب هتفرگ نوشتمس هب ور ما هراشا تشگنا

امش ردام ! نوتلا ح هب یاو ینعی . رادهگن نیگب ، نیراد تأرج ؛ منور یم هرس هی زیربت دوخ ات -
. منک راکیچ نوتاهاب منود یم شعقوم هب ات . بقع نیرب مه ات ود امش ؛ ولج دینیشب

هدش یدایز نوشاه ندرک یخوش هگید . دموا یمن رد نوشزا ادص ات ود نوا و مدز یم رغ نم
مخا اب . درک تکرح نیشام هک نیمه . دننک یخوش اجک و یک ، دندرک یمن تیاعر ًال صا ؛ دوب

. نوشفرط متشگرب

! امش اب منود یم نم ، دایب رد نوتمودک ره زا ادص -

هک ردام هراچیب ! مدوب هدرک جل . مدنور زیربت دوخ ات منم و ندزن فرح مودک چیه هک دوب بیجع
سامت هدیپس اب و میدیسر زیربت هب هرخ باال یگدننار اه تعاس زا دعب ! دوب هداتفا ریگ ات هس ام اب

. متفرگ

سالم. -

. دش دنلب شصرح زا رپ نحل مادص ندینش اب هدیپس

! میدش نارگن لد ! یداد یمن باوج مه و تیشوگ آال؟! ییاجک -

. متشاذگ هشیش رانک و متسد و مدیشک یا هزایمخ

؟ مایب اجک زا وگب هگید راب هی . زیربت میدیسر ام هدیپس ؛ مدرک شوماخ کال و یشوگ -

. تفرگ نوج راگنا مفرح نیا اب



االن. شهب منز یم گنز . هداتسیا نوترظتنم یلوا نودیم رود دیعس شاداد آال نیبب -

. مدرک نشور هرابود ور نیشام و متسشن فاص

؟ یرادن یراک ًال عف . مریگ یم سامت شاهاب مدوخ ، داوخ یمن -

. مرظتنم هن -

زا مندموا نوریب زا لا س یلیخ دنچ ره . متفرگ سامت دیعس اقآ اب ، هدیپس سامت ندرک عطق زا دعب
دوز یلیخ . داد دیعس هک یسردآ قبط . دوب منهذ وت ییازیچ هی زونه یلو دوب هتشذگ زیربت

. میداتفا هار دیعس نیشام رس تشپ ، لا وحا و لا ح زا دعب . میدرک ادیپ ور هگیدمه

هک یماش زا دعب میتسنوتن نومرفنراهچ ره هک میدوب هار هتفوک و هتسخ ردق نوا ، بش نوا
نیشن هاش تمسق ، هدیپس ردام دوز یلیخ ، نیمه هساو . مینومب رادیب ، دندوب هتشاذگ رانک نومارب

ین ال وط تدم ، دوب رارق شدوخ لوق هب . تشاذگ نومرایتخا رد ام یتحار هساو ور هنوخ
. منک رارف زیربت زا یسورع یادرف هک منک یم یرامش هظحل نم تشادن ربخ ؛ مینومب نوششیپ

تداع اه هچب مه ، تفر یم رد میگتسخ مه حبص ادرف ات حاال ؛ مدوب نیگنس رس اه هچب اب زونه
. دننومب توکس وت کًال ، نم دیدش ندرک اوعد ره زا دعب هک نتشاد

یرتم لهچ هی ًابیرقت نیشن هاش . دیباوخ لا ه وت مه ساالر ؛ میدیباوخ قاتا وت نیلیآ و ردام و نم
هک مدوب هدینش هدیپس زا ًال بق نوچ . تمحز وت ندوب هداتفا یباسح نوج ردام لوق هب . تشاد
نوج ارذع زا ژه یو رکشت هی ادرف هشاب مدای ًامتح . هنک یم هدافتسا رابنا هساو ور اجنیا شردام

. منکب

رصع . دوب هدرک ورزر تبون نومارب هدیپس هاگشیارآ هساو نوچ ؛ میدوب هدموا رتدوز زور هس ام
رکف ؛ دوب هتفر نوریب هدیپس ردارب دیعس اب مه ساالر . میتفر هاگشیارآ هب نیلیآ و نم هدیپس هارمه

. ندز یم فرح مه اه نوا ، نتفر هاگشیارآ رس حبص ، منک

وم شتروص ما هچب دنچ ره ؛ هنک الح صا مه و نیلیآ ات متساوخ ، راد نلا س زا الح، صا عقوم
الح صا هزاجا روکنک زا دعب ، مدوب هداد شهب هک یلوق قبط . دوب روب شتروص یاهوم و تشادن

. هرادرب هنورتخد متفگ و شاهوربا روط نیمه ، هراد و شتروص ندرک

، هنک زیمت مه و شاهوربا متفگ یم حاال ، تروص الح صا طقف ، مدوب هتفگ ًال بق نم هکنیا زا نیلیآ
. دوب هدرک بجعت

؟! نامام ًاعقاو -

نم ! ادخ یا . ندرک هاگن و نیلیآ و نم نتشگرب دندوب اجنوا هک هک مناخ دنچ ، نامام تفگ هک نیمه
رییغت و شفرح عیرس نیلیآ ، نیمه هساو ! هنکن ادص نامام و نم یسک ولج ، مدوب هتفگ شهب اهراب



. داد

؟ هداد هزاجا نامام ًاعقاو ینعی مگیم -

. هنیشب صوصخم یلدنص یور مدرک هراشا و متفر شهب یا هرغ مشچ

. متفرگ و تزاجا نم ، هلب -

! تخیر یم کشا شاه مشچ زا هک دوب هدیدنخ ردق نوا . تفر یم هسیر ، ام ندز فرح زا هدیپس
هتفرگ نوم هدنخ مه هیقب و نیلیآ و نم هک دیدنخ ردق نوا ! دیدنخ یم مرتخد و نم هب روعشیب

. دوب

نومشیپ هدیپس بش . تشذگ زور کی رکش ور ادخ ؛ میدوب هاگشیارآ بش ات یزاب هرخسم یلک اب
بش هساو یشیرآ هچ هنیبب هکنیا هساو نوچ . هدن نیلیآ هب ریگ ساالر هک دش ثعاب نیمه ؛ دیباوخ

. دوبن ساالر دنیاشوخ ًال صا نیا و دوب هدموا رد شدوخ تلا جخ زا یباسح . دایم شهب یسورع
یاوعد هی زا و هنک توکس دش ثعاب ، هدیپس ندموا بخ یلو دوب فلا خم دایز شیارآ اب کًال ساالر

. میدنوم ناما رد همه هگید

هب هنیآ وت هیواز ره زا ؛ درک یم هاگن هنیآ وت و شدوخ تشاد نیلیآ ؛ دیسر یسورع بش هرخ باال
شدوخ لیم اب دص رد دص هک یسابل و شیارآ اب هک دوب شلوا راب ما هچب . درک یم هاگن شدوخ

. درب یم تذل شیدادادخ ییابیز زا ، دوب هدیرخ

نیلیآ هساو ، مگب مناخ ارذع هب ًامتح میدیسر هک تاالر هب ، دوب هتفگ یراب دنچ ، نتفر زا لبق هدیپس
دود دنفسا نیلیآ و نم هساو ، دموا یم شیپ هک یتیعقوم ره وت هشیمه مه ردام . هنک دود دنفسا

. درک یم

! نتشادنرب تسد نوشاه لک لک زا مه یسورع زور یوت یتح و دز گنز نیلیآ لیابوم هب ساالر

!؟ هگید دایب ، هنیش یم دایم هداوناخ هی ، نیایمن مریگ یم ور یزیم ره ؟ نیایمن ارچ ؟ دییاجک -

. دروآ نوریب رکیپسا تلا ح زا و تشادرب زیم یور زا ور شیشوگ نیلیآ

. میایم حاال ، میدش هدامآ هشاب -

. مدیمهف نیلیآ باوج زا و نیا ؛ تساجنوا زونه مه هدیپس هک دیسرپ یم نیلیآ زا یراگنا ساالر

. هیلتآ نتفر شلا بند دموا لیهس ، هدیپس هن -

مدوخ هب قیقد هاگن هی ، مدرک هدافتسا تصرف زا منم ، ندز یم فرح مهاب نتشاد ات ود نوا
! مدوب هدش ابیز منم ًاعقاو ؛ متخادنا



، ماهوم و شیارآ ، تناس جنپ یاه شفک ، مدوب هدیشوپ سابل یور هک یریرح و راد هلا بند سابل اب
. دندوب هتخاس هگید آالی هی نم زا همه ، متروص

! یدش رت لگشوخ یلیخ شیارآ اب : تفگ یم واال ، میسورع بش همدای

هداس یلیخ ، انیت یسورع هساو ؛ منکب یباسح و تسرد شیارآ هی تساوخ ملد لا س نیدنچ زا دعب
یضار مشیارآ زا هک ، مدوب مدوخ لصا اما ، مدیرخ نوج هب رغ یلک دنچ ره . مدوب هدرک شیارآ

. مدوب

داماد یاه لیماف رثکا نوچ ؛ دوبن غولش یلیخ . میتفر تاالر فرط هب و میدش نیشام راوس نیلیآ اب
. دندوب هدرکن توعد یدایز یاه نومهم مه هدیپس هداوناخ نیمه هساو ، دندوب نارهت

. دوبن دب ، میدوب هتسشن هک مه ییاج یلو میدوبن کیدزن سورع هاگیاج هب ، تفگ یم تسرد ساالر
. متشاد فارشا تاالر لک هب

هنیآ یه هک نیلیآ . میدوب اهنت نیلیآ و نم ًال عف ؛ هرب ردام لا بند هب هک مداد ساالر هب و دیلک
ممشچ هب سک چیه ؛ دوب شدرگ رد مرس منم . درک یم هاگن و شدوخ و دروآ یمرد و شیکچوک

. مدش ندروخ هویم لوغشم تحار لا یخ اب سپ . دوبن انشآ

مه داماد و سورع نیح نیمه وت . دموا یم ام فرط هب تشاد و دوب هتفرگ و ردام تسد ساالر
. مدیشک بقع و ردام یلدنص و مدش دنلب اج زا . نش یم تاالر دراو نراد هک نداد ربخ

. هش یم غولش ولج نوا االن ؛ هنیشب نیرایب رتدوز و نوج ردام ساالر کمک ورب نیلیآ -

. دش دنلب مورآ و تشاذگ زیم یور ور شفیک نیلیآ

؟ داماد و سورع ولج میرن ام -

. متشادرب و مفیک و مداد نوکت یرس

. میر یم ام دعب ، ورب ًال عف ارچ -

. مداد شهب بآ ناویل هی منم ؛ دنوشن یلدنص ور و ردام ساالر کمک هب نیلیآ

؟ نیایمن امش ؛ داماد و سورع لا بقتسا میرب ساالر و نیلیآ و نم ، ردام -

. تخادنا باال یرس و تفرگ متسد زا ور بآ ناویل ردام

. دوب دایز هلصاف اجنیا ات نیشام زا تفرگ درد ماهاپ . منک یم هاگن اجنیا زا منم ؛ ردام نیرب امش -

دنفسا لقنم مه مناخ ارذع ؛ میدوب هداتسیا هیقب فیدر مه ، یدورو رد مد ساالر و نیلیآ هارمه



هگید مه هدنزارب ود ره و دوب یا هدیمهف و بوخ رسپ ؛ مدوب هدید و لیهس ًال بق . دوب شتسد
. دندوب

مشچ و درک یم هاگن هدیپس هب یقوش هی اب نیلیآ ؛ ندرک ندز تسد هب عورش همه داماد ندموا اب
. میتفگ کیربت ود ره هب نیلیآ و نم . تشاد یمنرب داماد و سورع زا

شلوا تیولوا راک و سرد کًال ! دوب یقترس رتخد ؛ منیبب یسورع سابل وت ور هدیپس هک دوب موزرآ
هارمه لیهس ، دوب هداد تیاضر ات دندوب هدز فرح شاهاب نوج ارذع و ردام هک اه بش هچ . دندوب

. نایب شیراگتساوخ هب هداوناخ

. تفرگ ساالر تمس هب و شتسد نیلیآ هک دوب ساالر اب ندز فرح مرگ مرس

. مرایب نیشام وت زا و ملیابوم مرب هدب و دیلک ساالر -

. تخادنا باال و شرس مخا اب ساالر

. میرب مه اب ایب ؟! یرب اجک ییاهنت -

و میدز یم فرح میتشاد ردام اب روط نیمه . متسشن ماج رس متشگرب منم ، نتفر هک اه هچب
. هشب تحار ملا یخ و لخاد نایب اه هچب هک دوب تاالر رد هب ممشچ

و هلپ یور یلکیه درم هی اب مه لیهس ردارب ؛ دموا یم باال ور رخآ هلپ ود هلجع اب تشاد نیلیآ
هک هتفین هک ریگب و شدوخ دموا . دروخ چیپ شاپ نیلیآ هک درک یم تبحص تشاد نم هب تشپ

. دش یلکیه درم نومه نوزیوآ

دنلب و شرس هظحل هی داد یم شوگ لیهس ردارب یاه فرح هب تشاد و دوب نییاپ شرس هک درم
مولعم و دیسر اه نوا هب هگید مه ساالر . تشاد یمن رب نیلیآ زا مشچ هک دوب اجنیا بیجع ؛ درک

. یتسین تنتفر هار بظاوم ارچ هک هنک یم اوعد نیلیآ اب هراد دوب

هک دوب اجنیا بلا ج ؛ تشاد یمن رب مشچ نیلیآ زا مه هیناث هی هک دوبن درم نوا هب شساوح ًال صا
. ور ساالر راب هی و درک یم هاگن و نیلیآ راب هی ! دوب تکرح لا ح رد شرس ود ره هب حاال

بطاخم و نیلیآ و ساالر ، درم نوا ، مدید طقف . دیسرن مه هقیقد کی هب دیاش تاقافتا نیا مومت
. هنک یم مورآ ور ساالر و هرایم اج هب و لومعم تافراعت هراد دیاش ، متفگ مدوخ شیپ . هداد رارق

. مدش ندز فرح لوغشم ردام اب هرابود و مدنودرگرب و مرس نیمه هساو

اه هچب زا یربخ اما هنکب تیاکش نیلیآ ندوب یتفلچ اپ و تسد زا و دایب ساالر مدوب رظتنم نآ ره
؟! نتفر اجک اه هچب مرس وت کاخ ... مدرک هاگن دندوب هداتسیا اه هچب هک ییاج هب هرابود . دوبن

هب ینارگن اب و تفرگ ردام ور نداتفا لا ح رد یلدنص هک یروط ، مدش دنلب یلدنص یور زا هلجع اب



. درک هاگن نم

آال؟ هدش یچ -

. مداد نوکت یرس مدنوخرچ یم تاالر یوت و مهاگن سفن سفن اب هک روط نومه

؟ اجک نتفر ! نتسین اه هچب -

. دش بجعتم یلیخ ردام مفرح اب راگنا

؟ ندوب اجک هگم ! نتسین اه هچب -

. متفرگ نوشمدوب هدید راب نیرخآ هک یتمس هب و متشگنا

. ندز یم فرح یدرم هی اب نتشاد -

هی ، مدید زیم هی رود درم نوا رانک ور اه هچب هک نیمه ؛ متشگ ور تاالر رود ات رود ماه مشچ اب
زاب یتخبدب ؟! ندوب هتسشن شرانک ندوب هتفر اه هچب هک دوب یک درم نوا . مدیشک تحار سفن

! دوب نم فرط هب درم نوا تشپ

. مدیسرپ مدیسر هک اه هچب کیدزن ؛ متفر اه هچب فرط هب ، هشب مورآ ملد هکنیا هساو

؟ نیدش مرتحم یاقآ محازم ؟ دینیشب ام شیپ نیدموین ارچ -

! داتسیا ایند ، مدرک سح هظحل هی و تشگرب مفرط هب درم نوا رس ساالر و نیلیآ باوج یاج هب
کیرات لنوت هی وت راگنا ، مدینش یمن ییادص چیه

؟! درک یم راکچ اجنیا واال ! نم یادخ . مدید یم مدوخ یولج ور واال طقف و مدوب هداتسیا

؛ مروخب نوکت ماج زا متسنوت یمن یتح و تفرگ و مدوجو مومت سرتسا و سرت لثم یسح هی
تسد دایب شیپ هرارق یچ هک نیا سرتسا زا و دز یمن هنیس یوت مه مبلق هک مدروخ یم مسق

. دندیزرل یم ماه

. دموا فرح هب ساالر هک ، میدرک یم هاگن ور هگید مه واال و نم میتشاد زونه

؟! نامام -

لا ح نیا اب ! هدیمهف ور واال هب شتهابش ساالر هک ممهفب ات ، دوب سب مارب شنتفگ نامام نیمه
هریخ ساالر هب هتسکش اپ و تسد سفن هب دامتعا اب و منک روج عمج و مدوخ مکی ، مدرک یعس

. مدزدب واال زا هاگن و مشب

. نتسه اهنت نوج ردام . میرب دیش دنلب -



منک راتفر یداع مدرک یم یعس فرط هی زا و مدوب جیگ ردق نوا نم یلو دموا واال همزمز یادص
. درک همزمز شدوخ اب یچ مدیمهفن هک مرایمن اج هب ور نوا نم راگنا هک

ساالر هب زاب سپ ؛ مش یم نیمز نهپ منومب اج نیا هگید ی هقیقد دنچ هگا هک مدیمهف ور نیا طقف
. مدز رشت نیلیآ و

. ایب مه وت ساالر ؛ وش دنلب نیلیآ ، میرب -

هگید هک دموا یمن رب مزا مه یراک چیه هنافسأتم ؛ هدش زمرق متروص حاال متسنود یم مدوخ
؛ داتسیا مولج و دش دنلب واال ندب شوگ مفرح هب اه هچب هک نیا زا لبق . مدب رییغت و متروص گنر

. مدش هریخ شتحاران یاه مشچ هب تشحو اب و مدیشک باال و مرس

؟! دنمهرف آال مناخ اجک -

شزا هرابود مه ور مهاگن ؛ مدش اج هب اج مدوب هداتسیا هک یلحم وت مکی و مدرک یا هفرس هی
! هشکب داد تساوخ یم یگنتلد زا مبلق مدرک یم شهاگن یتقو . متفرگ

؟ دیسانش یم اجک زا و نم امش ! مرایمن اج هب ور امش نم دیشخبب -

هک متخادنا واال هب یهاگن مین ! مدوب هدز تیرخ هب ًامسر و مدوخ ؟ هیندز فرح روج هچ نیا ! ها
. هتسشن شبل ی هشوگ یدنخزوپ مدید

و نم کش امش ندید اما مدوب هداتفا کش هب اه هچب ندید اب ؛ مسانش یم ًال ماک ور امش نم اما -
. درک فرطرب

. مدرک دندرک یم هاگن ام هب هدش کشخ هک نیلیآ و ساالر هب هاگن هی

؟ دینز یم فرح نیراد یچ دروم رد امش ؟ نم ندید ؟! دیشخبب -

هب و تفرگ و ساالر تسد نوا و دایب هک مدز هراشا نیلیآ هب و مدرک اه هچب هب ور یدج راب نیا
. نتشادرب مدق متمس

. مسانش یمن ور اقآ نیا نم ، اه هچب میرب -

. مشب مادص ندیزرل عنام منهد بآ نداد نییاپ اب مدرک یعس و واال هب مدرک ور دعب

؟! دینک یم هاگن یچ هب نیداتسیا ! هگید میرب ... هگید یکی اب و نم بانج نیتفرگ هابتشا مه امش -

. دندرک یم هاگن واال و نم هب نتشاد زونه اما ، ندموا مرانک عیرس ود ره اه هچب

. هگید یاال -



. مداد له ولج هب ور اه نوا تسد اب دعب

! میرب -

ردقچ منود یم مدوخ هک یا هفایق نوا هب طقف و دنسرپب یلا وس نتسنوت یمن ماه هچب
هک مرب نوشرس تشپ مدموا منم و نداتفا هار ود ره . دندرک یم هاگن طقف مدوب هدش کانتشحو

. دش عنام واال یادص

! دینکن رارف متسد زا هگید هک تسه مساوح ؛ دنمهرف مناخ مراد راک امش اب ًادعب نم -

. متفرگ شتمس هب ور ما هراشا تشگنا و متشگرب شتمس هب صرح اب

. دیشاب نوتندز فرح بظاوم ًافطل ! مسانش یمن ور امش ًال صا نم ؟! یچ -

شتسد یوت ، مدوب هتفرگ واال تمس هب هک و متسد و مفرط دموا ، هتفر باال مادص دید هک ساالر
. تفرگ

! نزرل یم نراد تاه تسد ارچ !؟ هدش یچ -

. متشادرب مدق نومدوخ زیم تمس هب و مدیشک و دوب متسد یوت هک ور شتسد

. نتسه اهنت ردام میرب ؛ تسین یزیچ -

اجک زا واال ! یاو یاو . مدز یم ادص ور ادخ شا همه ! راب هی نیمه طقف ، سرب مداد هب ! ایادخ
هگا مگب یچ هک مدیشک یم هشقن متشاد روط نیمه ؟ مزیرب مرس وت یکاخ هچ حاال ؟! دش شادیپ

. مدیسر زیم هب هک دندیسرپ لا وس مزا نیلیآ ای ساالر

دوب مولعم . ندزن یفرح چیه ، زیم هب ندیسر ریسم وت اه هچب هک تشاد تسود و نم ادخ ردقچ
منوتب شتقو هب ات منک لر تنک و مدوخ هکنیا زج هب متشادن یا هراچ چیه ؛ ندرک کش مه اه هچب

هاگن هی هدوب ام بظاوم ، دوب مولعم هک ردام ، متسشن یلدنص ور هک نیمه . منزب فرح اه هچب اب
. تخادنا متمس هب نارگن

هچب و مدرک هدافتسا تصرف زا منم ؛ دش شخپ اه هچب هق عال دروم گنهآ یادص عقوم نیمه وت
. مدرک ندیصقر هب قیوشت ور اه

؟! دینیشب تسین فیح ، یسورع نیدموا ، نیصقرب دیرب -

؛ مدیرخ یم تقو مدوخ یارب دیاب . مداد له ولج هب ، دوب مابل ور هک یکروز هدنخبل اب ور اه هچب
. تفرگ و متسد ینارگن اب اه هچب نتفر زا دعب ردام

! هک یدوب بوخ اه هچب شیپ یتفر یم یتشاد ؟ هدش دوبک تگنر ارچ آال؟ هدش یچ -



یور هک دوب یتبیصم هچ نیا ؛ مداد راشف مه هب و ماه مشچ و متفرگ ماه تسد ات ود نیب و مرس
؟! دش راوه مرس

. هداتفا مراشف منک رکف ، تسین بوخ ًال صا ملا ح ؛ مدید ور واال ... نیسرپن یاو -

. هنک یم هاگن فارطا هب هک دوب صخشم و دش دنلب ردام بجعتم یادص

؟ دوب اجک واال -

. مدش هریخ ردام بجعتم ی هرهچ هب لا ح یب و مدرک زاب و ماه مشچ

. هدش زبس اه هچب یولج تسرد ! هگید هنم سناش -

. تشاذگ زیم یور و تفرگ و ماه تسد هف کال راب نیا ردام

؟! ینز یم فرح یفارگلت ارچ ! رتخد نک فیرعت تسرد -

. هشابن فرشم واال زیم هب هک منیشب یروج مدرک یعس و متخادنا باال و ماه هنوش

. هدش واال نوزیوآ ، هتفیب هدوب کیدزن ، هدروخ چیپ شاپ نیلیآ ؟ مگب یچ ... یچیه -

. تخادنا اه زیم هب دعب و اه هچب هب هاگن هی لوا ردام

؟ تساجک االن واال -

. مدرگنرب تمس نوا هب هک مدرک ور مش تال تیاهن و مداد تروق و منهد بآ

. هتسشن یرخآ زیم ، نلا س هت -

اب . دش هریخ نم هب و دروآ نییاپ و شرس نوچ ؛ درکن ادیپ ور واال هک راگنا و دنوخرچ مشچ ردام
. متفرگ زاگ و مبل سرت

؟ منک راکیچ حاال -

. تفرگ متمس هب و تشادرب زیم یور زا یبآ ناویل نوج ردام

ور وت دعب ؛ هدرک کش شتهابش و ساالر ًاصوصخم ، اه هچب ندید اب ًامتح ؟ ینک راکیچ یاوخ یم -
. هدیمهف و زیچ همه ، هدید

. دیزرل یم تدش هب متسد ؛ متفرگ ردام تسد زا و بآ ناویل و مداد نوکت و مرس سرت اب

. منک رارف شتسد زا هگید هراذ یمن هک درک مدیدهت هزات ، هرآ -



. مروخب هک دروآ باال و نوا و تشاذگ مدوب هتفرگ شاهاب ور ناویل هک متسد یور و شتسد ردام

. نشب هجوتم اه هچب هک هدزن تهب یتشرد فرح اه هچب ولج هبوخ زاب -

. مدیشک بقع و مرس و مدروخ ور بآ زا پولق دنچ

. میر یم دوز حبص ادرف ؛ هسرب نومهب شتسد مراذ یمن نم اما هرآ -

. مدشن شراک نیا لیلد هجوتم ًال صا نم و دیشک مهوت ور شاه مخا ردام

فرح شاهاب دیاب ؛ یشاب هراچ رکف هب هرتهب ؟ ینک رارف شتسد زا ینوت یمن هگید هک ینود یم -
هچب نهد زور هی هساو ، ینک رنه یلیخ وت . ندرک کش ، دز یم داد نوشفایق نیلیآ ور ساالر . ینزب
هگید ، یرب اجره واال دعب . یدیدن و تدوخ هفایق نوچ ، ندزن یفرح هگا مه االن ؛ یدینبب و تاه

. هنک یم تادیپ

تسد متساوخ یمن یلو دوب هدش شادیپ اجک زا یزابجل نیا منود یمن ؛ مداد نوکت و مرس ممصم
. هسرب مهب واال

شاهاب هاگشناد وت ًال بق هگب ، تفرگ و مغارس یک ره مگیم هدیپس هب ؛ هنک مادیپ مراذ یمن -
. مرادن شزا یسردآ ، مدش تسود

. درک مخ هدیسرت ِنم تمس هب و شرس یدج ردام

نوکت اه نیا هدیپس هنوخ رد زا ادرف واال ینود یم بوخ تدوخ ؟! یچ هدیپس هداوناخ سپ -
و. تیگدنز لک یدب حیضوت نوشارب ینیشب هک هش یمن . هروخ یمن

. مدرک توف نوریب هب و مسفن و متسب و ماه مشچ صرح اب و هف کال

. هرادرب ماه هچب و نم رس زا تسد هک منز یم فرح شاهاب مریم ًال صا هشاب -

! دایم رد واال فرط االن ارچ مدیمهف یمن ؛ داد نوکت مارب یرس فسأت اب ردام

هار ادص ورس تاه هچب شیپ هک هدرک ییاقآ یلیخ ادخ هب ؟! یدش هاوخ دوخ ردق نیا ارچ آال -
. هتخادنن

. مدرک یم یلا خ و مدوخ هنرگو متشاد شیارآ فیح ؛ مدروآ رد مدوخ زا هیرگ تلا ح

. دینکن یلا خ و ملد وت ردق نیا ادخ ور وت ؛ منود یم مدوخ -

اب مدوخ هک دز یم ییاه فرح هی نوچ ؛ دوب هتسب نم نداد هتکس هب تمه رمک زورما راگنا ردام
. دش یم یلا خ ملد یوت نوشهب ندرک رکف



یردپ یب اما نتشاد ردپ اه لا  س نیا وت دنمهفب اه هچب هگا ، یدرک و شرکف ! رانک هب انیا همه حاال -
هساو هگا ؟ هشیم یچ ندیشک

؟ یچ ، دننک باختنا ور واال ناوخب یگدنز

. مریگب ور مرشت و تینابصع یولج متسنوتن راب نیا

شا همه  امش اما دزن یفرح واال ؛ مزیرب مرس هب دیاب یکاخ هچ منیبب نیراذب مکی ادخ ور وت یاو -
. دینک یم تساوخزاب نم و نیراد

. تشاذگ شتسد یور تسد و تسشن فاص ردام

. مگیم و دایب شیپ هنکمم هک یتاقافتا همه مراد نم -

. مداد نوکت رس صرح اب

مدرک اشاح یتح نم ؟ منزب فرح تاهاب ماوخ یم  مگب مرب ؟ منک راکیچ نم االن ، امش اب قح هشاب -
نوا و. مسانش یم هک

. تشادرب زیخ متمس هب صرح اب و دش درگ ردام یاه مشچ مفرح نیا اب

و تدوخ راک هک یروجنیا ! هک ًاعقاو آال ؟ یدوب فرط هلا س ود هچب اب ؟! یدرک اشاح ؟! یچ ینعی -
! نوتمسانش یمن نم ! هدروآ مه یحیجوت هچ ! یدرک رتدب

. مدرک توف نوریب هب و مسفن و مداد راشف مه یور و ماه مشچ

زا ، متشاد یا هراچ . مدوب روبجم عقوم نوا اما مدرک دب واال و ماه هچب قح رد منود یم مدوخ -
؟ ومع تسد

دوب نکمم مه تومع هزات ؛ دایبرد شردپ ور وت تسنوت یم ، هدش ردپ دیمهف یم واال هگا یلو -
. هشاب هتشادن تیراک هگید

. مدز رخآ میس هب هگید ردام فرح نیا اب

ور وت تسنوت یم واال ًال صا ؟ دوب نوملا س دنچ نم و واال هگم عقوم نوا ؟! نیگ یم یچ ردام -
وت شمه میگدنز متشاد تسود نم یراگنا ! مه امش دینز یم اه فرح هچ ؟! دایبرد شردپ

! هرذگب سرت و سرتسا

. یدرک تیامح نم زا مه امش دوخ ینامز هی مگب و متسیاب ردام یور وت تساوخ یمن ملد ًال صا
ود و ماب هی ، دوب هدش ردام ًاعقاو ؟! تفگ یم نم هب تشاد هک ، دوب یچ شاه فرح نیا االن اما

! اوه



فرط هی زا . دش یم هدیبوک مرس وت یروجدب گنهآ یادص ؛ متشادن ور یسورع ی هلصوح ًال صا
. مدرک ردام هب ور مدش یم دنلب هک روط نومه ! محور ناهوس ، دوب هدش مه ردام

. هریم رژه مباصعا ور یروجدب ادص و رس ؛ طایح وت مکی مرب نم -

. تشادنرب شاه فرح رس زا تسد مه لا ح نومه وت

ور واال هتبلا و اه هچب ینوتب یرکفمه اب دیاش یروجنیا . نزب فرح مکی واال اب ورب مرظن هب -
. ینک دعاقتم

. مدش مخ شتمس هب و متشاذگ زیم یور ور ماه تشگنا صرح اب

؟! نوتنوخ وت نیداد اج نم و هک نیدوبن امش هگم نیتسه یفرط مودک امش بشما مناخ ردام -
! هک نیتسه هجوتم . نوتافرح اب دینک یم یلا خ نم و تشپ ًامسر نیراد ؟ هدرک رییغت یزیچ حاال

. دشن فیطل شمکحم هاگن نوا زا یا هرذ و تخادنا باال یا هنوش ردام

هک هنرگو . یدب یچ ینودب ور واال باوج ًادعب ماوخ یم ، منز یم یفرح هگا نم آال؟ یگیم یچ -
ات یتح ! ور وت هنک تیذا داوخب ای هنزب یدایز فرح داوخب هگا ، متسیا یم واال یور وت مدوخ

غورد هی یاوخب هکنیا زا لبق ، نزب فرح شاهاب ورب ، هنیا نم فرح یلو مریم شیپ مه تق طال
. میدب ای یدب اه هچب هب هگید

. مدرک یم سح مدوخ یور ور یهاگن ینیگنس هک دوب بلا ج ؛ مداتسیا فاص هرابود بارخ لا ح اب

. ملصعتسم لا س هدجیه نیا ی هزادنا بشما نم ادخب . دیگن مهب یروطنیا یلو ؛ امش اب قح هشاب -
. دندرک یم ماگن یروج هی نیلیآ و ساالر هک مدش یلا ح هچ دینود یمن

. هنک ممورآ درک یعس و دز یدنخبل راب نیا ردام

ینزب فرح اه هچب اب ییاهنت مراذ یم نم هگم . شابن اه هچب تحاران آال؛ هکاپ نوشلد اه هچب -
؟ یریگب و نییاپ تسد یاوخب هک

فرح تقو ًال عف . درک یم راک رتهب مرکف مکی دیاش ؛ هروخب مرس هب هک تساوخ یم دازآ یاوه ملد
تعاس عبر هابتشا و منک دروخرب رت می مال مکی متسنوت یم شتیاهن . دوبن واال اب نداد شک و ندز

. مدز گنچ زیم یور زا و مفیک رکف نیا اب . منک ناربج و مشیپ

ًال عف . هنزب فرح نوتاهاب تصرف رس هرارق نیگب ، ندیسرپ یزیچ یلا وس ، ندموا اه هچب . مرب نم -
. دینکن شچیپ لا وس

. تفرگ متمس هب و تشادرب ور هویم بآ ماج ردام



. هداتفا تراشف ؛ روخب هویم بآ مکی شلبق یلو ورب هشاب -

. هشک یمن ملیم یزیچ اما مراد فعض منود یم -

! مدیدن ور واال ؛ مدرک دوب هتسشن واال هک یزیم هب یهاگن یمشچ ریز ، متفرگ هلصاف هک زیم زا
و رهش نیا زا بشما نیمه ، مریگب ور اه هچب تسد تسین واال ات دش یم شاک متفگ مدوخ شیپ

. دوبن شناکما هنافساتم اما منک رارف یسورع

یم شوگ ساالر فرح هب شاک ًال صا ؛ دندوب کیچوک ماه هچب هک مدید یم ور واال ینامز شاک
. متفرگ یم طالق و مدرک

یلیم چیه ًاعقاو . متشادرب ولا بلآ تبرش ناویل هی ، دوب شتسد تبرش ینیس هک راد نامهم تسد زا
منوتب هک مدروخ یم نیریش زیچ هی دیاب . مدوب هتشادرب روز هب ور مدق دنچ نیمه اما ، متشادن

. منک هیرگ نوخ مدوخ یلا بقا دب هب و مرب هار مکی

رارق بطاخم نم و هک واال یادص هک متشادرب مدق دنچ ؛ مدموا نوریب نلا س زا تسد هب ناویل
. دیسر مشوگ هب دوب هداد

! یدرکن رارف مندید اب بجع هچ -

نیا وت ردقچ . دوب هداتسیا هلصاف مدق ود اب مرس تشپ تسرد ؛ مدنودرگرب و مرس یسح یب اب
شوخ درم هی . دوبن یربخ زارد دق اب رغ ال ، ناوجون رسپ نوا زا هگید ! دوب هدرک رییغت اه لا س
جاودزا مه اب نس نیا وت شاک . دروخ یم لق ملد هت یزیچ هی ؛ دوب هداتسیا مولج یلکیه و هفایق

اه هچب هگا ! دوب دنب ماه هچب سفن هب مسفن نم هن اما دوبن راک رد یا هتشذگ شاک ! میدرک یم
. مدوب هدرم میسک یب و هصغ زا هعفد دص حاال ات دیاش الل منوبز ندوبن

! دنمهرف مناخ ، مدش مومت -

! داتفا یمن شنوبز زا دنمهرف مناخ یه ، هداد یریگ هچ ! روعشیب ها

زج هب نیرادن یفرح هگا ! نیتخانش تسرد ؛ متسه دنمهرف الن درا رتخد ، دنمهرف آال مناخ نم -
. نیراذب ماهنت ًافطل ، نتفگ دنمهرف مناخ

. هشن کیدزن مهب شاک ؛ تخیر ورف هنیس یوت مبلق هک دموا ولج و دیشک شبل رانک هب یتسد واال

یاه هچب ، اه هچب وگب طقف ؛ منک خلت تنهد هب ور یسورع داوخ یمن ملد اما مراد دایز هک فرح -
؟ نتسه وت و نم

شهب هنرگو دنوسرت یمن هدنیآ زا و نم ردق نیا ، داد یمن مهب نادجو باذغ همه نیا ردام شاک
. نتسین وت یاه هچب هن متفگ یم



یا هگید تمس چیه ، یتسه کیرش نوشندروآ دوجو هب یوت ، طقف وت ؛ نتسه نم یاه هچب ، هرآ -
. یتسه ماه هچب ی هراکچیه وت ینودب هک مگیم مراد حاال زا . یرادن

. دوب صخشم شتروص مامت زا یتحاران ؛ دیشک شتروص هب یتسد و دز یخلت دنخبل واال

نم رصقم ، مراک چیه نم هکنیا دروم رد ؛ متسه اه هچب ردپ نم هک یدرکن راکنا رکش ور ادخ زاب -
اه نوا ندیشک دق ، نوشندش گرزب ، منیبب و ماه هچب نم یتساوخن وت ! یتسه وت رصقم ، متسین

. راین رد مبیرغ نم هنن یدوخ یب سپ ؛ منیبب ور

! هنودب رصقم ور نم متشادن تسود ؛ متفرگ شیتآ ًامسر شفرح نیا اب

! دنمهرف یاقآ نیتسه بناج هب قح ردق نیا متسنود یمن ! بلا ج هچ -

. درب یمن باال ور شادص ًال صا یلو هتحاران و یبصع دوب صخشم

و تغارس مدیسر هک یسکره هب ؛ مدرگن تلا بند هک دنومن ییاج لا س همه نیا آال؟ مشابن ارچ -
هتسد اتود منوا ، مراد هچب ممهفب یتشاذن لا س هدجیه بصم ال د ؟ متسه رصقم نم حاال . متفرگ

! لگ

. متشاذگ مینوشیپ یور و مدروآ باال و متسد یگف کال اب

. دعب هساو راذب . مینزب فرح اجنیا داوخ یمن ملد مه االن واال؛ متسین نم رصقم -

. درک ملع دق مولج هرابود و دموین هاتوک واال یلو

هیاس لثم حاال زا ؛ یدنوخ روک اما ؟! ینک رارف هرابود ماه هچب اب حبص وت هک دعب هساو مراذب -
. یشکب هگید یا هشقن یاوخب زاب هکنیا هب هچ ؛ یریگب هلصاف مدق هی مرار یمن . متسه تلا بند

. مدش هریخ شهب رشت اب و دش درگ ماه مشچ

. تسین راک وت یرارف هگید ، عمج نوتلا یخ ! دنمهرف یاقآ ؟! یدرک ضرف یچ نم و وت -

عمج و مدوخ مکی ؛ ممهفب و شلا ح ات مراد رهوش ای متسین شنز ًال ثم هک هنک رکف تساوخ یم ملد
. مدرک روج و

. مریگب هزاجا دیاب رهش نیا وت مندنوم هساو نم -

. دش رمک هب تسد و تسشن شاه بل یور یکانتشحو زرط هب دنخزوپ

؟ ترهوش زا ًامتح ! یریگب هزاجا -

. متفرگ مدوخ هب یدرسنوخ ی هفایق و متخادنا باال یا هنوش



؟ هنک یم یقرف امش هساو حاال… -

. دروآ نوبز هب ور شینورد تیعقاو خالف یزیچ یلو دوب هدش خرس شاه مشچ

. میراد راک مه اب ام ؛ ریگب ندنوم هزاجا طقف ! تسین مهم -

. منک نوهنپ ور مصرح ات مدیشک دنبب یاه سفن

یرتشم هگا هک مراد هنوخراک و کلم رادقم هی هک نیتسه نایرج رد ؛ مراد راک مه مدوخ ، هلب -
. منومب هک نداد هزاجا هگا هتبلا ؛ منومب اجنیا تدم هی ماوخ یم هک حاال ؟! مشورفب تشاد

. داد نوکت و شرس دنت دنت یصرح تلا ح هی اب واال

ادخ ؛ مشیم انشآ رتشیب مرتخد و رسپ اب منم ، یشاب تک ال ما شورف لا بند ًال عف هک نیمه ! هبوخ -
. دننومب نم شیپ حاال ، ندوب وت شیپ لا س هدجه ؟ یدید هچ ور

رطاخب تسنود یمن ! دوب هتشاذگ تسد ، دندوب ماه هچب هک مفعض هطقن ور تفاثک روعشیب ! یاو
. مرذگب مه دنمهرف نادناخ لک ور زا چیه هک شدوخ ور زا مرضاح اه هچب

. مدز شا هنیس هب تشم اب و مدرب شروی شفرط هب ؛ مدوب هدش هنووید

. مرایمرد تداوناخ لک و تدوخ راگزور زا رامد ینک دیدهت اه هچب اب و نم هگید هراب هی طقف -
؟ یدیمهف ، مشک یم و تلتاق ردپ نوا همه زا لوا

رطاخ هب نیا دوجو اب . متشاد یمنرب ندز تشم زا تسد نم و درک یم مهاگن طقف بجعت اب واال
. داد منوکت و تفرگ و متسد ود یلو دوب هدش کشخ مفرح

؟ هتشک و یک مردپ ؟! یراد ما هداوناخ  هب راکیچ ؟! یگیم یچ -

. دنتخیر یم نوریب تاالر، لک دوبن دنلب کیزوم یادص هگا هک مدز غیج یروط

. مدرک رارف یه ، دیدرک مدیدهت سب زا مدش هتسخ هگید ؛ دیرادرب مرس زا تسد … نک ملو -

سکعرب و منز یم فرح یچ ی هرابرد مراد تسنود یمن ًال صا ، دوب هدش تشرد شاه مشچ واال
. دیسرپ یم ور شاه لا وس مورآ نم دنلب یادص

؟ یدرک رارف یه یک یاه دیدهت تسد زا آال -

نیرخآ هیرگ اب ؟ اجک واال روز و اجک نم روز اما مرایب نوریب شتسد زا و ماه تسد ات مدرک ال قت
. مرب بقع هک مدز و مروز

. ماه مخز ور وشن مخز هگید وت ؛ مریمب مدوخ درد اب راذب ! نک ملو -



. دیبسچ و نم یاه تسد رت مکحم و دیشک مهوت ور شاه مخا راب نیا واال

! هش یمن یروط نیا -

. مدرک دنلب و مادص غیج غیج اب هرابود هک درب شدوخ لا بند و دیشک و متسد

. نک ملو ؟ میرب یم اجک -

. مدش یم هدیشک شلا بند ًابیرقت منم و تشادرب نلا س تمس هب ور دنلب یاه مدق کیش یلیخ واال

یم فیرعت یباسح تسرد مارب مینیشب اج هی نوریب میرب یشوپ یم سابل امش ، نلا س وت مریم -
. ینک

متساوخ یمن ؛ هنک مهاگن مخا اب و هتسیاب دش روبجم هک مداد راشف نیمز یور مکحم و یاهاپ
. شننیبب اه هچب

. هتحاران شبلق ردام ؛ نشیم منارگن اه هچب االن ، ادرف راذب ؟ ادرف یتفگن هگم -

. دز یم نوبز مخز هک دوب یبصع یلیخ راگنا واال

! یدش راد ردام یک زا ؟ هیک تردام -

. مرایب نوریب شتسد زا و متسد هک مدرک ال قت هرابود

. مدرک رارف ترامع زا ندش هتشک سرت زا هک یزور نومه زا -

. درک همزمز یا الاالهللا  بل ریز و دیشک شتروص هب شتسد ، شدازآ تسد اب واال

یمن تلو هیچ نتشک نیا هیضق ینکن فیرعت ات شوپب سابل ورب ؛ منک یم هتکس ادرف ات نم آال -
. میرب وش هدامآ ورب بوخ مناخ هی لثم سپ … منک

. متفرن و مدرک ال قت هک متشکب تمس نوا هب تساوخ

. ادرف راذب ؛ دننک یم کش االن اه هچب ! یتسین هجوتم ارچ -

. تخادنا باال رس و درک « یچن »

. هش یمن -

. درک لو و متسد راب نیا و داتسیا رد رانک ؛ میتشگرب نلا س هب و دیشک و متسد

. ایب دوز ؛ متسه ترظتنم اجنیا ورب -



. مدز مینوشیپ هب تسد اب

؟! اه هچب هب مگب یچ نم اباب ؟! یرایم رد یزاب جل ارچ -

تمس نوا هب تساوخ و دز رانک و نم هک تفر یم فعض شلد اه هچب مسا متفگ اب راب اه راگنا
. هرب

. مگیم نوشهب مریم مدوخ شوپب سابل ورب وت -

. هرن هک مدز لا ب لا ب و مدیرپ شولج

. تنوج هب هتفا یم دگل و تشم اب طقف ساالر ؟! یگب یچ ، یاو ، یاو -

. دموین هاتوک شفرح زا فرش یب اما تسشن شبل ور یوحم دنخبل هظحل هی مفرح نیا اب

. منک یم یفرعم و مدوخ لوا ؟ منوج هب هتفیب ارچ -

. مداد راشف مه هب و ماه نودند صرح اب و مدرک تشم متروص فرط ود و ماه تسد

. هدیم و مباوج یچ نیا ! مگیم یچ نم ، هنک تتنعل ادخ -

. داد له نکتخر تمس هب و تشاذگ ما هنوش یور و شتسد واال

. مایب مگب اه هچب و مناخ نوا هب مرب منم آال، ورب -

. مداتسیا شولج و متفر شتمس هب عیرس هک هتفرگ هلصاف مزا مدق ود

. مدب حیضوت نوشهب ، مرب لوا مدوخ راذب ! ادخ ور وت ورن -

. هدب مله تساوخ هرابود و دیشک « یفوپ » واال

. دننک یم تچیپ لا وس االن , هش یمن -

. دز مرس هب یرکف هظحل هی و مدیشک یقیمع سفن

. میرب مه اب راذب سپ -

. دش درگ اج رد واال یاه مشچ

؟ ینک یفرعم نوشهب یتبسن هچ هب و نم یاوخ یم -

. مداد نوکت یرس

. یتسه ومع مرسپ مگیم -



شرس تسپ تفرگ منم تسد و تشادرب مدق تمس نوا هب هک دش یضار مباوج زا واال ایوگ
. دیشک

. میرب هشاب -

نیا اه هچب هک مدیسرت یم نم یلو منک رارف دیسرت یم راگنا ؛ دوب هتفرگ و متسد مکحم واال
. ننکب دب رکف و ننیبب ور هنحص

. دننیب یم اه هچب االن ؛ نک لو و متسد -

هک زیم هب ! دوب مرگ شتسد ردقچ . مدیشک نوریب شتسد زا و متسد مورآ ، درک زاب هک و شتسد
. درک سالم دنلب واال مدیسر

رظتنم ، نم هب هریخ دعب ؛ نداد ور واال سالم باوج مه اب ود ره و ندش دنلب شاپ یولج اه هچب
. متفرگ شتمس هب و متسد و مدز واال یور هب یصرح دنخبل . منک یفرعم ور واال نم هک دندنوم

. نتسه مومعرسپ ، دنمهرف یاقآ نوشیا -

. دموا ولج نیلیآ دعب و داد تسد شاهاب ساالر لوا ؛ ندرک یم شهاگن بجعت اب ود ره اه هچب
واال هب و دز لغب هب و شاه تسد دنخبل اب ساالر . درک شاهاب یکیلع سالم اج نومه زا مه ردام

. دش هریخ

یتح ! میتسه هگیدمه هیبش امش و نم ردقچ ، مگیم شا همه مدید ور امش یتقو زا ، دینک رواب -
؟ ام هب نیدرکن یفرعم و نوشیا لوا نومه ارچ ناج آال یلو . متفگ مه نیلیآ هب

ردقچ دیمهف شدوخ منک رکف هک متفر شهب مفرح ندز لبق یا هرغ مشچ ساالر! تسد زا ادخ یا
. مدش یصرح شتسد زا

. منک یفرعم و نوشیا متشادن تسود نم ، دوب ام نیب یترودک هی نوچ -

. داتسیا ساالر رانک ، دموا ولج و داد باال و شاه وربا نیلیآ

؟ یترودک هچ -

. نوشهب مدیپوت رایتخا یب هک ندروآ رد و مرفک هگید

؟! هندیسرپ لا وس تقو االن -

. تفر ساالر تشپ مورآ و تفرگ زاگ و شبل نیلیآ

. دوبن مساوح دیشخبب -



قح زا . داد یم مهب تشاد شحف یتشم شلد وت ًامتح ؛ درک یم اه هچب هب هاگن قشع اب واال
هاگن هک نیا یارب . هرادنرب ینتشاد تسود و باذج یاهولقود نیا زا مشچ تشاد قح واال میرذگن

. مدرک ردام هب ور عیرس داین رظن هب یداعریغ دایز واال

. مینک تبحص مکی نوماه هداوناخ ی هرابرد میاوخ یم ، دنمهرف یاقآ و نم هزاجا اب ردام -

! تساوخ یم ور نیمه هک منود یم ؛ داد نوکت یرس یلا حشوخ اب ردام

. تساه هچب هب مساوح منم ؛ مزیزع هشاب -

؟ یایم دوز : نتفگ نامز مه نیلیآ و ساالر

. مدیرپ یم نوشهب زاب ًامتح داد یم مدوخ هب ور هزاجا هگا ؛ داد باوج واال نم یاج هب

. دیرب مناخ جاح اب امش ، میایب میدیسرن هگا ؛ هشکب لوط مکی دیاش -

هدش ساسح مدوب هتفگ هک یتروردک نوا رس راگنا ؛ دنودرگرب مفرط هب و شتروص مخا اب ساالر
. دندوب

. دینک تبحص مهاب هشیم مه ادرف ، تسین بجاو هگا نوتندرک تبحص حاال -

. درک دییات دوب هدموا رد ساالر تشپ زا هک مه نیلیآ شدنب تشپ

. دینک تبحص ادرف ؛ مقفاوم منم -

نوشردپ اب نم ، ندیمن هزاجا ، مدرک یم یهن و رما نوشهب زورید ات هک هچب ات ود نیبب ! ادخ یا
. هنوشردپ واال نرادن ربخ هک اه هچب آال؟! یگیم یچ ! مرب نوریب

. دیشاب هتشادن تسه دنمهرف یاقآ اب نم ندز فرح تقو یک هکنیا هب یراک امش -

. تفرگ و نم فرح لا بند ردام

. دنراد راک نوتردام االن ؛ دیشاب نم بظاوم امش ، ردام هرآ -

. درک هاگن نوج ردام هب روخلد و تخادنا باال وربا ساالر

؟ تسادخ یاهزور زا یکی مه ادرف نیتفگ یم هک نیدوبن امش هگم ؟! میتشاد نوج ردام -

شاج االن ارچ هک هدش یبصع مه ، شاه هچب زا هرب یم تذل هراد مه ، دوب مولعم واال هفایق زا
! دینکن مادنا ضرع نم هساو ، اه هلغج منوتردپ نم ، هگب هنوچیپب ور اه هچب شوگ تسین

. مریگ یمن و نوتردام تقو دایز ؛ میدموا مه ام ، نیروخب و نوتماش امش ات -



. دیرپ طسو هتسشن دوخن لثم نیلیآ

. متسه منامام هارمه اج همه و هشیمه نم یلو دیشخبب -

. داد نوکت یرس و درک ساالر هب ور دعب

. مریم نامام هارمه منم ، شاب نوج ردام بظاوم امش ناج ساالر -

هجوتم هک یروط . دوب هتفرگ شا هدنخ ، نراد و نم یاوه یروطچ اه هچب دید یم هکنیا زا واال
. درک همزمز مشوگ رانک ، دنشن

آال! نتسه ییارونوج هچ اه نیا -

. شاباب هب یلبع ، هریم شمخت هب هرت : متفگ بل ریز منم

. درک هیقب هب ور بوخ لا ح هی اب و دش زاب ششوگ انب ات ششین ، مفرح نیا اب

، دینک مناخ جاح کمک . میرب مهاب همه ، دیش دنلب ، دیشاب نوتردام هارمه نیراد تسود هک حاال -
. متسه رظتنم نیشام وت نم

. مدیپوت نوشود ره هب ، دش رود زیم زا واال هک نیمه

دیاب ، دیسر یک ره ولج ینعی ؟! نید یم صرح ردق نیا و نم ارچ ؟! نیش یمن مدآ امش ارچ -
؟! دیدب نوشن و نوتدوخ

. مدرک ترپ ساالر یولج و نیشام دیلک و مدرک زاب و مفیک صرح اب

. مایب ات هنوخ نیر یم نوجردام اب ، دش مومت یسورع ! شریگب -

مه یلک . مداد ور مدوب هدیرخ شارب هک یا هکس ؛ متفر هدیپس فرط هب و متفرگ و مفیک دعب
متفگ . نتسه ردام و اه هچب یلو نوریب مریم مراد ، هدموا شیپ یراک هی هک مدرک یهاوخ ترذعم

. هشاب اه نوا هب نوشساوح هگب مه نوج ارذع هب

هب . درک یمن ملو ، دروآ یمن رد ور هیضق یوت هت ات هنرگو هنک تساوخزاب و نم ، دوبن شاج هدیپس
رگا ؛ ندرک یم مهاگن یکنوخ اه هچب زونه . مدموا نوریب و مدیشوپ وتنام و متفر تاالر نکتخر

. درک یم ماهاب یباسح ثحب و رج هی ًامتح تشاد یا هراچ ساالر

. مدیشک یدنلب « نیه » و مدیسرت هظحل هی ؛ دموا رد مور هبور ردام ، مدموا نوریب هک نکتخر زا

و! نم یدنوسرت ؛ ردام یاو -

. تفرگ ور موزاب و درک یمورآ ی هدنخ ردام



شیقاب ؛ مگب تهب دیفم و رصتخم ور یفرح هی یریم یراد هک حاال طقف ! رتخد یچ هساو سرت -
. یتشگرب یتقو هنومب

. مدش هریخ شهب یواکجنک و بجعت اب ؛ داتسیا دعب و دیشک یا هشوگ هی و نم

؟ دیگب نیاوخ یم و یچ -

. دش هریخ ماه مشچ هب میقتسم و داد تروق و شنهد بآ رخآ ؛ درک اپ نوا و اپ نیا مکی ردام

. هتشاد و تاه هچب و وت یاوه رودارود تردپ تدم نیا وت شتسار -

. مدرک شومارف مه ور واال یتح یا هظحل یارب و دش درگ ماه مشچ شفرح اب

. دینک رارکت و نوتفرح هگید راب هی ؟! یچ -

! دوب هتشاد هگن یفخم نم زا ور یمهم یلیخ عوضوم ! تشاد قح ؛ دوب هف کال راگنا ردام

هگید ، دش مورآ هک عاضوا ، هیلا س دنچ طقف ؛ هراد ربخ زیچ همه زا تردپ ! متفگ یچ یدینش -
. دیسرپ یم ور اه هچب و وت لا ح ینفلت

یتخس هب و دوب هدش کشخ منهد بآ داد یم تسد مهب هک یبیجع یاه سح و بجعت زا
. مدرک یم تبحص

؟ هدش مورآ عاضوا هک هلا س دنچ ینعی -

. دش یمن نیا زا رت تشرد ماه مشچ دز ردام هک یفرح اب

. هشیم یلا س هدزناپ -

نوچ دیاش ! مدوب هدرکن بجعت ردق نیا مه واال ندید عقوم یتح ؛ دوب هتفر لیلحت می ژ رنا مامت
... متشاد ور شراظتنا

؟ یتفگن مهب حاال ات ارچ -

. تخادنا باال یا هنوش ردام

. دایب تلا بند دیاب ، داوخ یم ور وت ًاعقاو واال هگا هک دوب نیا شرظن تردپ نوچ -

زا و نم شرطاخ هب مردپ یتح ؟ نتسنود یم دایب نم لا بند هک نیا هب روبجم ور واال همه ارچ
! هدرک مورحم شدوخ نتشاد

؟ تشادن نم زا ینوشن چیه یتقو ؟! ملا بند دموا یم یروطچ -



. هنک مورآ و نم درک یعس و تشاذگ موزاب یور و شتسد ردام

. یسرپب تردپ زا شتقو هب دیاب ؛ منود یمن هگید و نیا -

. متشاذگ مه یور و ماه مشچ هظحل دنچ و مداد نوکت یرس

. روطنیمه مه امش اب هتبلا ؛ منک فاص دیاب اه یلیخ اب باتک باسح نم یراگنا ، هشاب -

. تشاذگ ما هنوگ یور یا هسوب و باال دیشک و شدوخ ردام

. مدزن یفرح حاال ات تدوخ رطاخ هب نم ؛ شابن تحاران نم زا آال -

! مشن مورآ اه زیچ نیا اب هک مدوب تحاران و هکش یردق نوا نم یلو

و نوا زا یربخ یب ًال صا ... مردپ زا یرود ؟! نیدیدن و مندروخ هصغ ینعی ؟! مدوخ رطاخب -
! مدیشک یم باذع ردقچ هک ؟ یدیدن

! شمنیبب تحاران دموا یمن ملد یتح نم و دش نیگمغ ردام تروص

. دوب هتفرگ لوق مزا تردپ اما مدید ادخب ، مدید -

. مدرک دنلب رس باالی هب و متسد

؟ نم هب نیتفگن زونه هک هدنوم یزیچ هگید ، نم هب هدب ربص ایادخ -

. تخادنا باال رس تحاران ردام

. دوب نیمه ، هن -

. تسشن مبل یور یدنخزوپ رایتخا یب

. مرب نم ! هدوب تیمها یب مه ردقچ -

. تسشن مدنخزوپ یور ردام نیگمغ هاگن

هداوناخ هی تاه هچب و تدوخ هک هدیسر شتقو هگید ؛ ایب هار ترهوش اب آال . تهارمه هب ادخ -
. نیشب

. متخادنا ما هنوش یور و مفیک دنب صرح اب

؟ ردام هرآ ! رپ همه ، چیه میسک یب و یتخبدب ، چیه نم رمع ینعی ؟ ینوسآ نیمه هب -

تاالر زا ، درخ یباصعا اب . هنزب هک تشادن یفرح هتبلا ؛ تفگن یفرح هگید و درک مهاگن طقف ردام



شرکف اما دوب تاالر یجورخ برد هب شهاگن ؛ دوب هتسشن نیشام وت تاالر یولج واال . متفر نوریب
. دوب هتفرگ شنهد ولج و هدرک تشم و شتسد نوچ . دوب یا هگید یاج

. دش هدایپ نیشام زا و دموا شدوخ هب عیرس ، دید هک و نم

! یدموا اهنت ؟ دش یچ -

. متشادرب شنیشام تمس هب ور ممکحم یاه مدق

. ندرکن ضارتعا هگید ؛ مدز فرح نوشاهاب -

. ندرک بآ واال لد یوت دنق زاب راگنا اه هچب مسا ندروآ اب

؟! ییاهنت ینک گرزب یتسنوت یروطچ ور ات ود نیا ییادخ -

. داد یم یتخبدب و رهز ی هزم منهد نم اما

! بیرغ رهش وت اهنت و کت ! یسک یب و یتخبدب اب -

. درک زاب مارب و رد طقف و دزن یفرح هگید واال

. میرب دنبب و تدنبرمک -

. مسرپب ور ملا وس ات هنیشب نومرف تشپ و هنزب رود ور نیشام هک مدنوم رظتنم

؟ میرب اجک هرارق االن -

. تسب ور شدنبرمک و درب تسد

. تدوخ ی هنوخ میر یم ؛ میر یمن یرود یاج ، شابن تحاران -

اب ماوخب هک دوب هدنومن مارب ردام یاه فرح اب یناوت هگید اما هگیم ور هنوخ مودک متسنود یم
. منک تفلا خم واال

ادخ حاال ات هک روط نیمه . مدرپس ادخ تسد و مدوخ ملد وت ؛ مداد نوکت دییات هساو و مرس طقف
. مدوب هدرک سح ور ادخ میگدنز زا هظحل ره وت ، دوب ماهاب

دیمهف واال منک رکف ؛ مدنوبسچ نیشام هشیش هب و مرس نم ینعی ؛ میدرک توکس ود ره هنوخ ات
االن

. مرادن و ندرک خیبوت یتح ای ندرک لا وس ، ندز فرح هلصوح

. درب لخاد و نیشام و درک زاب و رد تومیر اب ، میدیسر هک نیمه



. مینزب دیاب فرح یلک بشما هک وش هدایپ ؛ میدیسر امرفب -

دش هدایپ مه واال . مدش هدایپ و مدرک زاب و رد شاج هب ؛ مدادن شهب یباوج و مدرک ش هاگن طقف
مامت نامتخاس یامن ! دوب هدش ضوع هنوخ ردقچ . درک تکرح نامتخاس فرط هب نم زا رت ولج و

یم یگدنز شوت یسک هک دنوم یم یا هنوخ لثم ، دندوب زبسرس اه هچغاب ؛ دوب هدش دیفس گنس
. هنک

دعب ؛ درک دراو و ددع دنچ . دوب هاگتسد هی شولج ، میدیسر هک یدورو برد هب ؛ مداتفا هار شلا بند
. تخادنا دیلک و دز و شتشگنا

. مرب لخاد درک هراشا تسد اب و داتسیا بقع

. هتدوخ هنوخ ؛ امرفب -

. مدش در شرانک زا و متفرگ متشم یوت و مفیک صرح اب

. متفرگن رمیازلآ زونه ؛ همدوخ هنوخ منود یم -

. داد نوکت فسأت ی هنوشن هب یرس واال

! هدش ضوع نوماج یراگنا . یسب ور زا و تریشمش همولعم ، وت میرب ؛ رکش ور ادخ -

بل ریز . تشاذگ ماپ یولج هنونز یبط لدنص تفج هی هک مدروآ رد و ماشفک ؛ مدرک یلحم یب زاب
یربخ گنر و گنر یاهولبات و یتنس روکد و یمیدق هنوخ نوا زا ، مدش هک لخاد . مدرک رکشت

. دوب هدش ضوع یچ همه . دوبن

اب یمیدق هنوخ نوا کًال . دوب هدرک نپوا مه ور هنوخزپشآ یتح ، نویزیولت ، اه یلا ق ، ون یاه لبم
. درک مییامنهار تسد اب . نتشاد قرف مه اب نومسآ ات نیمز ، مدید یم هک هنوخ نیا

. شاجرس ایب تباصعا مکی ، منک تسرد هوهق هی مرب منم ؛ نیشب هکیچوک نلا س تمسق نوا میرب -

. متفرگ ور شتک و متشگرب شتمس هب مخا اب

. منوم یم رادیب حبص ات ، مروخب ؛ ماوخ یمن هوهق نم -

. تخود متروص هب و دیشک باال دوب هتفرگ ور شتک هک متسد زا مورآ ور شهاگن

. نک در هوهق هی اب و بشما سپ ؛ میراد نتفگ هساو فرح یلیخ وت و نم مولعم رارق زا بخ -

یم ملد ؛ تفرگ شیپ رد ور هنوخزپشآ هار ، منزب شفرح دییات یارب یفرح هشاب رظتنم هکنیا نودب
یلیخ دیاب . مایب هار شاهاب ماوخب هک دوب دوز یلیخ ، دوب دوز اما مرادنرب شزا مشچ تساوخ



. دش یم مولعم اهزیچ

ریگرد مرکف ؛ دوب هتخادنا هار ادص و رس همه نیا هک هنک یم راکیچ دوبن مولعم هنوخزپشآ وت واال
تقو چیه اما ؟ تشاد ربخ میگدنز رابخا ی همه زا ، ردپ اه لا س نیا وت ینعی . دوب ردام یاه فرح
! هسرپب مدوخ زا و ملا ح و مشیپ دایب دوب هدشن رضاح هک دوب یلکشم هچ ؟ ارچ ! هتشاذن ولج اپ

نوریب ماه تسد نیب زا و مرس تشاذگ مولج باقشب ود اب ور هویم فرظ هک واال یادص اب
. مدروآ

. مدرگرب دیاب نم ، نیشب ایب ؛ یرایب یزیچ تسین مز ال -

. تسشن لبم یور و تخادنا باال ییوربا واال

. هشکب لوط نوماه فرح یک ات تسین مولعم ؛ ینم نومهم بشما ؟! یدرگرب اجک -

. مدش دنلب اج زا بانج هب قح و متخادنا لبم یور و مفیک شفرح نیا اب

. ندرک یم نوماگن یروطچ هک یدیدن و تاه هچب راتفر و هاگن راگنا -

! هدموا شوخ شقاذم هب یلیخ نوشراک دوب صخشم ؛ دز یا ههقهق ، مفرح نیا اب

! مرتخد نیلیآ ًاصوصخم ! نراگزور یاه هلغج هچب نوا زا همولعم -

. دوبن مدوخ تسد ، تسشن ماه بل یور هک یدنخزوپ

؟! یدش لا حشوخ تاه هچب ندید زا منک رواب ینعی -

. دش هریخ مهب یدج و درک عمج ور شا هدنخ مفرح نیا اب

! لا س همه نیا زا دعب منوا ؟ هشابن لا حشوخ شاه هچب ندید زا هک هردپ مودک ؟! هیلا وس هچ نیا -

. مدرک شهاگن کش اب هظحل هی و دش درگ ماه مشچ

؟ یراد هچب هک یتشاد ربخ وت هگم -

. منیشب هک درک هراشا لبم هب تسد اب و تخادنا باال یرس

میراذب ور اه هچب ثحب ًال عف . مگب و مسح منوت یمن ... متسه یلا ح هی االن ؛ متشادن ربخ هن -
. دعب هساو

. متسشن لبم یور هرابود سپ . مدوب قفاوم مه مدوخ ؛ دوب نوا اب قح

. هشاب -



. درک هاگن متروص هب و دش مخ ولج هب عیرس نوچ تشاد هق عال ارجام نتسنود هب یلیخ واال راگنا

؟ هیچ شا هلئسم مردپ ندش لتاق ؟ هراد مردپ هب یطبر هچ ترارف هیضق وگب بخ -

هی شردپ هنومهفب واال هب تشاد هلصوح یک حاال ؛ مدنوخرچ هقدح یوت ور ماه مشچ یگف کال اب
؟ هدایش

. دش یم لتاق ، دموا یم شیپ شارب یلکشم هگا مردپ فداصت رس هگا بخ -

. هنک راتفر مورآ درک یعس و درک تشم و شاه تسد هظحل دنچ واال

؟ یدرک رارف ارچ ؛ وگب مارب لوا زا -

. متخود واال نودرگرس ی هرهچ هب ور مهاگن و مداد هیکت لبم یتشپ هب

، هنوسرب لتق هب و نم یدمحا مسا هب یکی یراکمه اب داوخ یم تردپ مدیمهف هکنیا زا دعب نم -
. مدرک رارف

. دش درگ اج رد واال یاه مشچ مفرح اب

؟! هنوخراک تسارح تسرپرس ؟! یدمحا -

. متخادنا باال نتسنودن ی هنوشن هب یا هنوش

فداصت هی هگید رفن دنچ و یدمحا اب تردپ اما . هتشاد ًال بق ای هراد یتمس هچ منود یمن -
. نداد بیترت مردپ نتشک هساو یگتخاس

. مدرک یم کرد ور نیا ًافاصنا شارب دوب تخس مکی شرواب ؛ تفر مه یوت شاه مخا واال

؟ یدیمهف اجک زا و نیا وت و -

. مزادنن ملق زا ور یزیچ ات مدرک رکف بوخ و مدیشک یقیمع سفن

ترامع زا زور نوا نیمه هساو ؛ مدوب هدش یبصع عمج و هنوخ وت زا ، مرارف لبق زور دنچ نم -
ترامع کیدزن همدای بوخ . مدرک ندز مدق هب عورش ؛ متفرگ راوید رانک هبل زا و مهار . نوریب مدز

و وت هب ، مرادن تفم لوپ نم یدمحا نیبب »: تفگ یم هک مدینش و تردپ دایرف یادص هک مدوب امش
شهب یدمحا یتح «. دنشکب و الن درا رتخد دیاب ، ناوخ یم لوپ هگا ، مدب اهراوخ تفم نوا

هی ؛ نیشاب هتشادن اهراک نیا هب یراک »: تفگ تردپ اما «! نتسه نوتسورع هک نوشرتخد اقآ »: تفگ
شنیشکب یروط

«. هتشک و نوا یسک هک همهفن دموا سیلپ هگا هشابن ولبات هک



عقوم نم هک تشاد ور یلا ح ؛ دز یم یدیفس هب شتروص گنر دوب هدش درگ واال یاه مشچ
. متشاد شردپ یاه فرح ندینش

؟ دز مردپ ور اه فرح نیا ًاعقاو ؟! یگیم یچ آال -

. نشخب یمن ور ومع تقو چیه ؛ مداد نوکت یرس تیدج و ترفن اب

یشکدوخ مردپ هصغ زا راگنا هک مسیونب یزیچ یذغاک هی ور نیراذب لوا تفگ شهب همدای ! هرآ -
نییاپ منزادنب نکلا ب زا دعب . مدرک

. مدز راد مدوخ و مدوخ راگنا هک یلکش هی ؛ دننزب مراد ای

یم راگنا . درک ندز مدق هب عورش و دش دنلب نوچ ؛ هدرکن رواب ور اه فرح نیا واال ، دوب مولعم
مور هبور لبم ور هرابود هک دموا یم و تفر یم شاهاب مه نم هاگن ؛ دایب رانک شدوخ اب تساوخ

. تسشن

هب ندز تمهت . مهب وگب و تیقح ؛ هنک یمن مورآ نم و ترارف حیجوت هساو اه فرح نیا آال! نیبب -
. تسین شهار مردپ

! دوبن ندز فرح مورآ تقو هگید ؛ متفرگ شیتآ راگنا

مدوبن دلب ور اتسور ات ترامع هار زونه هک نس نوا وت مدوب هنووید نم هگم ؟! یحیجوت هچ -
؟ مزادنب رطخ هب مدوخ و

نوکت و شرس درد اب دنت دنت نوچ ؛ هنک رواب تساوخ یمن مه و دیشک یم باذع مه واال راگنا
. داد یم

. مهب وگب هدننک عناق لیلد هی ؛ تسین بوخ مه شیخوش ًال صا هن -

. متشاذگ لبم یور و مدرک تشم و ماه تسد صرح اب

هتساوخ یم هنوخراک ود ره بحاصت و لوپ هساو تردپ مگ یم مراد واال؟ ینک یمن رواب ارچ -
یگیم وت دعب . هشکب و مردپ و نم

! هک ًاعقاو ؟! تسین یبوخ یخوش ًال صا

. درک ورف شاهوم یوت ور شاه تسد واال

؟! هشکب و شدوخ سورع ، شدوخ ردارب داوخب ردپ هشیم هگم هخآ -

. متخادنا باال یدیق یب اب یا هنوش



. هدش هک حاال -

رظن هب هدنومرد شتروص و تخیر مهب شاهوم شراک نیا اب و دروآ نییاپ ور شاه تسد واال
. دیسر

؟! هنکمم روطچ هخآ ، هش یمن مرواب -

. منک یمن کرد ور شدامتعا همه نیا ؛ تسشن مبل یور یدنخزوپ

، مرب ماوخ یم مه االن ! هتدوخ یاپ شندرکن ای ندرک لوبق هگید ، متفگ ور ارجام تهب نم بخ -
. شورف یاهراک لا بند متفیب منم هک وگب یدموا رانک هیضق نیا اب عقوم ره ات

. مدز شهب هک ییاه فرح کرد یارب تساوخ یم نامز ًاعقاو راگنا ؛ دوب جیگ واال

؟ تسین هک هنوخراک شورف تدصق ًاعقاو -

ماه هچب ی هیامرس اه نیا ، مشورفب و مدوخ الک ما یتح ای هنوخراک متشادن دصق نم بخ
. مدز یم یفرح ره واال اب یزابجل رس زا یلو ! دندوب

هچب و نم راک هب یراک یرادن قح مه وت ؛ منک یمن هاگن مه و مرس تشپ و مریم مشورف یم ! هرآ -
. یشاب هتشاد ماه

شتسد دایرف اب واال هک متشادرب ولج هب مدق ود و متسد متفرگ و مفیک ؛ مدش دنلب لبم ور زا دعب
. تفرگ لبم تمس هب و

. تسین بوخ ملا ح االن نم آال! نیشب -

هچب یلو مشب رود شزا تساوخ یمن ملد مه مدوخ ؛ متخادنا مشود یور و متفرگ و مفیک دنب
... اه

. یایب رانک تردپ راک و تدوخ اب ات مریم مراد ؛ تسین بوخ تلا ح مدیمهف -

! مرادن باصعا نم آال ، نکن یزاب ماهاب ، نیشب تاجرس درگرب : دز داد دنلب یادص اب

. مدرب باال و مادص منم تیعضو هب هجوت نودب و مدرب مهوت تدش هب و ماه مخا

رد هبرد سرت زا ؛ مدوب مناخ ایرث نوزیوآ و نودرگرس لا س همه نیا ! مرادن باصعا منم بخ -
یمن سر دوز نامیاز درد ، دوبن تردپ زا سرت هگا . متسه اجک ، دوب هدیمهف تردپ نوچ . مدش

. مدوب هدیسوپ کاخ اهراورخ ریز االن و دوب هتشک و نم تردپ ، دوبن نوج ایرث کمک هگا ! متفرگ
! دنمهرف یاقآ مرادن باصعا منم نیبب سپ



لبم یور ، ور نم و دیشک و متسد ؛ دش دنلب لبم یور زا عیرس واال هک متشادرب هگید مدق دنچ دعب
. درک ترپ

؟ هشکب ور وت هتساوخ یم هک منک رواب روطچ ! تشگ یم تلا بند هک ردپ -

. مداد شهب ور میصرح هاگن و مدش روج و عمج لبم یور

نوچ ؟ یدیمهف ینزب مهب تسد یرادن قح هگید دعب ؛ هن ای ینک رواب هک هتدوخ لکشم هگید نیا -
. میرادن مه اب یتبسن چیه

! مشاب هدرک دیدهت ور واال نم هک راگنا هن راگنا

مدوخ هنود یم ادخ آال؛ هشاب غورد تاه فرح هگا تلا ح هب یاو ؛ نکن یزاب نم اب آال! نک سب -
! تمشک یم

یمن هگید ؛ تفر باال مادص مداتسیا یم شا هنیس هب هنیس هک روط نومه و ما هدش دنلب صرح اب
! منک لمحت متسنوت

هک دیشخبب ؛ هشکب و نم تسنوتن نوتردپ هک دیشخبب ! مدش راکهدب مه یزیچ هی راگنا ! اباب هن -
. هدوب شردارب راک فداصت نوا هدیمهف هک درواین تردپ یور هب شیگنودرم زا مردپ

. دنوم زاب بجعت زا شنهد واال راب نیا ! تهب تشپ تهب

؟ هشکب و نوا هتساوخ یم ردپ هک هراد ربخ ومع ینعی ؟! وت یگیم یچ -

. تسشن مبل جنک یدنخزوپ و مدز هنیس هب تسد

. هتشاد ربخ ، هلب -

. درک مهاگن کش اب واال

؟ ینود یم اجک زا وت -

! مدوب هدش هتسخ باوج و لا وس زا ؛ مشاب مورآ مدرک یعس و مداد راشف مه یور و ماه مشچ

. مدرک وگزاب شارب ور ارجام مومت و متشون همان ردپ هساو مرارف زا لبق زور هی نوچ -

هعجاف قمع هب هزات راگنا ؛ درک ورف شاهوم یوت مکحم ور شاه تسد دعب و درک یثکم مفرح اب
! دوب هدرب یپ

؟! درم یدیشک یچ لا س همه نیا وت ومع … ادخ یاو -



زور دنچ مردپ ؛ تفرگ غارس ردپ لا ح زا تفرگ سامت سینا و هدیرف اب راب دنچ نوج ایرث هزات -
ای شدوخ هب تردپ فرط زا یدنزگ هکنیا رطاخ هب اما دوب هدروآ تسد هب و شظفاح مومت دعب

. یشومارف هب دوب هدز و شدوخ ، هسرن نم

. درک مهاگن یمشچ ریز خرس یاه مشچ اب

؟ هتشگرب شا هظفاح هک یدیمهف اجک زا وت -

. مدز رمک هب تسد و متخادنا باال یدیق یب اب یا هنوش

نیب زار هی ؛ متشادن ربخ عوضوم نیا زا نم اما دوب هدرک ادیپ و ماج دعب هام دنچ هک اجنوا زا -
. دوب نوج ایرث و ردپ

. تشادرب بقع تمس هب ور شاه مدق درد اب

و رهش زا نیمه هساو ! مدش یم هنووید متشاد منز رارف اب نم ؟! تفگن نم هب عقوم نوا ارچ -
! مدوب هگید روشک هی هراوآ لا س هد ! دزن یفرح زاب . مدرک رارف مروشک

. منز یم یدنخ شین هگید یروشک هب نوا نتفر هب

نم هک یدرک لا ح و قشع تدوخ هساو ! هدشن دب وت هساو ، هدوب دب یسک ره هساو نم رارف سپ -
! بجع . مدش هدنز و مدرم تردپ سرت زا زور ره ، اجنیا نم دعب ؛ ینک شومارف و

. دش متروص هب هریخ و تشگرب متمس هب زیت واال

؟ ینز یم تفوک رس و نم یراد االن -

. مدرک عمج هنیس یور ور ماه تسد و متخادنا باال یا هنوش

یپ هتفر هدرک لو ، نم لا بند نتشگ یاج هب مرهوش هکنیا زا ملا حشوخ ؟! تفوک رس ارچ -
! ینورذگشوخ

. تفرگ شاه تسد نیب و شرس و داتفا لبم یور واال

! یرادن ربخ یزیچ زا یتقو ، نزن یفرح ًاشهاوخ آال! نک سب -

. نتسشن واال هب کیدزن لبم یور متفر و متخادنا باال یا هنوش

! منک حیجوت تاه هچب هساو ور وت دوبن منوتب لقادح ! منودب وگب بخ -

. دموا یم اه تنیباک ندروخ مه هب یادص ؛ تفر هنوخزپشآ هب و دش دنلب اج زا یفرح نودب
و واال ؛ دش درگ ماه مشچ بجعت زا تشگرب راگیس هبعج اب یتقو ! تشگ یم یزیچ لا بند یراگنا



! ندیشک راگیس

تشادرب راگیس خن هی یتقو ، نیمه هساو ؛ مشکب راگیس هی دموا یمن مدب عضو نیا وت مه مدوخ
تکاپ رانک زیم یور و کدنف دعب . هنک نشور و شراگیس ات مدرک ربص ؛ تشاذگ زیم یور و تکاپ و

واال یراگنا ، مدرک نشور مدوخ یارب راگیس خن هی ؛ مدرک هدافتسا تصرف زا منم . تشاذگ
. دید متسد ور راگیس ، هنزب فرح دموا هک دعب هظحل دنچ نوچ ! دوبن اجنیا شساوح

. درک مهاگن ظیلغ مخا هی اب ؛ دوب یبصع مه ، دوب هدرک بجعت مه ، متسد یوت راگیس ندید زا منوا

؟ هشک یم راگیس نوشردام ، دننود یم اه هچب ؟ هراد ربخ ترهوش ؟ یدش یراگیس یک زا -

. دنوزوس ور ماه هیر ات راگیس یوب هک مدیشک یقیمع سفن

حاال ات ماه هچب ؛ هرادن ربخ ًال صا مرهوش هکنیا دعب . مدیشک یم روجان ینامز هی ؛ متسین یراگیس -
ور اه فرح همه هک مدنومن نم ، شاب هتشادن نم ندیشک راگیس هب یراک حاال . مدیشکن نوشولج

! مینک ثحب نم ندیشک راگیس رس رانک میراذب

. داد نوکت دنت دنت و شرس و دز شراگیس هب یمکحم کپ

نوتاخ یروجنوا هکنیا زا ؟ هتدای ... یدرک یم هقردب و نوتاخ و نم یتشاد تمدید هک راب نیرخآ -
ًامتح ، متشگرب هک رصع متفگ مدوخ شیپ . دش میدوسح مه ، مدوب لا حشوخ مه ، یدرک لغب و
مدرک رکف ! یدوبن وت ... متشگرب یتقو اما . هنکن لغب و شردپ هن و نوتاخ هن نم ولج مگیم شهب

و غاب هنوخ لک ؛ مدرک جیسب ور همه ! یدوبن مه ام ی هنوخ . یدوبن اجنوا اما نوتاخ شیپ یتفر
یم غاب هنوخ وت حبش لثم حبص ات . متفرن مه هنوخراک هگید ، دیشک لوط تلا بند نتشگ . ندرگب

اتسور وت ، میداتسرف ور هدیرف و سینا حبص . یدوب هدش بآ هرطق هی راگنا ، یدوبن ... متشگ

زور ره هک یا هدننار ، تفگ دموا سینا یتقو . هشاب هدید ور وت غاب هنوخ زا نوریب یسک دیاش
مدوخ شیپ ! یا هدنز هک دش تحار ملا یخ مکی ، زیربت ات هدرب زورید ور وت ، زیربت هرب یم رفاسم
راهظا ، متفرگ و تغارس و مدز گنز رادیارس هب یتقو اما اجنیا نومدوخ هنوخ یدموا دیاش متفگ

و مک یزیچ منیبب نومقاتا وت مرب داتفا مدای هزات ؛ مدرک راکیچ مدیمهفن هگید . درک یع ال طا یب
دنس و همانسانش ، مدید متشگ و دمک یاه وشک ؛ مدشن یصاخ هزیچ هجوتم اما متفر . هدشن رسک

. یدرب تدوخ اب ور اه طال و جاودزا

تسد . مدنوکش ور هنوخ لیاسو همه ؛ مدوب هدرک یطاق . یدرک رارف هنوخ زا هک مدش نئمطم هگید
یریگرد ردق نوا . تفر یمن مشوگ وت سک چیه یاه فرح هک مدوب یبصع ردق نوا ! دوبن مدوخ

... دوبن مدوخ تسد ! مدرک یم یراک کتک ردپ یتح ، ردام ، اهرسپ اب یراب دنچ هک متشاد مدوخ اب
ناریا تدم هی هرتهب هک نیمز دز اپ ردپ ، دش رتهب ملا ح هک مکی ؛ مدش یرتسب ناتسرامیب یهام دنچ

وت اپ هگید ، متسب دهع مدوخ اب ، مدش جراخ ناریا زا یتقو . هشب رتهب میحور عاضوا دیاش . مشابن



بوخ شلا ح ًال صا ؛ هتفرگ ناطرس ردپ هک داد ربخ ردام ، تشذگ هک لا س دنچ اما مراذ یمن ناریا
. مدموین نیمه هساو مدرگرب هک هرایم هناهب مدرک یم رکف . هنیبب ور وت داوخ یم ! تسین

یمن هدنز یلیخ تردپ ؛ ایب ینیبب و تردپ یاوخ یم هگا تفگ و دز گنز ومع هک تشذگ یلا س کی
یبوخ لا وحا و لا ح ًاعقاو ردپ . متشگرب ومع نفلت اب . شارب یراذب باال هچقاط یاوخب وت هک هنوم

. درک توف نم نتشگرب زا دعب هتفه ود ؛ تشادن

. دموا باال نم هارمه مه واال رس هک مدش دنلب لبم یور زا تهب اب و متخادنا زیم یور و راگیس

؟ تسین هدنز ومع االن ینعی ؟! ینک یم یخوش یراد ؟! هدرک توف ومع ؟ یچ -

. دز شراگیس هب یکپ زاب و تسشن واال یاه بل یور یدنخزوپ

؟! هدرک توف ردپ هک یلا حشوخ وت -

هدرک بجعت طقف ؛ دوبن مهم ومع ندرک توف مارب ًال صا ، مگب و تقیقح متساوخ یم هگا بخ
. مدوب

. متسین مه تحاران هتبلا ... متسین لا حشوخ هن -

. تخادنا نییاپ و شرس و تسشن واال یاه بل ور یتحاران دنخبل

! ینک یمن رهاظت لقا ال هبوخ -

! دوبن مندش مورآ هساو یبوخ ی هنیزگ راگیس ؛ مدرک هفرس ات دنچ و متسشن لبم یور هرابود

؟ یتشگرب هک هلا س دنچ بخ -

. داد و مباوج یدنلب ثکم اب واال

. متشگرب هش یم یلا س شش هی منک رکف -

. دش روخلد ی هدنخ هی هب لیدبت مدنخزوپ دعب و مدز یدنخزوپ

؟ یدرگب ملا بند یدرکن یعس یتح ، یتشگرب هلا س شش -

. درک شوماخ زیم یور ور شراگیس و تخود نم هب ور شهاگن واال هرابود

. مینک یگدنز مهاب یتشادن تسود ًامتح ؛ یدرک رارف تدوخ لیم هب هک مدوب هدرک عناق مدوخ نم -
نوچ ؛ ینز یم مردپ ی هرابرد هک ییاه فرح منک یمن رواب مه االن ؟ متشگ یم تلا بند دیاب ارچ
ارچ ؟! یتفگن مدوخ هب ور عوضوم نیا ارچ ، یتشاد لوبق ترهوش ناونع هب و نم ًاعقاو هگا

؟ یدرک باختنا هار نیلوا ، هار نیرخآ



. هشاب شکیدزن متروص ات مدش مخ ولج هب لبم یور و مدرک شهاگن هدروخ هکی

زونه یغلا ب درم هی هک االن تدوخ نیمه ؟ دوب نوملا س دنچ هگم عقوم نوا واال؟! یگیم یچ وت -
مگب مایب ، یتشادن ینس مه تدوخ هک نامز نوا هک یتشاد راظتنا روطچ دعب ، یرادن رواب و مفرح

، مردپ فداصت مگب ای ، هراد و نم نتشک دصق تردپ واال

و نم نتشک ًال عف ومع دعب ، یدیسرپ یم ومع زا تسار هی یتفر یم شتیاهن ؟ هدوب وت تردپ راک
. مردپ غارس تفر یم هرابود رانک تشاذ یم

شاه وناز یور ور شاه جنرآ ؛ مدش هریخ شهب صرح اب و متسشن فاص منم تفگن یزیچ
. درک ورف شاهوم یوت و شاه تسد و تشاذگ

؟ ینک رارف هک درک تییامنهار یک ؟ درک تکمک یک ترارف وت -

. متسشن شدوخ لثم یتلا ح هی وت منم

تلا یخ ؟ مریگب مه ییامنهار ماوخب هک ترامع نیا وت شهب مربب هانپ هک متشاد ور یسک هگم -
. منک رارف متفرگ میمصت مدوخ ؛ درکن مکمک یسک تحار

. درک مهاگن هدش دوبک تروص اب واال

مناخ دیشخبب دعب ، متشادن ینس نم نامز نوا هک ینک یم مهتم و نم وت ! هش یمن مرواب ارچ -
؟ دوب نوتلا س دنچ رارف عقوم امش گرزب

! مدوب مرفنتم شنحل زا ؛ متشاذگ ماهاپ یور و مدرک تشم و ماه تسد

هک یهار اهنت اما مدوب هچب وت لثم منم ؟ دوب ملا س دنچ هگم تدوخ لوق هب ! نکن هرخسم و نم -
. دوب رارف دیسر منهذ هب عقوم نوا

. دیبوک مهب ور شاه تسد هدنخ اب متام یاه مشچ یولج ؛ درک یدنلب ی هدنخ دعب و دز یدنخزوپ

نوریب اتسور و ترامع زا راب دنچ وت عقوم نوا هگم یلو مدرک رارف مدوخ یگیم وت بخ ! بجع -
؟ یشاب دلب ور اج همه هک یدوب هتفر

. متفرگ مدوخ تمس هب و متشگنا و مدرک زیر و ماه مشچ

اب ینک یم نیهوت مهب یراد ؟ مدرک رارف یسک اب ، ینک یم رکف ؟! ینک یم تساوخزاب و نم وت -
! تندز فرح زرط نیا

. درک مهاگن جک یاه بل اب و داد هیکت لبم یتشپ هب واال



یم مردپ ؛ هتسرد تاه فرح مومت مگب نم ات ینک عناق و نم ینوت یمن اه فرح نیا اب آال! هسب -
هک یتشادن تأرج و لد ردق نوا وت اما ! هشکب و تردپ هتساوخ یم مردپ ، هشکب ور وت هتساوخ

. هر یمن متک وت هروج چیه ! ینک رارف یدوب هلماح یتقو منوا اهنت و کت یاوخب

! منک شا هفخ منوتب شاک ؛ مشک یم قیمع سفن ات دنچ و مد یم راشف مه یور و ماه مشچ

مکمک مه یسک مدیسر هجیتن نیا هب ییاهنت مدوخ نم اما ! هن ای ینک رواب تسین مهم مارب -
! متسه هلماح هک متشادن ربخ نم دعب ؛ هدرکن

، مدرب تسد هرابود ! درک یم تنایخ هب مهتم و نم تشاد ؛ دوب هدش اقلا مهب یدب سح شفرح زا
. درک مهاگن دنخزوپ اب هرابود واال عقوم نومه . مدیشک نوریب خن هی و راگیس تمس

؟ یدرک رارف شاهاب هک هینومه ًامتح ؟ یریگب طالق یتسنوت یروطچ ؟ هیک ترهوش -

هکنیا زا لبق نوا اما مدرک هلمح شفرط هب « وش هفخ » دایرف اب و زیم ور مدرک ترپ و کدنف
. تفرگ و متسد ود ره ، شمنزب منوتب

؟ هدرک رارف شرسپ تسود اب ؟! هدرک بارخ شرهطم و کاپ رتخد همهفب تردپ یسرت یم ؟! هیچ -

. منزب تشم شا هنیس یور و مرایب نوریب شتسد زا و ماه تسد مدرک یعس هرابود

ایرث مه و مردپ مه نودب و نیا اما ینک نیهوت مهب مد یمن هزاجا تهب نم واال! وش هفخ طقف -
ًادعب هک نزن فرح رکف نودب ؛ نکن بارخ و ترس تشپ یاه لپ ی همه . نتسه نم دهاش نوج

. مرب ماوخ یم نک لو و ماه تسد مه حاال . یشب نومیشپ

. دز دایرف و داد منوکت تدش هب

اب شدوخ هساو ، هدرک جاودزا هلا س دنچ تردپ ! نم هساو نکن مردپ ، مردپ ردق نوا ؟! یرب اجک -
. هنک یم یگدنز هراد نوتاخ ترامع وت شا هچب و نز

شیاسآ رطاخب مردپ ینعی ! دش یمن مرواب ؛ مدرک یم شهاگن هکوش ، دوب هداد واال هک یربخ زا
؟! دوب هدموین مغارس نم هب ندش کیدزن هساو تقو چیه شدوخ

! ینک تیذا و نم یاوخ یم ! یگ یم غورد : متفگ تهب اب

اب مدوخ و ترامع متفر یم االن نیمه دش یم شاک ؛ مدیشک نوریب شتسد زا و متسد روز هب دعب
هار فرح یب . متشاد یدب سح ردقچ ؛ متفرگ و مفیک واال ربخ زا جیگ . مدید یم مدوخ یاه مشچ

. تشادن ییانعم هگید مندنوم اجنیا ، متفر یم دیاب ؛ مداتفا

؟ یرب اجک یاوخ یم بش تقو نیا ! اجک -



ور واال هظحل نیا وت تساوخ یمن ملد هگید یتح ؛ متشادن ور واال هب نداد باوج هلصوح ًال صا
. مدرک شهاگن مخا اب هک تفرگ متسد واال . مونشب و شادص ای منیبب مه

هلیپ زا تردپ هرخ باال ، یشاب لا حشوخ دیاب هک وت ؟! یدش تحاران ردق نیا هک متفگ یچ هگم -
هگید مکی ، نوریب ورن یروطنیا ، نیشب ایب ! نیبب و شاه کشا هاگن هاگن . هدموا نوریب ییاهنت

. مبراد هدنوم یقاب فرح یلک زونه دنچ ره . تمنوسر یم مدوخ

. منک کاپ و ماه کشا ات مدروآ باال و متسد و مدیشک نوریب شتسد زا و متسد مخا اب

. مرادرب مدق هی یتح وت اب ماوخ یمن ؛ ملا بند دایب نیشام نزب گنز هن -

. دروآ باال میلست ی هنوشن هب ور شتسد ات نوچ دوب نومیشپ شراتفر زا هک راگنا واال

. تربب دایب دومحم هب منز یم گنز دعب ؛ روخب مرایب یبآ هی ، نیشب ًال عف هشاب -

اهنت مکی مراد جایتحا . مرب مدوخ هراذب شاک ؛ مرب دومحم ، دوب یک ، ورای نیمه اب متساوخ یمن
رانک مردپ راک و مدوخ اب دیاب . مدب مه ور اه هچب باوج دیاب هنوخ مسرب منود یم ؛ مدوخ اب مشاب

! مدیدن شزا یتبحم تقو چیه مه اه عقوم نوا دنچ ره ؛ مایب

یم نوج ایرث زا ارچ . تشاد شزرا ییایند مساو شا هجوت هرذ هی ، مدرک جاودزا یتقو اما
؟! هدادن واال هب ومع گرم زا دعب و نم ینوشن لقا ال ارچ ؟! هنزن یفرح نم هب هک هتساوخ

. متسشن شرانک منم ، دش نیشام راوس واال رابجا هب ؛ مدرکن لوبق منومب هک درک رارصا واال یچ ره
هتسکش واال و مردپ زا ملد . دوبن مهم مساو هگید یلو درک مهاگن تشگرب یه یراب دنچ هار وت

. دوب

، متفرگ ادخ زا هک یلا س کی و یس رمع زا ًاعقاو نم ؛ مدرک یم رکف ملا بقا و تخب هب متشاد
. دوب ترسح یگدنز زا ممهس هشیمه

؟ یسورع دوب هدموین امش هارمه ترسمه ارچ ؟ یدرک جاودزا هلا س دنچ ... مگیم -

یگنخ هب و شدوخ ای دوب گنخ ًاعقاو ؛ نیشام هشیش هب مبوکب و مرس شتسد زا تساوخ یم ملد
؟ دز یم

هراد مبارخ یحور عاضوا نیا وت حاال ؛ پچ یلع هچوک مدز و مدوخ و مدرک شهاگن یپچ پچ
. دیسرپ یم لا وس یه و دوب هدروآ ریگ تقو حاال منیا ؟! مزا هسرپ یم یچ

؟ ینک یم مهاگن یروجنیا ارچ ... ماوت اب -

. مدرک شهاگن زیت و مدیخرچ شتمس هب صرح اب



االن. مرادن باصعا نم ! یسرپن یلا وس چیه ًافطل هشیم -

. درک هاگن ولج هب میقتسم دعب و تخادنا متمس هب یهاگن مین

بش ادرف یلو نیتسه هتسخ اه هچب و تدوخ منود یم ؛ ادرف هساو هنومب اه فرح هیقب ! هشاب -
. نم ی هنوخ ماش ، میرب نوتلا بند مایم

! هیک نوشردپ ندیمهف یم اه هچب دوب شتقو هگید ؛ منک تفلا خم شاهاب متسنوت یمن

. هشاب -

. درخ مرس وت کتپ لثم شادص هرابود ، ندش هدایپ عقوم

. نیبب و نیشام نوا ؛ هنزن ترس هب رارف رکف یتسار -

نشور ، شوماخ اب و شباوج مه شور هبور نیشام ؛ درک نشور شوماخ و نیشام یاه غارچ دعب
. داد شاه غارچ ندرک

. نتسه امش ب قارم رفن دنچ ، نیتسه اجنیا یتقو ات -

. مدرک شهاگن رخسمت اب

. یدیم ماجنا یتسرد راک ! هبوخ -

اپب ماه هچب و نم هساو روعشیب . متسب ور رد مکحم ؛ مدش هدایپ نیشام زا یظفاحادخ نودب
و ماه هچب و نم هنوتن ًال صا هک منک رارف یروط منوت یمن زاب ماوخب هگا هنک یم رکف ! هتشاذگ

. هنک ادیپ

اًال متحا ؛ مدیشک قیمع سفن راب دنچ مسرب نامتخاس هب ات . درک زاب ورد یک منود یمن ؛ مدز و گنز
ناتسرهش زا هک ییاه نومهم مومت ، مدش هک دراو . ندیباوخ یمن ، متشگ یمنرب نم ات اه هچب
. ندوب هدرک نهپ باوختخر مه ییاریذپ و نلا س وت باال هقبط و اه قاتا زج هب ، ندوب هدموا

هار وت . درکن مباوج و لا وس هک دوب اه نومهم تیاضر ریگرد ردق نوا مناخ ارذع هک رکش ورادخ
هفایق زا اه هچب تساوخ یمن ملد . مدز هبرض متروص هب مورآ یراب دنچ متفر یم متشاد هک هلپ
مومت نتساوخ یمن مه اه نیا بشما یراگنا هک اه هلپ زا یگتسخ اب . نشب منورد لا ح هجوتم ما

. مدش نومتخاس نیشن هاش دراو ! نوشب

. دموا ردام یادص مدش دراو هک نیمه . دندوب رادیب ردام و اه هچب ؛ مدوب هدرک رکف تسرد

؟ یدموا ردام آال -



! ننیبب و متحاران تروص متساوخ یمن ؛ متخادنا نییاپ رس و مداد تروق و منهد بآ

! زونه نیدیباوخن ارچ امش ؛ مدموا -

. دش هریخ متروص هب تقد اب ردام

... مدش نارگن ! یدموا رید ردقچ ؛ یایب هک میدوب وت رظتنم -

نوریب قاتا زا یکی و ییوشتسد زا یکی یتحار سابل اب ساالر دعب نیلیآ لوا هک مدب باوج مدموا
. ندموا

. درک ضارتعا مندموا رید هب ساالر لومعم قبط

تعاس نیا ات هک دوب یفرح هچ ! نیدموین دش مومت یسورع ؟! تعاس نیا ات یدوب اجک نامام -
! دیشک لوط

مهب و هشب ساسح هک مریگن ههبج شولج مدرک یعس ، نیمه هساو ؛ دوب رپ متیفرظ بشما ًاعقاو
. هرپب یبش فصن

. ندرک توف الن سرا ومع ، ردام یتسار . هتشذگ دروم رد میدرک یم تبحص میتشاد ؟ مدوب اجک -

یور یمورآ هبرض ، نشن مچیپاپ اه هچب ات متخادنا نیمز ور ربخ نیا دمع زا دوب هدیمهف هک ردام
. دز شتسد

؟ ندرک توف یک ! یاو یا -

. هش یم یلا س تفه کیدزن : متفگ یدنخلت اب

. دش درگ ًاعقاو هگید راب نیا ردام یاه مشچ

! لا س همه نیا ؟! ینک یم یخوش -

و دیسوب و متروص نیلیآ طقف ؛ ندیشکن شیپ یفرح هگید ، متحاران ندرک یم رکف هک اه هچب
. هنک نوشتمحر ادخ : تفگ

مراد یگدنز یوت نم هک نتسه ییاسک اهنت لگ ی هتسد ات ود نیا ؛ شمدیسوب و مدرک شلغب منم
... ردپ یتح هن واال، هن ! هگید

مومع رسپ بش ادرف یتسار . نیرادیب حبص زا ، نیدش هتسخ ًامتح . نیباوخب نیرب ؛ مزیزع نونمم -
و هنورذگب تقو امش اب داوخ یم یزور دنچ هی اًال متحا . شا هنوخ هدرک توعد ور امش ماش هساو

. نیرایب نوتدوخ اب یصخش هلیسو ادرف ، نیراد تسود هگا . هدب نوشن نوتهب و زیربت



هک تدم نیا یف تال ، دموا یمن شدب مه ؛ساالر تشاد قوش نتفر نوریب هساو هشیمه لثم نیلیآ
. هنوذگب زیربت یخیرات یاهاج ندید و نتشگ هب مکی ، دوب شاه سرد یاپ

ادرف مروبجم نوچ ؛ نیشن رادیب ادص و رس اب حبص هک نیباوخب قاتا وت ردام و امش اه هچب -
. مناخ ارذع کمک مرب حبص

. داتسیا تسد هب وتپ و کشت اب ساالر

. مشب رادیب مدوخ ات هنکن مرادیب یسک مباوخب نم دیراذب ًاشهاوخ طقف -

. تفرگ ور ساالر فرح لا بند دوز نیلیآ

. روطنیمه منم -

. مدز نوشات ود ره یور هب قشع اب یدنخبل

. نیرب مه امش ردام ؛ شوخ نوتبش هشاب -

! همهفب ور ارجام تساوخ یم هک منود یم ؛ درک تفلا خم عیرس ردام

یمن هک نم ؛ مباوخ یم منم اج نیمه . رایب باوختخر هی تردام و نم هساو ساالر ! ردام هن -
. مشب رادیب زامن هساو حبص دیاب . مباوخب تقو رید ات منوت

. درک مادص مورآ ردام ، نتسب و قاتا رد هک اه هچب

؟! هدز یفرح واال ؟ هدش یزیچ آال -

. دوب هدرک یبصع و نم واال یدایز زورما ؛ هشب هدیشک واال فرط هب اه فرح تساوخ یمن ملد
. مدیسرپ شزا ردام هب نداد باوج یاج هب نیمه هساو . تشادن ششک هگید متیفرظ

؟! نیتسه طابترا رد امش و ردپ یتفگن مهب ارچ -

! دوب یثنخ ؛ تشادن یتلا ح چیه . منیبب و شلمعلا سکع متساوخ یم ؛ شاه مشچ وت مدز لز

؛ هرتهب آال یارب یروطنیا تفگ یم ! منزن یفرح تهب هک درک یم دیکات راب ره یتقو متفگ یم یچ -
جایتحا ، هراد ربخ تلا ح زا تردپ ینودب هکنیا زا رتشیب االن مدید منم . هشاب رود ترامع و نم زا

. یراد شیلا م تیامح هب

. مدرک شهب ور یدنت اب ؛ مدوب هدش تحاران شفرح زا

یم لیکو شتیاهن ، میتشاد جایتحا لوپ هب هگا ؟! مدوب هدروآ طال و لوپ مک مدوخ اب نم هگم -
. متخورف یم و ماه نیمز زا یکی ، متفرگ



. دش هریخ مهب درگ یاه مشچ اب ردام

هنوخ نوا لوپ ؛ هداد تردپ و شلوپ فصن اب میراد هک هنوخ نیمه ًال صا ؟ یریم دنت یراد ارچ آال -
زا یدرک رکف ، نومتسد دایم هام ره هک یدوس نیمه دعب ؟ مرخب ور هنوخ نیا نم دیسر یم اجک

. هنک یم زیراو تارب لوپ تردپ ؟ دایم اجک

. متفرگ ماه تسد نیب درد اب و مرس

؟ تفگ یچ مهب واال بشما ینود یم ! یگیم مهب وراه نیا حاال ارچ ! ردام یاو -

؟ تفگ یچ -

. مدش هریخ شهب نوزل ی هنوچ اب و تفرگ ور مولگ ضغب زاب

هنوتب شدوخ ات هدرک یم کمک دمع زا نوا ؛ هدرک جاودزا نم دوبن یاه لا س نیا وت ردپ تفگ -
وت کال و نم ینعی ینود یم ! نم نودب . هشاب هتشاد مورآ یگدنز هی شا هچب ود و نز رانک

. هدب واال هب و نم سردآ یتح هتشادن تسود ینعی . داوخ یمن شیگدنز

. دز شا هنوگ هب یا هبرض و دش درگ ردام یاه مشچ

؟ هدرک جاودزا الن درا اقآ آال؟! یگیم یچ ! هدب مگرم ادخ -

؟! متشاد نم هک دوب یلا بقا هچ نیا ؛ هش یم هکیت هیکت هنیس یوت هراد مبلق مدرک یم سح

. نم نتفر زا دعب لا س راهچ منوا ؛ هرآ -

. دیشک شوغآ هب و نم مورآ و تشاذگ موزاب یور تسد ردام

. تلا بند دایب واال هدوب نیا شرظن ًاعقاو دیاش ؛ نکن یروخ دوخ حاال ؟! مگب یچ -

. مداد هیکت ردام ی هنیس هب و متسب و ماه مشچ ضغب اب

. هدوب هنوهب مه واال ؛ مشاب شکیدزن نم هتساوخ یمن نوا ! هن -

. مدیشک زارد باوختخر یور دعب

. مباوخب ماوخ یم نیدب هزاجا هگا ما هتسخ نم -

. دیشک نم یور ور وتپ و دش مخ ردام

! تسه یچ اه فرح نیا تشپ ، متشادن تردپ راک زا ربخ هک نم ... مگب یچ ؛ ردام باوخب -

هچب و نم زا شنتفرگ رانک و ردپ هب ، شاه فرح هب واال، هب حبص ات ؛ مدادن نوتاخ هب یباوج هگید



هب دایب راب هی یلا س هدش هگا ، متشاد تسود نم ؛ متساوخ یمن و نوا هدرپ تشپ تیامح نم . ماه
ور اه نوا ای ؟ هنیبب کیدزن زا و شاه هون تساوخ یمن شلد یتح ینعی ؛ هنزب رس ماه هچب و نم
یارب ور واال یاج شدوخ ، دوب هتشاد هگن رود ور واال هک حاال ؟! هشکب شوغآ هب اه لا س نیا وت

! درک یم رپ ماه هچب

مهب باوخ هک دوب هدموا شیپ مارب واال یاه فرح اب یلوغشم لد ردق نوا ؛ مدیباوخن حبص ات
. دوب هدش مارح

. درب مباوخ یک دایمن مدای شدعب هگید . دیباوخ هرابود ؛ دنوخ حبص زامن و دش دنلب مورآ ردام
هک راگنا هک دوب هدش هتفوک مندب ردق نوا نم اما ندش رادیب اه هچب هک دوب ود تعاس کیدزن
یم و ملد تشاد زونه واال یاه فرح یاج . دندرک یم درد مسج و حور . مدرک اج هباج هوک

. دنوزوس

یگدامآ ًال صا ؛ مدوب هدز باوخب و مدوخ ماج وت نم اما نتفر نییاپ راهن یارب ردام هارمه اه هچب
هچب شلد واال هک حاال ؛ دوب هدز مرس هب ییاهرکف هی بشید . مشب کالم مه اه هچب اب متشادن
انشآ رتشیب نوشردپ اب تدم نیا وت نتسنوت یم اه هچب هزات . متشادن یفرح تساوخ یم و شاه

. منیبب ور واال تساوخ یمن ملد هگید نم اما نشب

ات دیشک یم لوط ردقچ شمارآ نیا منود یمن ؛ تساوخ یم شمارآ تدم هی ملد ؛ مدوب هتسخ
اپرس هرابود دیاب . دوبن مهم ، دیشک یم لوط ردقچ ره یلو مرادهگن اپرس هرابود و مدوخ منوتب

. مریگب هلصاف مه ردام زا یتح هک دروخ یم لول مرس وت یزوم رکف هی یتح ، مدش یم

یم بوخ و مدوخ هنافساتم اما مشب رود مه وا زا هک ردق نوا هن یلو مدوب تحاران ردام زا بخ
نوا ؛ منک یسانشن کمن و مریگب و منوبز یولج منوتن هدرکن یادخ ادابم مدیسرت یم . متخانش

هک دوب هدیشکن تمحز اه هچب و نم یارب مک ردام . مدیشخب یمن و مدوخ ، دوب ایند ایند ات تقو
. منک ات دب مه نوا اب ماوخب

یادص و رس اب . دوب هتشاذگ مارب مناخ ارذع هک اذغ ینبس هی اب ؛ ندموا باال دعب تعاس کی اه هچب
. مدیشک متروص یور یتسد . مدش دنلب ، ندرک یم یخوش و ندز یم فرح دنلب دنلب هک اه هچب

و سابل نیرب ، هدش مومت نوتاه هدنخ هگا ؟ نیتشاذگ نوترس ور و نومتخاس لک ؟! هنوتربخ هچ -
. دینک عمج و نیتسه ومعرسپ نومهم هک یتدم هساو نیاوخ یم هک یلیاسو

. تسشن کشت یور مرانک ینارگن اب و دموا ساالر

؟ نیایب نیاوخ یمن هگم امش نامام -

. تفرگ و شردارب فرح لا بند مه نیلیآ



؟ راکیچ میرب ییاهنت ام ، نیایمن امش هگا -

. مدش دنلب اج زا و مداد هیکت نیمز هب و متسد یگف کال اب

نیتسنوت تدم نیا وت دیاش ، نیرب امش . تسین بوخ ملا ح ؛ نیشاب هتشادن نم هب یراک امش -
. دینیبب مه و نوتردپ

تحاران ی هرهچ اب و دموا شدوخ هب عیرس ساالر ؛ ندرک هاگن هگید مه هب بجعت اب ساالر و نیلیآ
. دش دنلب اج زا

؟ نراد ربخ ردپ زا تومع رسپ هگم -

. مدش اه وتپ ندرک عمج لوغشم ساالر هب ندرک هاگن نودب و مدیشک یقیمع سفن

هدامآ دوز نیرب نیراد تسود هگا . تفگ امش هب دیاش نیرب ؛ هراد ربخ مدیمهف شاه فرح وت -
. هش یم شادیپ مک مک ؛ نیشب

یم لوط نشب هدامآ ناوخب ات متسنود یم ؛ قاتا فرط هب نداتفا هار هنیمات اب ساالر و نیلیآ
. مریگب و شلا ح نییاپ مرب و دایب واال هک مدرک یم ادخ ادخ . هشک

. دموا واال هک دوب هتفر مومح ؛ساالر دش مه روط نیمه

وتنام . هدش فرط اب تبحص لوغشم طسو نیا ! هدرک ادیپ و یسک ًامتح ، دوب نییاپ زونه ردام
نسمه مناخ هی اب ردام ؛ مدوب هدز سدح تسرد . متفر نییاپ و میتحار راولش و زولب ور مدیشوپ

. ندرک یم کاپ مه یزبس ندز یم فرح هک نامز مه . دوب لوغشم یباسح شدوخ

هک و نم ؛ دوب هدز نیشام هب هیکت واال . مدرک زاب و طایح برد ؛ مدوب هتخادنا مرس ور دازآ و لا ش
. دموا ولج دید

؟! یدشن هدامآ ارچ سالم. -

! دوب هدز مه یپیت هچ ؛ مدرک شهاگن مخا اب هنیس هب تسد

. نایم تاهاب اه هچب یلو مایب منوت یمن . تسین بوخ ملا ح نم سالم؛ -

نم نارگن ! منزب شور هب یدنخزوپ تساوخ ملد هک دنوخرچ متروص یوت و شهاگن ینارگن اب
! هه ؟ هدش

؟ رتکد میرب تسین بوخ تلا ح هگا -

. دایب هاتوک ات مدرک شهاگن یدج و متخادنا باال یرس



. مشیم بوخ مباوخب مکی ، هشاب تولخ مرود ؛ تسین مز ال هن -

. دیشک شندرگ تشپ هب یتسد دعب و درک اپ نوا و اپ نیا مکی

؟ یدیباوخن بشید زا مهوت -

. مدرک هاگن یا هگید تمس هب و مدیشک یفوپ

. متسه لسک نیمه هساو ؛ مدیباوخ مک یلو ارچ -

! تسا هف کال واال مدرک یم سح یلو ارچ منود یمن

؟ یایمن دننود یم اه هچب -

. مدرک شهاگن باال ات نییاپ زا و مداد نوکت یرس

. دننود یم ، هرآ -

. درک هاگن مرس تشپ هب و دیشک ندرگ

؟ ندنوم اجک سپ -

. مداد هیکت رد هب و متسد و متخادنا باال یا هنوش

. ایب نزب رود هی ورب یاوخ یم ؛ نشب هدامآ هشک یم لوط مکی -

. درک « یچن » و تخادنا باال یرس

. منوم یم نوشرطتنم نیشام وت هن -

. درک مهاگن رظتنم هک متشگرب واال تمس هب هرابود ؛ داتفا مدای یزیچ هی هک وت مرب متساوخ

وت هکنیا زا یفرح اما دننومب وت شیپ یزور هس ود هرارق هک مدرک تبحص اه هچب اب یتسار -
. هشکب و شتمحز تدوخ . مدزن یتسه نوشردپ

هچب نیا نم ! ناخ واال نومب . متسب ور رد و لخاد مدموا ؛ مدنومن واال فرط زا یفرح رظتنم هگید
نوشردپ وت دنمهفب یتقو تدم نیا وت نرایب رد تزا یراگزور هچ منود یم ، مدرک گرزب ور اه

. یتسه

هک رکشورادخ . متشادن و غولش عمج ی هلصوح ًال صا ؛ متفر باال تمس هب ور هدموا هار هرابود
. متفر باال اه هلپ چیپ زا عیرس هتفیب نم هب شمشچ هکنیا زا لبق . دوبن نلا س وت مناخ ارذع

واال دنمهفب اه هچب ، مدرک یم رکف متشاد ؛ مدیشک زارد کشت یور هرابود ، اه هچب نتفر زا دعب



دهاوخ نوشن شدوخ زا یدنت راتفر ساالر اٌال متحا . تشاد دنهاوخ نوا اب یراتفر هچ هنوشردپ
فرح اب ساالر ًامتح . ناریا هتشگرب هسنارف زا هک تسه یلا س دنچ مدوب هتفگ هک ًاصوصخم ؛ داد

. دایم رد شتلا جخ زا شاه

واال راگزور زا رامد شزیت و دنت نوبز اب منوا مرادن کش ؛ تشاد یزارد نوبز شعقوم هب مه نیلیآ
. هرایمرد

تسدب تاع ال طا اه هچب زا نم دروم رد داوخ یم هدش یروج ره واال ، رانک هب اه نیا همه حاال
هرابرد دعب ؛ هرایمرد ور یچ همه یوت و هت هص خال ؟ میدرک جاودزا هلا س دنچ ، هیک مرهوش . هرایب

وا زا شیپ لا س هدجه هک یی واال اب مدید نم بشید هک یی واال . هنز یم فرح نوشاهاب شتبسن
و رگشاخرپ ، وخ دنت درم هی بشید واالی . دندرک یم قرف مهاب نومسآ ات نیمز ، مدوب هدش ادج

. دوب قطنم یب

لوبق ور هتساوخان ییادج داوخب هکنیا یلو دش یم نومیشپ ًامتح بشید یاه فرح زا اًال متحا
یم غاد هرقن و نم یروجدب ًامتح ، متخانش هک یی واال ! تفر یمن شراب ریز دص رد دص ! هن ، هنک

و نم هنوت یم هدرک رکف . مداتسرف ششیپ ور اه هچب و متفرگ شیپ تسد نم نیمه هساو . درک
هدرک هدامآ نوشهاگشناد یارب ، نارهت زا نتفر هساو و مدوخ نم هرادن ربخ ! هنوسرتب دیدهت اب

متسنود یم . دوب اه هچب ندیدن رد ، مدوخ ندز کحم لصا رد مه اه هچب نداتسرف نیا . مدوب
. هدایز هتفیب نوشهاگشناد رهش هی وت اه هچب زا مودک ره هکنیا لا متحا

نم بخ اما . دوب مک شلا متحا هتبلا ؛ دروآ یم و طالق مسا هدب ماجنا ، دوب نکمم هک یا هگید راک
تسود هتشذگ لثم و نم زونه ، مدوب هدیمهف و نیا هکنیا اب ! متفرگ یم رظن رد و زیچ همه دیاب

همه دیاب یلو مدرک یم هابتشا نم مه دیاش . تخیر یم و شرهز یروج هی دیاب بخ یلو هراد
شولج مکحم و تفس و مزابن و مدوخ شتقو هب هک متفرگ یم رظن رد ور واال دروخرب دراوم

سپ ! مدوب دنمهرف هی مدوخ نم . هدرک ینف هبرض و نم شاهراک و اه فرح اب هنکن رکف ات مایبرد
! رگ هطلس و هدند کی ، زابجل ود ره . دوب هداتسیا شور هبور شدوخ لثم یکی واال

هدیباوخن ، مدوب هدش رادیب هک حبص زورید زا هک ًاصوصخم ؛ دوب هدرک هبلغ مهب باوخ مک مک
. درب مباوخ یک منود یمن هک مدوب هدرک لیلحت هیزجت ور واال یاهراتفر همه ردق نوا . مدوب

***

، هنشور اوه هک زونه مدرک رکف ؛ مدرک زاب مشچ مورآ ، درک یم اوجن مشوگ وت هک ردام یادص اب
؟! هدرک رادیب و نم ردام هک مدیباوخ ردقچ هگم

؟! یدرک مرادیب هک مدیباوخ ردقچ هگم یمناخ ردام -

. دیشک رانک ور وتپ و تفر مهب یا هرغ مشچ ردام



؟! یدیباوخ هتعاس دنچ ینود یم ؛ مزیزع وش رادیب ناج آال -

. مدوب هدش مورآ مکی ؛ مدرک سکلیر هرابود و ماه مشچ

. نم مراد باوخ دوبمک ! هدش در مور زا یلیرت راگنا ! ما هتسخ -

. تلا بند هدموا واال ! هحبص هد تعاس -

. مدرک هاگن ردام هب هدش درگ یاه مشچ اب و متسشن ماجرس خیس واال مسا اب

؟ ملا بند هدموا یچ هساو واال -

. دش وتپ ندرک ات لوغشم و تخادنا باال ور شاه هنوش

و صرح زا شتروص ، شدشاب هدنوزچ یروجدب شاه فرح اب یکی یراگنا یلو ! ردام منود یمن -
! دوب دوبک یروجدب تینابصع

. متخادنا باال هنوش و مدز رانک متروص یولج زا و ماهوم

؟! هچ نم هب بخ ؟! یچ ینعی -

. تشاذگ رانک ور وتپ یگف کال اب ردام

راک شاهاب ، هگیم هدرک جل اما نوتهب مدیم ربخ دش رادیب ، یباوخ متفگ شهب ! منود یم هچ -
. مراد یمهم

. متسشن ماج رس مکحم یزابجل اب و مدیشک مهوت مخا

. هش یمن رادیب ، هباوخ قرغ ، منک یم شادص یچره وگب ؛ نک شلو -

. درک مهاگن بانج هب قح ردام

؟! نییاپ مرب هلپ همه نیا هرابود مدرد اپ نیا اب ینعی -

. مدرک زاب و ماه مخا و مدیشک یا هدنومرد « فوپ »

. تفر یم یدرک یم شدر اج نومه زا ؟ مباوخ نم نیدیدن امش هگم نم زیزع بخ -

. تشاذگ هدش ات یوتپ یور  و تشادرب مه ور اکتم ردام

وت هداتسیا رمش لثم ، هشچ نیبب ورب . نزب تتروص هب یبآ هی وش دنلب ؛ هدش هک هیراک حاال -
باال! مایم مدوخ هنرگو نییاپ دایب وگب شهب هگیم مامشچ



. دش درگ بجعت زا ماه مشچ

؟! تفگ واال -

. داتسیا رمک هب تسد ردام

! نییاپ یرن ات هروخ یمن نوکت شاج زا مدید نم هک ینیا . ورب وش دنلب ؛ هرآ -

. مدش دنلب تمحز هب ؛ درک یم درد مندب یاه ناوختسا مامت نوچ ! مدوب هدیباوخ یدایز منک رکف
. دز رشت یراب دنچ ردام هک درک عمج ور اج

! هنک ادص رس ، یرب رید مسرت یم . منک یم عمج مدوخ ، ایب ییوشتسد ورب وت -

. مدرک عمج ور اه لیاسو ی هیقب و مدیشک مهوت و ماه مخا

؟! هزادنب هار ادص و رس یچ هساو ! هدرک دوخ یب دعب . منک یم عمج مدوخ -

! شهب ندز یزیچ یفرح اه هچب منومگ هب آال -

. دموا مبل یور یدنخبل شاه یقش هلک و ساالر یروآدای اب

. هدرک ود هب یکی شاهاب ساالر اًال متحا -

. مدموا نوریب سیورس زا ، متروص و تسد نتسش زا دعب

. مدروخن یچیه زونه ، مدروخ راهن هک رهظ زورید زا ؛ متسه هنسرگ ردقچ -

. دروآ شدوخ مه باال ات ینیس وت تشاذگ تارب مناخ راذع -

ی هداوناخ زا . ندوب تمعن نوشاه هداوناخ و نم یاه قیفر ؛ مدز نز نیا ینوبرهم هب یدنخبل
. دشن مرگ یبآ هک مدوخ

؟ نم لا بند هدموا هک هیک درم نیا دیسرپن ؛ هنکن درد شتسد -

. تسشن نیمز یور و تخادنا باال یرس ردام

شیپ نتفر رصع زورید زا اه هچب متفگ شهب ؛ نتسه آال الی یماف زا متفگ مدوخ اما دزن یفرح هن -
. یراد لیماف اجنیا هک نشب هجوتم ًادعب ات ، هرتهب مگب مدوخ متفگ . نوشیردام هداوناخ

. درک یا هدنخ ، مدز یلا یخ یب هب و مدوخ ، دید هک ردام ؛ مدروخ هناحبص مامت یدرسنوخ اب

. نییاپ ایب ، دش مامت تراک ، نییاپ مرب نم ! یدب شصرح یاوخ یم همولعم -



. متفرگ مدوخ یارب هگید ی همقل هی و مداد نوکت یرس

. مش یم هدامآ مراد وگب ، دز گنز زاب یدید هگا ، هشاب -

. دز یم رغ دنت دنت شدوخ یارب تفر یم نییاپ یاه هلپ زا هک روط نومه ردام

! دیریگب هشیت دیدب هرا هرارق یک ات ، ات ود امش تسین مولعم ! ادخ یا -

و زبس هناخ راهچ یخن ترشیت اب یشک نیج راولش هی ، مدرک هنوش و ماهوم ، ردام نتفر زا دعب
هک تحار لدنص هی . متخادنا مرس ور زمرق و یکشم هنیمز راد لگ لا ش . مدیشوپ یکشم
هتفر مناخ ارذع یاه نومهم همه رکشورادخ . مدموا نییاپ اه هلپ زا متفرگ و ملوپ فیک ، مدیشوپ

. دوب هداد باوج دنخبل اب مناخ جاح هک مدرک سالم دنلب . دوب هدنوم مناخ ارذع ردام طقف ؛ دندوب

. متفر نم ردام -

. تخادنا شتمس هب ینارگن هاگن و داتسیا رد هاگرد یوت ردام

. هدب ربخ ، یرب ییاج یتساوخ هگا ؛ تم سال هب ورب -

. مدوب لا حشوخ مدوب هتشاذگ رظتنم ور واال هک نیا زا ؛ متشاذگ ممشچ یور تسد

. مشچ -

؛ لسع هام نتفر : تفگ مناخ ارذع . متفرگ ور هدیپس غارس یتقو ! دوبن یربخ لیهس و هدیپس زا
زا تفگ . نیدادن باوج هدز گنز امش لیابوم هب یراگنا . تشادن ربخ لیهس زیارپروس زا هدیپس

. منک یهاوخ ترذعم امش

. مدز نوشهب یدنخبل

یم سامت شاهاب مدوخ تصرف رس حاال ؛ نوشودره هب هرذگب شوخ هللا ءاش نا ! یتم سال هب -
. مریگ

؛ دوب هدش زمرق یشحو واگ لثم یلطعم همه نیا زا واال . متفر نوریب ؛ مناخ ارذع اب تبحص زا دعب
. دموا مفرط هبب و دش ادج ، دوب هداد هیکت هک شدنلب یساش نیشام زا دید و نم ات

! یدرک لطعم نم و هتعاس ود -

و متسد هنک یم لر تنک و شدوخ هراد ، دوب مولعم و درک یم داد یب شادص وت هک یصرح اب دعب
. منومب ماج رس هک مدرک ال قت نم یلو دیشک

متسد و! نک لو ! یدنک و متسد ؟! هتچ -



. مدیشک بقع و مدوخ و متفگ ینیه هک تشگرب متمس هب تدش هب

؟ مهب یگ یم غورد هک ؟! یدرک رهوش هک -

اما دوب هدرک یتاع ال طا هیلخت ور اه هچب یباسح ! دوب تسرد مدوب هدرک شا هرابرد هک یرکف سپ
فرح ولهپ ود اب هگید . دروآ یم نوبز هب و شنتساوخ دیاب ؛ مایب هاتوک واال هساو نم دوبن رارق

. دنوشن یم یسرک هب و شفرح دیابن ، ندز تمهت ، ندز

. ینزب تسد مهب یرادن قح وت ، نزن تسد نم هب ؛ نک لو و متسد -

. درک رپس هنیس مولج

. متسه ترهوش زونه نم ! ارچ -

. مدش هریخ شتروص هب نییاپ زا مرایب مک هک نیا نودب دنخزوپ اب

. هشیم هتشادرب منیا هک دنمهرف یاقآ یا همانسانش رهوش -

! شمدنوزوس یروج دب راگنا و دش خرس رتشیب شتروص مفرح نیا اب

اه لا س نیا وت یتساوخ یم هگا هک ؛ یرایبرد تا همانسانش زا و ممسا ینوت یمن ماوخن نم ات -
. یدوب هدرک و راک نیا

نوریب شتسد یوت زا و متسد مدرک یعس زاب و متخادنا باال و ماه هنوش درسنوخ و یداع یلیخ
. مرایب

. متشاد لیلد موخ هساو نوچ ، شابن لا یخ شوخ -

. دز یدنخبل دروخ یم صرح هک نیا دوجو اب سفن هب دامتعا اب

؟! نم نتشاد تسود زج هب یلیلد هچ -

. دروآ رد ور شصرح راگنا هک مدرک شفرح زا یدنلب ی هدنخ

لا س هدجیه ، مدیسرپ مه عرش مکاح زا ؛ مداد ماجنا و طالق یاهراک هک مراد تسود یلیخ هرآ -
. نکن شوخ و تلد سپ . تسین مک ییادج هساو

. دوبن شییاذک رورغ نوا زا یرثا هگید و تفر مهوت شاه مخا

سپ . متسه نم االن یلو . یدب ماجنا و راک نیا یتسنوت یم مدوبن رد دیاش ! نزن دوخ یب فرح -
! این فولب نم هساو



. متخادنا شتمس هب یا هرخسم و بجعتم هاگن هک درک زاب ور هدننار رانک نیشام رد

. مایمن ییاج وت اب نم ؟ اجک -

. دیبسچ رت مکحم و متسد و داد نوکت دنت دنت و شرس

. مراد نوشاب یتبسن هچ نم مگب اه هچب هب هک یشاب مهوت ماوخ یم نوچ . یایم ًاقافتا -

هب و نم مراذب هک دوب هدناوخ روک ! هنک یفرعم و شدوخ ، اه هچب و نم یولج تساوخ یم سپ
. ندرب یم باسح مزا تینابصع تقو رد طقف هک ات ود نوا ولج منوا ؛ هشکب شلا چ

. یدب ماجنا دیاب ییاهنت تدوخ و راک نیا ؛ مایم تاهاب نم یدرک رکف هک ینک یم هابتشا -

. متفرگ هلصاف شزا تعرس هب و مدرک هدافتسا شتلفغ زا

. نکن یزاب نم باصعا اب سپ . مدیمن ماجنا ییاهنت و راک نیا ! هنومن ردام نیبب -

. مدرک زاب مندب فرط ود و ماه تسد و متخادنا باال یا هنوش

و نم ؛ نشاب تشیپ تدم هی تاه هچب هرارق نمض رد . تسین نم لکشم ! هرادن یطبر نم هب -
ور اه نوا یربب لوا هرتهب ، ییوج هناهب یاج هب . نارهت میدرگرب میاوخ یم راهن زا دعب ردام

و تدوخ نیدش روج مه اب هک بوخ دعب ! نشاب اجنوا زونه هگا هتبلا ، تا هداوناخ شیپ ترامع
و تاه هچب ربب بخ هرآ هگا ؟ تسا هدنز زونه ؟ هروطچ تنوج نوتاخ یتسار ؛ ینک یفرعم نوشهب

. شنوسرب شوزرآ هب ، هنیبب

. تفرگ متمس هب و شاه تسد و داد راشف مه یور مکحم و شاه مشچ

شیپ و ماه هچب ًامتح ؟ ینزن مرس وت و تبکن هتشذگ نوا ردق نیا هشیم ؟ ینزن هیانک هشیم -
. یرادن و نارهت هب نتفر قح وت شدعب . مرب یم یسوب تسد یارب نوتاخ

. مدرک شهاگن رخسمت اب و مدز لغب هب و ماه تسد

! هریگ یم ما هدنخ هک وت وگن ؟! هنک نیعم فیلکت نم هساو هرارق یک تقو نوا ؟! یدج -

! منک شومارف و نوا شیپ بش ود یاه فرح مامت نم تشاد راظتنا ؛ هدموا شروز ، دوب مولعم
. مدوب هتفرگ لد هب و شاه فرح یروجدب نم یلو

هنوخ رد هگید هک دوب نیا هساو ، مداد تهب و نتفر ربخ االن هگا یلو متسین هیانک لها نم ًاقافتا -
نایب تاهاب رارق هک مدیم ربخ مدوخ اه هچب هب ناهآ . یریگب بانج هب قح هفایق و یاین مدرم

. نوشارب هنوم یمن یتفلا خم یاج هگید یروجنیا ؛ ترامع



. تخود نم هب یگراچیب اب و شهاگن راب نیا و درک زاب و شاه مشچ

بوخ تدوخ ؛ هدش رپ هزور هس ود نیا وت متیفرظ نم نک رواب ! ًافطل نکن یزاب نم باصعا اب آال! -
میراذب و تاف ال تخا نیا راذب ، نکن یزاب جل ردق نیا . مایمن رب اه هچب سپ زا ییاهنت نم ینود یم

. رانک

. مدب هولج یداع ور مدوخ مدرک یعس و متخادنا باال یا هنوش

یتقو مه وت ، نوریب مدز ترامع زا هک یزور نومه نم . تسین مه یزاب جل ، تسین یف ال تخا -
هساو دوخ یب روز . هدش مامت ام هام راهچ یگدنز نامسیر ، یدرکن یراک چیه نم ندرک ادیپ هساو

؟ یاوخ یم و تاه هچب یتفگن تدوخ هگم ، اه هچب شیپ ورب . نزن ور هرادن دوجو هگید هک یزیچ
زا دعب . نشاب وت اب هک مدرک نوشیضار ، دننک لوبق نوشردپ ناونع هب ور وت هکنیا هساو منم بخ

. وت ای نشاب نم شیپ ناوخب هک هنوشدوخ اب باختنا هگید تخانش

. دش هریخ نم هب یدج دعب و دنوشوپ شا هتسد اب ور شتروص هقیقد دنچ واال

. زادنن رد اه هچب اب و نم ، یتنعل ؟ یچ یایب منک شهاوخ هگا -

. دوب هتفرگ ما هدنخ ، دوب هدروآ مک صاع و رمع ود نوا ولج واال ، هدشن یچیه زونه هکنیا زا

دید هک و ما هدنخ ؟ دایب رانک هنوت یم هدروآرد مخت زا رس هزات نووج ات ود اب وب هدرک رکف نوا
. تفر مهوت یرتشیب تدش هب شاه مخا

هگیم هداتسیا ماه مشچ وت فاص ساالر ؛ نریم هار مزغم ور نوشاه فرح اب روجدب ؛ دنخن ًافطل -
. هنک جاودزا هک مینک شیضار میاوخ یم هگیم نیلیآ ، فرط نوا زا . هریگب و شردام طالق هرارق

؟ ندش تریغ یب ردقنیا هک یدرک تیبرت یروطچ ور اتود نیا ینعی

زا ات مدیشک ما هنوگ یور و متسد ؛ منزن ههقهق اه هچب راک زا هک متفرگ ور مدوخ یولج روز هب
. منک یریگولج ما هدنخ

. نرادن دوخ یب تریغ ، نتسه نیام نپوا ماه هچب . مدرک گرزب بوخ و ماه هچب ًاقافتا -

. هرایم رد یزاب یتریغ مساو یروطچ ، هرتخد هی هک نیلیآ نومه هرادن ربخ ! نوش همع نوج هرآ
. متخادنا باال و ماه هنوش کیش یلیخ دعب

؟ مریگب طالق نوشتشادن ردپ زا نم هک نتسه یضار ماه هچب هک نیا ؟ هیچ وت لکشم االن -

. هنزن داد ات داد راشف مه یور ور شاه نودند واال

یراکمه ماهاب ایب طقف . مینز یم فرح شا هرابرد ًادعب ؟ نوریب یایب طالق رکف زا ًال عف هشیم -
. تسین اه هچب اب نم نتشاذگ اهنت و نتفر تقو االن ؛ نک



فرط ود هب « هن » ی هنوشن هب و مرس مداد یم باال وربا هک یروط نومه و مدرک عمج و ماه بل
. مداد نوکت

؟ دش یچ ! یایمرب تاه هچب سپ زا یتشاد اعدا هک وت ؛ منک یمن وت هب یکمک چیه نم ، هدنمرش -
؟! یدروآ مک ! دندنوم تشیپ هک هدشن رتشیب بش هی هک زونه

وت کمک نم هک واال اقآ شاب لا یخ نیمه هب . مدرک تکرح طایح برد فرط هب مفرح مامتا زا دعب
. منکب

. ورن افطل آال -

یتسد هک مدنوم شفرح ی همادا رظتنم و واال فرط متشگرب , مداتسیا ماج رس واال ندرک ادص اب
. دموا ولج و دیشک شینوشیپ هب

. مدرک تدیدهت اه هچب اب هک مدرک هابتشا نم ، هشاب -

. مریگب ور مصرح یولج متسنوتن هک دش هزات ملد غاد راگنا شفرح اب

؟ یدرک دیدهت و نم هک یفرط هلا س ود هچب اب یدرک رکف -

. دیشک ، درک یم ییامندوخ شوت دیفس یوم رات دنچ هک شهایس یاهوم یوت یتسد

؟! هگید یونشب نم زا یتساوخ یم و نیا ؛ مدروآ مک نم هشاب -

. متفرگ شتمس هب و ما هراشا تگشنا و متفر ولج مدق دنچ

. منک تییامنهار منوت یم اما مایمن امش اب نم ، دنمهرف یاقآ نیبب -

. داد نوکت و شرس دنت دنت یشوخ اب هک دش راودیما راگنا مفرح اب

. مشیم تنونمم ، هنک مکمک تییامنهار هگا ! هشاب -

. مدرک شهاگن حیرفت اب لغب هب تسد

رت یتریغ مه یتریغ درم ات دنچ زا نوشمودکره هنرگو ندرک کش وت هب اه هچب ، ردپ یاقآ نیبب -
. نتسه

. داد نوکت و شرس جیگ

؟ یچ ینعی -

. دش گنت ماه هچب یارب ملد رایتخا یب و مداد نوکت یرس هدنخ اب



. دننک یم یزاب تاهاب نراد اه سکان ؟! تافرح وت یداد یتوس ًامتح -

. درک یتهب زا رپ ی هدنخ کت

؟! هگید ینک یم یخوش -

. متخادنا باال یا هنوش

؟ یدیسرپ نوشزا اه یچ منیبب وگب حاال ؛ ندیم سرد ور وت و نم ات دص اه نوا ؟ یخوش هچ ، هن -

. داتسرف نوریب شنهد زا یدنلب « فوپ » واال

. مدیسرپ لا وس نوشزا وت ی هرابرد طقف نم -

. متفگ « یچن » ماه وربا نداد باال اب هارمه

. هدوب یا هگید هزیچ منئمطم ؛ تسین نیا طقف ، چن -

. دز اوه ور ینشکب هتفاکش یمتا هتسه یراگنا واال

دنلب یشوگ ادص ! مدرک تبحص ردام اب اه نوا ولج ؛ دروخ گنز هک ملیابوم ، یگیم تسرد هرآ -
. دز ادص و نم مسا هب ردام یراب دنچ ، دوب

. مداد نوکت فرط ود هب یرس هدنخ اب

! یتسه یک ندیمهف ، یراد نوشاهاب یتبسن هچ یگب تدوخ هکنیا زا لبق اه نوا ؟ متفگ یدید -
. نک یفرعم و تدوخ ، یتسه یک تهب نگب نوشدوخ هکنیا زا لبق ورب ، تسین یلکشم مه حاال

. تسین نم ندموا هب یزاین

آال؟ یایمن زاب ؟ یچ ، منک شهاوخ هگا -

هک یی واال ات هنز یم فرح رت هنودرم ساالر هک ادخب ؟ هنز یم فرح اه هچب رسپ لثم ارچ نیا
. مدرک یمخا ! هداتسیا مولج

هزات . دننوم یمن تشیپ مه هقیقد هی مایب نم هگا ؛ هرتهب مشابن نم ، نک رواب ؟ هشب یچ هک مایب -
. ند یم یزاب نراد ور وت هک دننک لا یخ راذب . دننزب سپ مه و تدوخ یتح هنکمم

. درک مهاگن یگدنمرش اب و دش مکیدزن مدق دنچ واال

یم هلجع وت ندروآ تسد هب هساو دیابن منودیم ؛ متشاد دایز هابتشا میگدنز وت منود یم نم -
و مردپ مه نم مه تقح رد منود یم ؛ متشاد نادجو باذع شا همه  اه لا س نیا مامت . مدرک

فرح زا یروظنم نم هدهاش ادخ ! شخبب نم و لوا و ایب وت اما میدرک ملظ تهب ومع و نوتاخ



هگا دیاش ، مدرک رکف تاه فرح  هب یلیخ تدم نیا وت ؛ نک یمناخ وت یلو آال متشادن مبش نوا یاه
یشاب هتشادن دامتعا هضرع یب نم هب هک یتشاد قح ، مدرک یم ور راک نیمه ؛ مدوب وت یاج منم

الت کشم نیا مامت اب اما مدش یم راوگان قافتا هی ثعاب اسب هچ ؛ منک یکمک تهب نس نوا وت هک
نم . هدب ور هزاجا نیا مهب ؛ منک ناربج ور هتشذگ ماوخ یم . میزاسب هداوناخ هی مه اب هرابود و ایب

. مشاب هتشادن تسود ور وت یا هرر متسوتن مه اه لا س نیا مامت نک رواب ! مراد تسود زونه

نوکت فرط ود هب یدج یلیخ و مرس یلو دموا یم نوریب شاه فرح زا تشاد ملد هک دوجو اب
. مداد

. مزاسب مدوخ هساو دیدج یگدنز هی داوخ یم ملد . مشاب وت اب ماوخ یمن هگید نم ؛ یدیمهف رید -

. دموا ولج سامتلا اب واال ! ندرک یم بآ دنق ملد وت حاال ؛ متشادن ی همع نوج هرآ

! ینز یم فرح دیدج یگدنز هی زا وت دعب ، منک یم یهاوخ ترذعم وت زا مراد نم ! نک سب آال -

! مدوب هداد نوشتروق اه لا س هک ییاه فرح ؛ مدز ور ملد یاه فرح ًاتقیقح راب نیا

مامت نم ! هن ؟ متسشن وت یاه فرح نیا رظتنم هلا س دنچ ینود یمن واال یاو مگب ؟ مگب یچ سپ -
؟ یچ ینعی بیرغ رهش هی وت یسک یب ینود یم وت ؛ مدرک گرزب هچب ات ود اهنت تسد اه هلا س نیا
دنچ اب اما درک کمک نوج ایرث هتسرد ! ینود یمن هن ؟ دموا نم راگزور هب هچ ولق ود ی هچب ود اب
نوج ایرث اه هچب ندموا ایند هب لوا یاه هام وت ، دوب هتشاذگ نوج ایرث هنوخرد تردپ هک یرفن

هچ حاال حاال؟ ات مدیشک یچ ینود یم ! هراذب اهنت و کت نامتراپآ هی وت و نم ، دوب روبجم
یمن یراک نیچمه نم ؟ مونشب و نوتاخ و تردام یاه فرح هرابود هک مدرگرب هک ؟! یراد یراظتنا
ًامتح هک ییاه هچب و نز اب منوا ، هنک یم یگدنز اجنوا مردپ هک یترامع وت مایب یروطچ . منک
هرابود هک یگدنز ندید زا ردقچ ینود یم بوخ تدوخ هک ینوتاخ ای ؟ منک یگدنز هنوشقشاع
تدوخ واال. ورب افطل ؛ مایمن نم هن ؟! اجنوا مایب نم ! هنک یم عافد هشب اپ رس ردپ هدش ثعاب

. تسه وت و نم یاپ ولج عناوم یلیخ ینود یم بوخ

. تخود مهب ور شسامتلا زا رپ یاه مشچ و دموا ولج نانیمطا اب واال

نومیگدنز اه هچب اب نومدوخ هنوخ وت اجنیمه ؛ مینک یگدنز ترامع وت تسین رارق ًال صا آال نیبب -
هگا ًال صا . هنکب تلا خد نومیگدنز وت یسک یا هرذ مد یمن  هزاجا نک رواب . مینک یم عورش و

. میر یمن مه اجنوا هیقب ندید هساو یتح ، یرادن تسود

. مدنوخرچ هگید تمس هب و مرس یگف کال اب

هب هک نزب یفرح هی ؟! مر یمن  یگیم دعب ، ترامع وت ندنوم هساو هریم رد تنوج وت واال! هسب -
. دایب روج لقع



. دز نم ندرک مرن یارب ور شفرح واال یلو مدیشک بقع هک هریگب و متسد درک یعس واال

رکف تاه فرح ی هرابرد یلیخ ؛ تسین وت ندز لوگ هساو ماه فرح زا مودک چیه نک رواب -
سورع هتساوخ یم ماپ ون یگدنز هساو هک یردپ زا ، ومع زا ؛ متحاران اه مدآ نوا زا منم . مدرک

؟ نتشادن ربخ ردپ راک زا مه هیقب یتح مولعم اجک زا . هشکب و نم

. مدرک ورف لا ش لخاد و ماهوم و مدروآ باال و متسد

یم ؛ مرادن ور هگید گنج هی ششک هگید اما عوضوم نیا زا هتشاد ربخ یک هگید منود یمن نم -
عقوم نوا . هریگ یم سپ ور هدز ممسا هب هک یلا وما مامت ، میتشگرب مهب هرابود همهفب ردپ منود

اما هریگ یم مزا ور اه نوا شا هچب ود هساو ًامتح حاال ؛ هدرک ور راک نیا تردپ اب یزابجل هساو
وت هداوناخ هب هن و ردپ هب هن لا یر هی مراذ یمن مشورفب و مک ال ما همه تفم هدش هگا و نیا مگب

. هسرب

. دش درگ اج رد واال یاه مشچ

ای ؟ یدرب ثرا هب یزیچ تردام زا وت متسنود یم ، مدش وت قشاع یتقو نم هگم آال؟! یگیم یچ -
مهم یراد هک یلا وما مساو ؟ هدیشخب وت هب و ناخ یثرا هنوخراک فصن ومع هک متشاد ربخ
تکرش ، نوریب مایب هنوخراک زا هگا هک مراد یردق نوا مدوخ تمحز اب اه لا س نیا وت نم ، تسین

هک روجره مهوت . منک تسرد ماه هچب و نز هساو هنادنموربآ یگدنز هی منوتب هک مراد و مدوخ
. ارچ مسرپب راب هی هگا متسه ملا ع درمان ، ریگب میمصت تلا وما هساو یراد تسود

. مداد نوکت مورآ و مرس دعب و مدرک ثکم هقیقد دنچ

. مدب باوج منوت یمن االن اما منک رکف دیاب -

. دش اپ نوا و اپ نیا تقاط یب واال

؟ ینک رکف دیاب زور دنچ -

. مدرک عمج هنیس یوا و ماه تسد

دیاب هگید مهب نومنتشگرب یشاوح و وت اب ؛ مایب رانک مدوخ اب دیاب نم ! هام دنچ وگب ، هن زور دنچ -
. مدیمن یلوق چیه یلو مایب رانک

. دیشک شندرگ تشپ و دروآ باال و شتسد تحاران و هف کال واال

یراد تقو هتفه هی طقف ؛ یدرگرب ماوخ یم ، مرادن یرود تقاط هگید نم ! یتسه زاب جل زونه -
. یایب رانک تدوخ اب هک

. مدیشک مهوت زاب ماه و مخا



واال. میشب ادج دیاب ، ماین رانک مدوخ اب هگا یلو یتسه هاوخ دوخ زونه -

. دیرپ واال تروص گنر هک مدرک سح هظحل هب

ور اه هچب . متسه رظتنم ایند رخآ ات هدش هگا نم ؛ هسرب ییادج هب نوماه فرح رخآ ، دوبن رارق -
، مشابن ادج امش زا هگید هکنیا هساو یلو یربب تدوخ اب ینوت یم یتشاد تسود عقومره مه
یم . ماه هچب هساو منک یردپ داوخیم ملد منم ؛ دیشاب رود مزا ماوخ یمن . مایم نوتاهاب منم

. مدروخ و شنتشادن ترسح اه لا س هک مشاب ینز رهوش ماوخ

هدرک یهاوخ ترذعم شراتفر و هتشذگ زا هک حاال ؛ مداد یم واال هب دیاب یباوج هچ متسنود یمن
هک دوب نیا هار نیرتهب . مدوب هدش هتسخ یفیلکت بال نیا زا مه مدوخ ؟ مدرک یم دیاب راکیچ دوب

. متسشن تروشم هب ردام اب شدعب تعاس دنچ ؛ ماوخب تقو

؟ منک عورش واال اب یدیدج یگدنز و مدرگرب ؟ منک راکیچ -

. درک مهاگن مخا اب ردام

هی اجک ات یاوخ یم ندش گرزب تاه هچب ! هشب یچ هک نم لد رو ینیشب یچ یاوخ یم سپ -
نیلیآ ای ، یشاب شرانک ینوت یم طقف شردام ناونع هب وت ساالر، نیمه ؟ یتفیب رد نوشاهاب هنت
هچب هتسرد نم ! رتخد هن ؟! ینزب فرح شاهاب هگید ینوت یم هاگشناد هسرب شاپ هگید زور ود

ود ره هکنیا اب ، نوشارب دوب تخس ردقچ مردام و ردپ مدید ؛ متشاد هک ردارب و رهاوخ اما متشادن
! شابن هناهب لا بند سپ . ندوب نومرس باال ور

. مداد مولعمان ی هطقن هب هب ور ما هدنومرد هاگن

هاگشناد وت مگب ؟! مدرک اطخ اپ زا تسد نم مگب ؟! یچ هسرپب هتشذگ یاه لا س ی هرابرد هگا -
؟ میگدنز و مدوخ هب مدز دنگ

. دش تحار ملا یخ مکی دز هک یفرح اب یلو دایب رد واال تشپ ردام هک مدرک یم رکف

یم اجک زا وت ًال صا ؟ یشب ربخاب واال یاه هام و اهزور مامت زا هرارق وت هگم ؟! ینزب فرح ارچ -
نویم هب هتشذگ زا یفرح تسین مز ال ! هدوب ربمغیپ رسپ هگم ؟! هدوبن ینز چیه اب حاال ات ینود
سپ . هنک یمن هاگن رسمه مشچ هب ور وت یا هگید درم چیه هن و واال هن ینزب فرح هگا ؛ یرایب

. نزن دوخ یب شوج

! تفرگ یمن مورآ نم باحاص یب لد یلو تفگ یم ور تقیقح تشاد ردام هک نیا دوجو اب

، دننزب یفرح هگا ؟ یچ مدید ور یمیدق یاه تسود زا یکی منود یم هچ ای انیت ای هدیپس هگا -
واال؟ یارب مراد یباوج هچ نم



. تخود نم هب ور شیدج هاگن ؛ تسشن مولج و دموا ردام

هار زا ندرک کمک انیت و هدیپس ، رکشورادخ هک مه وت ؛ نراد هابتشا نوشیگدنز وت همه آال نیبب -
؛ یمیدق یاه تسود تدوخ لوق هب هنوم یم . دننزب یفرح ات ود نوا منکن رکف ؛ یدرگرب تهابتشا

لا وس هتشذگ درومرد تزا ، یدید هگا ؟ یدید نوشات دنچ اه لا س نیا وت

نزیرب و شبآ دنگ و هتشذگ نایمن سپ . ندوب تاهاب مه نوشدوخ نوچ ؟ ارچ ! هن ؟ ندیسرپ
یتح اه مدآ ؟! یسرت یم یچ زا . هشیم هدیشک بآ دنگ هب نوشدوخ یگدنز لوا نوچ ، نوریب
تسین رارق هک هدش دایز مدرم یرکف هلغشم ردق نوا ؛ نداد ماجنا یراک هچ زورید تسین نوشدای

. دیربب تذل شزا و نک عورش تاه هچب و ترهوش اب یگدنز هی ورب . هنزب مهب ور وت یگدنز یسک

. مدیشک شتمس هب و مدوخ و مدرک شهاگن ضغب اب

. مرادن یفرح نم ، دینک یگدنز ام اب دیدب لوق هگا ؟ منک راکیچ امش نودب نم ؟ یچ امش سپ -

. تفرگ و ماه تسد ات ود دنخبل اب ردام

ییاهنت منوت یمن مه مدوخ نوچ ؛ مشاب امش کیدزن مایب مشورفب ور هنوخ ، درک لوبق واال هگا -
. نادنملا س هنوخ مریم ، درکن لوبق مه هگا . لا س همه نیا زا دعب ، منک یگدنز

! هیدرمان هت مدرک شهب ندرک رکف یتح ؛ تفر مهوت ماه مخا شفرح اب

زا مدب هزاجا هک متسه تیلوئسم یب و هضرع یب ردق نوا نم ینعی ؟! مناخ نامام یچ هگید -
هنوخ هی وت ام اب امش ؛ یریگب ادج هنوخ تسین رارق ًال صا امش دعب ؟! یشاب ادج ماه هچب و نم

هب هنیهوت هی مه ندروآ و نادنملا س هنوخ مسا ًال صا ! نیدیشکن تمحز مارب مک . دینک یم یگدنز
. نم

! مراد ردام زا لصفم کتک لصف هی منک در ور واال هگا دوب صخشم ؛ داد نوکت یرس هف کال ردام

؟ هیچ تا هناهب هگید ؛ منک یم یگدنز امش شیپ مایم نم ! هشاب -

. مدروآ نوبز هب و درک یم متیذا همه زا رتشیب تدم نیا یوت هک یزیچ و مدرک ثکم مکی

هار هدرک هک یراک اب ماوخب هک هتخس مارب ًال صا ؛ متسه ریگ لد ردپ تسد زا یلیخ نم ؟ یچ ردپ -
. مایب

. تفر مهوت شتروص نم یتحاران ندید اب مه ردام

؟ هدزن تردپ دروم رد یفرح واال -

. مداد نوکت « هرآ » ی هنوشن هب یرس



. هدادن شهب نم زا ینوشن و یسردآ اه لا س نیا وت ارچ هک هدرک ضارتعا شهب واال یراگنا ارچ -

. دیرپ مفرح نیب رارق یب مدرک ثکم دید هک ردام

؟ هتفگ یچ تردپ بخ -

یم نم . یتشاد لد هب ور آال هنیک یروجدب دعب ؛ هدوبن بوخ تلا ح لیاوا وت نوچ هتفگ شهب -
ای مراد آال زا یربخ یسرپب مزا یایب تدوخ هک مدوب رظتنم نم دعب . یرایب آال رس یی بال مدیسرت

. مزا یتفرگن و مرتخد غارس تقو چیه وت هک هن

. دش هریخ هشوگ هی هب ردام

. هرادن یریگلد هک نیا هگید ؛ هتفگ یم تسرد هراچیب بخ -

! درک یم تالش نم رطاخ هب دیاب ! دوب مردپ نوا ؛ مشب عناق متساوخ یمن هروج چیه نم اما

؟ اه لا س نیا وت دموین مغارس شدوخ ارچ اما ، شفرح لوبق هشاب -

. هنک ممورآ درک یعس و تشاذگ ماه تسد یور و شاه تسد ردام

یروجدب همه یتقو منوا ؛ یدرگرب یاوخب هچب ات ود اب وت دیسرت یم اما دموا یراب دنچ نک رواب -
؟ هدوب انشآ یلیخ تارب هک یدید ور یدرم هی یتفگ راب هی هتدای . دندوب هتسب تارب ور زا و ریشمش
نم دز فرح ماهاب هک ًادعب . دوب تردپ درم نوا ، یدوب هدیمهف تسرد ! هدوب مردپ نوا یتفگ یه و

نوتاخ فرط هی زا ، میشب هتسباو مسرت یم : تفگ اما ، ششیپ نیایب نیراد تسود ًاعقاو هگا متفگ
مد منوت یمن هگید هگب نوتاخ هب و همهفب نوا هگا ؛ هتفرگ و شدوخ رود ماوقا زا یکی رتخد مارب
نیا همه حاال ؛ مریگب دراگیداب آال یارب ماوخب هک تسین تسرد یتح . مشاب آال بقارم هقیقد هب

نیرتهب نامز نوا دیاش اما ، منک یمن دییات شوراک نم هدرک تردپ یراک ره آال ، رانک هب اه فرح
هراد هچب ات ود و نز هکنیا اب زونه نوا ؛ تردپ زا شابن نیکرچ لد دوخ یب . هتفرگ تارب و میمصت

مه ور یتشون شارب هک یا همان هک یعقوم یتح . هرادن ورب شفرح یردق نوا ، هنوتاخ هطلس ریز
ور اپ وت رطاخب تردپ نیبب سپ . هدرک هراپ هکیت ور همان نوا شردام و تومع سرت زا ، هدناوخ
هگا ، یراد یردپ تفر تدای هک یدوب مرگرس تاه هچب اب ردقنوا هک مهوت . هتشذگ شدوخ لد

؟ یگیم غورد وگب مگ یم غورد

ریگرد نانچ هگید شدعب ! مدوب ردپ نارگن طقف ، دوب هدرک فداصت هک عقوم نوا ؛ دوب ردام اب قح
شسفن متحاران ردقچ دید هک ردام . مراد ور یسک ًال صا مدرک شومارف هک ، مدوب سرد و اه هچب

. داد نوریب هف کال ور

مه تاه هچب . هتشذگ یتفرگ واال زا هک یتلهم زا زور ود ؛ هدن شلوط یدوخ یب وش دنلب مه حاال -
مه راب هی یتح هک هرذگ یم شوخ نوشهب ردق نوا ؛ ندش انشآ نوشیردپ هداوناخ و تردپ اب هک



رس نریم ود ره رخآ تسد ، اه هچب هب نکن شوخ لد . نومردپ شیپ یدرگرب دیاب ، نتفگن
واال. و ینوم یم وت ، نوشیگدنز

. متفرگ هگید تمس هب یگف کال اب و مرس

؟! مدرگرب ماوخ یم واال مگب منزب گنز هتشذگ زور ود ینعی -

. دنودرگرب شدوخ تمس هب و تفرگ ور ما هنوچ ردام

دهاش هک مدوخ ؟! هدرک سامتلا تهب هدز گنز راب دنچ زور ود نیا وت هراچیب ؟ ینزن گنز ارچ -
. یدرک زان یه ، مدوب

. مدیشک نوریب ردام تسد زا و ما هنوچ

. مایم هشاب مگب درگرب تفگ دز گنز هک هرابود دیراذب لقا ال -

. داد نوکت فسات اب یرس ردام

رهوش و نز هرادن شزرا ایند ؛ ردام یراین چون و هن هگید هدب لوق یلو لوبق منیا مناخ آال هشاب -
. دنشاب ادج مه زا ردق نیا

. امش رطاخب طقف ! یمناخ ردام مشچ -

. دز سپ درک یم یفخم روز هب یدنخبل اب و نم هک متفرگ شپل زا راد ادص هسوب هی دعب

! هک یدرک فت رپ و متروص رتخد ها ها -

. شمتفرگ ملغب یوت هفعض لد اب و مدز شور هب یدنخبل

. مرب نوتدیفس و خرس تروص نوا نوبرق نم -

گنز مهب واال هک مدوب رظتنم شا همه دش مومت نوج ردام اب نوماه فرح هک یا هظحل نومه زا
. دز گنز واال هرابود موس زور یلو ششیپ مرب رت دوز ات هنزب

یتح . هریگ یم ور وت غارس شا همه نوتاخ ؛ هیلا خ یلیخ اجنیا تاج ادخ هب ؟ تلا بند مایب آال -
. هنک یم مچیپ لا وس یه ومع ؛ نتسه تندموا رظتنم همه نک رواب ! ماهردارب و رهاوخ و مردام

؟ مایب ممناخ ، مزیزع . هتشذگ مه اه هچب زا هک یدرک مرتخد راکیچ هگیم

ماه بل یور یگرزب دنخبل هنیبب نفلت تشپ زا و نم هنوت یمن واال هک نیا یاوه هب و مدرک یثکم
. مدروآ

؟ مهب هنزن تفوکرس یسک ؟ هنکن متساوخ زاب یسک هک یدیم لوق -



! دوب گنتلد یلیخ هگید راگنا ؛ داد ور مباوج عیرس و رکف نودب واال

؟ هرایب و نم ملد زیزع مسا هراد تأرج یسک هگم . مد یم لوق ؛ مرب تنوبرق هرآ -

. مدش دنلب اج زا ، مشاب هتشاد مدنخبل ندز سپ هب یا هق عال هک یا نودب

؟ ییاجک االن -

مدوخ هب هظحل هی ! درک یم یرارق یب ردق نیا ارچ منود یمن ؛ دیسر یم رظن هب هتسخ شادص
؟ مدوبن رارق یب نم هگم ؛ مدز بیهن

. مرخب شارب مدموا ؛ تشاد شرافس ات دنچ هی نیلیآ ، زیربت مدموا -

. مداد باال دوب هدرک نیلیآ هک یراک زا و ماهوربا

؟ هدموین تهارمه نیلیآ -

. هنک یمن هیقب و نوتاخ و ترامع زا لد اما ایب ماهاب تدوخ متفگ شهب هن -

. متفگ یا ِا» ِا «ِا و متفرگ منهد یولج و متشم

؟ منیبب و مردام مایب ، یریم یراد هک حاال تفگن یتح ؟! رتخد نیا هدیفس مشچ بجع -

. درک یدنلب ی هدنخ نم ندروخ صرح زا واال

. تلا بند مایب ًامتح هک ، دندرک شرافس نیلیآ و ساالر یراب دنچ اما شابن ریگلد حاال -

. منک مورآ و مدوخ مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

. نوملا بند ایب ، هدب ماجنا و تاهدیرخ مه وت ، میش یم رضاح ردام و نم ات . هشاب -

دنلب شیداش زا رپ دایرف دعب و درک ثکم هظحل دنچ لوا هک مدرک دراو شهب یدب کوش منک رکف
. دش

. نوتلا بند مایم هگید تعاس مین ات وهللا؛ هب مترکون -

تعنامم و درکن لوبق ردام اما نوملا بند دایم هراد واال هک مداد ربخ ردام هب ، یظفاحادخ زا دعب
. درک

. ورب وت ؛ منوم یم ، مناخ ارذع ردام ، مناخ هزیزع شیپ نم -

. دز و رخآ ریت منک یم رارصا یلیخ دید هک رخآ و درکن لوبق ، مدرک یراک ره



. مایم ًادعب ، هدایز تقو حاال ؛ هرتهب مشابن نم ، هداوناخ عمج وت یریم یراد لا س دنچ زا دعب -

یمن ، ندز مدق واال رانک و ترامع وت هرابود واال، رانک ندوب ، یگنتلد ؛ دوب یسح هچ منود یمن
شا همه هک ردام . دش یمن مرواب مه مدوخ هک مدش هدامآ عیرس ردق نوا منود یم نیا طقف منود

. دیدنخ یم مداد یم ماجنا هلجع اب هک ییاهراک هب و درک یم رکش ور ادخ بل ریز

و واال و نم بشما دوب رارق هکنیا صوصخ هب ؛ مدوب ترامع یاه مدآ رارق یب ! دوبن مدوخ تسد
. مینومب ، دوب واال نم یارب ًال بق هک یترامع وت اه هچب

هچب شرافس اب هک گرزب هنودمچ اب ؛ مدرک یظفاحادخ هیقب و مناخ ارذع و ردام زا واال ندموا اب
هنامناخ یلیخ ، مدیسر هک طایح رد تشپ هب و مدیود یم وهآ لثم ، دوب هدش رت نیگنس مه اه

و درک دنت اپ دید و نم هک واال ! مصخش نومه نم هک راگنا هن راگنا . مدرک زاب و طایح برد
. تفرگ متسد زا و نودمچ

یور لا س هدجه زا دعب ور هسوب نیلوا دید تولخ هک و نوبایخ ؛ تخادنا فارطا هب یهاگن هی
و تفرگ متسد ، دوب هتشاذگ شیامن هب و شدیفس یاه نودند مومت هک یدنخبل اب . تشاک ما هنوگ

لثم نم و تفر ما هقدص نوبرق ، مشب نیشام راوس ات ردقچ هک میرذگب . میتفر نیشام فرط هب
کالس هساو متساوخ یم قمحا نم دعب واال! یاه تبحم ، دوب نیشنلد ردقچ ًاعقاو ! مدرک فیک رخ

! منک غیرد قشع و تبحم همه نیا زا و مدوخ هام دنچ نتشاذگ

دعب ؛ دنوشن متسد یور مورآ یا هسوب و تفرگ شتسد یوت و متسد ، درک نشور هک و نیشام
. تخود متروص هب دندز یم قرب یداش زا هک ور شاه مشچ

. یتسه مرانک هک ملا حشوخ ردقچ ینود یمن ؛ یدزن ما هنیس هب در تسد هک مزیزع مرکچم -

تشاد یلا کشا هچ بخ ؛ منک باوج و لا وس تلا جخ نودب و تحار ، هتشذگ لثم تساوخ یم ملد
هب مدب نوشن متسد ندیشک هب یا هق عال هک نیا نودب و مدز یوحم دنخبل ؟ منک عورش االن زا

. مدیخرچ شتمس

؟ ترامع میدرگ یمرب مهاب میراد هک هراد ربخ یسک ... مآ -

یلو ندرک یم یربلد یروجدب ًال بق هنوگ لا چ ود نوا ؛ درک ور ریز و ملد درک هک یا هدنخ اب واال
؛ دوب هدش مرگ منت . دش ور و ریز رتشیب شنشور یا هوهق یاه مشچ و هاگن زا مدوجو مومت حاال

. متشادن یسک هب تبسن ، دوب اه تدم ور اه تلا ح و سح نیا

شندرگ رود تسد مرپب و مرایبرد یزاب هچب تساوخ یم ملد شابیز یا هدنخ نوا و واال ندید اب
روبص مکی ، دز یم بیهن مدوجو یوت یکی یلو . مربب شاه هنوگ لا چ نوا زا هسوب هی ، مزادنب

یم و متسشن نیگنس ، دز مهب ملقع هک یبیهن نیا اب ؟ یربب و تدوخ یوربآ یاوخ یم ! رتخد شاب
. ندز فرح هب درک عورش دعب و دادن هزاجا هک مشکب نوریب شتسد زا و متسد متساوخ



، دوب رای ماهاب سناش ؛ مداد ربخ هداوناخ هب ، تندموا قوش زا هلب هک ملگ مناخ تمدخ منک ضرع -

ود روضح تبسانم هب منوا . ترامع هدرک توعد نوشاهرهوش و هچب و نز اب ور همه نوتاخ هک
! اه لا س زا دعب ؛ یداد ملیوحت هک یلگ هتسد

! دش صخشم مه متروص یوت یتح منک رکف ؛ داتفا ملد یوت یروش هعفد هی و دش درگ ماه مشچ

؟ نتسه توعد نوتاخ ترامع همه االن ینعی ؟! ًاعقاو -

. دز تراتسا و داد نوکت یرس واال

اتود نوا ینود یمن هک وت . ندروآ فیرشت مناخ آال و واال یاه هچب ؟ مناخ هیزیچ مک هگم ؛ هلب -
نوتاخ ینود یمن ! رانک هی ام یاه هچب ، رانک هی اه هون همه ! مردام و نوتاخ زا دننک یم یربلد هچ

ور هگید یاه هچب ضارتعا هک یروط ! هدادن ماجنا ساالر و نیلیآ یارب هک اه راکیچ زور ود نیا وت
. هدرک دنلب

. دش مشومارف مه سرتسا هگید و مدرک یدنلب ی هدنخ واال فرح زا

هب ات هدنوم ؟ دییاجک زونه ؛ دندنب یم تشپ زا مه و نوطیش تسد شعقوم هب ات ود نوا -
! یربب یپ نوشفر ژ دادعتسا

. مینکن فداصت ات دوب هداج هب شاه مشچ لا ح نومه وت ؛ دیسوب و درک دنلب و متسد واال هرابود

ترواب ؛ یداد ملیوحت لگ هتسد ات ود هک متسه وت یگرزب و یمناخ نونمم تسایند ایند ات نم -
؟ نوشرادرک و راتفر زا مرب یم تذل منک یم نوشهاگن هک هیناث ره هشیم

. مشب هریخ واال خر مین هب رت تحار ات مداد هیکت نیشام رد هب و مدرک یا هدنخ زاب

نمهفب هیفاک ات ود نیا ، ینودب هک متفگ نم ! اه یروخن نوشاه فرح و راتفر لوگ واال یاو -
، نزیر یم نوبز و نایم تروا ردق نوا . نتسین ایب هاتوک هگید ، دننک بلج ور وت تیاضر نتسنوت

. یدیم یلوک صاع و رمع ود نوا هب یراد یدید یدموا تدوخ هب هک

. تخادنا متمس هب قشع زا رپ یاه هاگن روط نومه و داتفا ههقهق هب دنلب یادص اب واال مفرح زا

یم هک تخیر یم نوبز مارب مک ینامز هی نوشردام هگم ؟! ناج آال ینوسرت یم یچ زا و نم -
؟ مدرک یم یزاب کسورع شاهاب متسشن

. مدز شوزاب هب مورآ تشم هی ؛ دموا ماه بل ور دنخبل هتشذگ دای زا

! یدرک یمن یزاب رتکد ماهاب و یدرک یمن هدافتساءوس مه وت هکن -



. تخادنا متمس هب یبجعتم هاگن و درک ندیدنخ هب عورش مفرح نیا زا واال

؟ هدنوم تدای اه هتشذگ زونه ًاعقاو -

. دموا مبل یور یوحم دنخبل و متخادنا باال یا هنوش

یه میگب و میتفیب هتشذگ دای هک میرادن ینس زونه ؟! هتشذگ اه عقوم نوا زا لا س دنچ هگم -
. دوب ینارود هچ ریخب شدای

. دش هریخ ور هبور هب یتفرگ اب و دنوشن شبل یور یخلت دنخبل واال

هتفه کی نیا وت اما مدرک یم یریپ ساسحا یلیخ نم ، وت دوبن نارود یوت اما ، ینکن رواب دیاش -
. مدش نووج هرابود منک یم سح

. مدروآ شتسد هب یراشف و متسشن فاص مرایب شنوریب اوه و لا ح نوا زا هک نیا یارب

راد دوخ مکی نوشولج میروبجم هک میراد هچب ود طقف ؛ میتسین ریپ ام سپ ، رکش ور ادخ بخ -
. نومولج نراین رد یزاب وررپ هک میشاب

یارب یفعض هطقن اه هچب ؛ دموا واال یاه بل یور یلا حشوخ یور زا راب نیا دنخبل مفرح نیا اب
! دندوب هدش شا هدنخ

. نتسه یا هدیمهف و لقاع یاه هچب نوشود ره رکش ور ادخ ، یخوش زا ادج -

. متفر نوش هقدص نوبرق ملد یوت دنت دنت و دش یلا خ ملد هت اه هچب هب ندرک رکف اب

هتبلا و ایرث نویدم و نیا ؛ نتسه یبوخ یاه هچب هنرگو ، مدرک ولغ نوش هرابرد مکی منم هرآ -
و اه هچب میاوخب هک میراد تقو حاال . نومودره میتشاذن مک نوشتیبرت وت ، متسه مدوخ

زونه ؛ مارب وگب ادلی ، ادیو ، دنولا و زربلا زا . مینک زیلا نآ و نوشراتفر

؟ ندش بوخ ای ؟ نتسه رورغم

. مدروخ صرح نوشتسد زا ردقچ تسنود یم ؛ داد نوکت یرس و درک مهاگن یمشچ ریز واال

و هاگشناد و سرد مگب منیا هتبلا ؛ ندش راقو اب و مناخ یلیخ االن ، مزیزع ندوب هچب عقوم نوا -
. هدوبن ریثات یب مه نوشندرک رهوش

هب رس یتقو درک یم درد مندرگ ؛ متشگرب واال تمس هب هرابود و مدرک عمج هنیس یوت و ماه تسد
. مدرک یم جک شتمس

؟ نراد هچب ؟! یچ هچب -



. تفرگ تقبس ییولج نیشام زا و درک ضوع ور هدند واال

. هراد رتخد هی مه ادلی ؛ هراد رسپ هی ادید ؛ هرآ -

! هداد رییغت ور ییاه زیچ هچ نامز تشذگ ؛ مدادن شهب رتشیب فرح ی هزاجا رارق یب

؟ یچ دنولا و زربلا -

. نراد رسپ هی مودک ره مه اه نوا -

؟ مدوب نوشگنتلد ردق نیا ارچ ؛ دموا مبل یور یدنخبل

؟ نتسه گرزب نوشاه هچب -

رد شتسد زا مه نیشام یوت یتح دیسرت یم راگنا ؛ تفرگ و متسد و درک زارد تسد هرابود واال
! مرب

نوشیوکی کالس منک رکف مه اهرسپ یاه هچب ؛ نتسه مود و لوا کالس اهرتخد یاه هچب ؛ هن -
. هریم دهم مه هگید یکی ، هشاب یناتسبد شیپ

. دموا مبل یور یا هدنخ

ندید ور اه هچب ! میتخادنا هار نومدوخ لا بند رخرن ات ود هک میتسه وت نم طقف سپ ؟ یدج -
؟ نتفگن یزیچ

. دش رت گرزب واال یاه بل یور دنخبل هک ندوب هداد نوشن نوشدوخ زا یا هزماب شنکاو راگنا

نوشهاگن هگیم هک نوتاخ . دوب ماه فرح دییات ود ره یاه هفایق اما ؛ دش یمن نوشرواب ًال صا -
دنولا و زربلا . هنک یم دود دنفسا نوشارب هریم هار یه هک نامام . متفا یم آال و وت دای ، منک یم

ردق نوا ؛ نریم نوشقدصت یه مه اهرتخد . یراد نس نیا هب هچب ات ود وت هیدرمان ، نگ یم هک
کتشپ ، نوشهب دندب روتسد هدنوم طقف کجورو ود نوا هک ، نتسب نوشفان هب هرب نوتنوبرق همع

! نراد رادیرخ اج نوا سب زا . نوشارب نرب وراو

ردپ ی هرابرد تسین لیام دایز واال ، مدرک یم سح اما هگب مارب ردپ لا ح زا تساوخ یم ملد
اما دوب هدزن ردپ زا یفرح مه نوتاخ و هداوناخ ی هرابرد شاه فرح الی هب ال یتح . هنزب فرح

ًال صا ؟ یچ شاه هچب ؟ هراد تسود و شنز ؟! هیلا ح هچ وت شدوخ منودب هک متساوخ یم ملد نم
؟ هینز روج هچ شمناخ ای نتسه ینس هچ وت شاه هچب

اهراب و اهراب و نم ، نوا هک هتسرد ؛ مدوب شرتخد نم هرخ باال ؟! هن ای متفرگ یم یرامآ هی دیاب
مه نیکرچ لد هکنیا اب ، مدوب هدیدن یزیچ شزا یلا م تیامح زج هب تقو چیه و دوب هتفرگ دیدن

تیامح تقو چیه و نم ، ومع یاه هسیسد زا ندنوم هدنز هناهب هب اه لا س نوا مامت وت هک مدوب



هلصاف لک رد ، مدرک یم یعس دیاب هگید بخ ، دوب منتساوخن اهنت نم ندیدن لیلد سپ . دوب هدرکن
واال، هداوناخ و نوتاخ یتح ای متشاد واال لد وت ییاج زونه هکنیا زا ؛ منک تیاعر شاهاب ور ما

. مدوب رکاش ور ادخ

؟! هدرک لوغشم و ترکف یزیچ ؟ ممناخ یتکاس -

. مدش هریخ نوریب هب هرجنپ زا و مدیشک یهآ

تبسن ًاعقاو نم ترظن هب ! ومع توف زا دعب هچ ، هتشذگ وت هچ ؛ شاهراتفر و ردپ رکف وت متفر -
؟! مراد تومع اب ینوخ

! دوبن نم یمرگلد زج هب یزیچ شاه بل یور دنخبل نوا و تفرگ و متسد واال

بجعتم منم وت هب تبسن ومع یلا یخ یب و راتفر زا ًال صا اه لا س نیا وت هشیم ترواب آال نیبب -
! هدوب یچ وت هب تبسن شزاف منود یمن ًاعقاو ؟! مدوب

! تشادن یمومت نم هب شیلحم یب و ردپ مغ ؛ دش دنلب ملد قامعا زا یهآ هرابود

؛ شاه راتفر تسد زا مدش یم هتسکش لد زاب ارچ دوب هتشذگ هگا دیاش ، تسین مهم مساو هگید -
هشاب هتشاد شلبق یاه راتفر زا ریغ یراتفر ردپ هگید ینود یم . تسین مهم هگید االن اما
نوا اب ؟! یروجچ شاه هچب و نز اب شلا وحا و لا ح منودب ماوخ یم لا ح نیا اب . مشیم بجعتم

؟ هچب اتود نیا هساو هنک یردپ هدش دلب هگید ای هدوب نم لثم مه اه

هاگن و تشگ یمرب دنت دنت هک دیشک یم باذع مندوب تحاران زا مه زونه میدق لثم واال راگنا
. تخادنا یم متروص هب ینارگن

هساو ، مگب منوت یم طقف لا ح نیا اب یلو متسه ریگلد ومع زا یلیخ صخش هب مدوخ شتسار -
. هبوخ شا هچب و نز

. درک نیگآرهز و مماک و تسشن مبل یور رهز یخلت هب یدنخبل

؟! تسین نم لثم اه نوا اب ینعی -

. دیشک مهوت و شاه مخا واال

. تسین هن -

تذل ندوب ماه هچب و واال رانک زا ات نرب نیب زا ماه مغ مومت شاک ؛ مدرک یدنلب ًاتبسن ی هدنخ
. مربب

مه نوا ؛ مدش وت نز هک دوب یتقو منوا هک دوب میگدنز وت یمک نامز ! رکش ور ادخ ؛ زاب هبوخ -



وت نم هگم ؟ تساوخ یمن و نم ارچ هکنیا زا ؟ متحاران یچ زا ینود یم . میدوبن مه رانک یلیخ
؟ مدوب رصقم ردام گرم

. دروآ متسد هب یراشف و تخادنا متمس هب یتهب زا رپ هاگن واال

هن و ومع هن . تشاد یبلق یتحاران تردام ؛ دوبن وت ریصقت تردام گرم ًال صا ؟! رتخد یگیم یچ -
درک هتکس ، وت ندموا ایند هب زا دعب ومع نز مه شدعب ؛ نتشادن عوضوم نیا زا ربخ تردام دوخ

اهرتکد هن و ومع هن ؛ دوب تردام رانک مه شدوخ ومع همدای هزات . تشادن وت هب یطبر منوا هک
. دموا یمنرب نوشتسد زا یراک

. متخود نوبایب و تشد هب و متفرگ واال زا هاگن

زا یربخ هگید هک نیمه ؛ تسین مهم مه حاال ! هدوب نم سناش هگید ؛ مگب یچ منود یمن -
دوبن تمسق هک دموا میگدنز وت درم هی هک هنیا مهم . هراد رکش یاج زاب ، تسین هتشذگ یاهراتفر
هرابود و هدرک محر میسک یب ، میگتسخ ، مییاهنت هب ادخ االن هک منورذگب و مرمع رذگ شرانک

. هشاب ماه هچب و نم هاگ هیکت هک هداد رارق نم رانک ور درم نوا

. درک یم تیذا یزیچ راگنا ؛ دش مگردرس و نیگمغ واال تروص

؟ میدرک جاودزا مه اب هک عقوم نوا یتشاد تسود و نم وت آال ًاعقاو -

چیه االن هچ و هتشذگ وت هچ مسح حیضوت وت ًاعقاو ؛ مدرک یم هاگن واال خر مین هب هق عال اب
: مگب متستوت طقف ؛ دموا یمن منوبز هب ، مگب شهب ور ما هق عال هنوتب هک یفرح

تقو چیه طقف ، مگب یروطچ منود یمن واال، ؛ مراد و متشاد تسود االن، هچ ، عقوم نوا هچ -
دندوب مرانک هقیقد و هیناث ره ساالر ًاصوصخم ، نیلیآ و ساالر نوج ، منک تشومارف لماک متستوتن

. یشب کاپ منهذ زا وت نتشاذ یمن هک

هی اب ؛ درک کیدزن شاه بل هب هرابود و متسد هک دوب هدرب تذل شدوخ ی هرابرد ماه فرح زا واال
. تخادنا شتمس هب یهاگن مین متسد تشپ ین ال وط هسوب

؛ منک شومارف ور وت متسوتن مه تذل جوا وت منم اما ، منزب هتشذگ زا یفرح هشابن تسرد دیاش -
یمن یسورع وت ور امش هگا منود یمن ًاعقاو . یدوب ممشچ یولج باوخ عقوم ، مدرک یم یراک ره
ادخ رکاش دیاب مه حاال ؟ مشاب شوخ لد ما هدننک لسک یگدنز هب زاب متساوخ یم روطچ ، مدید
ایب . هنکب ادج مه زا ور ام هنوت یمن یمدآ چیه تردق ، میشاب مه رانک داوخب ادخ یتقو هک میشاب

جاودزا هزات هک مینک رکف یروطنیا راذب ؛ میشاب اه هچب و نومدوخ رکف هب طقف هظحل نیا زا
. تسین مهم یچیه هگید و میدرک

بات و شتسد هدنخ اب میایب نوریب یسرپد تلا ح نوا زا ور واال مه و مدوخ مه هکنیا هساو



. مداد

. میدرک ادیپ پل پل وت زا مه لوغ هچب ات ود و میدموا یسورع دیرخ زا االن مینک رکف هرآ -

. دیدنخ دنلب واال مفرح نیا اب

. هدموا نومریگ پل پل وت زا هچب ات ود میگ یم دیسرپ یک ره ! هنیمه -

دنچ ره هک یترامع ؛ مدوب هدرک کرت ور نوا دوب اه لا س هک میتفر یترامع فرط هب هدنخ اب همه
متاظحل مامت . متشاد ترامع نوا زا یدایز تارطاخ اما مدوب هدرک یگدنز اجنوا یهاتوک تدم

نوا یروآدای ! مدوب هدنورذگ واال اب ییاه زور هچ ؛ نتشذگ ماه مشچ ولج زا ییامنیس ملیف لثم
. متشگرب شفرط هب واال تسد مورآ راشف اب . دنوشن ماه بل یور یدنخبل اه زور

؟! هدش زاب دنخبل هب تلگشوخ یاه بل نوا هک یداتفا یچ دای -

. مدرک رکش ور ادخ دوجو قامعا زا هظحل هی و مدز شلا حشوخ تروص هب یدنخبل

. یتشاذ یم کاله مرس هک ییاهزور دای هب -

. درک مخ مشوگ رانک تنطیش اب و یرس و داتسیا نم هب رت کیدزن واال

؟! نشب رارکت یراد تسود ؟! هدموا تشوخ اهزور نوا زا ینعی ! هن -

. تفر یم بات و بت شارب ملد یلو مدرک شهاگن مخا اب

! نم هساو اقآ هشیم ریگوج دوز هچ ! ریخن -

. دموا نوریب واال و نم فتک ود نیب زا نیلیآ و ساالر رس هک دیدنخ دنلب فرح نیا اب واال

. میتسه هداوناخ هی ام هگید ؛ مدیدنخب مه ام نیگب هیگنشق هرطاخ هگا -

. داد لوه بقع هب ور ود ره رس هدنخ اب واال

یزاب وررپ نم هساو ،حاال متفگن یزیچ نم ، هدوب نوشناشوخ شوخ منز اب رمع هی ! منیبب نیرب -
. دینک رود ام زا و لوضف ات ود نیا دیایب ! دنولا ! زربلا . نرایمرد

. تشاذگ واال ی هنوش یور تسد هدنخ اب ساالر

؟ دنمهرف یاقآ دیدنخ یم دنلب نومردام اب یچ ینعی -

. مباوخب منامام شیپ دیاب اه بش نم مگب حاال زا : تفگ زاب شین اب مه نیلیآ

نوشفرط هب و درک لو و متسد هعفد هی ؛ درک یم نوشهاگن قشع اب شاه هچب ندز فرح زا واال



. تفرگ تسد یوت و نوشاتود ندرگ . تشگرب

. ندروآ رد ینوبز هچ نم هساو اه هتخوسردپ -

یم هاگن واال یاهدنخ و اه هچب راتفر هب یقوش هی اب همه مدید ؛ مدرک نوشهاگن متشگرب منم
هرابود شاهردارب هب دنخبل اب واال . دندوب هدیدن واال یاه بل ور یدنخبل دوب اه لا س هک راگنا . دننک

. درک هراشا

. دیربب نم هچاپ وت زا و لوضف ات ود نیا دیایب -

. نتفرگ و ساالر و نیلیآ هقی ، تشپ زا هدنخ اب دنولا و زربلا

؟! هراخ یم و نونت هگم ؛ نوتاهاب هدشن هقی هب تسد واال ات دیرب دیایب -

. دیسوب و متسد همه ولج و شتسد وت تفرگ و متسد هرابود واال ؛ متشگرب واال فرط هب هدنخ اب

. هنم لد زیزع آال ، راوید هب دیبوکب و نوترس دیرب -

اما دوب باصق هک یلوا رفن . ندروخ یم بآ نتشاد علو اب دنفسوگ ات دنچ ، میدیسر هک ترامع هب
! هیک یمود نوا هک مدشن هجوتم . دوب مفرط شتشپ یمود

دوب شتسد وقاچ هک باصق درم ، میدیسر درم ود نوا یمدق دنچ تسرد هک ام یادص و رس اب
. میداد باوج همه و درک سالم

ارچ ؟! دوبن هیقب هارمه ارچ ؟ درک یم راکیچ اجنیا ردپ ؛ دیسام مبل یور دنخبل تشگرب هک مود درم
هبور االن هک یردپ اب ، مدوب هدید اه لا س نوا نم هک یردپ ؟! دوب هدش هتسکش ردق نوا شتروص

؟! ارچ ! دوب هدرک قرف یلیخ ، دوب مور

هب و نم عیرس ردق نوا ردپ اما متفر ولج ور مدق ود ، مشاب هتشاد مدوخ زا یرایتخا هکنیا نودب
. منک هقلح شرمک رود و مامتسد هک مایب مدوخ هب ات دیشک لوط یا هیناث دنچ هک دیشک شوغآ
رود هک نوتاخ یاه تسد اب اما میدرک هیرگ ود ره ردقچ ای مدنوم مردپ لغب وت ردقچ منود یمن

. میدموا نومدوخ هب دیچیپ مردپ و نم

! ردام یشاب لا حشوخ دیاب ؛ هدیسر نایاپ هب ترتخد و وت قارف و یرود هگید ردام الن درا -

. دیسوب و متروص راب دنچ و درک زاب ، دوب مرود کچیپ لثم هک و شاه تسد ردپ نوتاخ فرح اب

. مزیزع یدموا شوخ تدوخ هنوخ هب -

. مدرک کاپ و شتروص یاه کشا ماه تسد اب دعب ؛ مدیسوب و شتروص منم



. یدرک لوبق هرابود و نم هک نونمم -

. دز مینوشیپ یور یا هسوب و تفرگ شاه هتسد نیب و مرس ضغب اب ردپ

! شخبب و نم . مدرک یهاتوک اما مدوب هدرک تلوبق نم شلوا زا -

زا میروخلد مامت شندید اب راب ره ارچ ؛ مدرک هاگن شتروص هب نوزرل دنخبل اب و مدیسوب و شتسد
؟! تفر یم نیب

. متشاذ یم اهنت ور امش لا ح نوا وت دیابن نم ؛ دیشخبب و نم امش -

. درک هتسب و زاب ثکم اب و شاه مشچ و مدرک کاپ و متروص یور یاه کشا ردپ

. مزیزع هن اال مهم -

نیلیآ ؛ دز نیمز هب و دنفسوگ نیلوا یا هللا مسب اب مه باصق ؛ درک هراشا باصق هب تسد اب دعب
ششوغآ وت و مدرک زاب و متسد ! دوب هدیدن مه غرم حبذ حاال ات ما هچب ؛ دوب هدیسرت مکی
یدیسرت کیچوک یاه هچب لثم ، نس نیا اب ! نیلیآ شکب تلا جخ : متفگ ششوگ لغب ؛ شمتفرگ

؟ مزیزع

. درک میاق ما هنیس یوت و شرس و تسب و شاه مشچ نیلیآ

. مدیدن نوخ حاال ات نم ! وگن نامام یاو -

. درب ورف شدوخ لغب وت و دیشک نوریب ملغب زا و نیلیآ واال هعفد کی

؟ مزیزع هن هگم هسرت یمن ، هاگشناد هرب هگید هام دنچ دیاب ؛ هدش مناخ مرتخد -

. تفر باال ماه وربا هک درک سول واال یارب و شدوخ نوزیوآ یاه بل اب نیلیآ

. هرادن ور اه نوویح نیا ندز اپ و تسد ندید تقاط ملد طقف ، مسرت یمن هن -

، دید و نیلیآ ندیسرت هک ردپ درک در نوخ یور زا و تفرگ مه اب و ساالر و نیلیآ و نم تسد واال
. هرب یم رس باصق دوخ ور یقاب ؛ نوخ یور زا نیشب در مه امش : تفگ همه هب ور

. داتسیا نوتاخ هعفد کی هک ندموا ترامع یدورو برد ات واال و نم لا بند هب همه

دیایب . مدوخ ی هنوخ میر یم ام . دینزب نوتدوخ تروص و تسد هب یبآ هی ، دینک ضوع سابل ات -
. میتسه نوترظتنم اجنوا ماش

نوتاخ و ومع نز اما ترامع میریم مه اب همه ماش عقوم ، نومشیپ نایب هک مدز فراعت همه هب
منوم یم ومع شیپ نم . دیرب امش : تفگ واال ! دنوم ردپ طقف ؛ نتشگرب ور هدموا هار . ندرکن لوبق



. مایم دش مومت باصق راک ات

. داد له نم تمس هب و تشاذگ واال رمک تشپ تسد ردپ اما

. اجنیا متسه نم ؛ ورب تاه هچب و نز هارمه مه وت -

. تخادنا متمس هب یلد ود هاگن هی واال

. میشاب مه رود یزیچ یتبرش هی ، هشب مومت باصق راک ات . دیایب ام اب مه امش ؛ تسین تسرد اما -

. مرادن فراعت هک نم ؛ هدایز تقو حاال -

. میدش ترامع دراو رفن راهچ ره ردپ رارصا اب

. دیسوب و متروص اه هچب یولج واال ، هنوخ هب نومدورو اب

. مزیزع یدموا شوخ تدوخ هنوخ هب -

راک اب واال . دیشک یم غیج نیلیآ و دز یم توس ساالر ؛ ندز تسد واال راک اب ود ره نیلیآ و ساالر
ای ، دندوب هنووید رفن هس نیا ای ادخ هب . ندرک ندیصقر هب عورش مهاب و نوشفرط تفر اه هچب

. مدوب هداد در نم

ادیپ و شمارآ مکح مارب ینامز هی هک یا هنوخ یوت و مهاگن ، اه نوا یزاب هنووید هب انتعا یب
، مدوب هدیرخ هک ییاه هلیسو زا اه لا س هکنیا اب ؛ دز یم قرب یزیمت زا . مدنوخرچ ، دوب هدرک

. دنتشاد و نوشدوخ صاخ یاهرادفرط زونه اما دوب هتشذگ

. مدوب هدرک کرت ور اجنوا هک دوب ینامز لثم تسرد مه اجنوا ؛ مدیشک ما هنوخزپشآ یوت یکرس
! تفرگ یمن مزا و میتخبشوخ ومع شاک ... مدیشک یهآ ؛ مدش یم اجنیا گنت لد هک ییاهزور هچ

ما هنوش یور یا هسوب و دز مور هب یدنخبل ؛ متشگرب شفرط هب دیچ یم مرود هک واال تسد اب
. تشاذگ

یم ور وت مدرک یم هاگن هک اجره هب یروطنیا نوچ ؛ مدب هنوخ روکد یوت یرییغت دمویمن ملد -
. مدید

هب طقف اه هچب ندوب اب اما منک شنوراب هسوب و مزادنب واال ندرگ رود تسد تساوخ یم ملد
. مدرک افتکا یرکشت

زا ًاعقاو . هشاب رتراد دوخ مکی اه هچب یولج هک مداد یم رکذت واال هب دیاب ! میدش یم اهنت شاک
مرمک رود زا ور شاه تسد مدرک یعس . مدیشک یم تلا جخ داد یم ماجنا اورپ یب هک واال راتفر

. منک زاب



. مینک ضوع ور نوماه سابل قاتا وت میرب -

. نیبب ور لا ه یوت ات مدیشک ندرگ و مداتسیا مرانک واال رانک

؟ نتفر اجک اه هچب -

. دز میساوح یب هب یدنخبل

. نوشدوخ یاه قاتا وت نتفر -

. متفرگ اه هلپ تمس هب ور ما هراشا تشگنا بجعت اب و دش درگ ماه مشچ

؟ تس هدامآ نوشاه قاتا هگم -

. مرب نوریب هنوخزپشآ زا درک مراداو و تفرگ و متسد واال

عیرس مارب ور باال یاه قاتا زا ات ود متفگ ؛ راگن هلا خ هب مدز گنز ، نوشندید یادرف نومه زا هرآ -
. هزادنب قرب ور هنوخ هربب مه رگراک ات دنچ متفگ شهب . هنک نیازید

. مدرک یا هدنخ یکریز ریز

؟ یدب ماجنا ور راک نیا یتفرگ میمصت هعفد هی یچ هساو تفگن هلا خ -

. داد راشف شدوخ هب و نم و تخادنا مندرگ رود تسد واال

؟! ینک یم باوج لا وس تاه یرتشم همه زا متفگ نم اما تفگ ارچ -

و مداتفا ولج واال زا مدق دنچ تهب اب نومندش دراو اب ؛ میتفر نومکرتشم قاتا هب مه اب و مدیدنخ
. مدنوخرچ قاتا یوت و مهاگن

! هدرکن یرییغت چیه واال! هش یمن مرواب -

. مرب شتمس هب درک مراداو و دیشک و متسد واال

. هدش گنت تارب ملد ، ملغب مکی ایب ؛ نک لو ور انیا حاال -

. متخود رد هب و منارگن هاگن و منزب سپ و شتسد مدرک یعس

نوشولج نم . ادخ ور وت نک تاعارم مکی ؛ هشیم ادیپ نوشلک و رس اه هچب االن واال یاو -
. مشک یم تلا جخ

. دیبسچ رت مکحم و ماه تسد و درک مهاگن هدنخ اب واال



ماجنا مراد عرش خالف راک هگم دعب ؛ قاتا وت نایب ندز رد نودب هک نتسین هچب اه نوا ًال وا -
! مدیم

. متشاذگ شتسد یور تسد و مدرک جک شارب و مبل

... نک تاعارم مکی اه هچب ولج مگیم ؟ یدیم ماجنا عرش خالف راک متفگ یک نم ! هن -

گنت لد نم و دوب ندوب نم اب گنت لد نوا . میداتفا تخت یور ود ره و دیشک و متسد واال
. دش زاب قاطراهچ هراب هی قاتا رد هک مدوب هتفرگن ماک واال یاه هسوب زا تسرد زونه ! ششوغآ

مشب دنلب متساوخ و مدموا نوریب واال لغب زا لوه اب هک ندوب قاتا وت ندموا هدامآ ود ره اه هچب
. مداتفا شا هنیس یور هرابود تفرگ و متسد واال یلو

. دش هریخ اه هچب هب ، هنک ناهنپ و شا هدنخ درک یم یعس هک یمخا اب واال

! نوشردام و ردپ یصوصخ قاتا وت نایمن یروجنیا مه رخرن ات ود ینعی -

. دیشک شندرگ تشپ هب یتسد هداتفا نییاپ رس اب ساالر

. ماوخ یم ترذعم نم . دوب نیلیآ ریصقت شا همه ؛ دیشخبب -

. تخادنا ام هب یهاگن مین دعب و دز ساالر یاپ هب یا هبرض لوا نیلیآ

. تسین اهنت هگید نامام هک مدرک شومارف هظحل هی ؛ مدرک زاب و رد نم -

. داد راشف شدوخ هب مدش یم بآ تلا جخ زا متشاد هک و نم هدنخ اب واال

! دوز ... نوریب دیربب فیرشت ، نیدرک هابتشا نیدیمهف هک حاال -

. متشگرب واال تمس هب مخا اب هک نتفر نوریب هدنخ اب ود ره

؟! اقآ یتفرگ لیوحت -

. تفرگ هتسب رد زا ور شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب واال

! نم فرط نتسب ور زا ریشمش اتود نیا -

. مداد هیکت شا هنیس هب و مرس و مدیدنخ

. متسه نوشردام نم هریم نوشدای مکی طقف ، نتسه یبوخ یاه هچب ؛ تسین مه اه یروجنیا هن -
. میتسه تسود دننک یم رکف

! شتروص لباقم متروص و تفرگ رارق شوزاب یور مرس هک دیخرچ و درک یمخا واال



فرح و راتفر بقارم دیاب هگید نمض رد . نوشتسود دعب ، یتسه نوشردام لوا وت . ندرک طلغ -
. نشاب نوشاه

فعض ملد هماه هچب ردپ نوا هک نیا رکف زا ؛ متشاذگ شتروص یور و مدروآ باال و متسد دنخبل اب
. تفر یم

. نکن تیذا و تدوخ مه وت ؛ نش یم هجوتم مک مک ! ریگن تخس واال -

. متشاذگ متسد یور و شتسد و دش زاب مه زا شاه مخا

باال دایب هنک زاب و قاتا رد نوتاخ مسرت یم حاال . میرب میش دنلب دعب ، هدب سوب هی ؛ هشاب -
. نومرس

. مدیدنخ دنلب واال فرح زا

. تسین دیعب شاه هون و نوتاخ زا هرآ -

. تفرگ متمس هب ور شوزاب واال . میدرک ضوع سابل ، یگنت لد عفر یلک زا دعب

؟ مزیزع میرب آال -

. مدرک هقلح شوزاب رود و متسد دنخبل اب

. میرب -

هدرک لوغشم ندروخ هویم اب و نوشدوخ اه هچب ؛ میتفر نییاپ اه هلپ زا مه تسد وت تسد
نیا نم یروطچ ادخ . دندوب هتسشن تکاس هک دوب هدز و نوشرپ یروجدب واال منک رکف . دندوب
یم راتفر هناشنم گرزب یلیخ ًاقافتا ! دندوب هدشن گرزب هک هن ؟ هاگشناد نرب متسرفب ور اتود
ره یمقر کت هبتر اب ًامتح ، دایب روکنک باوج ، متسنود یم . دندوب هغبان مه یسرد ظاحل زا ؛ دندرک
یم تقو هام دنچ نیا وت واال دیاب . دوب هناگچب نوشاه ندرک یخوش مکی اما ، نشیم لوبق ود

. دننک یخوش اجک و یک نشب هجوتم هک نوشات ود ره هساو تشاذ

. نوملا بند دایم االن نوتاخ هک میرب ! فص هب اه هجوج -

. دندز دنخبل مه اب اه هچب ؛ تخادنا ود ره یاه هنوش رود تسد واال

. میرب -

واال هک ییاه فرح اب یتحار نیا هب تشادن ناکما هنرگو ، دندرک هابتشا هک دندوب هدیمهف اه نوا
. نایب رانک مهاب ات مراد اه همانرب واال و اه هچب اب منود یم . نایب رانک دوب هدز



. دندوب رضاح اجنوا ام زا رت ولج همه ؛ میدش نوتاخ ترامع دراو رفن راهچ ره

. ندرک یسوب ور هگید هراب هی و ندموا لا بقتسا هب یدورو رد یکیدزن ات نوتاخ و سگرن ومع نز
ردق نیا تشادن هقباس هخآ ؛ دندوب هدرک چم مهاب یروجدب ومع گرم زا دعب رفن ود نیا منک رکف

! هشاب هگید مه هیبش نوشاهراتفر و اهراک

تمس نوتاخ دعب ؛ میتسشن ییاریذپ سأر اه هچب و واال و نم ، دندرک یم هک یدایز تافراعت اب
. نتسشن طسو لگ هتسد ود لثم مه اه هچب . تسشن واال پچ تمس ومع نز و نم پچ

هچب و نارسمه و رهاوخ و ردارب ی همه ات شا هچب و نز ور ردپ زا ؛ دندوب هداوناخ اضعا همه
. ندموا ولج هویم یاه فرظ اب راکتمدخ ود ؛ میدرک هم هاب هک یشب و شوخ دعب . نوشاه
یم فراعت هویم نوتاخ و ردپ و واال و نم هب نامز مه هک دوب یروط ؛ دوب بلا ج مارب نوشیاریذپ

. نتفرگ یم هیقب ولج ور یروخ هویم فرظ دعب ؛ دندرک

و واال و نم هب نوشساوح یمشچ ریز هک دوب مولعم لماک یلو دندوب ندز فرح لوغشم همه
زاب هنکن ! دیسرت اه هاگن نیا زا ملد هظحل هی ؛ تسه ماه هچب و نم اب ومع نز و نوتاخ راتفر

؟! دنشکب ماه هچب و نم یارب یموش هشقن ناوخب

اب . ماوخ یمن ور هشاب نوخ شوت هک یتبحم نم ؛ هرادرب شاه تبحم زا تسد نوتاخ هنک ادخ
. مدروخ ینوکت واال بجعتم یادص

! هدنوم زارد شتسد تعاس هی ؛ رادرب ییاچ مزیزع آال -

هی تساوخ یم ملد غمتخادنا درک یم مهاگن ینارگن اب هک واال هب یهاگن مین و متشادرب ور ییاچ
. منک رود ما هداوناخ عمج زا و نوتاخ ساوح یروج

؟ ربخ هچ هدیرف و هبیط زا نوتاخ -

. داد نم هب لماک و شهاگن یدنخبل اب نوتاخ

یم یقوقح هی هنایهام ، هدرک شا هتسشنزاب الن درا ؛ هرادن راک ناوت هدش ریپ هگید هک هبیط -
. هدش ترامع هس ره همدخ رگراک رس نوا ؛ هتفرگ و شردام یاج هدیرف اما . هریگ

مه نوتاخ رکش ور ادخ ؛ دش هدیشک نامز نوا تارطاخ و هتشذگ نامز هب اه فرح مک مک
نتفر ندش دنلب واال و نم طسو زا مه نیلیآ ور ساالر . دندش ردپ رسمه و ردپ اب تبحص لوغشم

؛ دوب هدش مورآ ملد یمک . دندش واال و نم اب تبحص لوغشم مه ادیو و ادلی . دنولا و زربلا شیپ
هتشاذگ مامت گنس ًاعقاو نوتاخ . دش فرص هناتسود و ینومدوخ ًال ماک یاضف هی یوت مه ماش

. دوب

. ندنوخ یم یرک ، دننک یزاب لا بیلا و ، دوب رارق هک ادرف هساو ؛ دندوب هدش عمج اج هی همه اهدرم



. میدیدنخ یم اهدرم ندناوخ یرک و اه یخوش هب و میدوب هدش عمج مه رود همه مه اه نز

فرح شاهاب مکی تساوخ یم ملد ! دوب مردپ ، دز یم دنخبل هیقب راک هب هشوگ هی هک یسک اهنت
شاه تسد ور و متسد دنخبل اب . متسشن ردپ یرانک لبم و مدش ادج اه مناخ عمج زا . منزب

. متشاذگ

! نیتسه فرح مک زونه ؟ ردپ یبوخ -

. تخادنا متمس هب یهاگن مین دنخبل اب و تشگرب

! دندش راقو اب ردقچ هللا شام ؛ منک یم هاگن و ماه هون مراد -

. مداد نوکت یرس و متخادنا اه هچب هب یهاگن

. نوشدوخ هساو ندش گرزب هرآ -

ندز فرح لوغشم همه االن مدید ؛ هن ای منزب فرح ، دوب هدموا منهذ وت هک یرکف زا مدوب لد ود
! مدش راک هب تسد سپ داین متسد هب اه حاال حاال هگید هنکمم تصرف نیا زا ، نتسه

. رضحم میرب میراذب رارق زور هی ماوخ یم ردپ -

. تخود نم هب یواکجنک اب و تفرگ اه هچب زا ور شهاگن ردپ مفرح نیا اب

؟ یچ هساو رضحم -

. متسشن فاص ، ممصم و مدیشک بقع و متسد

یگدنز شوت االن هک ترامع و هنوخراک زج هب هتبلا ؛ دیدز ممان هب هک یک ال ما ندنودرگرب هساو -
. منزب امش مان هب هرابود ور همه ماوخ یم . مینک یم

. تفر مهوت تدش هب ردپ یاه مخا

. مدز وت مان هب نم ور اه نیا ؟ هشب یچ هک -

. مدرک هراشا شرسمه هب سوسحمان و متخادنا باال یا هنوش

رهاوخ و مردپ داوخ یمن ملد . نیتشادن مه هچب ات ود ؛ دیدوب هدرکن جاودزا امش عقوم نوا بخ -
. هشب زارد ماه هچب ای نم ولج نوشتسد ای نشاب هتشاد یرسک و مک یگدنز وت ادرف مردارب و
ور اه نیمز و اه ترامع ، هنوخراک فصن . هشاب هتشاد ور ، هشقح هک یزیچ نوا یسکره دیراذب
هب ادرف یا هگید لکشم هی ماوخ یمن هگید . مسرت یم ومع یاه هچب هاگن زا نم ؛ منودرگ یمرب

. دایب دوجو



؟ یدز و تاه فرح واال اب -

. متخادنا باال و ماه هنوش مه زاب

. هدب یرظن ملا وما ی هرابرد هرادن قح هک مدوب هتفگ شهب ًال بق ؛ هرادن نم لا وما هب یراک واال -

. دیشک شندرگ تشپ یتسد هف کال ردپ

. تسین شاج االن ؛ مینز یم فرح مهاب تصرف رس راذب -

! ردپ رانک نوتاخ نتسشن اب دش نامز مه ردپ فرح رخآ

الن؟ درا هدش یزیچ -

. دادن نم هب یراک ی هزاجا و دموا فرح هب عیرس هشاب هدرک ادیپ یماح هی راگنا هک ردپ

. هرابود مدوخ مان هب هنودرگرب ور مدز شمان هب هک یلا وما داوخ یم آال -

. تخود نم هب ور شهاگن بجعت اب نوتاخ

نم مه ، هراد الک ما شدوخ مه یفاک ی هزادنا هب الن درا ؛ نتسه تدوخ لا م لا وما نیا ؟! ارچ -
یرادن قح وت ؛ نتسه امش یاه هچب و واال و وت یارب لا وما نیا . مدز شمان هب ور ما هیثرا مامت

. ینزب یا هگید سکره ای تردپ مان هب و لا وما نیا زا یزیچ

! دندرک یم مزمچآ نتشاد ؛ تفر مهوت یگراچیب اب متروص

هک ، هدوب مردام هیرهم مه ترامع . ماوخ یمن یزیچ ، مردام هیثرا هنوخراک زج هب نم نوتاخ اما -
ماوخ یمن هگید ! نوتاخ مسرت یم ، مراد همهاو دایز لوپ زا نم دعب . هدز شمان هب و ترامع ردپ

. هشب رارکت هتشذگ تاقافتا

. درک هتسب و زاب نانیمطا اب ور شاه مشچ نوتاخ

یم ؛ دایمن نوشمشچ هب وت لا وما هک نراد ردق نوا الن سرا یاه هچب زا مودک ره ؛ تحار تلا یخ -
گرم دعب ؛ تسادخ تسد رمع . هنوم یم ترامع وت تساوخ هک عقومره ات نوا هک تومع نز هنوم
یم یگدنز دنراد شاه هچب و نز اب ًال عف تردپ هک مه ترامع نیا . هنوم یم وت و واال یارب هک مه
دعب . هراد شزرا ترامع نیا ربارب هد هراد هک یا هنوخ ، هرب اجنیا زا داوخب مه االن نیمه هک ، دننک

. هشیم ترهوش و اه هچب و تدوخ لا م تسه وت مان هب هک دنس قبط غاب هنوخ مامت کًال مگرم زا
واال و وت هب غاب هنوخ یگداوناخ مسر قبط ؛ نیتسه نم دشرا یاه هون ودره واال مه و وت مه

هساو مک ، شگرم زا لبق مه الن سرا . هدرک وراک نیا رتدوز لا س دنچ حاال الن درا ؛ هریگ یم قلعت
لبق هک ور هدوب الن سرا مسا هب هک هنوخراک مهس فصن نوا . هتشاذن لا م شاه هچب زا مودک ره

. هدز واال مان هب گرم زا



. دش درگ مدینش یم هک ییاه زیچ زا ماه مشچ

؟ میراد هنوخراک ات ود االن واال و نم ینعی -

. داد نوکت رس نوتاخ

. هرآ -

. متخادنا ندوب لوغشم هک هیقب هب یهاگن مین ! مدوب نارگن زونه نم اما

؟ یچ اهرتخد ، اهرسپ -

. دز یدنخبل دعب و تخادنا ردپ هب یهاگن مین نوتاخ

لوپ اب و هداد نوشهب الن سرا هک ییاه نیمز وت نوشدوخ یارب مودک ره ؛ مزیزع هک متفگ -
و نوشدوخ مهس مودک ره مه اهرتخد . ندز هدنیوش داوم و ییاذغ داوم هنوخراک هی الن سرا
و زانلا هنوم یم . یشاب یزیچ نارگن تسین مز ال وت ؛ نتسه کیرش نوشاه رهوش اب و نتخورف
و شاه هچب ات ود هک هراد ردق نوا الن درا شعقوم هب مه اه نوا ؛ ترهاوخ ور ردارب نیرآ
. هنودب اه فرح نیا زا یزیچ یسک تسین مز ال ؛ نک شومت ور اه فرح نیا مه حاال . هنک تروپاس

تکاس بشما هک هدش یچ هنک یم رکف هنودن یک ره ؛ نیشن اجنیا تکاس ردق نیا مه وت الن درا
! یتسشن

. درب هنوخزپشآ فرط هب شدوخ هارمه و تفرگ و متسد دعب

. دوخ یب یاه فرح یاج هب ، نزب هدیرف هب رس هی ورب -

. متفرگ متسد یوت و نوتاخ تسد و مداتسیا ماج رس نارگن نم اما

. مدرکن شومارف ور هتشذگ زونه ؛ مسرت یم تورث همه نیا زا ًاعقاو نم نوتاخ -

. تفرگ ور ما هنوش و درک لو و متسد نوتاخ اما

. هنودب هتشذگ زا یزیچ یسک تسین رارق ؛ هدنوم هتشذگ وت هتشذگ ! هتشذگ یگیم یراد تدوخ -
رارق . مدز فرح شاهاب مدوخ هک هدیمهف هزات مه واال ؛ میراد ربخ تردپ و و نم و تومع نز

. هنزب مهب یسک ور هتشذگ نجل تسین

نوا . اه نز فرط هب نوتاخ و متفر هدیرف فرط هب نم ؛ میدش ادج مه زا و دیسوب و متروص دعب
مهب دیابن ور هتشذگ نوتاخ لوق هب . مدرک رکف بوخ نوتاخ یاه فرح هب تشگرب عقوم ات بش

. تسین شوت یبلا ج هزیچ ؛ مینزب

غاب هنوخ زا دنولا و زربلا ؛ نتفر شدوخ هنوخ فرط هب اه هچب زا مودک ره بش همین زا دعب



ومع هک ییاه نیمز وت ام ترامع زا رتهب یاه هنوخ نوشدوخ هساو اه نوا نوچ نتفر نوریب
. میشاب دنولا دعب و زربلا نومهم لوا همه هگید بش دنچ دش رارق هک دندوب هتخاس دوب هداد

یم یگدنز نارهت ود ره نوچ ؛ نتفر ومع نز شیپ نوشاه هچب و رهوش هارمه اهرتخد طقف
. میتشگرب ترامع هب اه هچب و واال هارمه ، هرمزور یاه فرح یلک زا دعب . دندرک

هب و ندیسوب ور واال و نم یریخب بش اب هک دندوب هتسخ ردق نوا نیلیآ و ساالر دورو نومه زا
. دیشخرد یم شاه مشچ هک یی واال و مدنوم نم . نتفر نوشدوخ یاه قاتا

. هشیم مومت یک ینومهم نیا هک دوب تعاس هب مهاگن یه بشما ؛ میباوخب میرب -

دیسرپن نم زا یلا وس ای یفرح ًال صا واال . میتفر باال اه هلپ زا واال لا بند ، نم فرط زا یفرح نودب
ین ال وط نوماه فرح ردق نیا هک میتفگ اه یچ ، دموا نوتاخ ای متفگ یچ ، مدوب ردپ رانک یتقو هک

. دش

. تشاذگ مبل یور و شتشگنا واال هک منزب فرح مدموا ، میدرک یم ضوع سابل میتشاد یتقو

. مینز یم فرح ًادعب راذب ، هن بشما -

یم ادص پات پات واال اب ندوب هرابود قوش و سرتسا زا مبلق ؛ مدیباوخ واال رانک کاوسم زا دعب
. دیدنخ و دیشک شوغآ هب و نم هک دوب هدینش واال و مبلق دنلب یادص مدوب نئمطم . داد

! هدیسرت هچ مگنشق هجوج ! مناج یا -

. مدز شوزاب هب یمورآ تشم

. هنومیسورع لوا بش منک یم رکف واال! نکن هرخسم و نم -

. دروآ ولج ما هنوگ ندیسوب یارب و شتروص و دیدنخ واال

اه نوا میتفرگن هاگشرورپ زا منئمطم ؟! هدروآ ایند هب یک ور رخرن ات ود نوا ؛ هگید یا هنووید -
. هروخب ماشم هب وت یوب طقف بشما ماوخ یم . ملغب وت ایب و وش تاه سرت لا یخ یب سپ ؛ ور

. یرایب اه یگنر هجوج نیا زا هگید اتود هک یطرش هب اما هدایز نومندوب مهاب هساو طقف حاال

. مدرب ورف واال هنیس وت و مرس هدنخ اب

. مرایمن رتشیب یکی ... هن یاو -

. میش یم راک هب تسد ، یداد هک یا هزاجا اب بشما سپ ! لوبق ! ناج یا -

و ساالر . دوب هدش رت گنشق و رتابیز یلیخ مدرک یم رکف هک یزیچ نوا زا واال، اب مدیدج یگدنز



تسود و غاب هنوخ ردق نوا . دندوب هتفرگ یلا قتنا زیربت هب فیرش هاگشناد زا واال کمک اب نیلیآ
ود ره یارب سیورس و هدننار واال ؛ مینک یگدنز نارهت هاگشناد رطاخب دندشن رضاح هک نتشاد

. هشاب لکشم نودب نوشدمآ و تفر هک دوب هتفرگ

نز ، نوتاخ هک دوب نیا بیاجع زا یکی ؛ دوب هدموا ترامع هب واال و نم رارصا اب مه نوج ایرث
هک دندوب یضار مه رانک زا ردق نوا . دندش یم عمج مه رود یرفن هس اهرصع نوج ایرث و ومع
هچب و نز و ردپ . دندوب هدرک ناکم لقن ومع نز ترامع هب نوج ایرث و و نوتاخ دعب هام دنچ

. تفر یم هنوخراک هب زور ره ردپ ؛ دنورذگ یم ور یمورآ و بوخ یگدنز نوتاخ ترامع وت شاه
هنوخراک مه واال . دوب اجنوا لماع ریدم ردپ قباس لثم ؛ تفرگن دهع هب ور هنوخراک تیلوئسم واال

. درک یم هرادا و شدوخ تکرش و

درس اجنیا راهب لصف ؛ مدش دنلب دنخبل اب ؛ دوب هداد نوشن واال و نم هب و شگنشق یور یگدنز
. دنوشوپ یم ور دوب هدش گرزب مکی هک یمکش هک یروط ، مدیشوپ دنلب یمشپ وتلا پ هی . دوب

. متفر ومع نز ترامع فرط هب ، تسد هب هویم دبس

رفن راهچ ره حاال . دوب هداد رارق واال رانک ور اه هچب و نم هرابود هک مدرک رکش ور ادخ بل ریز
. دش یم هفاضا ام عمج هب هگید هام دنچ هک میدوب مجنپ رفن رظتنم

26/3/1400. نایاپ

. ینگچ ارهز


