
ماقتنا تکرح لا بند هب بایماک شرایک یگدنز : هص خال
، هیناه یگدنز اب شردپ الی یو رادیارس ، نموه ی هنایوج

هروخ یم هرگ نموه رهاوخ

1_ تراپ #

یم رت غولش هفاک تفر یم یکیرات هب ور اوه هچ ره
. دش

دش یم دنلب راخب شزا هک ییاتساپ یور ار هزات یرفعج
. مداد لیوحت ایدرب هب و متخیر

: دز یم رغ ناراب

ماهاپ ادخ یاو هغولش یعیبطریغ لکش هب زورما -
هلغج هچب ! مرررفنتم تشه زیم یاه یرتشم زا . تسکش

! ننک یم دود ما یراگیس هچ هدز وج یاه

ار هوهق یاه ناجنف . مدادن ناشن شا یفارح هب یشنکاو
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: متفگ و متشاذگ ینیس یور

. هدزاود زیم -

هداد هاگشاب یارب باهش هب هک یلوق رطاخب اما ما هتسخ
ما هناخ هب و مدرپس ایدرب و ناراب هب ار زیچ همه ، مدوب
باالی ی هقبط تسرد هک متیئوس میوگب تسا رتهب ای

. موش هدامآ ات متفر دوب هفاک

ار مباصعا روآ ماسرس کیفارت نآ نتشاذگ رس تشپ
. دوب مین و تشه تعاس مدیسر یتقو . درب یم لیلحت

نابهگن . مدش هدایپ و مدرک کراپ هطوحم رد ار منیشام
یم ارم دندوب هداتسیا رد لباقم هک یلکیه یوق یاه

: دندیشک رانک مندید ضحم هب و دنتخانش

. اقآ دیدموا شوخ -

شیب یمک . مدش هاگشاب دراو و مداد ناکت ناشیارب یرس
درایلیب یاهزیم رود یخرب . دوب غولش مروصت دح زا

و تفگ و پگ لوغشم رانک هشوگ یخرب ، دنا هدرک عمجت
. دنا هتسشن راب یاپ مه یخرب ، دنا هدنخ

زادنارب ار مپیت . دمآ میوس هب و دید ارم دوز یلیخ باهش
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. مدوب هدیشوپ ما یداب نشپاک ریز ار یکشم ترشیت . درک
ک . هدش عمج مترپسا یاه توب مین یور راولش یاه هچاپ

. مدرک سالم و متشادرب مرس زا ار نشپاک اله

: دیبوک میوزاب هب

مدیشوپ کرام راولش و تک مداد رج ور مدوخ بصم -ال
روجنیمه وت و مداد تلا ح وم هنیآ ولج تعاس هس

؟ وک لزغ ! یرت پیتشوخ هتخلش

. دموین تشاد راک -

بل نایم ار وربلر ام . درک مفراعت یراگیس یزلف ی هبعج زا
. درک نشور میارب باهش و متشاذگ میاه

رفن ود االن ات ثوید هنک . یزاب تاهاب داوخ یم شوایس -
؟ زیم رس میرب هدُرب . ور

: متفگ و مدز یقیمع کپ

. میرب -

. میدش کیدزن نلا س نایم درایلیب یاه زیم زا یکی هب
رس نز ود و درم ود . دیچیپ مرس رد گنهآ برض یادص
یلنام و هدسرم ندید اب و... شونا و شوایس . دندوب زیم
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! دماین لزغ دش بوخ . متخادنا باال وربَا

؟ نگیم یچ انیا -

! شاب رت نوبرهم نوماهومعرتخد اب -

و قارب یاه مشچ . دنوش یم مهجوتم نامزمه اهرهاوخ
. تفر نییاپ باال میور یلنام ربکتم

. مدرشف بیترت هب ار ناشیاه تسد و مداد یعمج سالم
بل رب یزیمآ هنعط دنخبل هدسرم و دوب توافت یب یلنام

: تشاد

؟ ومعرسپ یروطچ -

! درک یم هکچ رخسمت شنتفگ " ومعرسپ " زا

: مداد باوج هاتوک

. بوخ -

رگید یرسپ . تفرگ ار منشپاک و دمآ مرف سابل اب یرسپ
. درک فراعت و دیسر بارش یاه ماج ینیس اب

: دیسرپ شوایس

؟ طرش -
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: مدرک شوماخ یراگیساج رد ار مراگیس

. مدنب یمن یلوپ طرش نم -

ات و هشوپب تمدخشیپ مرف سابل دیاب تخاب یکره بخ -
. هدب سیورس بشرخا

: مدز دنخبل

. شاب -

ب ار اه تاش و میدیبوک مهب ار اه ماج یزاب عورش زا لبق
. میتفر اال

: تفگ باهش

! ایس دایم تهب مرف سابل منئمطم -

هب ار ویک و تشادرب اه پوت یور زا ار کار شوایس
. دییاس شرس هب ار چگ و و تفرگ تسد

! مزیزع دایم رتشیب تشاداد هب -

یم مه رب ار مزکرمت یلنام هاگن ینیگنس . دش عورش یزاب
. منک یهجوت یب متشاد یعس اما دز

دُرب اب یزاب تفر یم راظتنا مدوخ بناج زا هک روطنامه
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. دیسر نایاپ هب نم

: دز تسد هدنخ اب هدسرم

رایب . لا قترپ بآ مارب ورب ودب ایس -

: تفگ و درک مراثن یشحف شوایس

. یراد سناش طقف -

ات تفرگ هلصاف رگید ییازسان اب هک مدرک شراثن یدنخبل
. دهدب سیورس شدوخ لوق هب و دشوپب مرف سابل

و دنراذگ یم شرس هب رس ردقنآ اه هچب ددرگیمرب یتقو
و دریگ یم شتروص یولج ار ینیس هک دنهد یم روتسد

. دزرل یم هیرگ هب شیاه هناش ، یشیامن

لچک یهلا هک درک منیرفن هنانز ییادص اب تیاهن رد
! موشب

وا باوج رد و تسشن هرفن هس لبم یور مرانک باهش
: تفگ

! هپیتشوخ مشلچک نم شاداد -

: تفگ مشوگ ریز باهش دش رت مارآ یمک هک وج
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؟ هروطچ هفاک لا وحا عاضوا ؟ شواچ یراغت هت ربخ هچ -

اب و مرفنتم هزادنا هچ ات یراغت هت ظفل نیا زا تسناد یم
. تشاد یمن رب منداد صرح زا تسد لا ح نیا

. هبوخ -

. تلا بند مایم ادرف -

مخا اب و دش مشومارف لا مش ی همانرب یا هظحل یارب
: مدیسرپ

؟! ملا بند یایم -

یم ور زاین دلوت . لا مش میر  یم میراد ؟ تفر تدای -
. نریگب اجنوا ناوخ

نایم هب زاین یاپ رگا مدز . بل یناهآ و متخادنا باال وربَا
. متشادن ار ناشمادکچیه ی هلصوح . متفر یمن دوبن

: متفگ یدرسنوخ هب هتشغآ یلیم یب اب

. یکوا -
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2_ تراپ #

هب . متسب کلپ و متشاذگ زیم یور یگتسخ اب ار مرس
سابل یور متسناوت یمن رگید هک دمآ یم مباوخ یردق

. منک زکرمت

: دمآ رد هزئاف یادص

؟ زورما هتچ وت ؟ یناه -

هب ار مرامخ نامشچ و مدیشک باال ار مندرگ تعرس هب
: متخود شدیفس و درگ تروص

. میدرک یم زیمت ور ال یو میدوب رادیب حبص ات بشید -
! تس هتفوک مندب مومت

هناهام دعوم سرتسا و تیلا عف همه نآ مدرکن هفاضا و
. هدیرب ار مسفن ، رمک و لد ِدرد تخادنا ولج ار ما

؟ اه بابرا نایم نراد ؟ هع -

اهنآ قارب نامشچ . دیخرچ نم تمس اهرتخد ی همه رس
. تخادنا ما هدنخ هب هزئاف هنعط رپ نحل و
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ندوب هتسب همه مه اه هرجنپ و رد . نسر یم بشما هرآ -
. هدموا اجک زا کاخ و درگ همه نوا منود یمن

متسیاب زاگ یاپ مروبجم اه تعاس هکنآ هب ندیشیدنا اب و
. تساخرب مداهن زا هآ

: تفگ هزئاف

نوچ نک لیمکت هنوخ ربب ور سابل نیا یاوخ یم سپ -
. هرب میتسرفب ور راب دیاب هبنش

هکنآ زا دعب بش متسناوت یم . تس یبوخ داهنشیپ
دش تحار ییاریذپ تباب ملا یخ و دندیسر اه بایماک

. منک مامت ار راک و منامب رادیب

: مداد ناکت رس سپ

هشب مه هگید تعاس کی ات منکن رکف نوچ هرتهب هرآ -
. درک شیراک

: دز ینابرهم دنخبل

. مزیزع یکوا -

و نم تارفن نیلوا و درک لیطعت هزئاف هک دوب کی تعاس
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. میدش جراخ یدیلوت زا هک میدوب هناگی و زانورس

: دنسرپ یم لا وس مادم و دنا هدز ناجیه اهرتخد

؟ نایم نوش همه -

؟ ننوم یم زور دنچ -

؟ روطچ شرایک ؟ تسه مباهش -

؟ بخ ال. یو نوشکب یا هنوهب هی هب ور ام ندموا یتقو -

مدب ررردقنا هناخ شواچ سورع و رتخد نوا زا یلو -
؟ ینک یم نوشلمحت یوطچ ! یناه دایم

! یدیم ایک هب ور لوپ ادخ یه -

تخس میارب مه ندیدنخ هک مراد درد و ما هتسخ ردقنآ
! تسا

: تفگ زانورس مدیسر هک ال یو هب

؟ تکمک میایب یاوخ یم -

. منک تسرد ماش دیاب طقف هدنومن یزیچ هگید اباب هن -

: درشف ار ما هناش هناگی
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؟ بخ میایم هدب ربخ نومهب یتشاد یراک هگا سپ -

. مدرک رکشت و مدیسوب ار ناشیاه هنوگ

. مدش غاب دراو و مدرک زاب ار رد دنتفرگ هلصاف هک اهنآ

هناخ هب ناشک ناشک ار مدوخ . دوب هدماین زونه نموه
. مدناسر یرادیارس

. متفرگ یهاتوک شود و مدروخ نکسم

زا هنافساتم مدیمهف مدیشک لا چخی رد هک یکرس اب
. هدنامن یزیچ زورید یاذغ

شلخاد هرک یا هکت و متشاذگ زاگ یور ار هبات یهام سپ
. متخادنا

و مدرک یم تحارتسا یمک و مدروخ یم راهن دیاب
. مدش یم ماش ندید کرادت لوغشم

رد بر قشاق کی هارمه ار هدش هدنر ریس و اه هجوگ
. مناکش یم ار غرم مخت و مزیر یم هبات

. دوب هدامآ رگید گنر شوخ تلما دیسر نموه یتقو

: متفگ و مداد شم سال
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. ایب نک ضوع سابل مدز تلما -

. تفر نام هناخ قاتا اهنت هب و داد ناکت یرس مباوج رد

ریس مه یمک و بآ و ندروخ یزبس . مدرک نهپ ار هرفس
. مدرب یشرت

. تسشن هرفس رس و تشگرب یتحار یاه سابل اب نموه

. هنکن درد تتسد -

شسح یب و درس هشیمه تروص زا ار منیگمغ هاگن
: مدرک همزمز شباوج رد و متفرگ

. نوج شون -

: دیسرپ و دنک ار شاول نان زا یا هکت

؟ هدنومن راک هگید ال یو وت -

: متخادنا باال ار مرس

. منک تسرد اذغ دیاب طقف هن -

. مدرک رپ حبص ور لا چخی -

؟ یدیرخ تدوخ تراک زا -
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. متراک هب دز نموت هس ناخ شواچ هن -

. هبوخ -

. شابن نوشاه همعرسپ و خرهاش و باهش رب و رود دایز -

: مدز دنخبل

؟ هرادن بیع مشاب شرایک رب و رود -

: تفگ یدج و درکن مزیمآ تنطیش نحل هب ییانتعا

. تسین اه نیا هیبش . هراد قرف شرایک -

. تفگ یم تسار . مدرک مخ ندرگ شفرح دییات رد
. تشاد قرف شرایک

و درک عمج ار هرفس نموه ، میدروآرد هک ار تلما َهت
: تفگ

. مروش یم ور هبات نم باوخب مک هی ورب وت -

: مدیلا ن هناسمتلم

یرس نوا لثم هشن . اه یروشب تسرد ادخ ور وت نموه -
! مروشب لوا زا مدوخ ور اه فرظ همه مدش روبجم
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: دیبوک میاپ هب یدگل

! وشن ورپ هگید -

و دروآ یم ملا حرس یمک یهاگرصع ی هتعاس کی باوخ
. دهد یم نیکست ار مدرد

. مدرک رورم مدرک یم هدامآ دیاب هک ار ییاهزیچ منهذ رد

. مدرب ولپآ یارب واگ تشوگ یرادقم یزیچره زا لبق

: مدرک شیادص و مداتسیا شا هن ال لباقم

. رسپ مدروآ اذغ تارب ایب ؟ وپآ -

ار فرظ و مدز دنخبل مدید هک ار شتهبا اب ی هرهچ
: متشاذگ شیولج

. تنت هب هشب تشوگ -

شیاه مشچ هک مدیشک شیاه شوگ و رس یور یتسد و
دش . مولظم

جالل متشگزاب . ال یو لخاد هب دش تحار وا زا هک ملا یخ
و هلیسو ره زا . دشیمن یداع میارب زگره اجنیا توربج و

مدیشیدنا مدوخ اب . تشاد دوجو شسنج نیرت ال عا یثاثا
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، هدش فرص هنیزه و لمجت همه نیا ناشی ال یو رد یتقو
؟ دشاب روطچ دیاب نارهت رد ناش هناخ سپ

هکنآ هب هجوت اب . متشگرب هناخزپشآ هب و مدرک دازآ یسفن
زا شیپ تشاد تداع ناخ شواچ رسمه ، مناخ اروبص
ار ریش و چراق پوس مزاول ، دنک لیم پوس یمک اذغ

. مدرک هدامآ

. تسا رپ مکش غرم یدعب ی هنیزگ

3_ تراپ #

عال دروم یاهراک زا یزپشآ ، مشوخان لا ح زا رظن فرص
هجوتم ار نامز رذگ درک . یم مرگ ار مرس و دوب ما هق

هتشذگ تفه زا تعاس هک مدمآ مدوخ هب یتقو و مدشن
. دوب

مه ار اه غرم و دوش ظیلغ ات مدرک رتشیب ار پوس ریز
. مداد رارق رف رد

باالی ی هنیآ رد ار مدوخ یتقو و دوب هتشگرب رمک درد
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. مدش هدز تفگش مگنر یگدیرپ زا مدید لوسنک

: مدز قن بل ریز

! هخآ دوب ندموا لا مش تقو هچ -االن

اه سکع باق رب و دیزغل نییاپ هنیآ یور زا منامشچ
. تسشن

. تفرگ ملد مدیدن شرایک زا یرثا اه سکع رد هکنیا زا

. درک ترپ ریواصت زا ار مساوح نموه یادص

؟ تس هدامآ یچ همه . نسر یم هگید عبر هی -

: مدروآرد تکرح هب گرزب ییاریذپ رد ار مهاگن

. هرآ -

. درک رتشیب ار اه جیکپ ترارح هجرد نموه

. مدید یم مدوخ یور ار شا یضاران یاه مشچ مادم

؟ هیچ -

: تفرگ نادند هب ار شبل

. تسین بوخ تسابل -
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هریخ ما هتسار نیج راولش و داشگ یدوه هب هدز تهب
ار طاسب نیا دندمآ یم اه بایماک هک رابره . مدش

. میتشاد

اباب . ادخب متشادن یزیچ نیا زا رت داشگ و لگ هگید -
باال نوشلوک و رس زا رتخد اتدص ننک هراشا انیا یاهرسپ

غارس منم زا رت لگرو لگرت و رت لگشوخ یلیخ . نریم
! نم شاداد نکن تیذا ور تدوخ ردقنا . نراد

رد تشپ زا قوب یادص دش زاب یفرح نتفگ هب هک شناهد
. دمآ غاب

. دیشک باال ار مرها و دیود رد تمس هدز باتش

ی هحتاف نم و دندش غاب دراو مه لا بند نیشام اتراهچ
: مدناوخ ار مدوخ

! دموا رد مراک ! سابع ترضح ای -

. دندوب هدمآ و هدرک عمج ریبک و ریغص زا ناش همه

بآ شمدید یتقو و دز ود ود شرایک لا بند هب مهاگن
. مداد ورف ار میولگ

یور ات ار شه کال و تشاد نت رب یکشم ترش ییوس
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شتروص رب هک یشیر هت . دوب هدیشک نییاپ یناشیپ
. دهد یم کلقلق ار ملد َهت هتسشن

دنک . یم ناشکمک اه نادمچ لمح رد نموه

هب مکف هک مدرک رارکت ار اقآ سالم و مناخ سالم ردقنآ
! دمآ درد

اب . مدرک یرامشرس مهاگن اب . دوش یم هلغلغ ال یو لخاد
. دندوب رفن هدزون قیقد ، اه هون

رد گس قوب ات عولطلا حبص زا دیاب باسح نیا اب
هایس هب تسد هک ناشدوخ . مدوب یم لوغشم هناخزپشآ
اهراک روطنیا رد یتراهم مه نموه و دندز یمن دیفس و

. مدرک ربص بلط مدوخ یارب . تشادن

دندرک ضیوعت مه ار ناشیاه سابل و دندش هک ریگاج
. مدرک زیم ندیچ هب عورش

: دیسرپ نم هب باطخ ناش هرهچ هام همع سورع ، راگن

. هداتفا مراشف مک هی ؟ میراد تنیل الت کش هیناه -

هاگن شنیگمشخ مه یمک و هتفر مه رد ی هرهچ هب
: مداد باوج هدز تلا جخ و متخادنا
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همقل دنچ دیاش مرایم ور ماش مراد . هدنمرش مناخ هن -
. نیشب رتهب نیروخب

زیم یاه یلدنص زا یکی یور و داد ناکت رس هارکا اب
. تسشن یروخاذغ

متسش دوب شفوطعم یکریزریز هک شدزمان ساوح زا
رس ، لبق هعفد لثم دب ال . هدش ناشثحب هک دش رادربخ

! دشاب یسک هچ لا م قاتا مادک هکنیا

رتشیب ار متعرس دندش عمج زیمرس یکی یکی یتقو
رد زاب هک یدرد و فیفخ ی هجیگرس هب یتیمها و مدرک

. مدرکن دوب هدیزگ هن ال مندب

ما هینب ندش رت یوق یارب دیاب هک مدیشیدنا یدیماان اب
رگا دیاش . مدمآ یم رد اپ زا روطنیا . منک تالش یمک

!... دوب هدنز نامام

. دوب غرم رخآ سید مداد رارق زیمرس هک یزیچ نیرخآ

: متفگ دنلب

. ناج شون -

: تفگ نم هب ور ینابرهم اب ، مناخ اروبص
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؟ نیدروخ ماش نموه و تدوخ -

هنافصنم و دوب درس شرایک هب تبسن طقف راگنا نز نیا
. تشاد قح مدرک یم رکف هک

: مداد خساپ ییور شوخ اب

. میروخ یم ادعب مه ام دییامرفب امش . مناخ هن -

. میروخب مه اب اجنیمه دیایب نک ادص ور تردارب ورب -

داهنشیپ نیمه هشیمه اریز دوبن یبیجع زیچ شفرح رد
. داد یم ار

ثحب دراو مه ناخ شواچ هک منک تفلا خم متساوخ
: دش

ور نوتماش دینیشب دایب نک شادص ناجرتخد هرا -
. دیروخب

: متفگ عیطم و مدرشف مه یور بل

. مشچ -

اه بایماک اب زیم کی رس نتسشن هب یلیامت نادنچ نموه
. دوبن تسرد مه ناشتساوخرد ندرک در بخ اما درادن
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گرزب رسپ ، خرهاش و شرایک نایم ییاج یلدنص ود
. تس یلا خ ناخ شواچ

ثکم زیم رانک یا هظحل هدروخ نیچ یناشیپ اب نموه
نم هب خرهاش رانک یلدنص ندرک رپ اب سپس و هدرک

درم هب تبسن هک یبیجع دراگ . منیشنب اجک دیاب دنامهف
! درک یم بجعتم ارم تشاد نادناخ نیا یاه

شپت هب ار مبلق ، متشاد شرایک اب هک یمک ی هلصاف
. تخادنا

و دوب نییاپ شرس ، فارطا یایند هب تبسن انتعا یب
نیا رد وا متسناد یم . دناخرچ یم پوس رد ار قشاق

! هدوبن تقوچیه تسین . لا حشوخ عمج

و دربب ناهد هب ار یتنعل قشاق نآ مرظتنم هناقمحا
. منیبب متخپتسد ندیشچ ماگنه ار شتروص شنکاو

رد یرییغت چیه اما دتفا یم قافتا نیا هرخ باال و
. درک مدیماان و دشن داجیا شتروص

لا مک و مامت ارم هجوت و دیایب شدوخ هب هکنآ زا شیپ
مدروآ باال هک رس و مدَنک هاگن ، دنک راکش شدوخ فوطعم
شرایک یاشامت رد نم نامشچ مدیمهف ، مدید ار یلنام و
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! دنا هدوبن اهنت

4_ تراپ #

**

جراخ سیورس زا و متخادنا مکانمن ماهوم یور ار هلوح
هدش پیک ما ینیب . متشاد یگدروخامرس ساسحا . مدش

. دوب

یبش هفصن . مدینش یم نییاپ زا ار اهرسپ ی هفخ یادص
. دندرک یم یزاب روف سا یپ دنتشاد

نیرت ییاهتنا هک مدرک میظنت مقاتا تمس ار میاه مدق
ی هقبط یبرغ یورهار رد ، ناشنیرت کچوک هتبلا و قاتا

. دوب ال یو مود

کچ دوب ژ راش رد هک ار ملیابوم و متسشن تخت ی هبل
رادیب رگا هک دوب هداد مایپ شیپ هقیقد هد لزغ . مدرک

. مریگب سامت وا اب متسه
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. مدرک رارقرب ار طابترا و مدیشک زارد یلا ح یب اب

: داد باوج دوز

-سالم.

: مدیشک باال ینیب

؟ ارچ یرادیب -سالم.

: دیشک یا هف کال سفن

متشاد دایمن ممشچ هب باوخ ال صا بشما منود یمن -
؟ نیدیسر یک . مدش یم هنووید

. دوب اه عقوم نوا ُهن و تشه -

؟ نتسه نوشمه نیملا ظلا موق -

: مدرک دنلورغ

! هنافساتم هلب -

: دیسرپ للعت اب

؟ ما یلنام -

: مدروخ ورف ار مزیمآ تنطیش ی هدنخ
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! ما یلنام -

دهد ناشن هناحضاو ار شا تیساسح هک دوبن یرتخد
: داد رییغت ار ثحب ریسم سپ

؟ هتفرگ ارچ تادص -

مدروخ . امرس -

؟ ایک تدوخ اب ینک یم راک یچ ؟ یدروخ امرس وت زاب -

منحل و تفر یم مه یور یگتسخ زا تشاد میاه کلپ
: دمآ شک

! دب دب یاهراک -

دایز مه نشیوآ ییاچ . ننک تسرد پوس تارب وگب -
. روخب

: مدرب ورف شلا ب رد ار متروص

! هنک تسرد مارب مگیم نوج اروبص هب -

: دیدنخ

! هزیرن مس شوت اپب -
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. درب یم مباوخ تشاد

. تسین .. دیعب -

. مزیزع باوخب ورب . یشیم شوهیب یراد -

: مدز بل موهفمان

. منز یم گنز ... تهب ادرف -

ی هسلخ رد و مداد باوج هچ و تفگ هچ مدیمهفن
. متفر ورف یرامیب و باوخ دنیاشوخان

یاه مشچ ، ما یناشیپ یور یکنخ تسد سمل اب حبص
. مدوشگ ار مرادبت و رامخ

: تفگ مخَا اب . دوب مرس باالی شواچ

؟ یدش ضیرم ؟ یراد بت ردقنا ارچ -

سخ ما هنیس . دادن تلهم هفرس اما منزب فرح متساوخ
. دش یم گنت مسفن و درک یم سخ

. منیشنب ات درک کمک و تخادنا ما هناش رود تسد

. رتکد میرب وشاپ ؟ هدرک دوع وت تیساسح زاب ... اباب یا -
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: هدش یکسورخ میادص

. هشیم بوخ مدروخ امرس . داوخ یمن -

یم ناتسرامیب هب تراک زاب هنک تنوفع شیپ هعفد لثم -
. هچب هشک

؟ هدنچ تعاس -

. هتشذگ هدزای زا -

باال مندرگ ات ار فاحل و مدرک عمج ممکش رد ار میاهوناز
: مدیشک

. ردقچ هدرس -

! هک همنهج تقاتا -

دز رانک ار فاحل هک مدنابسچ مه هب ار مراد فپ یاه کلپ
: تفرگ ار میوزاب ریز و

. یمز ال رتکد وت . منیبب وشاپ -

. مدید یمن مدوخ رد تفلا خم یان

و متفر سیورس هب ادتبا . متساخرب شتسد یورین اب
و مدش هدامآ متشگرب یتقو . مدز بآ ار متروص و تسد
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. متفر نییاپ ار اه هلپ شواچ هارمه

نیا دوجو مدرک یم رکف و متشاد یدب فعض و هجیگرس
؟ هدوب یرورض اعقاو هلپ زا دادعت

؟ یروخب یزیچ هی لوا یاوخ یم -

: متخادنا باال ار مرس

. مرادن اهتشا هن -

دنتشاد یخرب . یراک لوغشم سکره و دندوب رادیب همه
، روف سا یپ یاپ هرابود یاپ یخرب ، دندز یم فرح

و... یزاب قرو لا ح رد یخرب

سالم . دش نامهجوتم هک دوب یسک نیلوا مناخ اروبص
: تفگ هتفر باال یاهوربَا اب باهش . مداد یلک

؟ هییادص هچ نیا ... هوا هوا -

: دیسرپ و تشادرب ار شچیئوس شواچ

یمن نوریب زا یزیچ . رتکد مرب یم ور شرایک مراد -
؟ مرخب نیاوخ

یم رگا دوبن دیعب چیه . مدش خرهام یکپچ هاگن هجوتم
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؟" هدرُبن رتکد ار ام تقوچیه اباب ارچ " تفگ

: تفگ یتوافت یب اب مناخ اروبص

یتسار . ریگب اه هچب هساو الت قنت مک هی طقف هن -
مه ور شکیک . هرن تدای مه ور زاین دلوت ینیئزت لیاسو

. متشون ور یچ همه ذغاک نیا وت . هدب شرافس

: تفگ نم هب ور و تفرگ ار ذغاک شواچ

. میرب -

درد هب ار ما یسفنت یراجم ال، یو نوریب درس یاوه
. تخادنا

. مدرک هفرس و دنداتفا ال قت هب هرابود میاه هیر

و امرگ . دشن لدب و در نامنایم یفرح ریسم لوط رد
اما دنک یم مقیوشت ندیباوخ هب نیشام یلدنص یتحار

یم تمواقم میاه کلپ ندش هتسب لباقم یزابجل اب
. مدرک

شواچ رانک دوش نامتبون ات و دوب غولش یمک هاگنامرد
. متسشن راظتنا نلا س رد
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زا دعب دوب فارح مه یمک و لا س نایم یدرم هک رتکد
راشف و دب لا ح رطاخب و وراد و صرق یرس کی هنیاعم

. درک زیوجت مرس منییاپ

5_ تراپ #

دعاس ، تفر و درک لصو ار ممرس هک تاقیرزت لوئسم
. متشاذگ منامشچ یور ار مدازآ تسد

: دیسرپ شواچ

؟ هتدرس -

: مداد باوج اما دوب مدرس

. هن -

ما یپ و گر هب امرگ تخادنا منت یور ار شاوتلا پ یتقو
هفصن ردپ یاه هناردپ ای دوب وتلا پ یارب مناد یمن . دیود

؟! ما همین
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: تفگ یداع نحل اب و تخت بل تسشن

؟ ربخ هچ هفاک زا -

. زیچ همه هبوخ . تسین یربخ -

؟ یرادن زاین لوم لوپ -

: مدرک همزمز ثکم اب

. هن -

. شرایک یگب هیفاک یتشاد جایتحا یزیچ تقوره -

 . مدوب لیم یب ثحب نیا هب تبسن

. نونمم . موهوا -

؟ تسین تتخس اجنوا ندرک یگدنز -

. هبوخ هن -

.... نامتراپآ دیلک یاوخ یم -

: متفر شفرح نایم و متشادرب ار مدعاس

. مرادن دمآ و تفر هلصوح . اباب متحار اجنومه نم -

: درک توف ار شسفن
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. بخ یلیخ -

. میدش جراخ هاگنامرد زا ، مدز هک مه ار ملوپمآ

. مدز ترچ ار شواچ دیرخ و تشگرب ریسم تدم مامت

هک منک شکمک مزاول لمح یارب متساوخ میدیسر یتقو
: تفگ و درک تعنامم

هدرس اوه لخاد ورب دوز وت . هربب دایب مگیم نموه هب -
. روخب االن نیمه ور تاهوراد . یشیم رتدب

هناخزپشآ هب میقتسم . مدش ال یو دراو و متفگ یا هشاب
. منک هدافتسا ار میاهوراد بآ یناویل اب ات متفر

. دوب یهام ندرک خرس لا ح رد هیناه

. داد یمرگ سالم دش هک مروضح هجوتم

وراد دیاب ؟ ینک رپ ریش زا بآ ناویل هی هشیم -سالم.
. مروخب

: تفر مه رد شیاه مخَا

؟ نیدروخ امرس -

ناکت رس و متسشن هریزج رانک یلدنص یور ژی رنا یب
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. مداد

یم مرگ نوتارب االن هدنوم زورید پوس زا نینک ربص -
هدعم اب . هشیم مرن نوتا هنیس . دیروخب ور نوا لوا منک

. هراد ررض ندروخ وراد مه یلا خ ی

اریز مدرک لوبق اما مدوب اهتشا یب مه زونه هک دنچره
موق ، لزغ لوق هب نیا لباقم متشادن شوخ چیه هک

. میایب رظن هب ناوتان و فیعض ردقنا نیملا ظلا

یرابدنچ االن ات امتح . دوب هدنام ال یو رد ملیابوم ... لزغ
. هدز گنز

و تشاذگ رفورکیام لخاد ار پوس زا یرادقم کرتخد
: تشگرب یهام یاپ هرابود

ییایمیش یاهوراد نیا قفاوم ال صا نم دینود یم -
ال صا میروخ یم امرس نموه ای مدوخ تقوره . متسین

. میشیم بوخ ینامرد هایگ اب ... هک میر یمن رتکد
دص ...و هنک یم کمک یلیخ مه دایز تاعیام و تحارتسا

... هتبلا

شناهد یور ار شتسد ناهگان و داتسیا شبنج زا شنابز
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: تشاذگ

مراد نیدروخ امرس امش متشادن ربخ هک نم ... یاو یا -
! منک یم تسرد یندرک خرس یاذغ

ما ینیب و مدیشک نوریب هریزج یور ی هبعج زا یلا متسد
: مدرشف ار

. هبوخ پوس نیمه -

... هک هشیمن پوس طقف هخآ -

. هیفاک هن -

: درکن هجوت هک ای دینشن ار میادص مناد یمن

. منک یم تسرد مه زپ بآ غرم نوتارب نیراذب -

: متفگ دنلب دنک زاب ار رزیرف برد دمآ هک نیمه

! هیفاک پوس مگیم -

مدیسر هجتن نیا هب . درک مهاگن بجعتم و دروخ یناکت
هدناسرت راگنا . هدینشن ار ما هدمآ رد هاچ هت زا یادص

دروآ باال ار شیاه تسد یراد هدنخ لکش هب هک شمدوب
: تفگ هدرمش و
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! هشاب -

. تفرگ ما هدنخ

. نونمم -

ومیل شرب کی اب و تخیر هساک رد میارب ار مرگ پوس
. تشاذگ متسد یولج

هساو ؟ منک تسرد یهایگ شون مد نوتارب دیاوخ یم -
. هبوخ یلیخ هیر

، ما هداوناخ زا رتشیب تسناوت یم هبیرغ کی روطچ
؟ دنک تبحم نم هب ما یب قال ی هداوناخ

هن شگنر کی و هداس یاه مشچ رد هریخ متسناوتن
. دمآ یم مدب یشون مد عون ره زا رگا یتح میوگب

. ینک یم فطل -

هار هدیمخ هدیمخ و هدیرپ گنر هب مساوح دز . دنخبل
مه رهاظت و فراعت ضحم یتح سکچیه . دوب شنتفر

. دمآ یمن شکمک هب دوب هدش هک

! دوب نم باصعا یور هشیمه اه بایماک ربکت و رورغ
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یخلت ، متشاذگ ناهد هب هک ار لوا قشاق و مدرک رکشت
. تفر نیب زا مماک

: تفگ و داد رارق متسد رانک ار یگام دش یلا خ هک هساک

. دیروخب . هبوخ یلیخ هیر یارب تس . همخت راهچ نیا -

یاه هدرک مد نیا هب ارم رفس رخآ ات مدوب نئمطم ابیرقت
اریز داتفا مهاوخ ندرک طلغ هب و ددنب یم شا یهایگ

! تشاد یریگیپ تاذ رتخد نیا هک

**

6_ تراپ #

. دوب ناخ شواچ یرسپ ی هون ، زاین دلوت زورما

شیپ و رسد و دنهدب شرافس ار یلصا یاهاذغ دوب رارق
. دوب نم ی هدهع رب مه اذغ

یدیدج روتسد و دمآ یم هقیقد جنپ ره خرهاش رسمه
داوم یتح نم هک تفگ یم ار ییاه یکاروخ مان . داد یم
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! متسناد یمن ار شا هدنهد لیکشت

یم یزاب تقیقح تارج دنتشاد هک اه هچب یادص و رس
یم بلج هناخزپشآ زا ارم هجوت و دوب هتفرگ باال دندرک

. درک

لئاسم نیرت یصوصخ ندیسرپ رد ناش یتحار زا
یم هدز تلا جخ اهنآ یاج نم و مدوب بجعت رد رگیدکی

. مدش

. دش یلنام و باهش تبون یرطب یدعب شخرچ رد

تسد باهش . دوب ناشریگرد مواکجنک هاگن رایتخا یب
: دیبوک مهب ار شیاه

؟ تقیقح ای تارج ... مناخ ینام بخ -

: درک رکف یمک یلنام

. تقیقح ... مرادن لا -ح

. تشارک یاتسنیا سردآ -

! هتارج رتشیب نیا -

؟! یتارج و لد یب -
DONYAIE

M
AM

NOE



؟ ینک کیرحت ور نم یاوخ یم -االن

یم تزا رتدب راک هی ای وگب ای . ینام نکن بارخ ور یزاب -
؟ هیلکش هچ ینودیم هک نم یاه همیرج . ماوخ

نآ زا اهرتگرزب . تخادنا شرب و رود هب یهاگن یلنام
. دندوب رود عمج

: تفگ یتوافت یب اب و درک رت یبل

.. ُهن و تصش یِک تاد یِک -

یروابان و تهب نینچمه و نیمرآ یگتخورفارب و مشخ
تاد یک یاقآ نیا رگم دوب . لمات لباق و بلا ج میارب هیقب

یم مه ناش همه هک تس یسک هچ هن و تصش یک
؟ شدنتخانش

؟ بایماک شرایک ال ثم ؟ یک تاد یک

چیه . متفرگ رظن ریز ار یلنام هدش کیراب یاه مشچ اب
کی یور ار مسنج مه راد روظنم هاگن نم . دوبن مه دیعب

! مداد یم صیخشت درم

نم هب . مدرگ یم رب مدوخ راک رس یدنیاشوخان لا وحا اب
؟! هن . تشادن یطبر هک
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یامرگ هک مدوب هیولا یاه ینیمز بیس ندرک ِهل لا ح رد
سح تشادن دوجو ابیرقت هک یا هلصاف زا ار یسک ندب

. ما هنوگ یور ییاه بل هاتوک و عیرس سامت دعب و مدرک

مدیشک هک ینیه اب و مدرک ضبقنم ار مدوخ یزیرغ ال ماک
و تفر بقع هتفرگ باال یاه تسد اب باهش مدز . خرچ

: دز فرح دنت دنت

یزاب میتشاد دوبن نم ریصقت . سرتن دیشخبب . دیشخبب -
. نتساوخ روطنیا اه هچب میدرک یم

. مداد راشف متشم نایم ار بوکتشوگ و دیزرل ما هناچ

: تفگ یم تشاد . مدناخرچ ندرگ نیمرآ یادص اب

. دوب یزاب مناخ یناه ریگن تخس -

روجچ اه نیا . دروآ درد هب ار ملد ناشاه هدنخ یادص
نم دب لا ح هب دنتسناوت یم روطچ ؟ دندوب یتادوجوم
مسا هب دنداد یم هزاجا ناشدوخ هب روطچ ؟ دندنخب

؟ دننک زواجت یرگید میرح هب یزاب و یخوش و هدنخ

: متفرگ باال ار متسد ییوجلد دصق هب باهش ندمآ ولج اب

. مدیسرت طقف مبوخ . مبوخ نم -
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: درک رارکت و تخادنا اه هچب هب یدب هاگن

. دیشخبب مه زاب -

؟ هربخ هچ -

نتفگ اب همه . دیسرپ ار لا وس نیا هک دوب مناخ اروبص
کرت ار هقطنم نآ ، میدرک یم یخوش میتشاد و یچیه

. دندرک

: داد نوریب ار شسفن مناخ اروبص

؟ ندنوزوس یشیتآ هچ زاب -

: مربب نیب زا ار کشا من ات مدز کلپ دنت دنت

. دوب یزاب مناخ یچیه -

تساوخ یم شواچ هراد لوپمآ هی شرایک ناج هیناه -
هار همه نیا ینزب یدلب وت یتقو متفگ هاگنامرد شدربب

؟ یشکب ور شتمحز یایم . نرب نبوکن ور

تدش زا تساوخ یم ملد . دز نوریب هساک زا میاه مشچ
؟! شرایک رخآ . منک هلا ن یگدنامرد

. دیسرن منهذ هب یزیچ اما مروایب یا هناهب متساوخ
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رابدنچ یتح و مدلب تاقیرزت نم دنتسناد یم همه اجنیا
هتبلا . درم کی یارب هن اما مدوب هداد ماجنا ناشیارب مه

شرایک ... اما ... متشادن یلکشم اهدرم اب

: مدرک شراثن یلزلزتم دنخبل

. مشچ -

؟ همودک شقاتا هک ینود یم . مزیزع باال ورب سپ -

ییاج متسناد یم یتح نم ! متسناد یم هک هتبلا ! هاه
متسناد یم . دراد کرت ، قاتا نآ تخت یوربور راوید نایم

هک تساهلا س متسناد یم ای . هتخوس شباوخ غارچ پم ال
! هدنام اج شا یتختاپ یوشک رد " یروعشیب " باتک

: مداد ناکت رس

. منود یم هلب -

7_ تراپ #

هب بآ تشم دنچ ما یدرسنوخ نتفرگ سپ زاب یارب
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هب دوب رتهب . مدیشک یقیمع سفن . مدیشاپ متروص
جایتحا هک دوب ضیرم کی وا . منکن رکف شندوب شرایک

. تشاد وراد هب

: مدز بل هنیآ رد مدوخ تروص هب هریخ

باهش نیا ال ثم . تسین شرایک ال صا نک رکف ... هرآ -
! بسچن نیمرآ نوا ای ! هئورپ

هب مدرک یم روصت ار اهنآ رگا ! هن مدرک . مخا لماتم
ملد ... نم و مدز یم ار لوپمآ نکمم لکش نیرت یشکَچ

! دشکب درد شرایک دمآ یمن

دیدن ِدوخ راثن یشحف و مداد ناکت نیفرط هب یرس
. مدرک مدیدب

. متفر باال ی هقبط هب و متشادرب ار هبنپ و لکلا

رد هب یا هقت و مدرک هزات یسفن مدیسر هک قاتا رد لباقم
. مدز قاتا

. داد دورو نذا شراد شخ و هتفرگ یادص

مهاگن لا وحا ضیرم و قلخدب هک شمدید و مدش دراو
. درک یم
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. ملطعم هتعاس مین ؟ سپ ییاجک -

: مدیزگ بل

. متشگ یم لکلا لا بند اقا دیشخبب -

: درک نیف نیف

! دایم مدب لوپمآ زا فوا . هش مومت نزب ایب -

یاه مشچ اب . دیشک زارد شتخت یور ، رمد و تفگ ار نیا
لوغشم و متفر رت کیدزن ناجیه و سرت زا هدش تشرد

. مدش نیلیس ینپ لولحم ندرک هدامآ

؟ نیرادن هک تیساسح -

: مدینش شلا ب یوت زا ار شا هفخ یادص

. هن -

. متشاذگ رانک ار گنرس

ولج ار مشعترم تسد . مداتسرف نوریب هلپ هلپ ار مسفن
. مدیشک نییاپ یمک ار شراولش رمک و مدرب

ِخر و گنر و هتفر ورف شلا ب رد شتروص هک دوب بوخ
. دید یمن ار مرگ اوسر
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ور تدوخ شکب تلا جخ . ننک تا هبنج یب رس رب کاخ “
" نک عمج

: دز رغ و درب رس ار شا هلصوح مثکم

؟ ینزب رو مودک ینک یم لهچ یس تسیب هد یراد -االن

. هن یاو -

. هگید شاب دوز سپ بخ -

مبلق . مدیشک شتسوپ یور ار لکلا هب هتشغآ ی هبنپ
. دش یم گنت مسفن هک دز یم اپ و تسد نانچ

یمن . دیزرل یم متسد . مدرک کیدزن شندب هب ار گنرس
للعت یمک ملا ح ندش رتهب یارب . دریگب شدرد متساوخ
شندب اب نزوس هک نیمه و مدیشک یقیمع سفن و مدرک
ار نزوس و مدش هچاپتسد هک دروخ ناکت ، دش سامم

. مدرک شا هلضع دراو

: دز داد

! یآ -

: مدرک مگ ار میاپ و تسد
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. دیشخبب یاو ... یاو -

: درک هلا ن

! یدرک مجلف ! خآ ... خآ -

راشف شتسوپ رب ار هبنپ . متخادنا یتختاپ یور ار گنرس
نم تمس ار شخرمین هک مدیشک باال ار راولش و مداد

: درک دنلب

؟ ماهاب یتشاد یصخش تموصخ -

: مدیشک ناهد لخاد ار مبل

! دوب نوتزیچ زا لکشم ؟ هیفرح هچ نیا اقآ هن -

؟ متفگ نم هک دوب هچ نیا . متفرگ زاگ مکحم ار منابز
نیرتدب هب هک دوب شا یناهگان تکرح نآ هب مروظنم

! مدرک نایب نکمم لکش

: دیرغ قلخدب

ور دیاب ینزب لوپمآ یتسین دلب وت ؟ دوب مزیچ زا لکشم -
؟ یراذب بیع تلم نساب

هرخسم ی هملا کم نیا زا اعطق یرگید طیارش ره رد
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متساوخ یمن ادخ زا یزیچ نونکا اما تفرگ یم ما هدنخ
زا منت مامت ! دعلبب ارم و دنک زاب ناهد نیمز هک نآ زج

! دوب هتسشن قرع هب مرش و تلا جخ

یروجنیا دیدروخ نوکت وهی هنیا مروظنم دیشخبب اقآ هن -
. دش

هک هتچ منیبب مشب دنلب متساوخ یداد تفل هک سب -
! ینک یم هراختسا

ار شتسد . دش دنلب شا هلا ن یادص زاب هک دزیخرب دمآ و
کی ، درد زا هدیشک مه رد یتروص اب و تشذگ شتشپ

: تسشن یرو

! هنکن تراکیچ مگب ادخ -

یروجنوا دیابن قیرزت عقوم یلو . ماوخ یم ترذعم -
! هک دینک تکرح

: تفر یدب ی هرغ مشچ

! یدرک هلمح مش دنلب مدموا نم هک نیمه ، یدزن یدزن -

. مدیشک مبوطرم یناشیپ یور ار متسد تشپ
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؟ دیراد درد یلیخ -

: دیپوت

! هلب -

شا یرامیب رطاخب مه دیاش ! دوب الق خادب یلیخ زورما
یم ورغرغ و خلت دندروخ یم امرس یتقو اهدرم . دوب

. دوب روطنیمه مه نموه ! اه هچبرسپ لثم . دندش

هلا بز لطس لخاد ار هکوپ و گنرس ، رخآ یهاوخرذع اب
ار رد . مدش جراخ شقاتا زا و متشادرب ار لکلا ، متخادنا
دنت زونه مبلق . مدرشف مه یور کلپ ، متسب مرس تشپ هک

! مدوب هدز دنگ . دیبوک یم

**
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؟ ههار هب ور زیچ همه -
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؟ یدرگیمرب یک . تحار تلا یخ شاداد هرآ -

؟ بخ . ایدرب نزب گنز دوب یزیچ یراک . ادرف سپ اال متحا -

. هلح هشاب -

ال. عف . سرب تراک هب ورب -

. شاداد ال عف -

مه . دوب هدرکن میاهر هفرس و دردولگ و ندب فعض زونه
مروضح اب مدوب نارگن مه و متشادن ار نشج ی هلصوح

. منک هدولآ ار یسک عمج رد

قاتا هب و مهدب ار زاین ی هیده طقف مداد حیجرت سپ
هدش یرفس بجع . مهدب همادا تحارتسا هب ات مدرگرب

! دوب

ات نگل یلا وح ییاج زا درد ، مدش دنلب هک تخت یور زا
. دش شخپ میاپ چم

. درک مصقان دز روطچ گنخ ی هرتخد نیبب ... خآ -

تلا جخ تروص و هتخادنا لگ یاه هنوگ ندش یعادت اب
دوب هدرواین مرس رب ار بال نآ رگا هک منک یم رکف شا هدز
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! مدرک یم شتیذا و متشاذگ یم شرس هب رس یباسح ،

فیرظ دنبدرگ کی هک ار اه هیده ، مدز تروص هب یکسام
کی یرگید و دوب زاین نیت ال فورح زا لکشتم و طال

نلا س هب ار مدوخ ناگنل ناگنل و متشادرب ژی، راش نیشام
. مدناسر نییاپ هقبط ییاریذپ

رد همه . دوب دنلب یلیخ یدنا کرابم تدلوت کیزوم یادص
. دنتشاد روضح عمج

یم طسو تشاد شهاتوک یکسورع سابل نآ اب هک زاین
: دیود مفرط هب هدز ناجیه نم ندید اب دیصقر

؟ تتروص هب یدز سکام ارچ ... ومع -

: مدیشک شروب و تخل یاهوم یور یتسد

. نریگن مزا هیقب هک مدز کسام . نوج ومع مدش ضیرم -

: دش بلج متسد کچوک سکاب هب شهجوت

؟ هموداک نیا -

. امش تمدخ . مزیزع هرآ -

. درب ورف شلخاد رس و دیپاق متسد زا ار نآ هدز قوذ
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: تفگ نیمث ، شرسمه و درک رکشت یدرس هب خرهاش

. یدیشک تمحز -

سپ مدوب هدرک ار ناهام مولظم و رظتنم هاگن ینیب شیپ
: متفرگ وا تمس زین ار رگید ی هبعج

. هئوت یارب منیا ییاد ایب ناهام -

قرب خرهام یاه مشچ . تفرگ ار هبعج هدز قوذ ناهام
: تفگ هناتسود مارهش و دز

. ناج ایک هنکن درد تتسد -

اب اما هدش روفیک یباسح دوب صخشم دنچره مه خرهام
مراثن یرسرس نونمم کی ، مندشن ورپ یارب و رهاظ ظفح

. درک

. منک یم شهاوخ -

: دیسرپ شواچ

؟ هرتخد دز ور تلوپمآ ؟ یرتهب -

؟ تسین مولعم مندیگنل زا -

: تخادنا باال وربَا هدنخ اب
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! هک هرادن درد شتسد تفگ یم اروبص -

رد هیناه و باهش اب دوخ یفداصت شخرچ رد منامشچ
. دندرک دروخرب هناخزپشآ

! دوب هدرک لوه -

هک ییاه تقو . متخانش یم بوخ ار باهش تلا ح نیا
نیمه اقیقد ، دنک عمج ار شا یراکبارخ تساوخ یم

! تفرگ یم دوخ هب ار هفایق

. تفگ یم بل ریز یزیچ و داد یم ناکت رس مخا اب هیناه
اروبص هب دیسر و دروخ رُس اهنآ یور زا میاه کمدرم

مشچ و دوب هتسشن شا یراج ، تخدناروت رانک هک مناخ
. تشاد نم هب

هشیمه شهاگن نیا . مدرک عمج ار میاه هناش هدارا یب
. درک یم یمهبم و هدیچیپ تاساسحا راچد ارم

و نم روضح ، نم ندید متسناد یم یسک ره زا رتهب
نم . تسا روآ باذع شیارب دح هچ ات مندرک لمحت

! مدوب قد ی هنیآ شیارب

. دش گنچ لبم ی هتسد یور میاه هجنپ و دیرپ مکلپ
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روصت یکدوک ملا ع رد یتقو دوب مدای ار ششنکاو بوخ
مردام و دشاب قیقع نیزگیاج تسا رارق وا ، مدوب هدرک

. مدوب هدرک شباطخ

، مدرک یم سح ما هنوگ یور ار یلیس شزوس زونه
. دوب هدیبوک مشوگ رد تردق مامت اب یتقو

یم گنز مشوگ رد تیفیک نامه اب زونه شدایرف یادص
تسین هداز مارح نم ِردام وا دوب هدیشک دایرف یتقو ! دز
هداز مارح مدوب هدرک رکف مدوخ اب هلا س شش ِنم و

؟ هچ ینعی

یهاوخرذع عمج هب باطخ و مداتسیا اپ یور هدز باتش
نم . مدرگ یمرب مقاتا هب تحارتسا یارب هک متفگ و مدرک

! مدوبن اجنیا لا م

: تفگ هارکا اب خرهاش

. روخب کیک لقادح نومب -

. درک یم مهاگن موهفمان یتلا ح اب یلنام

: مداد باوج

. ناج شون االن. تسین بوخ نم یارب کیک -
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نآ زا یوضع ار مدوخ زگره هک یعمج هب متساوخ و
هام همع یادص هک موش رود و منک  تشپ مدرکن ساسحا

: دمآ رد هرهچ

. ناجرسپ ینک یمن یطاق ور تدوخ میدموا یتقو زا -
یدرک یم یتحاران ساسحا ام اب ردقنا . یقاتا وت مادم

! یدموا یمن بوخ

یدنا یادص هک دش نیگنس نانچ توکس یا هظحل یارب
! درک هفخ دوخ رد مه ار

. دش میسقت همع و نم نایم اه هاگن

ات مدیشک نییاپ متروص یور زا ار کسام و مدیخرچ
: دنونشب یرتشیب حوضو اب ار ما هتفرگ یادص

دعاسم ملا ح و مدروخ امرس . تسین یزیچ نیچمه ریخ -
. منک ضیرم مه ور هیقب مدیسرت . مشاب عمج وت هک دوبن
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: داد ناکت رس زیمآ هنعط

؟ یشیم ضیرم ارچ ینیب یم ور ام هعفد ره وت -
؟ نومهب یراد تیساسح

. دش تفچ مه یور میاه نادند

! همع مش یمن نوتروظنم هجوتم -

! هدش رپ نم زا شلد زاب هک هداتفا یقافتا هچ مناد یمن

هغابروق نومه تیاکح ، وت تیاکح ؟ ناج رسپ ینود یم -
! هبادرم و طال تخت و

زا ار تصرف شواچ اما مهدب روخرد یباوج متساوخ
: تفرگ نم

یراد ارچ ور یبش نیچمه ؟ هرهچ هام هیفرح هچ نیا -
؟ ینک یم بارخ

: تفگ صرح اب همع

زان ام یارب هراد نیا منیب یم یتقو هزوس یم ملد هخآ -
نوا یارب یراک ره هگم ؟ شارب یتشاذگ مک هگم ! هنک یم
هک هنیا زج هگم ؟ یدرکن منیا یارب یدرک تا هچب ات هس
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هی وت دش رضاح و تسنودن لباق ور وت یگدنز هنوخ
؟ هربن تا هرفس وت تسد اما هنک یگدنز یرتم یس قاتا
ال یو نیا یتساوخ یم مدینش یناطلس زا یتقو ادخ هب

هتبلا ! متفرگ شیتآ هدرکن لوبق اما ینزب شمان هب ور
ِنوخ هب شا یگداز ادگ گر نوا راگنا . هرادن مه یریصقت

! هبلا غ ام

! تسیچ یارب اه زج و زع نیا دش مولعم سپ

ی هتفر مه رد تروص و اه هچب ی هدز قو نامشچ
ماجنا ار شتیرومام یبوخ هب همع تفگ یم مناخ اروبص

! هداد

ینحل اب و متفرگ تمحز هب ار هفرس موجه یولج
: متفگ ینافوط

یم هگن تمرح مراد . دیشاب نوتندز فرح بقارم افطل -
. مراد

: دمآ رد ما هنیس هب هنیس و دیرپ لبم یور زا نیمرآ

لگشوخ ییوت هشاب شندز فرح بقارم دیاب هک ینوا -
! رسپ
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: تفگ تیدج اب و دمآ ولج یمک شواچ

نم رهاوخ . نکن تسرد رش نیشب ورب نیمرآ هگید هیفاک -
! تسین اه تبحص نیا تقو االن

یمن ادج نم نامشچ زا نیمرآ بلط هزرابم و هدیرد هاگن
: دیسرپ شواچ زا هناروابان خرهاش . دش

؟ اباب هگیم یچ همع -

و دندوب هداتسیا یا هشوگ هک مدش ناهام و زاین هجوتم
. دندرک یم اشامت ار ام تشحو اب

هفصن سفن نامه اب و مدرک زاب فرط ود زا ار میاه تسد
: متفگ یمخز یادص و همین

و لا م زا یچیه مدب یبتک یاضما اجنیمه دیاوخ یم -
؟ هنزن روش نوتلد هگید هک ماوخ یمن امش لا نم

: دیرغ همع

! بدا یب ی هرسپ -

نیا رطاخب دیاب . متسب کلپ و متفرگ فقس هب ور ار مرس
. مدرک یم متخ ار هلئاق هدیسرت کدوک ود
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ار شیادص و متشادرب ار لر تنک . متفر شخپ فرط هب
. مدرک رتشیب

تسرد خلت ی هرطاخ هی شارب زاین دلوت بش زا افطل -
. دینکن

اب ...و کیدزن یا هلصاف رد و مدش همع کیدزن دعب و
: مدرک همزمز میدینش یم وا و نم طقف هک ییادص

هدشن ممان هب زونه هک ور یزیچ شوج ... ناج همع -
. هشیم ماهردارب رهاوخ لا م هشن نم لا م هرخ باال . دینزن

نارگن ردقنا هک هسرب امش هب یزیچ تسین رارق تیاهن رد
! دیتسه

رود مهاوخب هکنآ زا لبق . درب موجه شتروص هب نوخ
! دراذگن مباوج یب ات تفرگ هجنپ نایم ار متسد چم موش

: تفگ دولآ رهز

. منز یم ور ماه هداز ردارب صلا خ نوخ شوج نم -
روبجم لا س همه نیا هک منز یم ور مومعرتخد شوج

رکف ! هنک کشخ و رت ور لا حلا مولعم نز هی ی هچب هدوب
زا مینک شومارف هشیم ثعاب ، هتردپ شواچ هکنیا نکن
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! یدموا نوریب هشحاف هی مکش

10_ تراپ #

اب مناخ اروبص . هتفرگ باال باهش و نیمرآ یوگم وگب
: تفگ دنلب یادص و مکحت

. اه هچب هیفاک -

هچ شنابز خلت ی همع مناد یمن . هدنام شرایک شیپ ملد
. دندش تام و ناشیرپ روطنآ شیاه مشچ هک تفگ وا هب

یتح . تشادن یماح . دوب اهنت اه مدآ نیا نایم شرایک
رگید زا رتشیب ار وا دوب حضاو هک یناخ شواچ

زا ، دیاب هک روطنآ تسناوت یمن ، دراد تسود شنادنزرف
! دوب راکهانگ نوچ . دنک تیامح شرسپ

: داتسیا نلا س نایم نیمث

؟ نم ی هچب دلوت زا دعب یارب دیراذب ور تاف ال تخا هشیم -

و تفرگن نیمرآ زا ار شدولآ ظیغ و خرس هاگن باهش
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: تفگ

ور اه الت اَدا نم شاداد هساو یاوخب هگید راب کی -
نم نهد راذن ! نیمرآ منک یم سیورس ور تنهد یرایبرد

! یزوس یم یچ زا یراد مگب هشب زاب

هریخ یهاگن و عمج هب باطخ و درب رت باال ار شیادص و
: دز داد شا همع هب

نوتا همه رکش ور ادخ . هگید دیرادرب شرس زا تسد -
قح نیرتمک ال یو نیا ! دینومن هنشگ هک دیراد یردقنوا

مه ور شدوخ لا م رایتخا نم یاباب ! مک یلیخ ! هشرایک
؟! هدب سپ باوج اهامش هب دیاب ؟ هرادن

وا ی هناخاتسگ یاه تبحص و شنکاو نیا لباقم یسک
یم ار قح فرح تشاد نوچ دیاش دادن ناشن شنکاو

! دز

هب اال متحا و دش ادج عمج زا و دیشک ینیگنس سفن
. تفر باال ی هقبط هب ، شرایک لا بند

هاگن هب یسک رگید هک دوب نیگنس و جنشتم ردقنآ وج
. تشادن هجوت زاین دولآ کشا یاه
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ات دندوب تالش رد یزاب غولش اب ... راگن و یلنام و هدسرم
. دنهدب هولج یداع ار زیچ همه

رد ار اه هشفشف . دوب هتخوس کچوک رتخد یارب ملد
. متفر نلا س هب و مدرب ورف کیک

دنچره یدنخبل و دندرک ندز تسد هب عورش همه
یولج مدوب هتسناوت تمحز هب . دندناشن بل رب یعونصم
روطچ . منک لر تنک مناخ هرهچ هام تمس ار ما هرغ مشچ

؟ دمآ یم شلد

شیپ یقیاقد لا جنج زا شساوح ، دید هک ار کیک زاین
. دز دنخبل قوذ اب و دش ترپ

. دیصقر وقاچ اب یلنام

دندرب رت باال ار کیزوم یادص . دنداد ار ناشیاه هیده همه
هداتفا یقافتا هچ تفر ناشدای . دش ضوع اضف مک مک و

! هتسکش نایم نیا یسک لد دیاش و

زا یرادقم ، دوب هدش مرگ همه رس یتقو ، ماش تقو هب
مدوب هدرک ادج شرایک یارب سس ندز زا لبق هک ار هیولا

لا قترپ بآ یرادقم و نان هارمه و متخیر فرظ رد
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. متفر شرایک قاتا هب یعیبط

مپچ تسد یور ار ینیس . دمآ یم لخاد زا باهش یادص
. مدز رد و متشاد هگن

: دیسرپ باهش

؟ هیک -

: مدرک فاص ولگ

. شرایک اقآ یارب مدروآ ماش -

. وت ایب -

. مدرک قاتا دراو مندب زا رتولج ار مرس و مدرک زاب ار رد
هیکت و هتسشن رگیدکی هناش هب هناش تخت نییاپ ود ره

. دندوب هداد نآ هب ار ناش

؟ مدشن هک محازم دیشخبب -

: تفگ شا هتفرگ یادص نآ اب شرایک

. هن -

: مراذگب نیمز ار ینیس ات مدز وناز و متفر رتولج
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. هرادن ررض نوتارب و هسس نودب هیولا نیا -

هچب ی همه لثم و دنک عمج ار شغامد مدرک یم لا یخ
ینیس ... اما درادن اهتشا هک دیوگب ، اوعد زا دعب اهرادلوپ

: دیشک ناشدوخ تمس ار

. هنکن درد تتسد -

: تفگ باهش

؟ یرهق زونه ؟ یدرواین ارچ نم یارب سپ -

هب یزاگ شرایک ! تخادنا مدای ار شتشز تکرح نآ زاب
. درک نامهاگن یواکجنک نودب و دز تگاب

: مداد باوج مخا اب

بوخ اذغ نیا طقف شرایک اقآ یارب ؟ یرهق هچ اقآ هن -
یچ متسنود یمن تسه هنیزگ یلک امش هساو اما دوب

. مرایب

. مروخب ماش ایک اب ماوخ یم . رایب هیولا نیمه زا ورب -

یم شاک . مدرک کیراب مشچ شتنطیش رپ هاگن هب هریخ
! یق چال تدوخ رگم میوگب دش
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. مشچ هشاب -

چیودناس کی ندرک هدامآ زا دعب . متفر نییاپ و متساخرب
. متشگرب شرایک قاتا هب نامیپ و رپ

هفقو مه نم روضح و درک یم ار نیمرآ تبیغ باهش
. تخادنین شیاه ییوگدب نایم

هینام لا بند گس لثم . منود یم نم ور نیمرآ درد اباب -
همع ! هکرت یم تداسح زا هراد ! وت لا بند گس لثم منوا

شیپ هام ود یکی . درک هنوهب ور ال یو یارجام مه
ینام .. ندش خی یور گنس شزا ندوب هدرک یراگتساوخ
وت . شتسد ور تخیر ور یکاپ بآ ال ماک هگید زورما مه

هرسپ نیا ریز راگنا هئوت . لا بند شمشچ تفگ ُکر یزاب
! یدید یم دیاب ! ندرک نشور شیتآ

: متشاذگ باهش یولج ار ینیس

. دییامرفب -

همادا شرایک هب باطخ و درک مراثن ینونمم ساوح یب
: داد

شوخ یور ارچ ... یدوبن لیم یب یلنام هب هک ماوت مگیم -
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یندنوم لزغ نیا ... نتفگ نم زا اقآ ؟ یدیمن شنوشن
! یتفگن یگن ادرف سپ ! تسین

. مداد نییاپ یتخس هب ار مناهد بآ

: درک شهاگن بجعتم یمک شرایک

؟ تدوخ هساو وت باهش یگ یم یچ -

ور یلنام منود یم ! ینوچیپب ینوت یمن هک ور نم -
یتشاد . تسود

و بیرغ یتحاران و مدرک قالب مه رد ار مناتشگنا
: مدز سپ ار ما یقطنمریغ

. مش صخرم ... دیرادن یراک هگا نم اب ... نم -

رب تسد . مدمآ نوریب یک و دنتفگ هچ مباوج رد مدیمهفن
تسرد ساسحا نیا هب نداد اهب . مدرشف مدرس ی هنوگ

! دوبن

*

: مدیرغ مشخ اب دش هتسب هک رد

هدنوم مک ؟ نیا ولج ینک یم روغلب مه رس تشپ یچ وت -
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! یگب شارب منم ریز سابل گنر دوب

یا هدز ناجیه ی هرهچ اب ، نم تینابصع ِلا یخ یب باهش
: تفگ

! تداوخ یم هرتخد مدوخ گرم هب ... ایک -

11_ تراپ #

. مدرک شهاگن هیفس ردنا لقاع

تقد متفگ یم لزغ و ینام زا متشاد یتقو شتلا ح هب -
؟ یدرک

؟ یچ هک بخ -

. تسه شیزیچ هی همولعم . مشخَن وت هلا س ود یکی -
ور اهام زا یکی مودک یاوه هراد ور وت یاوه هک یردقنوا
هاگن ور ام مودک هنک یم هاگن ور وت هک یروجنوا ای ؟ هراد

؟ هنک یم

: مدرک رارکت و مدیوج ار همقل هنینامط اب
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؟ یچ هک بخ -

! کمخی -

؟ شهب مدب داهنشیپ مرب ؟ منک راک یچ -االن

: تفگ زابجل یاه هچب لثم

! هبسچ یمن نم لد هب لزغ نیا منک یم یراکره -

یمن تلد هب لزغ نوچ ! وت تسین شوخ تلا ح باهش -
ماوخ یم * سنتسید گن ال هگم ؟ هرتخد نیا اب مایب هبسچ

؟ هبسچب وت لد هب هرارق هگم لزغ ال صا ؟

لوبق . هباذج شیدح هی ات مه رورغ ... نم شاداد نیبب -
. هدنورذگ شدح زا لزغ نک

نم ساوح اه ترپ و ترچ نیا اب یاوخ یم رگا ... باهش -
، ینک ترپ دز مباصعا هب تنوج همع هک یدنگ زا ور

! شکن تمحز

؟ نم نوج همع دش ؟ هع -

ولگ ندش هدیشارخ و مداد تروق ، هدیوجن هدیوج ار اذغ
. مدرک ساسحا ار ما یرم و
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امش یاه لیماف و کف زا مودک چیه اب یتبسن چیه نم -
؟ یدینش مرادن   .

یزیچ اما دش یدج و دیشک رپ شیاه مشچ زا تنطیش
: مداد همادا شهاگن رد هریخ یندز کلپ یب نم و تفگن

. هنک یمن فیرعت نوخ ور اه مدآ نیب ی هطبار -
الح طصا هب نیا زا نم و ! هنک یم فیرعت نوشساسحا

یتبسن سپ ! مریگ یمن ترفن زج یزیچ هداوناخ
. مرادن نوشاهاب

و داد ناکت رس ثکم اب . درک تفچ مه یور ار شیاه بل
: تفگ

! هئوت اب قح ! یکوا -

. مدز بل یا هبوخ

و مدروخ   دوب هدروآ هیناه هک یلا قترپ بآ اب ار میاهوراد
هک منک ضوع یرت تحار سابل اب ار میاه سابل متساوخ

: تفگ باهش

؟ بآ بل میرب یایم -

تشادن نم اب یدایز تهابش هک یتروص هب . مدرک شهاگن
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یم ناشن ار نام یردارب هک دوب شرد یزیچ راگنا ... اما
! داد

اهوراد فرصم زا دعب متسناد یم . مدرک للعت تقفاوم رد
اب یهارمه داهنشیپ متسناوت یمن اما دریگ یم مباوخ
نم ی هداوناخ اهنت ، شواچ زا دعب وا . منک در ار باهش

! تسا

بآ لحاس یامرس . مدیشک رت نییاپ یمک نشپاک کاله
نایم ردقنآ ار ما ینیب . دوب هدرک رتشیب ار ما ینیب شزیر

! دش هدییاس متسوپ هک مداد راشف لا متسد

هلعش هب هریخ باهش . متفرگ باال شتآ یور ار میاه تسد
: درک همزمز یجنران یاه

. امدوب یدج ینام دروم رد یلو -

: دوب هدش یغامد وت ال ماک میادص

؟ شیچ دروم رد -

! یتشاد شتسود -

! متشاد یگیم تدوخ -
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: تخود نم هب و دیشک باال هساک رد ار شیاه مشچ

؟ یرادن هگید ارچ -

یتح منک ؛ تبحص شا هرابرد مهاوخب هک دوبن یزیچ نیا
! باهش اب

هک هیعیبط . دوب منس یاضتقا و رذگدوز ساسحا هی -
. هشب شومارف

ترامع زا ییوهی یروطنوا ارچ ؟ نیمه شا همه ینعی -
؟ یتفر

؟ یدرک دیلک وت زاب باهش ... چن -

؟ یراد شتسود یدوب هتفگ شهب -

یگف کال رس زا یهآ و مدیبوک ما یناشیپ هب ار متسد فک
. مدیشک

؟ یدوب هتفگ ییادخ هن -

ژ اسام ار میوربا باالی کاندرد ناوختسا ، مناتشگنا رس اب
: مداد

دیمهف . شدوخ . هن -
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؟ یروطچ -

هدیشک ار منابز ریز ، دوب هدز یتسد کی ؟ یروطچ
! دوب هدرک مریقحت مه دعب و... دوب

. منزب فرح شا هرابرد ماوخ یمن -

؟ هدرک تتیذا -

: متسب ار مرامخ یاه مشچ و مدز دنخبل

. هشاب یچ ترظن زا ندرک تیذا ات -

. مریگب ور شلا ح وگب هدرک یراک -

هزایمخ . دش یم بلا غ نم رب تشاد مک مک یگدولا باوخ
: مدز بل دمآ یم شک هک ییادص اب و مدیشک یا

! ششخبب امش درک یگچب -

بقع هارکا اب ، دنکش یمن منابز لفق دش هجوتم یتقو
: تفگ و دیشک یفوپ . تسشن

ور ینوم یم ینک یم شغ االن میرب وشاپ ... وشاپ -
متسد .

قاتا رد همه و هدش مامت ییاذک نشج هناتخبشوخ
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. دندوب هدیباوخ ناشیاه

ییاریذپ و لا ه هب یفیفخ ییانشور هناخزپشآ پم ال رون
نکمم یادص و رس نیرتمک اب هیناه . دوب هدیشخب

. دوب فورظ ندرک اجباج و کشخ لوغشم

و مدش ادج باهش زا یریخب بش اب اه هلپ باالی
و متشادن ندز کاوسم ژی رنا . مدرب هانپ مقاتا هب میقتسم

هظحل نآ رد . مداد هدعو مدوخ هب راک نیا یارب ار ادرف
. متساوخ یمن باوخ ی هزادنا ار یزیچ

زا یشان فعض و یگتسخ . متفر ورف فاحل ریز ندرگ ات
دش هریچ مرس رد همع ی هدنوش رارکت یادص رب یرامیب

. درب ورف یربخ یب یایند هب ارم ، مندرک هناوید زا لبق و

مرس باالی ار یسک روضح . تشذگ تدم هچ مناد یمن
. مدرک یم ساسحا

ارم تشاد یزیچ . دندوب هتخیوآ هنزو میاه مژه زا راگنا
مقیوشت منیریش باوخ ی همادا هب و عنم ندش رادیب زا

و فیطل تسد سامت و کشت نتفر ورف اب ... اما درک یم
هب تبسن متسناوتن رگید متروص تسوپ یور یکنخ

میاه کلپ نایم مشاب . تیمها یب سانشان صخش روضح

DONYAIE
M

AM
NOE



. متخادنا هلصاف

باال هک ار ینز تیوه دادن هزاجا قاتا یکیرات و دید یرات
ندیسرپ اب شدوخ اما مهد صیخشت دوب هتسشن مرس ی

: درک مکمک لا وس نیا

؟ یرادیب -

رود هار زا یفطاع ی هطبار *
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رادشخ و نئمطمان و مدش زیخ مین میاه جنرآ رب هیکت اب
: مدیسرپ

؟ یلنام -

. ممدوخ -

: مدیلا م ار میاه DONYAIEکلپ
M
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؟ اجنیا یدموا ارچ -

! متسم نوچ -

؟! تفگ یم هچ

حضاو ار شتروص متسناوت یمن . متسشن و مدرک مخا
. منیبب

؟ هدنچ تعاس ینود یم . باوخب ریگب ورب -

؟ یریگ یم هفایق مارب هتقو دنچ ارچ -

گنگ و جیگ . دوب هدماین شیاجرس لماک مساوح و شوه
: مدیسرپ

؟ یگیم یچ -

؟ منک یم یتشادرب هچ تاهرارف زا ینود یم -

؟ دز یم فرح رارف مادک زا ؟! رارف

. تقاتا ورب وشاپ . یگیم نویذه یراد راگنا -

: داد راشف شیاه تشگنا نایم ار ما هناچ

! مدوب یچ تارب ینامز هی هتفر تدای دیاش -
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بش زا دعب . متخادنا نییاپ و متفرگ ار شتسد چم
و رس یارب یا هلصوح ال صا متشاذگ رس تشپ هک یسحن

. دوب هدنامن میارب رتخد نیا اب ندز هلک

: متفگ هلصوح یب و قلخدب

. یگیم یراد یچ یبش هفصن ممهف یمن -

ار مدوخ مدش روبجم هک دروآ کیدزن ردقنآ ار شتروص
. مشکب بقع

و ! دوب تسم ادج راگنا و داد یم لکلا یوب شیاه سفن
! متشاد نیریش و خلت یا هرطاخ یلنام  ... یتسم زا نم

؟ یروخلد زونه -

؟ یچ تباب -

! هار نوا هب نزن ور تدوخ . یچ تباب ینود یم -

نفعت یوب یروآدای نیا ؟ دنک ربق شبن تساوخ یم ارچ
تخادنا متیصخش و حور رب هک یفاکش نآ زونه ! داد یم

. دوب هدروخن شوج ،

: مدز گنچ میاهوم نایم هف کال و متفگ یچن
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مباوخ . ینام ما هتسخ نم . مینز یم فرح ادعب راذب -
؟ یرب ینک یم فطل . دایم

هتسار . یتسه یرتخد هی اب هتقو یلیخ تفگ یم باهش -
؟

. هرآ -

؟ نم هساو یدُرم یم ال بق یتفگ شهب -

!.. بجع

و لذب یسک هساو مدرواین هار رس زا ور منوج نم -
! منک ششخب

: داد همادا و درکن مفرح هب ییانتعا

یتفگ یم نم هب یعقوم هی یدرک فیرعت شارب -
لثم ور یسک ینوت یمن تقوچیه یتفگ یم . یمقشاع

؟ یشاب هتشاد تسود نم

: مدز دنخشین

! دوب ملا س تسیب طقف هک متفگ ور اه نیا یتقو -

یایم یتفگ یم ینکن . رکف مهب ینوت یمن یتفگ یم -
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! میراگتساوخ

یتقو ؟ دوب شدای قیقد ردقنا مه ار شدوخ یاه فرح
میولگ یوت ، مرادنرب هدنگ هدنگ یاه همقل درک یم هیصوت
یسفن هب دامتعا هچ اب هک داد یم باوج ! دنک یم ریگ

زا راب کی نوچ تفگ یم ! منز یم یراگتساوخ زا فرح
مرب االت یخ دیابن هتخادنا ملغب رد ار شدوخ یتسم رس

! دوب هتفگ مه رگید یاهزیچ یلیخ ! دراد

؟ یدرکن فیرعت ؟ موه -

! درک یم کیرحت ار مباصعا تشاد . مدیشک یفوپ

؟ هراخ یم تنت -

و داد کلقلق ار مشوگ شرگ هوشع و زیر ی هدنخ یادص
: تفگ متمس هب شا هنت باال شبنج اب نامزمه

! نوراخب -

نییاپ ات هقیقش یور زا راو شزاون ار شیاه تشگنا
. درب شیپ مندرگ

نامه زونه شنامگ هب ای ؟ مرصنع تسس ردقنا هدرک رکف
فک زا نانع شیوربَا صقر کی اب هک مدوب یا هچبرسپ
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فرط یسک هچ اب شمدنامهف یم دیاب ! هن ؟ مداد یم
! تسا

زیمآرادشه و متخادنا شیولگ رود ار میاه تشگنا سپ
: مدرک همزمز

لا س دنچ مدآ نوا هگید نم ! سسنرپ هدب شوگ بوخ -
یم مرادن  . ور اهرافطا ادا نیا ی هلصوح متسین . شیپ
یگیم شزا راختفا اب یروجنیا هک ییاهزیچ نیا ؟ یونش
دوز یلیخ هناتخبشوخ هک دوب نم تقامح شا همه

. یدرک متقامح نیا هجوتم

یم مه رد تشاد هک ییادص اب و دز گنچ مدعاس هب
: تفگ تسکش

. مدش رورغم ، مدوب هچب نم دوبن . ملد هت زا اه فرح نوا -
. مدرک هابتشا

نوریب هآ اب ار مسفن و مدرک لش یمک ار میاه تشگنا
: مداد

. دوب نم ساسحا دوب هابتشا هک یزیچ نوا -

: درک اوجن دولآ ضغب
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؟ ینک یف تال یاوخ یم -

مشوت االن هک یا هطبار نیا زا نم . تسین راک رد یف -تال
یم فرح شزا هک یا هتشذگ نوا هب ما هگید ما یضار

! منک یمن رکف یدز

؟ یرادن متسود هگید منک رواب ینعی -

ال قاع باختنا ماوت ، دوبن یا هن ال قاع ساسحا نوچ ... هرا -
! یدوبن یا هن

: دمآ نییاپ راذگ ریثات یا همزمز دح رد میادص و

! منزب ور یهابتشا یاه مدآ دیق مدلب منم -

؟ تقامح رس زا هلمج ات ود رطاخب -

! هن ؟ دش یم هص خال هلمج ات ود رد وا یارب زیچ همه

. دنکب اهراک یلیخ تسناوت یم نابز تکرح کی اب مدآ
یم ، دنک شناریو هک ای و دزاسب ار یقشع تسناوت یم

یم ، دشخبب شتزع ای دنک لیلذ ار یسفن تسناوت
راسفا دیاب . دوش شمهرم ای دنکش مهرد ار یلد تسناوت
دز یم نابز هک یمخز یاج . تشاد هگن مکحم ار نابز

! دش یمن بوخ زگره
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، دوب هدروآ نامیارب باهش هک یا هجوج یور زا ار نان
. تشاد یروآاهتشا یوب . متشادرب

: مدز ادص ار نموه مود راب یارب

. نومارب ندروآ راهان هگید ایب ؟ نموه -

! تسا زمرق تیعضو مدیمهف شراد شخ یادص زا

. مایم االن منم روخب وت متفگ -

؟ دیشک یم راگیس تشاد زاب دنکن

! دوب تسرد مسدح . مدرک دنت قاتا تمس مدق و متساخرب
هدش روانش قاتا یاضف رد هک یدود زا مجح نآ ندید زا

! دز متهب

؟ یشک یم راگیس یراد وت زاب ! نموه -

. نوریب ورب -DONYAIE
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: مدرک میظنت ولج هب ور ار میاه مدق

یگ یمن ارچ ؟ وهی هشیم تچ وت هخآ ... شاداد نکن -
؟ هیچ تدرد

! نوریب ورب ؟ متفگ یچ یدینش -

یلکشم اه بایماک اب . نزب فرح . نموه مترهاوخ نم -
؟ خرهاش اب ... اب ؟ یراد

مدش هکوش ردقنآ ، مفرط هب یراگیساج یناهگان باترپ اب
. مشکب رانک شتکرح ریسم زا ار مدوخ مدرکن تصرف هک

درد و هدش هدیبوک میاه بل ی هشوگ هب تعرس اب
! منک هلا ن متسناوتن یتح هک دیچیپ مناهد رد یکانتشحو

! وشمگ ینعی نوریب وشمگ مگیم یتقو ! وش هفخ -

ریزارس دوب هدش زاب مبل یور هک یفاکش زا نوخ یمرگ
. دش

یولج ار متسد ود ره منکن فیثک ار شرف هکنآ یارب
مدوخ هب . مدناسر سیورس هب ار مدوخ و متفرگ مناهد
گنر ندید زا و مدرک هاگن ییوشور باالی ی هنیآ رد

. تسکش مضغب دوب هدز شقن ما هناچ ریز ات هک یخرس
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رب ار میاه تسد . متسش ار متروص و مدرک زاب ار بآ ریش
. مدروخ ورف ار مقه قه و مداد راشف منامشچ

ای و نم هب و دشیم دب شلا ح هک دوبن یراب نیلوا نیا
و رت هدنامرد رابره نم و دز یم بیسآ شدوخ یتح

! شندرک مارآ رد مدوب رت قفومان

قاتا زا زونه مدش هجوتم مدمآ نوریب هک سیورس زا
نوخ ات مدرشف مبل یور ردقنآ ار لا متسد . هدماین نوریب
یی طال یاه هجوج زا ار مدولآ کشا نامشچ . دمآ دنب

. متفر غاب هب وتلا پ ندیشوپ اب . متفرگ گنر

هتشارفارب ندرگ اب و دوب هداتسیا شا هن ال یولج ولپآ
درک . یهاتوک سراپ دید هک ارم . درک یم هاگن ار فارطا

: مدیشک باال ار ما ینیب

؟ مینک یزاب مک هی هیچ ترظن ؟ وپآ یبوخ -

دلج نآ زا ، مدرک زاب ار شا هد قال هک یضحم هب
بل هب . درک تنطیش هب عورش و دمآ نوریب شنیگنسرس
. دندوب نیگمشخ و ناشورخ ایرد جاوما . میتفر لحاس

هک رابره . متخادنا شتمس هب و متشادرب ار شپوت
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ات کشا ، تخادنا یم شزوس هب ار مبل مخز ، اوه یامرس
. تشگ یمرب و دمآ یم میاه کلپ تشپ

تسد هب ار شرس دوب . هدرک سح ار ما یرارق یب وپآ
. دییاس میاه

: متفگ بل ریز و مدرک ششزاون

! ماهنت یلیخ ! نم یافو اب قیفر یتسه وت هبوخ ردقچ -

تفر . ورف میاه هناش نایم مرس

لد و درد یسک اب منوت یمن وت زج مرادن . ور سکچیه -
منوت یمن هکنیا زا . هدب هتقو یلیخ . وپآ هدب ملا ح . منک

! دایم مدب مدوخ زا منکب شارب یراک

: مداتفا هکسکس هب هک مدرک هفخ ار ما هیرگ یادص ردقنآ

منود یمن یلو هشک یم درد یزیچ هی زا هراد منود یم -
؟! ما یرهاوخ روجچ نم . یچ

ار شرایک و مدناخرچ ار مرس ، یسک روضح ساسحا اب
یتفاب کاله و هداد باال هناچ ریز ات ار شنشپاک پیز . مدید

. دوب هتشاذگ شرس یور ”boy“ دیفس فورح اب
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ایرد هب ار شهاگن . مدرک کاپ ار میاه کشا دنت دنت
ات مشچ زا و دیزغل میور شیاه کمدرم ثکم اب . هتخود

: متفگ دنت و مدیشک  تلا جخ . دمآ نییاپ مبل

. تنیباک هب هدروخ -

؟ مدیسرپ یزیچ هگم -

: رت هتسهآ میادص و دش رت ظیلغ ممرش

. دیشخبب ... هن -

و رود یمک وپآ . تسشن اه هسام یور نم یرتم ود ییاج
. درک ششزاون هلصوح اب وا و دیخرچ شرب

: هدش هگر ود ضغب رثا رد و هتفرگ میادص

؟ هدش رتهب نوتلا -ح

: تفگ زیمآ هنعط و درک مهاگن یمشچ هشوگ

! هنک یم درد شاج زونه ... چن -

: دود یم متسوپ ریز نوخ

؟ نیگیم اعقاو ... یاو -
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. هرآ -

: دشاب هدنام یتبوطر ادابم مدیشک ما ینیب ریز ار متسد

. منکب دیاب راکیچ منود یمن یهاوخرذع زج -

! هلوبق تیهاوخرذع . ینکب یراک تسین مز -ال

: مدز دنخبل

. رکش ور ادخ سپ -

مبلق نابرض هک ردقنآ . دش ین ال وط متروص یور شهاگن
: مسرپب درک مروبجم و درب باال ار

؟ هدش یزیچ -

شنزرس ور تدوخ هجراخ وت لر تنک زا هک یلئاسم یارب -
. نکن

. دوب هدینش ار میاه فرح ی همه سپ

. متخادنا نییاپ کلپ و مداد راشف مه رب ار میاه بل

طقف ... هنک یمن تسرد ور یزیچ نوشهب ندرک رکف -
! هنک یم تضیرم . هدیم رده ور ترمع
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ور انیا هک دینک یم شنزرس ور نوتدوخ مه امش هگم -
؟ دینود یم

: دوب دنخشین هب هیبش شبل یانحنا

! دایز -

؟ ارچ -

ایرد فوطعم رگید راب شا یناتسمز هاگن و دادن یباوج
. دش

: متفگ و مدش نامیشپ میاج هب ان لا وس زا

. منک یلوضف متساوخ یمن دیشخبب -

: داد نوریب هآ اب ار شسفن

؟ نتفگ دیشخبب ردقنا هتنوبز تداع -

: مدنابسچ میاه بل هب ار مناتشگنارس

! دیاش ... منود یمن -

؟ هیناه -

. مدناخرچ بقع هب ار ما هنت باال ، نموه یادص ندینش اب
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متسیاب اپ یور هلجع اب دش ثعاب شا هتفشآ عضو و رس
شلوجخ و نیگمغ و خرس یاه مشچ موش . شکیدزن و

: درک همزمز و تسشن مبل مخز یور

. ماوخ یم ترذعم -
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شساوح . مدرک شهاگن ینارگن و شجنر زا یطولخم اب
هب ور و تشادن ام هب یهجوت هک دش بلج شرایک تمس

. دوب هتسشن ایرد

. مینز یم فرح . هنوخ میرب ایب -

ات مدز توس ولپآ یارب . مداد ناکت رس و مدیشک یهآ
. میدیشک ال یو تمس هار نموه شوداشود . دوش مهارمه

شتوکس و درواین باال رس ، میوش هناخ دراو هک یتقو ات
. تسکشن ار

مدوب . هتفرگ ار مدنم هلگ نابز یولج تمحز هب
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رس تشپ زا وا و مدرک نازیوآ یسابل بوچ زا ار ماوتلا پ
: تفگ

؟ هنک یم درد تبل -

شنازیرگ یاه مشچ یور ار مخلت هاگن و مدیخرچ
: مدرک زکرمتم

یراد وت هک یدرد زا امتح . تسین مهم یلو ... هنک یم درد -
! هرتمک

: دز ود ود شیاه کمدرم

. دش یچ مدیمهفن ال صا . منک یراک نیچمه متساوخ یمن -
! دیشخبب

باوج محرت و تبحم اب و مدرک جراخ ینیب زا ار مسفن
: مداد

یثحب ینزب فرح نم اب یاوخ یمن رگا ... نموه -
... لقادح یلو ؛ نزن ... تسین

متفگ رابدص . شکن شیپ ور رتکد عوضوم هرابود -
دایمن . مشوخ
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زا ور تدوخ یراد ! کرد هب نم . هشیمن هک یروجنیا بخ -
. یرب یم نیب

: تفگ یقطنم یب اب

یراذب ... یشابن مرب و رود عقاوم روجنیا هیفاک طقف -
. مشب مورآ مدوخ

وت یارب یروخ دوخ و ندرک دود راگیس تکاپ تکاپ -
؟ ندش مورآ ینعی

نیا وت ینیب یم یتقو ! ندش مورآ ینعی نم یارب ... هرآ -
ممهف یمن نم نوچ . نزن فرح ماهاب . متمس این ملا ح

. مرایب ترس یرتدب بالی هنکمم . منک یم راکیچ مراد

: مدیلا ن لا صیتسا اب

! منارگن نم ادخ هب ! نموه -

: تفگ نئمطمان و شزرل رپ یا همزمز اب و تفاترب ور

! شابن -

یارب هک مدیشیدنا یدیماان اب و متشاذگ مه یور کلپ
! دیآ یمنرب متسد زا یراک هدرسفا و دغ رسپ نیا
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**

َهت ات اوه زوس ناوختسا یامرس هب هجوت یب ار هشیش
هدش معوهت ثعاب سولا چ هداج یاه چیپ . مدیشک نییاپ

هک نم اما دننامب مه رگید زور کی دنتشاد دصق همه . دوب
میمصت نم رطاخب مه باهش ، مدوب هدز تشگرب زاس

هک دندوب یلنام و هدسرم شلا بند هب . ددرگزاب تفرگ
رد یگمه حاال هک دش روطنیا و دنراد راک نارهت دنتفگ

میدوب . تشگرب ریسم

وت هک نک دایز مشادص باهش نزب ور شلف نیا : هدسرم
! هکاروخ اوه نیا و هداج نیا

سگم زو زو ی هلصوح یتح االن . تساخرب مداهن زا هآ
! متشادن مه ار

ساکعنا رد مهاگن . مدنابسچ یلدنص یتشپ هب ار مرس
. داتفا ریگ نیشام لغب ی هنیآ یور ، یلنام نامشچ

و مدیشک باال ار ما ینیب دوب . تلا ح یب و درس شتروص
نیا رگید . مدرک لمع رتدوز یمشچ طابترا نیا عطق رد
رگید . تشاد یمن او وپاکت هب نم رد ار یسح تاهجوت

و نیشتآ قشع نآ زا . درک یمن یراک تسد ار مبلق نابرض
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روطنیا شدوخ . دوب هدنامن یرثا رگید ، اریم هتبلا دص
ساسحا گرهاش ، شدوخ یاه تسد اب شدوخ . تساوخ

! دوب هدز ارم

وربور اهرتخد لا بقتسا اب و داد شآ داهنشیپ باهش
همه و تشاد هگن یشورف شآ کی یوربور سپ . دش

. تشاد یبوخ لا ح ناراب من و هداج هم . میدش هدایپ
نم هب ار شدوخ یلنام و دنداتفا شیپ باهش و هدسرم

: دناسر

؟ شرایک -

. متخود مشچ وا هب رگشسرپ و مدناخرچ پچ هب ار مرس
. دش دیفس یا هلا ه هب لیدبت اوه رد شمیجح مدزاب

: تفگ ثکم اب

. نک شومارف ... ور بشید -

: مداد هلصاف میولگ زا یمک ار مندرگ لا ش

. مدرک یم ور راک نیمه مه یتفگ یمن -

. منودب ور یزیچ هی ماوخ یم طقف -
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؟ موه -

یم نم و دوبن تیگدنز وت لزغ ... هرتخد نیا رگا -
؟ یدرک یم لوبق ، میدب مهب یتصرف هی متساوخ

صخشم شا هتفر مه یوت یاه مخا و کف ضابقنا زا
اب و هدمآ رد نارگ شرورغ یارب ردقچ لا وس نیا هک دوب

! تشذگن شندیسرپ ریخ زا هک تسا بلا ج نیا

! هن -

هک یتیعطاق اب و داد نامز شدوخ هب یمک . دیزرل شکلپ
: درک لا وس تخیگنارب ار منیسحت

؟ ارچ -

مدای تقوچیه ...و متسین یراکشومارف مدآ نم نوچ -
ور مرورغ تحار ردقچ یمرگرس هساو یزور هی هر یمن

! یتسکش

رگید و داد ناکت رس و دیشک لخاد هب ار شیاه بل
. دزن یفرح

هرفن راهچ زیم کی رود هک یضحم هب و شرافس زا دعب
: دیسرپ نم هب باطخ هدسرم ، میتفرگ اج
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؟ یدرگرب هک شفک هی وت یدرک ور تاپ وهی همع رطاخب -

یمرب دیاب . ادخ ناما هب مدرک لو ور هفاک . مراد راک -
. مک مک متشگ

؟ تمان هب هنزب ور ال یو تساوخ یم ومع یدج -حاال

تم عال هب ار ما هناچ و متشاذگ مه رب کلپ یگف کال اب
. مداد باال یفنم

: تفگ بل ریز ظیغ اب باهش

دنچ سوساج ای هلیکو تسین مولعم مه یناطلس نیا -
! یذوم هکیترم ! هبناج

: دشن لا یخیب هدسرم

؟ تفگ غورد همع ینعی -

: دیبوک هدسرم یوزاب هب یا هبرض جنرآ اب باهش

! نکن یلوضف -

هب رگا ! مراد تسود یلیخ ور ال یو نوا نم هخآ هن -
؟ اجنوا یدیم هار ور ام زاب هش تمان

هظحل نامه . متفگ یچن یدرسنوخ اب و متخادنا باال وربَا
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: تفگ باهش هب ور هدسرم و دیسر اه شآ

یم مه ال یو نوا گنر یدید ور تشوگ تشپ رگا ! امرفب -
! ینیب

! روخب ور شا هصغ دعب هشب ممان هب نک ربص -حاال

! دوب هدش تخس شفرح یدج و یخوش صیخشت

هنزب ور شیگدنز لک تسین دیعب چیه هک هئومع هب رگا -
مه رگا هتبلا هک هدوب تنامام قشاع منئمطم ! وت مان هب
! هرادن بجعت یاج ال صا ... هدوب تدوخ هیبش تنامام

هب شهاگن و تفر یم مه رد باهش ی هرهچ مک مک
! دشیم زیت هدسرم تمس

. دوب تکاس یلنام

: مدناخرچ شآ نایم ار فرصم راب کی قشاق

یور تا همع ِدصرد کی یتح ینک تالش مردقچره -
! زیرن مرک سپ ! یتسین باصعا

نیا هک ادخ هب . دز ههقهق دنلب و داد بقع ار شرس
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! دنتشاد یرازآ مدرم موردنس هداوناخ

15_ تراپ #

تخس یلیخ ناراب و ایدرب هب زور هس ود نیا راگنا
یم یتحار سفن رطاخ هدوسآ روطنآ مندید اب هک هتشذگ

! دنشک

تس ییاج نامه اجنیا نوچ ! روطنیمه مه نم هک هتبلا
م ساسحا و قلعت نآ هب هک ییاجنامه . مشاب دیاب هک
یارب . دشیم گنت شیارب ملد هک ییاجنامه . مراد تیکلا
رارق هفاک یاهتنا هک یا هناخباتک نیا ، هوهق یوب نیا
هب هک یتی ال یزادرپرون و یبوچ یاضف نیا ، تشاد

. داد یم شمارآ ساسحا شا هتعاس دنچ نارفاسم

هک یهاتوک تحارتسا و شود زا دعب . متفر تیئوس هب
نییاپ هب ، تسش منت یور زا ار یرامیب درگ و یگتسخ

. مریگب تسد ار اهراک ات متشگرب

هب یهاگن . دوب هفاک یغولش جوا ، بش زا تاعاس نیا
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. مدش راک هب تسد و متخادنا تلبت رد تاشرافس تسیل

یم هیناه دای ارم و دوب هداتفا یفارح رود یور زاب ناراب
! تخادنا

هرت تخس ربارب رازه اجنیا ندنوخرچ یتسین هک وت یاو -
هک دز رغ مرس  ردقنا مه ایدرب . یدموا دش بوخ ! ایک
منم تفر اجره ای هرب ییاج ایک مراذیمن هگید ای متفگ

! مریم شاهاب

و یخوش هب . دیدنخ شغ شغ شفرح لا بند هب و
. متفرگ یم عضوم رتمک وا یاه یراکبارخ هاگ و تنطیش

یارب شردارب اب هک دوب یا هلا س هدجه ی هچبرتخد
، ایدرب زا دعب و درک یم راک ناشلیلع ردام و هناخ یجرخ

ی هتشرف شرظن رد دیاش و هاگ هیکت کی شیارب نم
! مدوب تاجن

شا هنیس هب ار دوب شنورد کیک سی ال سا هک یباقشب
: مدیبوک

. منیبب ربب ور نیا ! یدرک تیلت ور مخم -

تشرد یاه مشچ اب و دمآ ایدرب ، تفرگ هلصاف هک وا
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: درک دنلورغ هدش

منک یم ادیپ ور یکی رفس یرب یتساوخ یدعب یرس -
نم زا یردپ هچ ینود یمن یاو . مراذیم ناراب یاج
یتوس مادم و هلا یخیب یشابن شرس باال هک وت ! دروآرد

زا تسد هکلب نوچیپب مک هی ور ششوگ ! هدیم
. هرادرب یشوگیزاب

اب ار شمعط و مدیشون ار ما ینیچراد یاچ زا یا هعرج
: مدرک هزم هزم تذل

؟ منوچیپب ور ششوگ نم هئوت ! رهاوخ -

. هربیم باسح رتشیب وت زا -

هشاب هگید روج لا س و نس نیا وت مدآ ... تس هچب -
. هبیجع

؟ میدوبن لا س و نس نیا وت مه ام هگم -

باوج ثکم اب و مدروآ نوریب هاگتسد زا ار اه کنسا
: مداد

ارچ . میشب گرزب نومنس زا رتدوز میدوب روبجم وت و نم -
؟ مینک روبجم مه ور نوا دیاب
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ار شزاب همین یاه بل ایدرب و دیسر ناراب هظحل نامه
. دروخ ورف ار شفرح و تسب

، دنتفر ناراب و ایدرب و دش هتسب هفاک هک هدزاود سار
هک ییاهوم و گنر مرک یناراب نآ رد . دمآ مندید هب لزغ

. هدش ابیز ، دوب هدز یرتچ و هدرک نشور

. دیسوب ار ما هنوگ و داد اج مشوغآ رد ار شدوخ

. ریخب ندیسر -

! هناوید مدروخ امرس -

: داد ناکت اوه رد ار شتسد هنادیق ال

زورما یدیباوخن ؟ هرامخ ردقنا ارچ تامشچ . اباب لا یخیب -
ال؟ صا

: متخادنا باال رس

؟ مرایب یروخ یم یچ . هگید دشن تقو -

. هبسچ یم تلکاچ تاه ... هدرس -

. مرایم منک یم نوش هدامآ باال ورب وت بخ یلیخ -

نایم زا یباتک باختنا زا دعب و درک الم عا ار شتقفاوم
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. تفرگ باال ی هقبط تمس هار ، هناخباتک

هلپ ، دندوب گنر یا هوهق غاد عیام زا ولمم هک یگام ود اب
قباطم . مدش تیئوس دراو و متشاذگ رس تشپ ار اه

قرو ار اکفاک باتک و هداد مل هپاناک یور لزغ ، مروصت
. دز یم

اهر شک دنب زا ، متشاد تسود نم هک روطنامه شیاهوم
. دوب

: دیسرپ دروایب باال باتک زا ار شرس هکنآ یب

؟ دوب روطچ رفس -

تشاد رارق هپاناک لباقم هک یدرگ زیم یور ار اه گام
: مداد هئارا شیارب یتسار و کر فیصوت و متشاذگ

-گ..ه!

: دز هدنخ ریز دنلب یادص اب

؟ دش اوعد حاال؟ ارچ ! بجع -

: متسشن شرانک

. دوب ثحب . تفگ هشیمن هک اوعد -
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" یدموا نوریب هشحاف هی مکش زا "

مخز در شاک . مداد راشف مه رب ظیغ اب ار میاه کلپ
! دشیم کاپ ما هظفاح زا ناشیاه

؟ یچ رس -

نایم زا و هارکا اب . مدرک هقلح گام رود ار مناتشگنا
: مدز بل ما هدش لفق یاه نادند

فرح شا هرابرد داوخ یمن ملد ... نک شلو . دوبن مهم -
. منزب

مه یمک و ناطیش و توافتم نحل اب ، دید هک ار ملا ح
: دیسرپ زیمآ تداسح

؟ ربخ هچ نوج ینام زا -

دنخبل ، مدرک یم کیدزن مناهد هب ار گام هک ینیح
: متفگ و مدروآ بل رب یسنجدب

! هنومیشپ تفگ -

: تفر ورف مه رد شیاه مخا

؟ هنومیشپ یچ زا -
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! هداد یفنم باوج مهب هکنیا زا -

؟ یداد باوج یچ وت تقونوا ... بخ -

؟ مشاب هداد باوج یچ یراد تسود -

رد . تفرگ اج میاهاپ یور و دیشک ولج ار شدوخ
: دش هدیشک بقع هب مرس هک دز یمکحم گنچ میاهوم

تلد رگا ، ناج ینام هک یشاب هداد باوج مراد تسود -
گرم نووج و ینک یگدنز ین ال وط یاه لا س داوخ یم

! تفینرد لزغ اب افطل ، یشن

: مدرک دازآ ار ما هدنخ

؟ ینک یم لچک یراد ور نم ارچ -حاال

! یراذب نم رس هب رس ینکن سوه هگید هک -

: مدرک همزمز هک دز مبل رب یهاتوک ی هسوب و

! یروخب یساسا یامرس یدرک تین راگنا -

! کرد هب -

تسشن مبل یور رگید راب شبل . میوگب یزیچ دادن تصرف
! داتسرف یشومارف یداو هب ار سک همه و زیچ همه و
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16_ تراپ #

یمن ادج نارهت پالک یتارزام زا زانورس ی هتفیش هاگن
. دش

هساو ننک یم یقشع هچ مه اه ینارهت نیا ... ایادخ -
! نوشدوخ

: تفگ و دیشک شجیوه بآ ندیشون زا تسد هناگی

رادلوپ مدآ . نتسین راوس یتارزام هک مه اه ینارهت همه -
. تسه اج همه لوپ یب و

. دموا شبحاص هوا -

: تفگ یزاب هرخسم اب و دیشک ینیه هناگی

! ماهوزرآ خاک ایادخ ! هن -

همین رس اب یا هدنگ مکش درم هجوتم و مدناخرچ رس
. تفرگ یم اج شنامرف تشپ تشاد هک مدش لچک

: مدز دنخبل
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تشز رادلوپ ای لوپ یب لگشوخ ، هتخس باختنا . اباب یا -
؟

: تفرگ باال ار شا هراشا تشگنا هناگی

الق! خا اب نموم . مودکچیه -

! هگیم ور لیمک : زانورس

: دش تشرد میاه مشچ

هچوک رس نراد یرپوس ؟ یگیم ور یدیشمج رسپ ؟ لیمک -
؟ نوتا

نم و دز کلپ تبثم تم عال هب ، یناهنپ قوذ اب هناگی
: مدیدنخ هناروابان

؟ ندرک یراگتساوخ هنکن -

نادزی تفگ منامام یلو دیشک شیپ ور شفرح شردام -
ات میدب نوماس و رس ور نوا لوا هراد هلجع هکنیا لثم

. هناگی هب هسرب تبون

: مدیشون ار ما هفاکسن زا یمک

؟ هراد رظن ریز ور یسک -
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ملد . دز یرادانعم دنخبل زانورس و دش رت قیمع هناگی هاگن
. مهدب اهب متایسدح هب تساوخ یمن

؟ یک -

نآ زا یمک و دز رانک ار شا ینتسب جیوه ناویل هناگی
: دش مخ نم فرط هب زیم تمس

. مینزب فرح شا هرابرد هک نوریب میایب متساوخ -

: متفگ راو همزمز و مدرک یا هدنخ کت هدز تهب

؟ نینک یم یخوش -

تزا یشاب هدیمهفن االن ات هک یتسه ینوا زا رت شوهاب -
. دایم ششوخ

دیکات دید یم ور نم اج ره امش نامام یلو مدیمهف هلب -
ردام نز ردپ هی هک هتسرفب ییاج دیاب ور شرسپ تشاد

! نشاب هتشاد ور شاوه و دایب شریگ لا حرس نز

: دش هدز تلا جخ یمک راگنا

مهم . بخ ننک یم رکف اهزیچ روجنیا هب اهردام ی همه -
یا هگید ی هنیزگ ره و داتسیاو شباختنا یاپ هک هنادزی
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. درک در ور

دهاوخب نادزی تاهجوت و اه هاگن نآ مدرک یمن رکف زگره
. دوش یدج دح نیا ات

: تفگ هناگی و مدیلا م ار ما یناشیپ

ننزب فرح مه نموه اب بسانم تصرف هی وت هرارق -حاال
نهد هزم منودب ماوخیم االن . نریگب ور شا هزاجا و

؟ هیچ تدوخ

! ایادخ هآ ؟! نم ناهد ی هزم

ماباب . هبوخ یلو تسین یا یلا ع رسپ نادزی ... یناه نیبب -
وت مه شراب و راک . شهب هدب ور مود ی هقبط داوخ یم

یگدنز هی ندنوخرچ هساو شدمآرد و هتفرگ یراجن
؟ یراد شهب یسح . هبسانم

تیعقوم . مدناخرچ زانورس و وا نایم ار مهاگن یجیگ اب
؟ مدرک یم شعمج روطچ . دوب یدب

رکف جاودزا دروم رد ال صا االن.. ات شتسار ... بخ ... نم -
؟ تسین دوز ... ینعی .. مدوب هدرکن

: تخادنا باال ار شیوربَا یات کی
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مه رید لا س هدزون مینک یم یگدنز ام هک ییاج هساو -
زا یکی لا بند تمشچ رگا . هیناه شاب نیب عقاو ! تسه

... تساه بایماک

: مدیرپ شفرح نایم ریغت اب و دیرپ مرس زا قرب

؟ هدموا رد اجک زا هگید نیا -

: تشاذگ متسد یور ار شتسد شمارآ اب

نیچمه یتح رگا مگیم . ناج یناه مرادن یدب روظنم -
رد نوشاهاب تساه لا س بخ هیعیبط هشاب یزیچ
هنکمم یرتخد ره . نراد مه یلآ هدیا طیارش یطابترا
یمن ام لا ثما یایند درد هب طقف هشب بلج شرظن

ام . یگنهرف هن و یتدیقع هن یتاقبط ظاحل زا هن . نروخ
. میشاب هتشاد تلصو نومدوخ لثم ییاسک اب هرتهب

رد دوب تیدج هچ ره و مدش هریخ شیاه مشچ هب
: مدرک ریزارس میادص

منک نوشراکنا ای منودن مدوخ هک تسین ییازیچ اه نیا -
ور میگدنز هک ما ینوا زا رت یقطنم . شابن نارگن . هناگی

. منک بارخ هنورتخد ساسا و هیاپ یب یاهایور اب
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؟ مزا یدش تحاران -

متسناد یم نوچ . مدوب تحاران مدوخ زا ... هن هناگی زا
ماد هب یهابتشا مدآ کی شیپ نم لد ...و تسوا اب قح

! هداتفا

: مداد باوج شمرن اب و مدز شیور هب یدنخبل

. ههابتشا ترکف مگیم طقف ؟ هیچ تحاران . هنووید هن -
مدوخ نوچ . تسین اه نوا زا مودکچیه شیپ ملد نم

. هنومنیب توافت ایند ایند منود یم یسک ره زا رتهب

*

اما دوب نویزیولت ی هحفص هب نموه ی هریخ نامشچ
تخس دز یم هسرپ رگید یاج شنهذ هکنآ ندیمهف

! تسین

رظن هب یرگید نامز ره زا رتدیدش شا یگدنام دوخ رد
هب ندرک رکف طیارش نیا رد و مدوب شنارگن . دیسر یم
یم بوسحم ما یدعب تیولوا شا یراگتساوخ و نادزی

. دش

رسپ کت و هملپید راجن کی وا هکنیا زج ... نادزی هآ
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و کشخ اتبسن تایقلخ و دوب هناگی ردارب و هداوناخ
. متسناد یمن شدروم رد یرتشیب زیچ ، تشاد یبصعتم

هب مساسحا ایآ هک مدوب هدیسرن هجیتن هب مدوخ اب زونه
اب مجاودزا یارب دهاوخب هک تس یدج یردقنآ ، شرایک

هشیمه نوچ ! هن ای دوش زاسدرد یرگید صخش
لوکوم دعب هب ار شا هراچ هار نتسج و نآ هب ندیشیدنا

! موش وربور رترید تیعقاو اب مدوب هداد حیجرت و هدرک
یم رارف وا هب مسح و شرایک زا نم ... رگید ترابع هب

. دوبن تسرد ال صا نیا و ! مدرک

: مداد رارق نموه و مدوخ نایم ار یاچ ینیس

. ییاچ -

هک دز مرکف رب دییات رهم شیاه هناش سوسحمان تکرح
. هدوبن ایند نیا رد

. هنکن درد تتسد -

. ناج شون -

شفاکشوم هاگن و درک دنلب شا هتسد زا ار ناجنف
. تفرگ هناشن ار متروص
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. تفگ ییاهزیچ هی و تفرگ ور مولج یروصنم اقآ زورید -

! دندوب هدز فرح نموه اب سپ

نم دنامهف وا هب دروآ موجه متروص هب هک ینوخ اال متحا
: مدیسرپ لا ح نیا اب ! منایرج رد مه

؟ یچ دروم رد -

. نادزی -

؟ بخ -

. یراگتساوخ نایب ناوخ یم -

فرح متسناوتن یتاظحل یارب و مدرک عمج ار میاه بل
هدش دنت ناجیه و بارطضا و سرت زا مبلق نابرض . منزب

. دوب

: ما هدش هچاپتسد مدرک تباث ما هناقمحا لا وس اب

؟ نم یارب -

: دش جک شبل ی هشوگ
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! نم یارب هن -

میاه مشچ یور زا و مدز مرس یولج یاهوم رد یگنچ
. مدنار بقع

: تفگ دش ین ال وط هک متوکس

؟ هیچ ترظن -

: مدز کلپ

؟ هیچ تدوخ رظن ... منود یمن -

: داد نوریب للعت اب ار شمدزاب و دیشک یقیمع سفن

. نک لوبق -

تحارص و تعرس همه نیا ! متشادن ار شراظتنا ... بخ
! درک مبجعتم باوج رد

؟ اعقاو -

: تخادنا شناهد رد یدنق هبح

. نا یبوخ ی هداوناخ . هرآ -

هناگی و یروصنم یاقآ ی هرابرد ار ندوب بوخ نیا دیاش
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! هن ، ناشردام دروم رد اما درک لوبق دشیم نادزی و
هب مناخ هبابر اب ، متفریذپ یم ار نادزی مه رگا انئمطم

! مدروخ یم رب لکشم

! یقفاوم سپ -

: تفگ و درک رود شیاه بل زا ار یاچ ناویل

تارب زاب تیعقوم نیا هنکمم . هیناه ورب نک جاودزا -
هرمن یه و خرچ یاپ ینیشب یاوخ یم یک ات . هشن رارکت
یروشب اجنیا یامدآ هساو یک ات باال؟ یربب ور تامشچ ی

! نک یموناخ یتفلک یاج هب ترهوش هنوخ ورب ؟ یزپب و

هکنیا اب ؟ متشادن شتقفاوم هب یبوخ ساسحا ارچ
یتخانش هب هجوت اب ... اما دوبن یقطنمریغ شیاه فرح

هک تفگ یم توافت یب هاگن کی اب دیاب ، مراد نموه زا هک
طوبرم لئاسم دروم رد زگره وا نوچ ! مدوخ اب باختنا
طیارش زا هک ینموه نونکا سپ . تشادن یرظن نم هب

، نک لوبق تفگ یم هناعطاق و دز یم فرح روطنیا نم
! دوبن یداع میارب ال DONYAIEصا
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نوخ رد هک دوب یناوج و ابیز نز هب ما هدز تشحو هاگن
هناشن ارم میقتسم شزاب یاه مشچ . دز یم تلغ شدوخ

. هتفرگ

. دش جراخ متیر زا مبلق نابرض و داتفا میاهاپ هب زرل

: مدز شیادص هناروابان

! نامام -

: مدیشک دایرف . دادن ار مباوج

؟! نامام -

: تفگ یم و داد یم ناکت ار میوزاب یسک

. ینیب یم باوخ یراد . وش رادیب شرایک ؟ ایک -

. دوب باوخ کی زا رت یعقاو زیچ همه ! دشیمن مرواب اما

ارم تسناوت یمن . دشاب محر یب ردقنا تسناوت یمن
. دنک کرت هنوگنیا
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رت دیدش معوهت لا ح و دز یم مغامد ریز نوخ یوب
دشیم .

هک تشاد رارصا زونه و دمآ یم رت کیدزن هظحل ره ادص
! تسا لا یخ شارخ لد ی هنحص نیا

؟ شرایک . ملدزیزع وش رادیب -

. دنتفرگ هلصاف مه زا نکمم دح نیرخآ ات میاه کلپ

همین ناویح کی رخآ یاه هلا ن هب هیبش میاه سفن یادص
! دوب ناج

. مدش زئمشم هتسشن مناج مامت رب هک یتبوطر زا

درک تیاده بقع هب ار مقرع زا سیخ یاهوم لزغ تسد
: تفگ مارآ و

. دش مومت ، دوب باوخ . تسین یزیچ -

یلداعت یب اب و مدز شرانک . مدرک یم یگفخ ساسحا
. متشاد هزات یاوه هب زاین . مداتسیا میاهاپ یور

. متفر نوریب و مدرک زاب ار نکلا ب برد ناروخ ولت ولت
یمنهج اب گنج هب و تخات مندب هب یهام ید درس یاوه
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! دش نادیم ی هدنزاب اما تفر تخوس یم منورد هک

ود ات ادخ هب سیخ ندب نوا اب ؟ ینکیم راک یچ شرایک -
. وت ایب ! تخت وت یتفا یم هتفه

نامسآ هب ور ار مندرگ و متسب ار منامشچ یلا ح یب اب
: مداد بقع

! مشیم هفخ مراد -

: درک همزمز سمتلم نحل اب و دیشک ار میوزاب

ور رد الی مک هی . هشیم رتدب تلا ح یضیرم ... وت میرب ایب -
؟ هبوخ لخاد دایب اوه میراذ یم زاب

. دشیم شوماخ مناج شتآ نیا دیاب . دوبن بوخ

! مزوس یم مراد ! هممرگ -

: دنابسچ ما یناشیپ هب ار شتسد

! هک یرادن بت -

تسد هدننک هناوید ترارح نیا خی بآ شود کی اب دیاش
: متفگ و مدز سپ ار شتسد . تشاد یم رب مرس زا

. مریگب شود مریم -
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: درک هتسب و زاب میور هب ار شنیگمغ یاه مشچ

. مزیزع هشاب -

. ورب -

؟ مرب یروجچ حبص جنپ تعاس -االن؟

: مداد باوج فاطعنا یب و تخس

. مشاب اهنت ماوخ یم ؟ یدموین نیشام اب هگم -

توکس و تولخ طقف یا هظحل نینچ رد تسناد یم
دراو شنتفر زا دعب . دش میلست سپ درک یم مکمک

. مدش سیورس

یبسن یشمارآ هب هرخ باال ، مدرک زاب منت یور هک ار خی بآ
. مدیسر

یادص و دروآ موجه مندب رب هک یا هشعر هب ییانتعا
. مدرکن ، مه رب میاه نادند دروخرب

. تفر یمن رانک میاه مشچ یولج زا شا نینوخ ریوصت
دوب . ما یگدنز کفنی ال ءزج دشیم لا س هدزای هک یریوصت

اب . دوب کشا رثا ، تفرگ نایرج متروص رب هک ییامرگ
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: مدز گنچ میاهوم رد تنوشخ

! تهب تنعل ... تهب تنعل -

زا سوباک نیا تسد ات تشذگ یم دیاب رگید ردقچ
؟! تسین یفاک هجنکش لا س هدزای ؟ دوش ادج منابیرگ

نکتخر رد هک ار مشوپ نت و مدیشک نییاپ ار ریش مرها
. مدیشوپ دوب نازیوآ

زیگنا تقر ِنم نیا ندید زا ، مداتسیا هک هنیآ لباقم
یرثا شا هطقن هطقن رد هک یتروص نیا زا . مدش رجزنم
دوجو تهابش همه نیا شاک ! متشاد ترفن دوب قیقع زا
یعادت میارب وا ، متسیرگن یم هنیآ هب هک راب ره و تشادن

. دشیمن

نامه اب و مدرب هانپ مراگیس تکاپ هب اه تدم زا دعب
ناشن شنکاو ما ینوفع یاه هیر ، مدز هک یکُپ نیلوا

و مدرک ششوماخ سپ . دیرب ار مناما  هفرس و دنداد
: مدیرغ

! ننزب تدنگ -

ایوج ار ملا ح ات تفرگ سامت لزغ دمآ باال هک دیشروخ
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نآ رد ارم لزغ یتح ، یسک متشادن شوخ چیه . دوش
. دوب هدمآ شیپ اما دنیبب لصاتسم و هتفشآ تیعضو

و ! مبوخ و تسین یلکشم هک مدرک تحار ار شلا یخ
! یدب ِبوخ بجع

ار هناحبص داوم و مورب نییاپ ات مدش هدامآ مک مک
. منک رضاح

تشه تعاس و دندیسر ناراب و ایدرب مین و تفه سار
. دش زاب هفاک مه

اما دنک فرحنم ار منهذ دناوتب ندرک راک مدرک یم لا یخ
هتفه طسو هک تشاد رکش یاج مه زاب . دوب هدیاف یب
هک یدمص مناخ ، یرادا سابل اب یدرم و نز زج و دوب

، ناوج رتخد کی و دوب اجنیا یاه هناحبص تباث ی هیاپ
. میتشادن یرگید یرتشم

تسد هب و مدرک یلا خ باقشب رد ار تاجیزبس تلما
: متفگ و مدرپس ایدرب

مدرگیمرب هگید تعاس ود ات . ییاج مرب دیاب نم -
. هشاب تساوح
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. شاداد هشاب -

*

گنس متشاد راظتنا و مدوب هدزن شرس هک دشیم اه تدم
! دوبن روطنیا ... اما دشاب فیثک و هتفرگ کاخ حاال شربق

ریگ شمان یور رب مهاگن . متسشن وناز کی یور شرانک
... یراخف قیقع . درک

تشه و تسیب . توف و دلوت خیرات یور . مدمآ رت نییاپ
تشه و تسیب . دوب هدیباوخ گنس نیا ریز یگدنز لا س

! یتخبدب و تبکن لا س

هراپ هد قال مشخ . درب ورف مبلق رد ار شیاه لا گنچ یسک
هک ار یسگرن لگ هتسد . متساخرب . داتفا مناج هب و درک

! دشن کنخ ملد اما مدیبوک ربق یور مدوب هدیرخ هار رس

! یضوع هاوخدوخ -

و مدرک دروخرب یمسج هب ، متشادرب بقع هب هک یماگ اب
و خرس یاه مشچ اب شواچ . مدیخرچ هدز باتش

. دوب هداتسیا مرس تشپ DONYAIEهتخورفارب
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نیگنس ردقنآ توکس . دش سبح هنیس رد یا هظحل مسفن
شوگ هب دنلب دح زا شیب اه کالغ راق راق یادص هک دوب

. دیسر یم

: تسشن ربق رانک و دز مرود

؟ هرُپ ردقنا ارچ تلد یحبص لوا -

. متفگن یزیچ و مدروخ ورف ار مناهد بآ

؟ یدید ور شباوخ ماوت -

: دمآ شک میاه بل

؟ یدید ماوت هگم -

. داد ناکت رس و دش رت قیمع ربق گنس یور شهاگن

. مدز هدنخ ریز یبصع و مداد بقع ار مرس

رگا هتبلا ! هنک یم یرارق یب منهج وت هراد امتح ! خآ -
. هراد دوجو یمنهج
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. دنام ما هریخ یدنیاشوخان روط کی و دش ضبقنم شکف

ار مهار متساوخ و مداتسرف نوریب باتش رپ ار ممدزاب
: تفگ هک مورب و مشکب

! ینک شتواضق یرادن قح -

: مدرک همزمز رخسمت اب

! هاه ؟! تواضق -

: مدیرغ و مدش مخ شتمس هب و

ی هلیسو و شاه هتساوخ زیواتسد ور شا هچب هک ینز -
شا هچب یاه مشچ یولج هک ینز ، هنک یم شیریگ جاب
شا هلا س شیش ی هچب مشچ یولج ، هنک یم ینز دوخ
، هشک یم ور شدوخ و نییاپ هرپ یم ور هقبط جنپ
ریز ننز یم ور شمکح میقتسم ، ننک یمن تواضق

! شلغب

شارب یملا س ناور و حور . تشاد یتخس یگدنز قیقع -
راتفر ملا س مدآ کی لثم یتشاد راظتنا هک دوب هدنومن

. هنک

! تخادنا سپ هچب درک طلغ سپ -
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: داتسیا شیاهوناز یور و تساخرب

تا هفاک یور ور نوا مسا ارچ یرفنتم شزا ردقنا هک وت -
؟ یتشاذگ

: متفگ بل ریز و مدرک شراثن یدنخرهز

! هرن هیقب و وت و مدوخ دای زا تقوچیه ییاهزیچ هی هک -

. متفرگ هلصاف و مدیخرچ ثکم یا هظحل نودب و

یتقو زا مدرک یم ساسحا ، چیه مدوب هدشن یلا خ
! مدوب رت نیگنس مه مدمآ یم متشاد

؟ تفر یمن نیب زا زگره هک دشیم هیذغت اجک زا ضغب نیا
؟ تشادن یمامت هک

دنور نیا زا رگید . متشاذگ نامرف یور ار ما یناشیپ
ار شسوباک راب کی تقو دنچ ره هکنیا زا . مدوب هتسخ

! موشب رگ ناریو و هدیچیپ تاساسحا نیا ریگرد و منیبب

تراتسا و مداد راشف میاه کلپ یور ار متسد ود ره فک
کی رگید نم . ما یگدنز و راک رس متشگ یم رب دیاب . مدز
هتشذگ نامز نآ زا تساه تدم . متسین هلا س شش کدوک

. ما
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هب متسشن یتاظحل ات . مدرک کراپ هفاک زا رت بقع یمک
هک رابره دوب . هفاک رد رس هک یتاگآ فورح یاشامت

. دش یم نزوس نزوس مبلق مدرک یم شهاگن

هک ییاوه مجح زا ما هنیس ی هسفق . مدنکفا ورف ار مرس
لطعم یمک . تشگرب نییاپ و تفر باال مدیشک هیر هب

، مدش هدایپ ، دعب یتاظحل و مبایزاب ار مطلست ات مدرک
هفاک تمس هار و مدز متروص هب یتوافت یب کسام

. مدیشک

*

مزاول مامت متشادن . یلح هار چیه ما هدیرپ گنر یارب
مشچ طخ کی و لمیر کی و بل رژ ات هس ود رد مشیارآ

. دشیم هص خال هدش کشخ

رارق ما همانرب رد ار هنوگ رژ دیرخ هک متفرگ میمصت
. مهدب

یم ناشن ار هقیقد جنپ لهچ و جنپ تعاس یاه هبرقع
. دوب هدنامن ناشندمآ ات یزیچ و داد

نم دوجو نیا اب و تسا هدامآ ال ماک ییاریذپ بابسا
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یسونامان و بیرغ سرتسا کی . مدوب برطضم زونه
و منک رکف شتلع هب تساوخ یمن ملد هک متشاد

تفرگ یم تدش رتشیب هظحل ره هک یا هدنُشک ینامیشپ
یبصع متسیس مامت ، یناطرس میخدب ی هدغ کی لثم و

. درک یم ریگرد ار ما

رب ار شیاه سابل نیرتهب . مدییاپ ار نموه یمشچ هشوگ
شت حاال رد یشیوشت هنوگ چیه نم خالف و تشاد نت

رس رد هچ ممهفب مدوب هدشن قفوم زونه . دشیمن هدهاشم
. دراد

اج زا نم و دروخ گنز نوفیآ هک دوب شش تعاس سار
. مدیرپ

: تفگ و درک مهاگن نموه

! مورآ -

ار مدوخ رخآ راب یارب . تفر لا بقتسا هب و درک زاب ار رد و
ار لا ش زا هدمآ نوریب یاهوم و مدرک یسراو هنیآ رد

. مداتسرف لخاد

رد هب ار مدوخ دش دنلب هک یسرپلا وحا و سالم یادص
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. مدرک رت کیدزن

روضح مه هناگی یردپ گرزبردام ، ناشدوخ زج هب
. تشاد

نم تیعقوم رد یرتخد زا هک هک یتناتم و ایح نامه اب
. متفگ دماشوخ و مداد ناشم سال تفر یم راظتنا

نامه نیا و متفرگن مناخ هبابر زا یمرگ نادنچ باوج
مرگ هشیمه لثم یروصنم یاقآ . درک متحاران رما یادتبا
ار یصاخ سح چیه نادزی ی هرهچ . تسا نابرهم و

. دوب هدز قوذ اراکشآ هناگی ضوع رد و درک یمن لقتنم

. متفر هناخزپشآ هب ، نموه ی هراشا اب ات تشذگ یقیاقد
و مدرک رپ مد هزات یاچ زا ار ینیس رد هدامآ یاه ناکتسا

. مدرب لا ه هب

هن نحل اب و تخادنا نم تمس یهاگن مین مناخ هبابر
: دیسرپ یبسچ لد نادنچ

؟ دیدرکن ربخ ور نوترتگرزب سپ -

اب ار مناتشگنا . دش اضف ندش نیگنس ثعاب شلا وس
: داد باوج ینات اب نموه و مدیچیپ مه رد تنوشخ
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و ردپ ناگتسب و هداوناخ رتشیب دینود یم هک روطنومه -
ریپ یومع هی طقف . ندش هتشک رابدور ی هلزلز وت ام ردام
اب مه یکیدزن ی هطبار . هنک یم یگدنز یلزنا هک میراد

! مرهاوخ هی و منم هی ! یگدنمرش ضرع اب هرادن . ام
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و درک شرسمه تمس یراد ینعم هاگن مین یروصنم یاقآ
: تفگ

نوا کاخ یچ ره . هزرمایب ور ناگتفر ی همه ادخ -
. هشاب امش رمع تسه اه موحرم

. درک رکشت راو همزمز نموه

تمحازم زا ام ضرغ ... مردام ی هزاجا اب بخ -
. هنادزی یارب مناخ هیناه یراگتساوخ

: داد باوج نموه

. دیمحارم منک یم شهاوخ -
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و ایح هب یگمه مه ام و هنادزی باختنا مناخ هیناه -
زا رتهب یک میتفگ سپ ، میفقاو ترهاوخ رنه و یموناخ

؟ نوشیا

. دیراد فطل امش -

: داد همادا و درک هزات یسفن یروصنم یاقآ

. دیشابن الع طا یب منک یم رکف هک شراب و راک دروم رد -
وت داوخب ادخ ، هشدوخ لا م مه هزاغم و هراد یراجن هی

مزاول هاگراک هی هب هنک شلیدبت هک تسه شا همانرب
مدب مه ور ما هنوخ باالی ی هقبط ماوخ یم . یبوچ
اجنوا دایب شسورع اب هشاب تمسق هللا اشنا هک شهب

هرادن . یلکشم نکسم و لغش ظحل هب سپ . هنک یگدنز
تشاد جایتحا مه ییاج یلو هبوخ هللا دمحلا مشدمآرد

، نوتارب منک یم شا هص خال . مراد ور شاوه و متسه نم
و شتسه کرتشم یگدنز هی عورش ی هدامآ رظن همه زا

. مناخ هیناه رظن هنوم یم طقف

: تفگ و تخادنا نم هب یرظن نموه

هب ننیبب ننک تبحص مه اب کالم دنچ هی دیدب هزاجا رگا -
. هن ای نسر یم هجیتن
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: داد ناکت رس یروصنم یاقآ

..؟ ناج نادزی ... هتبلا دص -

یا هزاجا اب نادزی . مدرک شفراعت و متساخرب نم ادتبا
. دمآ قاتا ات نم لا بند هب و درک اوجن بل ریز

هراشا اه یتشپ هب متسد اب و متشاذگ زاب همین ار رد
: مدرک

. دینیشب دییامرفب -

. نونمم -

یاشامت لوغشم بذعم و لوجخ و متفرگ اج شیوربور
هتفاب شدوخ یاه تسد اب ردام ینامز هک مدش یا یلا ق

. دوب

: تفگ و درک فاص ییولگ

و طیارش . تفگ ماقآ نم دروم رد ور اه ینتفگ ... بخ -
؟ هیچ جاودزا یارب امش تاراظتنا

. دش مسجم مرظن رد شرایک تروص هاتوک یا هظحل یارب
ینامیشپ و مداد ناکت تسار و پچ هب ار مرس تشحو اب
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اب ار ما هدنیآ دیابن . مدز سپ ار رگید دب تاساسح مامت و
مریذپب مدوب روبجم . مدرک یم بارخ طلغ یا هق عال

. تشاد مهاوخن شرایک اب یکرتشم تشونرس زگره
درک رکف رتشیب شیور دشیم . دوب یبوخ ی هنیزگ نادزی

. تفرگ هجیتن و

هدرکن رکف شهب حاال ات شتسار بخ ... نم تاراظتنا -
. ماوخ یمن یرادافو و تقادص زج یزیچ نم ... یلو مدوب

نیمه و مدوبن یهاوخ هدایز مدآ تقوچیه لک رد ینعی
ادخ رگا هکنیا زج مرادن مه یطرش . هیفاک مارب اه

لحم نیمه وت هشیمه ، تفرگ رس تلصو نیا و تساوخ
. مشاب مردارب کیدزن ماوخ یم . مینک یگدنز

: دنابنج یرس تیدج اب

منک هدروآرب ور نوتتاعقوت منک یم ور مش تال ی همه نم -
. مزاسب نوتارب یبوخ یگدنز و

: مدز دنخبل هچاپتسد

... هک تسه هلئسم هی ... طقف نونمم -

هاگن میاه مشچ هب امیقتسم بش نآ رد راب نیلوا یارب
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: درک

؟ یچ -

مراد تسود نم ، دوب تبثم نومودره باوج رگا -
. نشاب هتشاد لماک تیاضر نوتا هداوناخ

: تفگ داتسرف نوریب هک یسفن اب و درک یللعت

نم تیاضر . دیشابن نارگن همردام نوتروظنم رگا -
. تسه منوشیا تیاضر

! دمآ یمن روطنیا مرظن هب اما

هک میشاب هتشاد تصرف تدم هی هرادن یداریا رگا سپ -
ور بناوج همه و مینک رکف رتشیب امش مه و نم مه

. میجنسب

سح نیا نم هب و تخادنا باال وربَا یزیمآ رورغ روط کی
؟! تسه ندرک رکف هب مه یجایتحا ینعی هک داد ار

: تفگ لا ح نیا اب

. امتح -

یارب یتلهم نم هک تفگ نادزی ، میتشگرب لا ه هب یتقو
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روط هب ار شسفن مناخ هبابر و ما هتساوخ ندرک رکف
داتسرف ! نوریب هآ اب یدولآ هنعط

هب باطخ ، دندرک کرت ار هناخ اهنآ هک دعب تعاس مین
: متفگ نموه

. تسین یضار شردام همولعم -

: تخادنا مه یور ار شا هدش زارد یاهاپ

! هک ینک یگدنز تسین رارق نوا اب ؟ هراد یتیمها هچ -

نوشاهرسپ ور اهردام همه ! هشردام . اه یگیم یزیچ هی -
. هنک نومتیذا مسرت یم . نراد ریثات

هب . ینک مار مه ور نوا ینوت یم یشاب گنرز رگا -
. هراد یگتسب تدوخ

و نس مک ی هبرجت یب ردارب زج نم هک تس یفاصنا یب
. مرادن یرواشم ملا س

بش یاضف هب ار منیگمغ هاگن و مداتسیا هرجنپ تشپ
یم یدیماان و ییاهنت ساسحا یلیخ . متخود غاب ی هدز

. دندوب هدنز نامردام و ردپ شاک ! مدرک
DONYAIE

M
AM

NOE



20_ تراپ #

و ریز هاگن نامه اب و دز هنیس هب ار شیاه تسد هلا زغ
: دیسرپ شزیت و شکور

؟ راب و راک زا ربخ هچ ... بخ -

هناخزپشآ زا یهاگ دنچ زا ره هک دوب لزغ هب مساوح
. تشاد رظن ریز ار ام و دیشک یم یکرس

. مدرکن ناهنپ ار مدنخبل

. تسین دب -

؟ ههاربور تا یلا م عاضوا -

! ما یضار -

: تخادنا باال ییوربَا

! رکش ور ادخ ... موه -

. رکش ور ادخ ... هرآ -
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. هرضاح ماش دیایب دیشاپ اه هچب -

نم هب و دش دنلب هک دوب هلا زغ لوا ، لزغ یادص ندینش اب
: درک فراعت

. دییامرفب -

اذغ لدم هس ود و هدرک جرخ ار شرنه ی همه لزغ
. دوب هدرک هدامآ

متسشن یم زیم تشپ یاه یلدنص زا یکی یور هک ینیح
: متفگ

. یتخادنا تمحز هب ور تدوخ . هنکن درد تتسد -

. مدرکن یراک . ناج شون -

: تفگ هنامداش یا هدنخ اب و

. ایدوب هدموین اجنیا دوب تقو یلیخ -

: درک ریزارس نم باقشب تمس ار رپ ریگ فک هلا زغ

توعد تراک اب دیاب ! ننود یمن لباق ور ام هگید -
! اجنیا شمیشِکب

: متفرگ باال ار متسد فک
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. نونمم هیفاک -

: مداد همادا و

. مدوب راتفرگ ؟ هیفرح هچ نیا -

؟ هگم هراد یراتفرگ مه هفاک -

رد شمارآ اب نم و دش تفس قشاق رود لزغ ی هجنپ
: متفگ شرهاوخ باوج

! هراد ور شدوخ یاه یراتفرگ یلغش ره -

: داد ناکت رس و دیشک باال ار شبل

! هتسرد -

هلا زغ هک یناکم و عمج رد ندوب زا هشیمه هکیدوجو اب
دشن رگید ار بشما اما مدرک یم بانتجا ، تشاد روضح
ارم و دز گنز اصخش شدوخ هک اریز . مورب رد رسق

. درک توعد

، هدرک توعد ارم شرطاخب هک یثحب مرظتنم هظحل ره
مرگرس لزغ هک یتقو ، ماش زا دعب هرخ باال و دشکب شیپ

: تفگ دوب نیشام رد فورظ ندیچ
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تاهاب یصوصخ تبحص هی ؟ یایم نم اب هظحل دنچ -
. مراد

نامهاگن هدرشف مهب یاه بل اب و دیخرچ یا هظحل لزغ
. درک

. هتبلا -

شیپ ار سواه تنپ گرزب نکلا ب ریسم شتسد ی هراشا اب
. میتفرگ

قارب ی هبعج زا و تخادنا شیاه هناش یور ار شاوتلا پ
هک درک فراعت مه نم هب و دیشک نوریب خن کی شراگیس

. مدرک عانتما

. درک شنشور و تشاذگ شیاه بل نایم ار خن

؟ یرتهب . یدوب هدروخ یدب یامرس تفگ یم لزغ -

. مبوخ -

: درک همزمز و تخود شیاپ ریز رهش هب ار شهاگن

. متشاد یفده تتوعد زا یشاب هدیمهف منک یم رکف -

هب ار مرمک و مدش هنیس هب تسد ، یدولآ هنعط دنخزوپ اب
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: مداد هیکت نکلا ب نیرمرم ظافح

. مدوب شندینش رظتنم اقافتا -

: درک توف تفارظ اب ار دود

. منک ینیچ همدقم متسین روبجم ! هبوخ -

! بلطم لصا رس دییامرفب -

. هراد بوخ راگتساوخ هی لزغ -

. دنک لماک ار شفرح ات مدادن ناشن یشنکاو

یم در ور همه هراد اما شیرخآ ... هن هشیلوا هن نیا هتبلا -
شا هدنیآ و یگدنز مک مک منک یم ساسحا نم و هنک

! هتفیم رطخ وت هراد

ی هلا بند هب میاه مشچ رد هریخ و دناخرچ ندرگ
: دنابسچ شتبحص

! هئوت رطاخب هک ینود یم -و

. .. متسکشن ار متوکس

ور شثحب االن ات یتشاد جاودزا دصق رگا وت ... شرایک -
یزیچ زا رتشیب لزغ یارب هطبار نیا . یدیشک یم شیپ
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مک مه شلا س و نس . هشیم یدج هراد تسه اعقاو هک
تقو هنکب ور شحیرفت راذب تسین یروط مگب هک تسین
اهنت نوا ماوخ یمن و منک یم جاودزا مراد نم ! هدایز

ییادخ ، تشاد یراک رگا یتقو هی ماوخ یمن . هنومب
ور شتسد هشابن سکچیه یچره ای دش دب شلا ح هدرکن

؟ یتسه مفرح هجوتم . هریگب

: مدرک همزمز و مداد نوریب هآ اب ار مسفن

. متسه -

زا یراگتساوخ دصق وت ایآ هک ... هنیا نم لا وس االن بخ -
؟ یراد ، هدنیآ رد ای االن لزغ

: متفگ ار تقیقح و مدرک للعت

. منود یمن -

شزا رگا اما تسین  نم باوج " منود یمن " هک دنچ ره -
، یشاب هتشاد مه ور شدصق میریگب ضرف و میرذگب
هنوت یمن هدش گرزب وق رپ الی لزغ ! یرادن ور شطیارش
نم . هنک یگدنز یرتم یس تسیب قاتا هی وت دایب وت اب

نا هراکیچ منود یم . نا یک تا هداوناخ منود یم بوخ
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. یدرک ادج لماک اه نوا زا ور تیگدنز وت اما
! یرادن مه ور لزغ یاهزاین ندرک هدروآرب ییاناوت ... سپ

فرط زا نم هک نیا هب یسرب یاوخ یم شرخآ رگا -
لزغ . منک یمن یراک نیچمه تقوچیه ، منک تاک مدوخ

هب یراذب دروم نیا رد ور یریگ میمصت هرتهب . تسین هچب
مارتحا هنکب هک یباختنا ره هب نم . شدوخ ی هدهع

. مراذیم

؟ یتسین هجوتم ارچ هفیلکت بال نوا -

بل هدش کیراب یاه مشچ اب و مدرک شهاگن دولآ مخا
: مدنابنج

ره ام . منیب یمن شراتفر وت یفیلکت بال چیه نم یلو -
میراد هک مه یا هطبار نیمه زا هبوخ نوملا ح نومود

هنک شمومت داوخ یم تفگ دموا تقوره . میتسه یضار
یم ساسحا من اال . منک یمن لیمحت شهب ور ما هتساوخ ،

زا سرت زج یا هگید لیلد تاهرارصا نیا تشپ منک
؟ تسه یدوس جاودزا نیا وت انایحا ! هلزغ ییاهنت

هنیس هب هنیس مدق ود اب و درک ترپ صرح اب ار راگیس
: داتسیا ما
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! هشاب تساوح ! ینک یم یور هدایز یراد -

و مدز شاوتلا پ ی هناشرس هب یا هبرض متشگنا تشپ اب
: متفگ

وَبب اب هک هشاب تساوح مه امش تسه . مساوح نم -
! یتسین فرط

هناخ دراو و مدرک شا هتخورفارب ی هرهچ هب تشپ و
. مدش

. مریم مراد نم ؟ لزغ -

: دیسرپ هتسهآ و دمآ نوریب هناخزپشآ زا هدز لوه

؟ تهب تفگ یچ ؟ ارچ -

: مدرک سمل ار شمرن یاهوم و مدز دنخبل

! یسانش یم هک ور ترهاوخ . دوبن یمهم زیچ -

. منک یم مد ییاچ مراد . هبش رس هزات -االن

: مدیشوپ ار منشپاک
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؟ یرادن ماهاب یراک ال عف . یدعب هعفد -

یا هسوب زا دعب و داتسیا اپ هجنپ یور دیماان یا هرهچ اب
: تفگ هاتوک و هدز باتش

. شاب تدوخ بقارم -
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ثم ! هریم یلیو یلیق ملد منک یم رکف شهب ... یناه یاو -
و وت ی هچب ، مش همع نم ، یش هلماح وت نک رکف ال

! هشب یچ فوا ... نادزی

: مدیپوت و درک غاد میاه شوگ

! شکب تلا جخ ! یفرش یب یلیخ -

: تفگ و دیدنخ شغ شغ لا یخ یب

. نک نومتحار هدب ور هلب ایب ... هیناه اباب -

بل رژ رد و مدرک تفچ ما هناش و شوگ نایم ار لیابوم
. متشادرب ار

! هگید دینکن ملوه . هرادیمنرب هلجع هیضق نیا -
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. یرن رارق رس یروجنیمه نک شیارآ مک هی -

: متفگ یخوش هب و مدرک عمج ار میاه بل

! مبوخ ما هداس یروجنیمه نم -

! یدایز منم شاداد رس زا ال صا ! یبوخ مرب تنوبرق هرآ -

؟ ترس وت دروخ یزیچ .. هوا -

: تشادرب یخوش زا تسد

. هتخبشوخ هشاب هتشاد ور وت یدرم ره مگیم . اعقاو هن -
هب ، ینوبرهم ، یموناخ ، یلگشوخ ؟ هخآ وت زا رتهب یک

هی هگید . هراب یم رنه هی هک مه تتشگنا ره زا ماباب لوق
؟ هگم داوخ یم یچ درم

راک یاج کی ینعی درک یم منیگمغ شیاه فیرعت هکنیا
، دوب یعقاو رگا یبوخ همه نیا ارچ هک ؟ هن دوبن تسرد

؟! دماین یرگید مشچ هب

. مدرک هفخ ولگ رد ار مهآ

! یریم میرولب یاپ و تسد نوبرق هک یسرم -

! هکسوس هلا خ تسا هفیظو -
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مگیم تشاداد هب هشب رید . مشوپب ور ماه سابل مرب -
! اه دوب وت ریصقت

منز یم گنز دیتشگرب . مریگ یمن ور تتقو ورب ورب -
. نک الم عا ور هجیتن

هک ار ییوتلا پ ود زا یکی و مدرک نت ار منیج راولش
اب گنهامه مه یمیخض لا ش . مدروآ نوریب دمک زا متشاد

. مدرک باختنا وتلا پ یلیف گنر

مدید ار نموه ، مدمآ نوریب قاتا زا و مدش هدامآ یتقو
یم هاگن نویزیولت شوماخ ی هحفص هب هنارکفتم هک

. درک

؟ سنا آژ یریمن -

تعاس هب یهاگن مین و دمآ شدوخ هب نم شسرپ اب
: تخادنا

. متفا یم هار مک مک ارچ -

: درک زادنارب تقد اب ارم سپس و

؟ یدش هدامآ -
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: متخادنا هناش یور یرو کی ار مفیک دنب

. موهوا -

. درگرب مدوز ... دیرن رود یاج یلیخ -

. هشاب -

. مدرک اپ و مدروآ نوریب ار میاه توب مین یشفک اج زا
. دوب هدیسر نادزی اال متحا و دوب راهچ اقیقد تعاس

؟ یرادن یراک ... مرب -

. تم سال هب -

یتقو و متخادنا هچوک هب یهاگن غاب یدورو رد نایم زا
هب ار مدوخ و متفر نوریب مدید ار نادزی دیفس دیارپ

. مدناسر شنیشام

. مدرک شراثن یمارآ سالم متسشن هک درگاش یلدنص یور

؟ نیتسه بوخ -سالم

: مدرک اجباج میاهاپ یور ار مفیک

؟ نیبوخ امش نونمم -
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! رکش -

: تفگ و داتفا هار و دز اج ار هدند

نوتبذعم نتفر نوریب تساوخرد نیا اب دیاش دیشخبب -
و هدش ضوع مه هنومز هرود ماقآ لوق هب یلو مدرک
ور شدوخ بوچراهچ هک یترشاعم اب دیاب اهرسپ رتخد

نیمه دیاش مدرک رکف . نسرب یرتشیب تخانش هب هراد
امش باوج ور هنوتب رت یصوصخ یاه تبحص و رارق

. هراذب ریثات

: مداد خساپ یگنرمک دنخبل اب

. مقفاوم نوتردپ رظن اب منم هلب -

حاال؟ میرب اجک ! هبوخ سپ -

: متخادنا باال هناش

. نوتدوخ اب باختنا منود یمن -

. بخ رایسب -

و پیت . مدرک یسررب ار شیاه سابل یمشچ ریز ریسم رد
رد . تسین دب موه ... مه شا هرهچ . دوب لوبقم شلکیه
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اما ؛ مهدب رظن هناعطاق متسناوت یمن شتیصخش دروم
متسناد یم ندوب یلحم مه و تییانشآ ملا ع رد بخ

نت . تشادن مک مه نُسح اما تسا کاکش و لد دب یمک
و تسود هداوناخ . دروخ یم ار شیوزاب نان و دوبن رورپ

. دوب مه کاپ مشچ

یلد ود و دیدرت همه نیا و مدمآ یم لقع رس نم رگا
جوز میتسناوت یم دیاش ، درک یم ادج ما هقی زا تسد

. میشاب یبوخ

. متفگ نیرفآ پاش یفاک باختنا رد شا هقیلس هب
. تشاد شخب شمارآ و جند یطیحم

ندمآ ات . میدش ریگاج هرفن ود زیم تشپ یا هشوگ
. دوب رارقرب توکس ونم لیوحت و تمدخشیپ

؟ میروخب یچ -

. دروخ خرچ اه تمیق یور مهاگن

. مروخ یم هوهق ریش ... نم -

شرافس شرانک مه کیک هی . تسین یفاک طقف هک نیا -
؟ هبوخ میدب
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: مداد ناکت رس

. هبوخ نونمم هلب -

تلا ح اب نادزی و دش رود شرافس تبث زا دعب تمدخشیپ
یراگتساوخ بش هب تبسن یرت هنامیمص و رت تحار

: داد رارق مبطاخم و درک مهاگن

. مسرپب ماوخ یم لا وس هی ... مناخ هیناه بخ -

. دییامرفب -

؟ هیچ نم هب عجار امش یلک رظن -

! همدقم یب هچ ! هوا

: تفگ دش ین ال وط یمک هک مثکم و مدرک لوه

. دیگب هناقداص و دیشاب تحار افطل -

. مراد امش زا یلک یلیخ تخانش هی نم ... بخ مآ -

وگزاب مدوب هدیشیدنا ناشهب ریسم رد هک ار ییاهزیچ و
: مدرک

. دیتسه یکاپ مدآ یق ال خا ظاحل هب هک منود یم ور نیا -
لها فورعم لوق هب و دیدوبن یلبنت درم تقوچیه

DONYAIE
M

AM
NOE



نوتا هق عال دروم و کیدزن یاه مدآ هب منود یم . دیراک
یبوخ درم منک یم رکف لک رد بخ ...و دید یم تیمها

. دیتسه

یدنب هلمج نیرتهب هک متشاد یعس یگچاپتسد دوجو اب
زا وا اما مهدب هئارا ار فیرعت نیرتهب و منک باختنا ار
هک یناوج رسپ هس هب شساوح نم تاحیضوت طساوا
اب و دش ترپ دندرک باختنا نتسشن یارب ار ام رانک زیم

! درک ناشیاشامت یا یضاران تلا ح
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! میدوب هتسشن هگید اج هی شاک -

اهنآ اما تس یضاران اهرسپ یکیدزن زا متسناد یم
. دنتشادن ام هب یهجوت

. نوماج هک هبوخ -

ناکت رس ، تخادنا نیچ ار شا یناشیپ هک یگنرمک مخا اب
: تفگ و داد
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. ما یبوخ درم نم نوترظن زا سپ ، میتفگ یم میتشاد -

. هلب -

؟ دیراد هق عال و لیم ... نم هب هک دیدرک ساسحا حاال... ات -

هب میدوب هدیسر . مداد نییاپ یتخس هب ار مناهد بآ
! دناسرت یم ارم هک ییاج

هاگن مشچ نوا هب ، امش هب تقوچیه نم شتسار ... بخ -
. دیدوب متسود ردارب طقف هشیمه نم یارب . مدرکن

! هن ینعی نیا -

. میوگب هچ دیاب متسناد یمن . مدناراخ ار مبل ی هشوگ
. میوگب یزیچ دوبن مز ال ال صا دیاش

باوج رگا هتبلا . دایم دوجو هب مه هق عال . هرادن یداریا -
. هشاب تبثم هللا اشنا امش

اب ار شزاب همین یاه بل وا و مدز ینیگمرش دنخبل
. تسب تمدخشیپ ندیسررس

و داد رارق زیم یور ار کیک فرظ و اه ناجنف یتقو
: تفگ نادزی ، تفرگ هلصاف
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هس لقادح . منک یم رکف امش هب هتقو یلیخ نم یلو -
رسپ هی هک ییاهرایعم ی همه اب امش . هشیم یلا س راهچ

مراودیما . ینوخ یم هراد رظن رد شا هدنیآ رسمه یارب
. منوخب امش یاهرایعم اب منم هک

. هشیم نومه داوخب ادخ یچ ره -

. هروطنیمه هلب -

: تفگ و تفرگ اهرسپ زا ار شا یمشچ هشوگ هاگن و

. هشن درس نوتا هوهق دییامرفب -

سال کی زج نونک ات هک ینم یارب . دوب بوخ زور نآ رارق
تخس یمک ، متشادن دروخرب نادزی اب یسرپلا وحا و م

مهاگن و دش یم بآ رتشیب مخی هظحل ره اما تفر شیپ
! رت هنافاکشوم و رت هنارادیرخ زین

هعونمم صخش نآ اب ار وا مهاگآدوخان رد هک نیا زا
مرظن هب اما مدوب هدز تلا جخ یمک مدرک یم هسیاقم

. دمآ یعیبط

لا ه ی هشوگ . مدوب جیگ یقیاقد ات نم ، میتشگرب یتقو
یهاگ و مدش یم هدز ناجیه یهاگ . مدرک رکف . متسشن
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تذل مدوب یرسپ هجوت دروم ردقنا هکنیا زا یهاگ ! نیگمغ
، مدوبن یرگید هجوت دروم هکنیا زا ... یهاگ و مدرب یم

! مدش یم دیماان

درک لصاتسم ییاج ات ارم ضیقن و دض تاساسحا نیا
یسک اب ناشدروم رد متشاد تسود دوجو مامت اب هک

هک مه هناگی ، دوبن یبوخ ی هنیزگ هک نموه . منزب فرح
، تسارجام یاپ کی نادزی رهاوخ ناونع هب شدوخ

یور دوشب هک دوبن هبرجت اب و یقطنم یردقنآ مه زانورس
یسک ره زا وا ! هزئاف ... دیاش . درک باسح وا اب تروشم

، رت هدید ایند ، دوب رتگرزب لا س دنچ نم زا . دوب رت بسانم
شناهد هک متسناد یم مه ار نیا ! لقاع و هدرک لیصحت

. تسا صرق

سمل ار شمسا دوب هدش درس هک ییاه تسد اب سپ
. دوش رارقرب سامت ات مدرک

: داد خساپ قوب ود زا دعب

؟ یناه مناج -

. نوج هزئاف -سالم
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؟ یبوخ مزیزع -سالم

؟ یبوخ امش . متسین دب نونمم -

؟ موناخ سورع ربخ هچ . مش تادف -

! راب هب هن هراد هب هن نوج هزئاف هع -

! راب هب مه هشیم راد هب مه -حاال

. منک تبحص نوتاهاب نیمه هرابرد مدوب هدز گنز اقافتا -

. مزیزع وگب -

تدوخ . منک تروشم شاهاب متشادن ور یسک امش زج -
. هدش توف هتقو یلیخ هک مردام ، هگید ینایرج رد

. نلا س و نس مک تروشم هساو مه اه هچب مرادن رهاوخ
. مریگب ییامنهار امش زا متساوخ

؟ منک دییات ور نادزی یاوخ یم -

. متفرگ یزاب هب ار منخان رانک ی هدش ادج تسوپ

. مراد تسود ور هگید یکی ... هک هنیا شتقیقح ... نم -
. تسین یندش منود یم هروخ یمن نم هب ال صا هک یسک

. هیبوخ دروم مرظن هب ... بخ مه نادزی هگید فرط زا
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. یهار ود رس مدرک ریگ یروجدب

طلغ و تسرد تهب ماوخب هک نیا یارب نم ناج هیناه -
وت هیواز زا رگا ... یلو زونه مکیچوک یلیخ مدب نوشن ور

نادزی منک یم رکف بخ ، مریگب میمصت و منک هاگن
بخ یلو شمسانش یمن دایز نم هتبلا . هیبوخ تصرف

لباق و کاپ مدآ . مونش یم رونوا رونیا ور شفرح
ور شیگدنز هراد و هداتسیاو شدوخ یاپ یور . هیدامتعا
... لا وس هی طقف . هیبسانم باختنا مرظن هب هزاس . یم

؟ یچ -

نویاقآ زا یکی یراد هق عال شهب هک یسک نوا انایحا -
؟ تسین ینارهت

اب و مدروخ اج زاب اما دمهفب هک دوبن مه دیعب بخ
. مداد ول ار مدوخ ، توکس

تاه سناش نوا دیما هب هک یتسه لقاع یردقنا امتح -
. ینکن بارخ ور

. مدیشک هآ و متفرگ تشم نایم شرف یاه هشیر

هیناه هیعیبط یسح نیچمه نتفرگ لکش وت نس وت -
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یم نم زا . نکن تحاران ور تدوخ . هشیم شومارف . ناج
رتهب تدم نوا وت نومب دزمان نادزی اب تدم کی یونش

ینوت یم هک یمهف یم و دیسانش یم ور هگیدمه
هلجع هک نودب ور نیا طقف . هن ای یشاب هتشاد شتسود
نومه هریخ هچ ره . هشاب ادخ هب تلکوت ؟ بخ . ههابتشا

. دایم شیپ
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هک ... مشاب نیب عقاو تسا رتهب هک دناسر هفافل رد هزئاف
ی هدنامرف ار ملقع دیاب و تسین هصق و ملیف یگدنز
مشاب یقطنم مدرک یعس مه نم سپ . منک یریگ میمصت
هب ار میاهنت و هانپ یب بلق یاه هباطخ یمحر یب اب و

! متشاگنا چیه

رد بوخ هک دوب یفطصم دیس ی هراختسا قرو نیرخآ
تبثم باوج تمس هب ارم تشاد تاقافتا ی همه . دمآ

رگا هک ... دوب نموه تیاضر ناشنیرت مهم و داد یم قوس
یم و متفرگ یم یدج ، یرسرس ِتیاضر نیا هب ار مکش
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ندروآ راب هب و نم ندرک رود اهنت شدوصقم مدیمهف
یم یدوبان ی هطرو هب ار نام ود ره هک تس یا هعجاف
هچ مدیمهف یم شاک . متفرگ یم ار شیولج ، دناشک

. مدش یم شعنام و دنارورپ یم رس رد یموش راکفا
! شاک

*

و هب هب ، مدروآ نوریب رف زا ار اه ینیریش ینیس هک نیمه
ار هکت هس ود و دش دنلب ناشعوبطم یوب زا ناراب هچ هچ

: دیوج یکلوه لوه

منز ... شرایک امگیم ! ییونابدک وت ردقچ ! ادخ یاو -
؟ یشیم

ار شفورعم یراطق یاه هدنخ نآ زا یکی و تفگ ار نیا
. داد ملیوحت

: مدز شرس سپ هب یمارآ ی هبرض

! هچب نکن یگدول ردقنا -

نیا زا ؟ منامام هساو میراد هگن مک هی هشیم . ندش یلا -ع
. هراد تسود یلیخ اه ییودرگ
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وت نامام صوصخم ور نوشفصن ؟ هراد لا وس منیا -
. مدرک تسرد

تس هدز قوذ ردقچ ینودب رگا . هنکن درد تتسد یخآ -
تسرد یهام هیلق تارب داوخ یم . نومشیپ یایم بشما

. هنک

: درک دنلورغ و تخادنا نیچ ار شا ینیب و

نک تسرد مارب متفگ یم شهب نم حاال ! دایم مدب تزا -
! ملب و ملا و مضیرم هک دروایم هنوهب روجرازه

: مدیدنخ

! هراد ررض تیتم سال هساو یدوسح -

. تفاترب ور و تفگ یشیا

یباسح نامرس ، هفاک هب وجشناد یا هتسد موجه اب
. میداتفا وپاکت هب و دش غولش

و ندنام اپرس و تفرگ یم تدش هظحل ره منرگیم درد
یوق نکسم ود حبص زا درک . یم رت تخس ار ندرک راک
یگدولا باوخ ، دادن نیکست ار مدرد اهنت هن هک مدوب هدروخ

! درک هفاضا مه ار یتخرک و
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، مریگب سفن و منیشنب یمد متفای تلهم هک دعب یتعاس
دنخبل و قارب نامشچ نآ اب وجشناد یاهرتخد زا یکی

: داتسیا ناوخشیپ تمس نآ و دمآ ولج ، شا هدنزرس

... یاقآ دیشابن هتسخ -

مدرک دوب هتخادنا شندرگ رود هک یزمرق لا ش هب یهاگن
: متفگ و

. بایماک -

دیرپ باال شیوربا هک تشاد ار مکچوک مان راظتنا اال متحا
! تفر بآ یمک شدنخبل و

روتسد هنکمم منودب مدش محازم ... بایماک یاقآ هلب -
؟ مشاب هتشاد ور نوتاه ییودرگ ینیریش تخپ

. تسین نکمم ریخ -

ار شنادند نیگن نم و دش ظیلغ رگید راب شا هدنخ
. مدید

! مرادن هفاک و متسین نوتبیقر نم دینک رواب ! مکحم هچ -

رامخ یاه مشچ اب و مدز هناچ ریز هلصوح یب ار متسد
: متفگ درد زا
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. مناخ هشیمن تروص ره رد -

متسه . انام -

. دوب هدرک باختنا ندز خم یارب ار یدب تقو هچ هآ

! نومه هلب -

: دیزگ ار شبل ی هشوگ و دنادرگ یمشچ

... سپ بخ -

ناوخشیپ یور دوب هدرک ناهنپ شتشم رد هک ار یذغاک
: تشاذگ

. دش ضوع نوترظن دیاش . هشاب نوتشیپ هرامش نیا -

ار مبل ی هشوگ . مدوب هدرک راهم ار ما هدنخ تمحز هب
: مداد ناکت رس و مدناراخ

! یکوا -

ار نآ هرامش ندیپاق اب و دیسررس ایدرب هظحل نامه هک
. تشاذگ شبیج رد

هرخس هب ندیدنخن رد ارم تماقتسا تشاد هک یتیدج اب
: تفگ رتخد هب باطخ تفرگ یم
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. ور شروتسد مدلب نم . مناخ هدیمن سپ من سیسخ نیا -
. متسرف یم تارب

هب قح ایدرب هک دوب هدنام شا هریخ جاو و جاه رتخد
: تفگ و داد ناکت رس بناج

تهب نم ؟ یاوخ یمن ینیریش تخپ روتسد هگم ؟ هیچ -
! متسه مه لگنیس هزات . هگید مدیم

! رسپ نیا دوب یا هناوید بجع

: تفگ هارکا اب رتخد

سپ ور هرامش ! راگنا دیدش هجوتم هابتشا ور مروظنم -
. مدش نومیشپ افطل دیدب

: تفگ و درک جراخ شبیج زا ار ذغاک لا یخیب ایدرب

! امدوب دلب یلو ! یلیام روط ره -

دازآ ار ما هدنخ ، شندش رود اب . تفر یا هرغ مشچ رتخد
: تفگ ناراب و مدرک

! یرب ترس رب کاخ -

: دوب هدمآ فیک رس ایدرب
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بجع ! دوب هتخیر شاگرب ؟ یدید ور شا هفایق فوا -
نیا ادخ ! ینیریش تخپ روتسد ! انشیم ادیپ ییاه مدآ

! ریگن ام زا ور اه یداش

دصقم هب و میتسب رتدوز ار هفاک ، بش ندیسر ارف اب
. میداتفا هار ناراب و ایدرب ردام ، مناخ هوکش ی هناخ

یم تباقر تاگآ هفاک اب نم هب نداد شمارآ رد هک ییاج
رت ینانچنآ روکد و ینانچنآ ژ ارتم هک یا هناخ ! درک

و هقیتع زا یربخ ، تشاد تیمیمص و افص اما تشادن
تریگ کمن شتبحم و امرگ اما دوبن یمشیربا یاه شرف
یوب اما دوب هدربن الت مجت زا ییوب هک یا هناخ ، درک یم

و مدوب مورحم نآ زا هشیمه نم هک یزیچ ! داد یم ردام
نز نیا رانک راو هناوید ار زاین نیا متساوخ یم هدارا یب

! مهد خساپ

، دسوبب ار ما یناشیپ ات منک مخ رس درک مروبجم یتقو
. تفرگ وا ی هناردام تبحم ار شیاج و تخیرگ درد

مخز رب و دش مهرم ،" مرسپ یدموا شوخ " تفگ یتقو
! درک میاهر ناشناما یب شزوس دنب زا و تسشن DONYAIEمیاه
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! ینز یم رس رید هب رید ؟ ردام ربخ هچ -

یرسور زا هدمآ نوریب دیفس همین یاهوم هب و مدز دنخبل
: مدرک هاگن شا

. مشیم محازم رتشیب دعب هب نیا زا . دییامرفب وفع -

هگید وضع وت ! اه هروخ یم رب مهب نزن اه فرح نیا زا -
. یا هداوناخ نیا ی

میمص زا ، فراعت رس زا هن رکشت . مدرک رکشت و مدش تام
! مبلق

ملباقم و دروآ ناشک ناشک ار شا یتسد لا بتوف ناراب
: تسشن

ینتسب ات هس ادرف مدُرب نم رگا . مینزب یزاب تسد هی ایب -
ازتیپ مارب دیاب ! گر وت منز یم یت ال کش یپوکسا

. ینک تسرد هزات مه صوصخم

؟ سسنرپ یرادن یا هگید تساوخرد -
DONYAIE

M
AM

NOE



: تفگ و درک هناکدوک یا هدنخ

. منک رکف رتشیب راذب -حاال

: دز داد هناخزپشآ زا ایدرب

تقونوا یزاب یم شیپ هعفد لثم . ایک نکن یزاب شاهاب -
سیورس موناخ هب طقف میدنبب ور هفاک رد دیاب ادرف

! میدب

: دز رغ ناراب

! تس هدروخ مسق نمشد ! هک تسین ردارب -

هطبار چیه نودب نم . دوبن کیتن ژ طقف اه مدآ ی هطبار
هک یا هداوناخ . مدوب هداوناخ نیا زا یوضع ، ینوخ ی

. تشاد متسود و درک یم تبحم یتشاد مشچ چیه یب
؟ تسین روطنیا ! متخبشوخ سپ

*

روطنیمه رگا . دش یم رت دیدش هظحل ره تشاد ناراب
! داتفا یم هار لیس ، تفر یم شیپ

یارب دنیآ یب بشما دوب رارق یروصنم ی هداوناخ
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هلب رگید یلوق هب و هیرهم نییعت و رت یدج یاه تبحص
! نارب

: دیسرپ نموه

؟ مینک راکیچ ور ترهم . مرایمن رد رس اهزیچ نیا زا نم -

: متخادنا باال هناش جیگ

؟ یدز گنز مظاک ومع هب ! منود یمن منم -

: دش تلا ح یب شیاه مشچ

. مدز -

؟ دایمن -

، هنک یم درد شاجنیا منودیمچ و هضیرم تفگ هن -
! هتفر شدای مه ور نوممسا ! هنک یم درد شاجنوا

یبآ یاه هلعش هب هریخ و متشاذگ وناز یور ار ما هناچ
: متفگ یراخب

. هرادن بیع -

نتفر انیا نامام هک یدهشم رفس نوا وت مه ام شاک -
! میدُرم یم مه اب نوماتراهچ سوبوتا نومه وت . میدوب
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هدز قو یاه مشچ اب . دش دمجنم میاه گر رد نوخ
. درک یم ریس یرگید یایند رد وا و مدرک شهاگن

، هریگب نومزا یغارس تسین رفن کی ؟ هیا یگدنز هچ -
نیبب . نکب نومدوخ هب هاگن هی ! هدنز ای میا هدُرم هسرپب

. یشیم سورع یراد یروجچ

یوزرآ و یرادلد ضوع . دیزرل ضغب زا ما هناچ
؟ داد یم ما هصغ تشاد ارچ ؟ دوب شندرک یتخبشوخ

زور ود ات منک هیرگ منم یزادن یم ما هیرگ االن ! نموه -
! هنک یم فُپ و هنوم یم زمرق متروص

ولج اپ و تسد راهچ . دروآ درد هب ار مبلق دیشک هک یهآ
درک یمن زاب نم یارب تقوچیه هک یشوغآ نایم و متفر
ینموه ؟ دوب بیجع . مدش رو هطوغ شمارآ رد و مدیزخ
یم شمارآ نم هب تشاد مط ال تم و بوشآ ینورد هک
وا زا ! متشاد ار ردارب کی نیمه ایند راد زا نم ! داد

؟ متفرگ یم هک زا ، متفرگ یمن شمارآ

! نادزی زا نیا زا دعب اال... متحا هک داد باوج ییادن

یا هظحل یارب و تفرگ لا ب و رپ ما هنارتخد یاهایور
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میاه هنوگ . مدرک روصت ار نادزی ، نموه یاج هب هاتوک
یم جاودزا متشاد نم . مدرب ورف مبل رد نادند و دش غاد

؟! مدرک

اب ، دودحم یلیخ یتح و مدرک رکف اهزور هکیدوجو اب
مدرک یم سح مه زاب ارچ ؛ اما مدوب طابترا رد نادزی
هروشلد ارچ ؟ دتفا یم قافتا تعرس اب دراد زیچ همه

؟ تسا منارب هلب بشما دشیمن مرواب ارچ ؟ متشاد

و رس هب ییافص شدوخ لوق هب ات دمآ رصع زانورس
بترم سوسحمان یلیخ ار میاهوربَا ریز دهدب . متروص

داد تلا ح دوب هدروآ هک یسیلباب اب ار میاهوم یولج درک .
دناشن . ما هرهچ رب یمی مال و هنارتخد شیارآ و

ینودب لباق مه رگا و تسود ناونع هب نم بشما هشیم -
؟ منومب ترهاوخ ناونع هب ،

شتسد هدز قوذ . مدرک ادیپ شتساوخرد زا یبوخ لا ح
: متفگ و متفرگ ار

کیدزن مهب ممتشادن رهاوخ زا وت ؟ هنووید هیفرح هچ -
! همادخ زا نم ! یرت
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: دروآ باال ار شتسد فک

! لویا -

یهانپ یب و ییاهنت ساسحا همه نآ و مدیبوک شتسد هب
مرانک ار مرهاوخ اعقاو نونکا هک راگنا . دش رت گنرمک

! متشاد

نیا یاهدروم نیرت بسانم زا یکی نادزی ییادخ یلو -
گنرز نوا زا . یناه دز ور تا هنوخ رد سناش . دوب لحم
هگید لا س راهچ هس ات نک رواب . تسه مه راگزور یاه

! هنک عمج لوپ ! هدیمن شنوکت پوت

زا یتح دییات نیمه ندینش یارب راگنا میاه شوگ
! دندوب هنشت ، اوه هب رس زانورس

؟ یدرک یم شلوبق یدوب نم یاج ینعی ؟ اعقاو -

ات یرتخد چیه اب . هبوخ هک شور و رب . مدرک یم هک هرآ -
مه یگدنز هنوخ . هیتیصخش اب مدآ رظن هب . هدوبن حاال

؟ هن ارچ . هراد هک

... شردام طقف هبوخ هرآ شدوخ -

نز غالم هرود نیا یاه درم . اباب نک لو هک ور نوا -

DONYAIE
M

AM
NOE



ود ره یشاب هتشاد تسایس طقف هیفاک نشیم . نوشاه
. یراد یم هگن ور فرط

! مراودیما -

شرافس نوریب زا ار ماش و درک ار ملا ح تاعارم نموه
هب یتح ار دنخبل شیاه یزانط و یخوش اب زانورس داد .
شوخ ار ناملد لا ح و دروآ مه نموه دولآ رهق یاه بل

و مدرب دای زا ار مهم بش نیا بارطضا هک یردقنآ . درک
نادزی ی هداوناخ هک ینامز ات مدرک تنطیش شیاپ هب اپ

یومع روطنیمه و گرزب ردام و گرزب ردپ هارمه هب
مه هب تیعمج نآ ندید زا نم لد و دندیسر شگرزب

! دیچیپ
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مناد یمن . دش هکس هدراهچ مدوخ تساوخ رد هب هیرهم
هراب نیا رد ار شدوخ هک نموه . هن ای ما هدرک هابتشا

هک هداتفا قافتا نونک ات ... مه نم دروم رد و دیشک رانک
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یمن نامگ ؟! دنزب هناچ هکس ندرک نییاپ باال رس سورع
! منک

یم شخپ ینیریش زانورس و دننز یم تسد دنراد همه
قلعم نومسآ و نیمز نایم ییاج کی نانچمه نم و دنک

! مدوب

نم مسا یور نادزی مسا حاال ! دش مامت ! متفگ ار هلب
یتسرد باختنا . میوا ی هدروخ ینیریش نم حاال . هدمآ

! یساسحا ماهبا همه نیا هب تنعل ... اما دوب

ود هک دش رارق ، میدوب هدرک قفاوت نادزی اب هک روطنامه
یعرش رظن زا هکنآ یارب و مینامب دزمان ار یهام هس
تیمرحم ی هغیص ، دشاب هتشادن یداریا نامترشاعم

. میناوخب

طیارش مه نم و تخیر یم قرع و هتفرگ رگ نادزی
مه و دنیاشوخ مه . دوب یبیجع لا ح . متشادن یرتهب

هب تشاد ما یگدنز هک رظن نیا زا دنیاشوخ ! دنیاشوخان
قافتا کی تسناوت یم نیا و دروخ یم هرگ یدرم یگدنز
...و دشاب زیگنا ناجیه و فشک ی هدامآ زار و زمر رپ

... نوچ دنیاشوخان
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زیاج رگید . منک رکف شتمسق نیا هب مهاوخ یمن ! هن
متشگنا رد دراد نادزی ناشن ی هقلح یتقو هن ! تسین

! دشخرد یم

اب و داتفا یریزارس یور زیچ همه بش نآ دعب زا راگنا
همین . دش ممرحم و دزمان نادزی . تفر شیپ تعرس مامت

. مرگید ی

ار ششوغآ و تفرگ ار متسد ، راب نیلوا یارب یتقو
ندش زاب لثم . متشاد یبوخ ساسحا ، مدرک هبرجت

اب هک مبلق رد هدروخن تسد یاه تبحم ی هچقودنص
نیلوا ، شوغآ نیلوا داتفا . یم قافتا اه نیلوا ی هبرجت

! هسوب نیلوا ، مراد تتسود

ار ما یگدنز ی هلحرم نیرت هدیچیپ متشاد دلبان ِنم
! منامز نآ هاگن زا هدیچیپ هتبلا . متشاذگ یم رس تشپ

هتفر هتفر و تخادنا ملد رد ار شرهم تراهم اب نادزی
! دوبن مه بیجع . دش هدنار منهذ رانک هشوگ هب شرایک
ح نیرت ریذپ فاطعنا رد نم فطاوع لا س و نس نآ رد

تساوخ یم نادزی هک روط نآ و تشاد رارق شدوخ تلا
. تفرگ یم لکش
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مه نم و مینک یکی ار یسورع و دقع هک تفگ نادزی
خیرات و مدرک لوبق سپ متشادن تفلا خم یارب یلیلد

. میدرک باختنا نیدرورف موس همه تروشم اب ار نامدقع

ور اب نموه هک دوب هیزیهج ی هنیزه میاه هغدغد زا
قودنص زا هک یماو و هدرک زادنا سپ هک یغلبم ندرک

! درک مریگلفاغ دوب هتفرگ هنسحلا ضرق

رکف هب ملا یخ یب ِردارب دیجنگ یمن ما هلیخم رد یتح
! دشاب هدوب نم یسورع یاه هنیزه

ششوغآ رد اه تعاس ات هک مدش یتاساسحا ردقنآ
: هک دز رغ شا یخی تروص نامه اب وا و متسیرگ

! نک عمج ور تسف -

!.. رگید دوب نموه

روآ ماسرس یاه تمیق فافک مه زادنا سپ و ماو هتبلا
دنک یم مکمک هک تفگ نادزی اما داد یمن ار یگناخ مزاول

ارجام نیا زا یدحا شدوخ و نم زج دهد یمن هزاجا و
! دوش علطم

رت فیعض میاه دیدرت و سرت ، میتفر یم رتولج هچ ره
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یاهایور هک ینآ زج یسک اب مناوت یم مدید یم و دشیم
. مشاب تخبشوخ مه دز یم گنر ار میاه یناوجون

! دروخ تسب نب هب ییاج کی تبثم دنور نیا هتبلا

یلیخ مدرک لیمیا مداتسا یارب ور تاه حرط : هزئاف
الت یصحت هن هک یسک یارب تفگ یم . دموا ششوخ
تلهم . هیلا ع یلیخ هدید شزومآ ییاج هن هراد کیمداکآ
مسا روکنک هساو ورب . هیناه هدش عورش مان تبث ددجم

. سیونب

ار شا هقرج هزئاف و دوب میاهوزرآ زا ... لیصحت ی همادا
یمن یدیلوت رد ندرک راک رطاخب نیا زا لبق ات . دز

حاال دیاش ... اما مناوخب مه سرد نامزمه متسناوت
. دشیم

اب وا و متشاذگ نایم رد نادزی اب ار بلطم نیا ناجیه اب
: تشاذگ مقوش و روش یور اپ ، تیعطاق

و راک زا . متسین اه نز نتفر هاگشناد قفاوم نم هن -
مایم یتقو داوخ یم ملد نم . یتفا یم تدوخ یگدنز

یوب مراد تسود . یگتسخ و سرد نودب ، یشاب وت هنوخ
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دازآ هگید یاهزیچ زا تنهذ ماوخ یم . هشاب هدیچیپ اذغ
. هشاب

؟! دوبن یهاوخدوخ روج کی ... نیا

هتسوپ اهنت ، هداد مناشن هک یزیچ نآ مدرک یم رواب دیاب
؟ هدوب یزورما و رکف نشور مدآ کی زا یا

یاهراک هب مه هک منک تیریدم یروج هی منوت یم نم -
. هاگشناد مه مسرب هنوخ

مدوخ یومعرسپ نز . مموناخ نگیم ور نیمه شلوا همه -
ور یگدنز دش زاب هاگشناد هب شاپ هک نیمه ؟ دوبن هگم

مشرخآ ! رتدب هگید تفر هک مه راکرس ! درک منهج
! دیشاپ مه زا هچب هی اب نوش هداوناخ

تفر یم هاگشناد هب سک ره . مدیمهف یمن ار شطبر
؟ دیشاپ یم مه زا شا یگدنز

اپ کی وا غرم اما متسب راک هب شعانقا یارب ار مش تال
تسس ارم یبیجع یچوپ و یدیماان ساسحا و تشاد
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هب ، درک مهاوخ شا یضار رگید لا س یارب هک رکف نیا اب
هب ار صاخ یاهزور نیا ینیریش ات مداد هزیگنا مدوخ

. منکن خلت ناممادکچیه ماک

و میدش یم کیدزن مسارم و دیدج لا س هب میتشاد
یم هک ییاهزور اب ماگمه مه نم بارطضا و ناجیه

! درک یم دشر ، تشذگ

همتاخ تباب نیا زا ما ینارگن و دوب هدش ماجنا اه دیرخ
. تفای

تساوخ و دز گنز بایماک ی هداوناخ توعد یارب نموه
یسورع رد ام رتگرزب هکلب و نامهم ناونع هب هن هک

تبغر یا هرذ نودب و هارکا اب ار اه نیا ...و دننک تکرش
! درک نایب

کی هب مدوخ رظن زا ! دیاین شرایک مدرک یم ادخ ادخ
زونه هک مدرک یم رکف اما مدوب هدیسر یساسحا تابث

. موشن وربور وا اب مراد زاین
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بلج شدوخ هب ارم هجوت و تبحم نادزی هک هتبلا دص
وا هب اه لا س هک یمدآ لماک نتشاذگ رانک اما هدرک

یم یرتشیب نامز ، مدوب هدرک یدزادرپ ایور و هدیشیدنا
. دیبلط

رُپ ون ثاثا اب نام یرتم تصش ی هناخ هک یضحم هب
مدرک . ادیپ اجنآ هب تبسن یبیجع تیکلا م ساسحا ، دش
ی هناخزپشآ نآ رد ندرک راک ، لیاسو نیا زا هدافتسا قوذ

! دنازرل یم یشوخ زا ار ملد زابلد و ریگرون

اجنآ تعاس کی یارب یتح تسین رارق هک متشادن ربخ و
! منک یگدنز

یاهزور نیرت هایس زا یکی نیدرورف موس متشادن ربخ
! دش دهاوخ ما یگدنز

*

؟ هیچ دیع یارب تا همانرب -

: متفگ و مدرپس ناراب هب ار وناکیرما یاه ناجنف

. مدرکن رکف شهب زونه منودیمن -

؟ رفس میرب انیا دبراب اب یتسه -
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برشم شوخ یناتسود هک دوب لزغ ی هلا خرسپ دبراب
هتشذگ شوخ . مدوب مدرک هبرجت ار اهنآ اب رفس . تشاد

. دوب

؟ نرب ناوخ یم اجک -

یم ناریا رود ... تدوخ ینودیم نشیمن دنب اج کی انوا -
! نخرچ

یم هک ور شواچ ، هشیم یچ ما همانرب منیبب راذب ... موه -
! یسانش

. هدب ربخ مهب سپ . هشاب -

هب ، دوب هتسشن قودنص تشپ یلدنص یور هک ایدرب
: تفگ و دیخرچ مفرط

! تاباب -

هچ . دوب هدمآ شواچ . مدیشک کرس هتفر باال ییوربَا اب
! هداز حالل

: مداد باوج لزغ هب باطخ

. مینک یم گنهامه . مزیزع یکوا -
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هرجنپ رانک ار یزیم شواچ . مدرک عطق ار سامت و
یسرپلا وحا و سالم ایدرب و ناراب . تسشن و درک باختنا

.  . دندش رود سپس و دنتشاد وا اب یهاتوک

هفاک طیحم اب دایز شا ینایعا و هتفر هتسش رهاظ نآ
! تشادن یناوخمه

. درک میاشامت و دز دنخبل نم ندش کیدزن اب

! یدموا ربخ یب -سالم.

. متسشن شیوربور و متفگ ار نیا

مایب نم متفگ . یریگ یمن یغارس هک وت سالم. کیلع -
. تمنیبب

؟ یروخ یم یچ . یدموا شوخ -

! عانعن قرع -

. تفر باال مبل ی هشوگ

؟ دیراد . هنک یم درد ما هدعم . مگیم یدج دنخن -

. مرایم االن . هرآ -

عانعن قرع یناویل اب دعب یتاظحل و متفر هناخزپشآ هب
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. متشگرب

. هنکن درد تتسد -

. مدرک ادا راو همزمز ار منک یم شهاوخ

؟ هبوخ عاضوا -

: مدناخرچ هفاک رد ار مهاگن

. هبوخ -

؟ یرادن هک یلا م لکشم -

. هن -

؟ هگید ینک یم لیطعت دیع هساو . رکش ور ادخ -

. منکن دیاش مشاب هتشادن یا همانرب رگا -

: تفگ دنخبل اب و درک زیر مشچ

. یراد هک همانرب -

: مدیلا ن یگف کال اب

! هریمن بوج هی وت شیوخ و موق و نم بآ نیبب اباب -
. افطل وش لا یخیب
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تارج یسک هگید متفرگ مشچ رهز نوشا همه زا نم -
هرتخد نیا یسورع موس . هنزب یفاضا فرح هنک یمن

. درک توعد ور نوم همه دز گنز شردارب . تس هیناه

؟! دوب شندرک رهوش تقو هچ هچب رتخد نآ ؟ هیناه

: داد یم همادا شواچ

اه هچب . میشاب نوشرانک ام لقادح نرادن هک راک و سک -
زا . مجنپ مراهچ ات هتبلا . نرب لیوحت لا س زا ناوخ یم
یم تدوخ . هراد ور شدوخ همانرب سکره دعب هب نوا

. تشیپ هنوم یم مرکف یاین ینود

: مدیشک مه رد ار متروص

! نزن فرح اه نامام لثم -

: تفگ و دادن تیمها ما یخوش هب

زا اما هشن تسرد رش هک منک تاعارم متساوخ االن ات -
یب درک رتزارد شمیلگ زا ور شاپ سک ره دعب هب نیا
. شابن عوضوم نیا نارگن سپ . شمراذ یمن باوج

دتمم ملا صیتسا رپ توکس . مدیشک میاهوم رد یا هجنپ
: دز کلپ شخب نانیمطا وا و دش
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ور هرتخد نیا یسورع . شاب نم رانک ور لیوحت لا -س
یشاب تاه تسود اب یتساوخ رگا شدعب . مینک در مه

؟ بخ . تسین یلکشم

سپ . تسین رادرب تسد دریگن ار متیاضر ات متسناد یم
! مدمآ هاتوک
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و متسه لا مش مراهچ ات هک متشاذگ نایم رد لزغ اب
. مینیچب نآ زا دعب یارب ار نامیاه همانرب

. دوب زاب متفه و تسیب زور ات هفاک

. متفر ناراب و ایدرب ی هناخ هب رفس زا لبق بش
ات هک اریز مدرک ناشردام و اهنآ اب یلصفم یظفاحادخ

. ناشمدید یمن الت یطعت رخآ

دنامب . مرانک ار بش ات دمآ لزغ ، متشگزاب یتقو

؟ یرب یم نیشام تدوخ -
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باهش اب . مرادن ور کیفارت نوا وت یگدننار هلصوح هن -
. مریم

. اه یدرگرب دوز -

: مدیشک شا هنوگ یور ار مناتشگنارس

. مدرگیمرب -

: داد هیکت ما هنیس هب ار شا هناچ

. میتفا یم هار متفه . مدز فرح انیا دبراب اب -

. منک تحارتسا مراد تصرف زور ود یکی سپ هبوخ -

...؟ ایک -

ور اهرتخد " باوج رد هک دش ترپ باهش مایپ هب مساوح
! فرش یب یا " دوب هتفگ ، ما " یزادنن هار تدوخ لا بند

" نایم نوشدوخ انوا سرتن

؟ موه -

هدایز دیمهف مشدوخ شتسار ؟ یتحاران هلا زغ زا زونه -
... بخ یلو هنومیشپ . هدرک یور

مرس ریز ار متسد . متخادنا یتختاپ یور ار لیابوم
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: متخود فقس هب هاگن و متشاذگ

. هتشذگ هگید نک شلو -

هب نم ینودب ماوخ یم مدوخ یلو یدیسرپن وت -
رکف یدج متشاد حاال ات هک ییاهراگتساوخ زا مودکچیه

. مدرکن

ارم هک دوب یزیچ نیا . مدیشک ناهد لخاد ار منییاپ بل
. تشاد یم او لمات هب

یم قح وا هب یدودح ات ، هلا زغ یندیباتن رب نحل زا یادج
نایرج هک ینامز رد طقف لزغ اب ندوب هب نم مداد .
یا همانرب نام هدنیآ یارب و مدیشیدنا یم تشاد

سپ ار شیاه تیعقوم مامت تشاد وا هکیلا ح رد . متشادن
... دشیم بارخ نم رطاخب شا یگدنز رگا . دزیم

هک دوب میاهرایعم باب یردقنآ وا اب ما هطبار یفرط زا
مه رانک لزغ و نم . منک شمامت یتحار نیا هب مناوتن
نیرت مهم زا دیاش هک میتشاد یلباقتم کرد و شمارآ

. دوب لآ هدیا ی هطبار کی تاکن

متساوخ یم هن . مدوب هدش هدنامرد دروم نیا رد اعقاو
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. مهدب تسد زا ار لزغ متساوخ یم هن و مشاب هاوخدوخ
! مناد یمن . دنک شلح نامز مداد یم هزاجا دوب رتهب دیاش

*

: تفگ و درک مک ار شخپ یادص یمک باهش

. داوخ یم ور وت هرتخد نیا مدرک یم رکف نم -

؟ هرتخد مودک -

. هیناه نیمه -

. یدرک یم رکف هابتشا -

. تتساوخ یم ! هن اسومان -

. هنک یم رهوش هراد هک حاال بخ -

. تسه هک مدنمرنه و گنرز و ربز ! یلو دوب لگشوخ -
. هشرهوش لا ح هب شوخ

: متفگ و مدیشک یا هزایمخ

. هشاب نوشکرابم -

: درک ضوع ار ثحب و داد ناکت رس
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؟ یرادن همانرب مود هتفه هساو -

: مدناخرچ مناهد رد ار مسمادآ

؟ یچ تدوخ . ملزغ اب -

انشآ پیکا هی اب . یبد اه هچب مناخ اب هنکب تمسق ادخ -
لد لها ! ینعی سآ هراد رتخد ات راهچ هس بصم ال مدش
لزغ نوا هب یدیبسچ ! راک وت تمدرب یم هنرگو یتسین
طسو نیا همز ال مه عونت مک هی اباب ! ینک یمن مه شلو

! اه طسم

حاال! هشیم یچ نیمه اب مفیلکت منیبب راذب -

: دش درگ شیاه مشچ

؟ ینزب مهب ای ؟ ینک جاودزا یاوخ یم -

یم در ور شاهراگتساوخ همه هراد ؟! هدوب اجک جاودزا -
ریگ یروجدب . هیچ نومفیلکت ادعب منود یمن منم . هنک

. مدرک

؟ یرادن شتسود -

ندرک یدبَا هب هک یردقنآ هن اما ، متشاد شتسود
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راب ریز نتفر هب ارم هک یردقنآ هن . منزب رهم شروضح
ال ِقایتشا نآ . دنک یضار هداوناخ کی تیلوئسم و دهعت

! دوب مک مز

اب ، دوشن ملا ح هب شوخ مه یلیخ هکنآ یارب باهش
! منیشنب نامرف تشپ هک درک مروبجم دابآ نزرم زا یگنرز

متشاد . دوب لفق ابیرقت اه نابایخ میدش هک رهش لخاد
هدیباوخ تخت لا یخ اب هک مه باهش ! مدش یم یناور

! دوب

یم ناشن ار مین و ُهن تعاس میدیسر ال یو یولج یتقو
. داد

هب رسدرد یب ار نیشام سپ دندوب هتشاذگ زاب ار غاب رد
. مدرک کراپ خرهاش نیشام تشپ و تیاده لخاد

زا هظحل نیمه رد . دنام تباث ال یو نامتخاس یور مهاگن
. داتفا یم قافتا نیا هک یرابره لثم ! مدش نامیشپ ندمآ

اب دوب هتساخرب شقیمع باوخ زا هرخ باال هک باهش
: دز رغ هگر ود یادص

؟ یش هدایپ یاوخ یمن -
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؟ مدموا ارچ -

. ایک نکن عورش زاب تدج رس -

: متخادنا نییاپ ار مرس

منک یم ساسحا ماهامش نیب یتقو ! یمهف یمن وت -
! تسین نم لا م هک ما ییاج

باق رد ار شدوخ ، مرس ندناخرچ اب و تفرگ ار ما هناچ
: داد اج مهاگن

رکفت زرط نیا هک یدرک راتفر یروط ! شابن هلبا ردقنا -
وت لا م ارچ . هدرک تیارس مه اه نوا هب تا هناروعشیب
شا هچب خرهاش و خرهام و نم لثم ماوت هگم ؟ تسین
؟ یراد مهس اهام هزادنا ماوت هک هنیا زج هگم ؟ یتسین
هبنپ دوب هتشر اباب یچره یتفر ترامع زا یتشاذگ یتقو

. یدرک

: دروخ اج ما همدقم یب لا وس اب

؟ دایمن تدب نم زا ارچ وت -

: مهدب همادا دش ثعاب شتهب رپ توکس
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هگم ؟ میدرکن بارخ ور امش یگدنز منامام و نم هگم -
؟ مداتفین امش ی هداوناخ طسو محازم هی لثم نم

: تفگ هدنخ کت اب و درک یللعت

یزیچ ؟ دوب ملا س دنچ ام شیپ یدموا هک عقوم نوا هگم -
زا هعفد هی و یتسه یک وت متسنود یمن . هک دوبن میلا ح
مارب یزابمه هی هک مدوب لا حشوخ طقف هدش تادیپ اجک
ور ناتساد و مدش رت گرزب مک هی هک مه یتقو . ندروآ

. دوب رید ندش رفنتم هساو هگید مدیمهف

: تفگ و دیبوک ما یناشیپ هب یا هبرض و

! یدوب هدرک زاب ور تاج رخ هرک یوت -

هدایپ نیشام زا و دادن نم هب یشنکاو چیه تصرف و
. دش
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باهش لا بند هب و متخادنا مشود یور ار مگرزب ی هلوک
. مدش ال یو دراو

. مدرک طبض ار زیچ همه میاه کمدرم عیرس شخرچ اب

. یراک لوغشم سکره و دندوب نلا س رد عمج رتشیب

. درک یم هدامآ ار ماش زیم تشاد هیناه

. درک بلج ار همه هجوت و دش نامزمه باهش و نم سالم
باال رس یتقو ... هیناه و دیدزد مشچ تعرس هب یلنام
مه نم . تفرگ هناشن ارم میقتسم شا هکوش هاگن ، دروآ

شیاه مشچ ماد رد یتاظحل یارب مهاوخب هکنآ یب
ملد ! دیاش دوب باهش یاه فرح تارثا زا . مدش راتفرگ

تیمها نآ هب نونک ات هک ممهفب ار یزیچ تساوخ یم
! مدوب هتشذگ شرانک زا توافت یب و هدادن

ار شمک نس اما هدش رت هنانز و رت نشور یمک شتروص
. دناشوپ یمن

و سالم . درکن ین ال وط ار یمشچ طابترا نیا هک دوب هیناه
کرابم زین نم ، باهش کیربت یپ رد و تفگ یدماشوخ

. مدرک شراثن یا هشاب
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نم روضح زا تفگ یم مساسحا ! دوبن راد ناج شرکشت
! تس یضاران

*

تساوخ یم ملد ! راگنا داد یم رامرهز معط ما ولپ یزبس
! میوگب ازسان نامز و نیمز هب و منزب راز دنلب دنلب

ی هچبرتخد کی طقف نم ! ما هدرک طلغ ؟ یساسحا تابث
و مدش مرن هقدص نابرق ات ود اب هک مدوب هدیدن تبحم
دعب شندید حاال و ! منک ششومارف مناوت یم مدرک رکف

عال و مدوخ تالش مامت هب یجک ناهد کی لثم ، هام دنچ
! دوب نادزی ی هق

املسم هک مداد یم دیما مدوخ هب . متشاد یدب ساسحا
زگره و هداوناخ نیا اب طابترا عطق و مجاودزا زا دعب
تبسن هک نم . دوش یم بوخ زیچ همه ، شرایک ندیدن

لد و مدوب هدش شا هتسباو . متسین لیم یب نادزی هب
لماک هدنیآ رد ... امتح و دوب همین هفصن مه ما یگتسب

دشیم .
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: دیسرپ ناخ شواچ هک مدز یم اپ و تسد مراکفا نایم

؟ یتسه یضار شزا ؟ ناج هیناه هیرسپ روجچ ترهوش -

هچاپتسد و دش مفوطعم تاهجوت ، هاتوک یا هظحل یارب
. درک ما

هعونمم صخش یوس هب اه کمدرم تکرح لیم لباقم
: مداد خساپ ینیگمرش دنخبل اب و مدرک یگداتسا

. رکش ور ادخ هلب -

. منکن هابتشا رگا هراجن -

: مداد ناکت رس

. هتسرد -

؟ هراد ؟ یچ هنوخ -

!... ایادخ یاو

یگدنز اجنوا ام هللا اشنا هرارق ... یلو هنوشردپ یارب -
. مینک

مه مزغم و مدیمهف یمن ار باهش فاکشوم هاگن یانعم
! دوبن رادروخرب شزادرپ و رکف تردق زا نونکا
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. یتم سال هب -

. مدرک رکشت

یدبلا ک نانچ هک دش نموه ِترپ یا هظحل یارب مساوح
. درک یم هاگن زاین هب هریخ هریخ حور یب

راچد ادابم هک مدش نارگن . دمآ یداعریغ مرظن هب شلا ح
. دوش یبصع الت مح نآ زا یکی

: مدرک همزمز ششوگ ریز و مدرب ولج ار مرس

؟ یبوخ ؟ نموه -

. دندرک تکرح نم تمس هب هساک رد شنامشچ

: تفگ و تساخرب اج زا ناهگان و

. ما هتسخ مک هی . منک تحارتسا مرب نم نوت هزاجا اب -

! تسین بوخ شلا ح هک مدش نئمطم رگید

اب و مدرک عمج راثن یریخب بش ، فورظ نتسش زا دعب
. متشگرب هناخ هب هلجع

. دوب هدرب هانپ راگیس هب زاب مدز یم سدح هک روطنامه
زاب مدیسرت . مسرپب یلا وس ای منزب یفرح مدرکن تارج
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. دروایب مرس یی بال و دهدب تسد زا ار شلر تنک

نیا هک مدنام شندش مارآ رظتنم و متسشن لا ه زا یجنک
ندز فرح یارب درک مروبجم نادزی عقوم یب سامت نایم

طابترا و مداتسیا لا قترپ تخرد ریز ییاج مورب . غاب هب
. مدرک رارقرب ار

-سالم.

؟ یبوخ . مزیزع -سالم

. دش گنت میولگ و تخوس منامشچ

؟ روطچ وت . مبوخ نم -

ال؟ یو بحاص ندموا ؟ اربخ هچ . رکش ور ادخ -

. ندیسر زورما هرآ -

. متسین یضار نم . هیناه نوشارب ینک زپب و روشب یرن -

متسناد یمن . متفرگ یزاب هب ار منخان و مدیزگ بل
: متفگ غورد راچان هب سپ دشاب دناوت یم هچ ششنکاو

شابن . نارگن ... هن -

نیا مراد . یشب نم ی هنوخ موناخ هدنومن یزیچ هگید -
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! منک یم یرامش هقیقد ور رخآ یاهزور

تشگنارس اب دزغلب متسوپ رب هکنآ زا شیپ ار کشا من
. متفرگ

؟ هیناه -

. مناج -

. مراد تتسود -

ار مدوخ لا ح . دندوب هقی هب تسد نم اب ییاهزیچ کی
هبل هب ارم تشاد متاساسحا یگناگ ود نیا . مدیمهف یمن

! دناشک یم هاگترپ ی

یاج شاک . دوب شیاجرس زیچ همه وا ندید زا لبق ات
یاه مشچ رد ممشچ ات مدرک یم رارف و متشاد یرگید

! موشن لیلذ روطنیا و دتفین شا یتنعل

! روطنیمه منم -

و لق اه کشا . متسشن تخرد یاپ دش عطق هک سامت
دنلب میادص ات مدرشف ناهد رب تسد . دندرک هراپ ریجنز

. دوشن
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زاب هاگن کی اب هک مدوب رصنع تسس دح نیا ات ینعی
... ردقنا ... ردقنا ؟ هدارا یب ردقنا ؟ دزرلب ملد و تسد

! ترس رب کاخ ... یناه ترس رب کاخ -

29_ تراپ #

لا ه ی هشوگ نموه مدش هجوتم متشگرب هناخ هب یتقو
باوخ هب ار شدوخ اال متحا و هدیشک شرس یور ار وتپ

! هدز

یدامتم یاه هیرگ زا مرس . متفر قاتا هب و مدیشک یهآ
نیا هب ضارتعا رد ما هدعم دیسا و تفر یم جیگ

! دیشوج یم ، جنشتم باصعا

نوچ مدوب . یم یوق دیاب . مدیشک زارد باوخ تخر رد
ینیگنس ، هاتوک یتاظحل یتح یارب هک تسین سکچیه

هک تسین سکچیه . مراذگب ششود یور ار میاهراب
ار هدنیآ شوخ یاهزور دیون و دشکب مرس رب تسد

ات هدب نم هب ار تا هیکت دیوگب هک تسین سکچیه . دهدب
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یتح هظحل نیا رد . دننک تحارتسا تا هتسخ یاهاپ
! تسین نم ینتفگان یاهدرد مهرم مه نادزی

. مشاب یوق هک مروبجم ... سپ

مدوخ تداعس و یتخبشوخ ادخ زا لیوحت لا س ی هظحل
مامت و ردام و ردپ حور یارب مدش . راتساوخ ار نموه و
شدوخ هب ار زیچ همه و مدرک شزرمآ بلط نامناگتفر

. متشادن یرگید سر دایرف هک اریز مدرپس

میتشاد شا هداوناخ و نادزی اب یسامت لا س لیوحت یارب
. میتفگ کیربت مه هب و

یم یبصع ار نموه و دمآ یم کیزوم دنلب یادص ال یو زا
! درک

یعس هک مه نم و دوب هدشن جراخ شدوخ الک زا زونه
! دز یم مسپ شاخرپ اب ، مدرک یم یکیدزن رد

ال داعان ، جاودزا فرش رد نم لثم یرتخد یارب زیچ همه
! دوب هن

نیا هب ما یسورع زا لبق زور هس دیابن نم زور و لا ح
هب نونجم یاه هتشگرس نانچ دیابن مردارب . دشاب لکش
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یب و درس نحل نآ اب دیابن مناخ هبابر . درک یم هاگن نم
راب یارب دیابن نادزی . تفگ یم کیربت ار مدیع تبحم

و منک نوریب رس زا ار هاگشناد رکف هک داد یم رکذت موس
! دوب یم اجنیا االن دیابن مه شرایک

زیچ همه دیاش . درذگب رتدوز هچ ره زور هس نیا شاک
. دوش رتهب

رتولج یمک نخان و الح صا لثم ییاهراک یارب هناگی
هتفرگ ار فورعم و بوخ یاه هاگشیارآ زا یکی تقو

. دوب

میاهوربَا مدادن هزاجا . میتفر نلا س هب زانورس و وا هارمه
طقف . دوب ابیز نهپ روطنیمه مرظن هب . دننک رت کزان ار

. دش رت نشور میاهوم اب گنهامه یمک

هب رس و دندناوخ یم زاوآ هناشوخرس هناگی و زانورس
دندرک یم هدجه تبثم یاه هیصوت و دنتشاذگ یم مرس

! دندرب یم ارم یوربآ و

و تپ روضح و دوب هدننک لسک نخان رواک ین ال وط راک
و هلصوح نتفر رس زا تشاد هک یا هدیاف لقادح تم

! درک یم یریگولج بیرغ و بیجع لئاسم هب ندیشیدنا
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داهنشیپ هب و دش مامت نامراک هک دوب بورغ کیدزن
نشج ار ما یدرجم یاهزور نیرخآ ات میتفر اهرتخد

! میریگب

و همهمه ندید . دندوب هدرک قرق ار رهش مامت اهرفاسم
. دوب شخب تذل میارب زورون یداش

یارب نم لد لا ح و میروخ یم فورعم یرگرب رد ار ماش
عناق ار مدوخ دوش . یم شوخ منازیزع رانک یتاعاس

هب و متسرفب یشومارف یداو هب ار زیچ همه هک مدرک
نامه ، دوب مح صال هچ ره امتح . منامب راودیما هدنیآ

؟ هن ... دوب نم اب ادخ . دمآ یم شیپ

اب ات متسب راک هب ار مش تال مامت زور هس ود نیا رد
یارب هک دوب یهار اهنت نیا ال عف . موشن وربور شرایک

. متشاد غارس هصمخم نآ زا ندمآ نوریب

نادنبانح یارب یا همانرب . دش مامت مود زور هغیص تدم
راک رد نم بناج زا یا هداوناخ و لیماف اریز میتخیرن

. دشیم لسنک دوخ یدوخ هب زیچ همه سپ دوبن

رد مرگید یاپ و دوب قاتا رد میاپ کی یسورع لبق بش
میاشحا و اعما مامت متشاد بارطضا تدش زا ! سیورس

DONYAIE
M

AM
NOE



میاه مادنا مامت یکانتشحو ی هروشلد ! مدروآ یم باال ار
. دوب هدرک جلف ار

ضرع و لوط رد شنتفر رژه مادم و نموه بیجع لا ح
دزیم . نماد راب فسا تیعضو نیا هب مه لا ه

هک تسا هار رد یموش قافتا مدرک یم ساسحا شا همه
! مدرک یمن مه هابتشا

یم و هتفر دوگ منامشچ . مدوب رادیب حبص ات نموه لثم
! متشادن خر هب گنر . تخوس

؟! دوب رازن روطنیا یسورع زور حبص اه نز همه ی هرهچ

هاگشیارآ هب و دیایب ملا بند نادزی دوب رارق . مدیشک یفوپ
. مدناسرب

گنز لیابوم موش هدامآ ات مدرک زاب ار دمک رد هک نیمه
! تفرگ ما هدنخ مروخ لا ح هب . مدیرپ اج زا نم و دروخ

! ور تدوخ نک عمج -

: مداد باوج و مدرک همزمز مدوخ هب باطخ ار نیا

. ریخب حبص -
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... هیناه -

. تشاد مرب مهو شرادشخ و هتفرگ یادص زا

؟ هیروجنیا ارچ تادص ؟ هدش یچ -

... هیناه -

: متفرگ راوید هب ار متسد

؟ هدش یچ ... نادزی -

. مگرزب ردام -

؟ یچ تگرزب ردام -

....-

؟ هدش یچ تگرزب ردام منهد وت دایم هراد مبلق -

! دش توف -

30_ تراپ #

یایند مامت تشاد یفنم تاساسحا و یروابان و یجیگ
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! دیعلب یم ورف دوخ رد ارم

دوب رارق هک یزور حبص . منک شمضه متسناوت یمن
! دش زاغآ ناسنا کی گرم اب ، دشاب ما یسورع

س داتفه نزریپ هی ندرم ال صا . دشیم یروطنیا دیابن ... هن -
؟ هنک لسنک ور امش دقع دیاب ارچ هلا

: مدیلا ن و مدرک کاپ ار میاه کشا

وگب ال صا ! راگنا تسین بوخ تلا ح ؟ نموه یگیم یچ -
نوشاهاب رمع هی ، هدوب شگرزب ردام ! لا س تسیود

ام دعب هنوخ درس وت هداتفا ادخ هدنب نوا ! هدرک یگدنز
؟ میریگب یسورع نشج میرب

درب ورف شیاهوم نایم رس فرط ود زا ار اه هجنپ نموه
: درک رارکت یکیرتسیه تلا ح اب و

اال دیابن . دشیم یروجنیا دیابن ؟ ارچ هخآ ... ارچ ارچ ارچ -
. دشیم یروجنیا ن

: متفگ و متفرگ ار شیاه تسد چم

شملهچ دعب هتفا یم ؟ شاداد ینک یم یروجنیا ارچ -
! هدشن لسنک هک کال بخ
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ریصقت ! منوت یمن ! منک ربص منوت یمن هگید نم ... هرید -
! تسین نم

ردقنا ؟ ینک ربص ینوت یمن هک هشب هرارق یچ هگم -
؟ یراد هلجع نم ندرک در هساو

! قمحا -

: دز داد رتدنلب مه زاب و

! قمحا -

مدوخ یتقو ؟ دوب مه نم زا رت هراچیب و رت سناشدب
شیور رس هک ییاه هناش و متشاد یرادلد هب جایتحا

ار مناشیرپ ردارب روطچ ، منک هیرگ بش دوخ ات و مراذگب
؟ مدرک یم مارآ

تلکشم االن هیچ . تدرد منیبب نزب فرح ؟ هخآ وت هتچ -
؟ هگید زیچ ای هیسورع ندروخ مهب

زا هدز باتش و دنلب ییاه ماگ اب و دز مرانک تنوشخ اب
. دش جراخ هناخ

درد زا تشاد مرس . مدناشوپ تسد ود اب ار متروص
لثم ما هنیس یور هناخ نیگنس یاوه و دشیم رجفنم
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! درک یم ینیگنس هوک

چیه هب اما دوب هدز گنز ملیابوم هب راب نیدنچ زانورس
یمن ار یسک اب ندرک تبحص ناوت مدوخ رد ناونع

! مدید

رد هچنآ ره هب ار میاه مشچ و اه شوگ تساوخ یم ملد
تدم هک منک زاب یتقو و مدنبب تشذگ یم نوریب یایند

. دشاب هتشذگ تاظحل نیا زا اه

یمن ار راک نیا ی هزاجا نموه یارب ینارگن لقادح اما
! داد

و منکشب شنابز لفق مناوتب هکلب ات متفر شلا بند هب
ره زا رتشیب تشاد دشیم یتقو دنچ هک ار یا هلئسم

. ممهفب داد یم شرازآ یرگید نامز

و هتشگرس متشاد یتقو و مدرکن شیادیپ غاب رد اما
هجاوم مناخ اروبص اب ، مدیخرچ یم مدوخ رود لصاتسم

. مدش

هاگشیارآ االن دیابن وت هگم ؟ هدش یچ ؟ ناج هیناه -
؟ یشاب

DONYAIE
M

AM
NOE



دیدج یاه کشا هاگیاج متروص و تسکش ون زا مضغب
! دش

! مناخ اروبص -

: دیشک مشوغآ رد هدز تریح و دمآ ولج

؟ هداتفا یقافتا ؟ مزیزع هیچ -

یشوغآ نینچ هب هزادنا هچ ات هظحل نیا رد دناد یم ادخ
. متشاد جایتحا

! دروخ مهب یسورع ... مناخ اروبص -

؟ هگم هدش یچ ؟ ارچ ! نم یادخ -

! دش توف نادزی گرزب ردام -

؟ ارچ ! هنک شتمحر ادخ خآ -

یب شزیر یولج مدرک یعس و مدیشک باال ار ما ینیب
. مریگب ار اه کشا ی هفقو

. هدرک هتکس -

و باسح یب هک ادخ راک . نوج رتخد نکن هیرگ یروطنیا -
. تسین باتک
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: مداد ناکت رس و متشاذگ مه یور کلپ

. تسامش اب قح هلب -

و رکف ینومب اهنت . اه هچب شیپ میرب ایب ... نم اب ایب -
. یروخ یم هصغ و ینک یم لا یخ

غاب رد رگید راب کی ار مرگ وجتسج و کانمن نامشچ
یم عمج ار فرط مادک ... هآ . مدیدن ار نموه و مدناخرچ

؟! مدرک

. .. هخآ -

: منک لماک ار مفرح دادن هزاجا

. لخاد میرب ایب . نم زیزع میرادن هخآ -

*

رس یشوخ دایرف باهش و متخادنا طسو ار سآ گرب
: داد

! لویا -

: درک مهاگن یکپچ هدسرم

! یذوم -
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هارمه هب مناخ اروبص ندش لخاد و یدورو رد ندش زاب
درک . بلج ار همه هجوت یداع ریغ عضو و رس نآ اب هیناه

: دیسرپ هدز تهب یلنام

؟ هگم تسین تیسورع ؟ هاگشیارآ یتفرن ارچ ! او -

یاه ندز کلپ اب و درک ندیزرل هب عورش هیناه ی هناچ
. تشاد شکشا ندنار بقع رد یعس یپایپ

: داد باوج مناخ اروبص

لسنک مسارم هدرک توف شدزمان گرزب ردام هنافساتم -
. هدش

هلمج شا یرادلد یارب و دنتفگ تیلست ، هدش رثاتم همه
. دندرک یدنب مه رس یا

. درک مبجعتم هراچیب رتخد یسناشدب زا مجح نیا

نازیوآ ار شیاه بل برقع رد رمق عاضوا نآ رد باهش
: تفگ و درک

! مدوب هدز نوباص یسورع ماش هساو ور ملد ! اباب یا -DONYAIE
M
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: متخادنا شتمس هب یرظن

؟ هیخوش تقو -االن

. تفگن یزیچ و درک عمج ار شیاه بل

رود و هدمآ نییاپ ناش ینیبرترب دوخ بسا زا اه بایماک
. دنتفرگ ار کرتخد

شیاه گر رد ینوخ راگنا هک دوب دیفس یروط شگنر
! تسین

یاه بل رد ار نادند ، شضغب ندرک هفخ یارب ردقنآ
. دش مخز و تفاکش هک داد راشف شا هدیکشخ

. درک یم هدنکارپ ار اهدرم و دشیم هنانز تشاد عمج

: تفگ باهش

تسد ایند مینیبب . مینزب یرود هی میرب وشاپ ... وشاپ -
. هیک

مقاتا هب سابل ضیوعت یارب و متساخرب تفلا خم یب
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. متفر

توعد ام یهارمه یارب دارآ و نیمرآ زا رابجا هب باهش
. درک

یب ال ماک و دنک ادیپ هار متروص هب هارکا مدادن هزاجا
. مدرک راتفر توافت

زا هک یهاگجرفت تمس هب ، همه زا یهاوخ رظن اب باهش
. داتفا هار ، تشاد هلصاف هقیقد هد اجنیا

نم هب باطخ دوب هتسشن ولج یلدنص یور هک دارآ
: دیسرپ

؟ شرایک اقیقد تساجک تا هفاک -

. رصع یلو یلا وح -

؟ هبوخ شیرتشم ؟ هراد دوس -

یرتشم هقطنم ندوب دمآ و تفر رپ و یغولش رطاخب -
. تسه هشیمه

هب یلدنص ود زاب یاضف نایم زا ار شخرمین هدنخ اب
: دناخرچ بقع
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؟ یاوخ یمن کیرش -

: متفگ نم و درک شردارب راثن یدنیاشوخان هاگن نیمرآ

! یچ هفاک ات دایم رتشیب تهب نم سنیزیب -

یزادنا هار ار هفاک یگزات هب هک ینامز هب ما هراشا زا
میادص یچ هفاک دولآ رخسمت ینحل اب اهنآ و مدوب هدرک

. دادن همادا ار ثحب رگید و داتفا هدنخ هب ، دندز یم

یوربور اه قیچ آال زا یکی رد ، میدیسر هک هاگجرفت هب
شرافس یاچ سیورس و نایلق ود باهش . میتسشن ایرد

. داد

مهارمه ار ترش ییوس هناتخبشوخ و دوب کنخ اوه
. مدوب هدروآ

رب یظیلغ مخا . دمآ یم رارق یب و هتفشآ رظن هب نیمرآ
تمس شا یمشچ هشوگ یاه هاگن زا و تشاد یناشیپ

. متسه نم شلکشم مدش هجوتم مدوخ

: تفگ تبقاع و تفر راجنلک شدوخ اب یمک

. مراد فرح تاهاب یایب هظحل دنچ هشیم ... شرایک -DONYAIE
M

AM
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و مدرک یللعت دش . فوطعم ام یوس باهش و دارآ هجوت
. مداد ناکت تبثم تم عال هناشن هب رس

دوب . هدش رادیدپ دارآ و باهش تروص رد ینارگن

. مدز اپ ار میاه یناتک و مدناشک تخت ی هبل ار مدوخ

و دارآ زا نتفرگ هلصاف یارب و تشادیمرب ماگ دنت نیمرآ
! داد یم جرخ هلجع باهش

مفرط هب و داتسیا هکنیا ات میدش رت کیدزن ایرد هب یمک
: دیخرچ

. بلطم لصا رس مرب میقتسم ماوخ یم -

مونش . یم -

: دیسرپ و دیشک شیاهوم یور یتسد

؟ یدرک یراگتساوخ شزا ال بق وت یلنام ... دروم رد -

؟ دشیم مامت یلنام یارجام نیا یک هآ

مناتک راولش بیج رد ار میاه هجنپرس و مدرک رت ار مبل
: مدرب ورف

؟ هتفگ ور نیا یک -
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. مدیمهف مدوخ نک رکف وت -

ینام و نم نیب یزیچ نیمرآ نیبب ؟ یسرب یچ هب هرارق -
. تسین و هدوبن

! هگیمن روطنیا هک شدوخ -

: متفرگ شندرگ ی هتسجرب گر زا مشچ

؟ هگیم یچ شدوخ -

: دمآ رت کیدزن یمدق

هدوب نوتنیب یا هطبار هی شیپ لا س تشه تفه هکنیا -
. دیتساوخ یم ور هگیدمه و

: منک هشیپ تقادص متفرگ میمصت و مدرشف مه یور بل

مه ینام هک دوب نم بناج زا هفرط هی ساسحا هی -
. درک زاب تقیقح یور ور مامشچ دیشک تمحز

؟ یدرک یراگتساوخ شزا -

. متفرگ نامسآ هب ور رس و مداد بقع ار مندرگ یگف کال اب
! مدش نامیشپ تقادص زا

! هن -
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؟ هگیم غورد یلنام سپ -

! نیمرآ نک سب -

: تفرگ ار مجنرآ ، موش رود و مخرچب متساوخ هک نیمه

. هدب باوج ! همهم مارب . مراد شتسود نم -

. مدوب یتاساسحا و ماخ ی هچبرسپ هی عقوم نوا نم -
هن ال قاع ریغ میمصت مدرک یم دایز هن ال قاع ریغ یاهراک
ور یمیدق هابتشا هی ینام هکنیا . متفرگ یم دایز مه

! تسین نم ریصقت هدرک شگرزب و هتفرگ یدج

! یدرک یراگتساوخ سپ -

هس ود نم زا . مداد نوریب ینیب زا مشخ اب ار مسفن
: متفگ و مدش مخ شتروص تمس هب . دوب رت هاتوک تناس

؟ یچ هک مدرک . هرآ -

: دیرغ و درک یا هچورق نادند

و نزب فرح شاهاب ! هترظتنم . هراد تتسود زونه نوا -
. نک شدیماان

هراد یساسحا هچ االن هکنیا . مدز ور ماه فرح نم -
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. تسین طوبرم مهب هگید

؟ هن هشیم اضرا ترورغ یروطنیا امتح -

؟ هیچ تباسح فرح ؟ وت یگیم یچ ! اباب یا -

یاه مشچ و دش عمج مه یوت رتشیب شتروص
. دز ود ود منامشچ نایم شا هتخورفارب

... نوج رسپ نیبب -

... اه هچب -

نانز سفن و همیسارس تشاد هک باهش تمس هب ود ره
. میدیخرچ دشیم نامکیدزن

. میدرگرب دیاب نیایب ... نیایب -

: داتفا شپت هب شا هدز تشحو تلا ح زا مبلق

؟ هدش یچ -

: تفرگ وناز هب تسد و دش مخ یمک

... زاین -

: درک لا وس هک دوب نیمرآ راب نیا
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؟ یچ زاین -

! ندیدزد ور زاین -

؟! دنا هدیدزد ار زاین دنام . زاب همین مناهد

: دیپوت نیمرآ

؟ یرایمرد یزاب هرخسم یراد باهش ؟ یچ ینعی -

: دز داد ینابصع باهش

هرسپ نیا ؟ مرایبرد یزاب هرخسم هروخ یم نم هفایق هب -
! هدرب هتشادرب ور زاین زویفپ ی

: داتفا زرل هب مندب

؟ هرسپ مودک -

: داد باوج و دز گنچ شیاهوم رد

! نموه -

؟! ارچ ؟ دشیم رگم ؟ یثنخ و مارآ کرسپ نآ ؟ نموه

! مدید مشچ هب ار یعقاو منهج میتشگرب هک ال یو هب

اب خرهاش . درک یم نویش و دوب هداتفا نیمز یور نیمث
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. تفرگ یم هرامش و تفر یم هار بهتلم و خرس نامشچ
! دنتشادن یرتهب عاضوا مه هیقب

. تشاد نایرج همه نایم یسپاولد و بارطضا جوم

: دز بل هدز تهب دارآ

؟ هدش یچ ؟ هربخ هچ -

هک هیناه تمس و دیبوک راوید هب ار لیابوم خرهاش
! درب موجه دیزرل یم و دوب هداتسیا یا هشوگ

32_ تراپ #

؟! تساجک ؟ اه ؟ هتفر یروگ مودک -

. دنازرل یم ار ال یو یاه نوتس خرهاش یاه هدبرع یادص

: داد باوج هدیرب هدیرب هیناه

! منود یمن یزیچ ... ادخ هب نم ... نم -
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: دنک مارآ ار خرهاش ات تفر ولج یمک شواچ

. نک شلو . هرادن ربخ یزیچ زا هک هچب نیا -

تسین ششاداد هگم همقل مورح نوا ؟ هنودن هشیم هگم -
؟

، دوب هداتسیا اپ یور تمحز هب راگنا هک مناخ اروبص
: تفگ ناالن و تفرگ راوید هب ار شتسد

. میدب الع طا سیلپ هب دیاب -

: داد باوج رکفتم مارهش

یرج هنکمم تسین تسرد سیلپ نتشاذگ نایرج رد ال عف -
یم یچ میمهفب دیاب لوا . هرایب هچب رس یی بال و هشب

! هلوپ لا بند دیاش . داوخ

: درک نام هکوش شفرح اب شواچ

مینک ربخ سیلپ تفگ و درک دیدهت . دز گنز نم هب اقافتا -
شوماخ ور شیشوگ مه دعب ! هتفا یمن یبوخ قافتا

. درک

. دوب هتفرگ باال نیمث کانزوس یاه هیرگ
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لا بند هب ناشک ناشک و تفرگ ار هیناه یوزاب خرهاش
. درب شدوخ

: دش دنلب هیناه زیمآ عرضت یاه غیج یادص

ور وت دینک ملو . منود یمن یچیه نم خرهاش اقآ ... اقآ -
! ادخ

. مدرک تشم ار مناتشگنا

: دیسرپ لا ح یب خرهام

؟ ینک یم یراد راکیچ -

و مدنب یم ور شاپ و تسد . نییاپ شمزادن یم مرب یم -
یاوخ یم ملا س ور ترهاوخ رگا مگیم تفاثک نوا هب

! نودرگرب ور نم هچب

هب باطخ شیاه نیرفن و هلا ن اب تشاد هرهچ هام همع
! تخیر یم نیزنب خرهاش شتآ یور ، هیناه و نموه

، دندشن خرهاش فیرح هک شواچ و مناخ اروبص زج
هار اهنت ار راک نیا مه اهنآ دیاش ! درکن ضارتعا یسک
دیاش ای ! دنتسناد یم نموه ندرک میلست یارب هراچ

مهم ناشیارب ال صا مه دیاش . تشادن تفلا خم ناج یسک
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! دوبن

ای ؟ دهد یم رازآ ارم دراد طقف رتخد یاه سامتلا ایآ و
؟ دنا باذع رد مه هیقب هک

رب ینافوط . متسشن مدید مهار رس هک یلبم نیلوا یور
! دیسر یم رظن هب لا حم شندناباوخ هک دوب هدش اپ

رد شنتفگ ومع ومع و هناموصعم یاه هدنخ یادص ... زاین
ارچ ؟ ارچ ؟ دروآ یم هچب رس یی بال دنکن ! دوب مشوگ

؟ درک یم یراک نینچ دیاب نموه

: دیسرپ باهش

؟ دیدیمهفن ؟ درب ور زاین یروجچ -

: تفر یم رژه نلا س نایم رمک هب تسد شواچ

یادص هعفد هی . ندرک یم یزاب طایح وت نتشاد اه هچب -
شدوب هتخادنا میبنجب نومدوخ هب ات . دش دنلب زاین غیج

شادیپ یلو شلا بند میداتفا . دوب هتفر و نیشام وت
اه یموب زا ندوب هچوک وت مه رفن ود یکی . میدرکن

! ندش رادربخ هلحم لک االن ات امتح ندیمهف .

نایم دولآ کشا نامشچ اب هک دش ناهام فوطعم مساوح
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هچب ! دمآ درد هب مبلق . دوب هدرک زک خرهام شوغآ
؟ دنتشاد یهانگ هچ اه هچب ... اه

یم هکت هکت ار شتسد نایم لا متسد تشاد هک هدسرم
: تفگ درک

هنکب یراک نیچمه دیاب یچ هساو . ممهف یمن ؟ ارچ هخآ -
دیدرک تبحم نوشهب مک هگم . هینیگنس مرج ییابر مدآ ؟

؟ دیتفرگ ور نوشتسد مک ؟

هک تسشن خرهاش یور شواچ فرح رپ و رادانعم هاگن
. دوب هتشگرب

هب شا هنیس ی هسفق . دش هدیشک شفرط هب منامشچ
زمرق و هتخورفارب شتروص و تفر یم نییاپ باال یتخس

دوب .

هب تبسن ، دوب یم دیاب هک ار یا هناردارب تبحم نآ زگره
یم شیارب ملد ... نونکا اما مدرکن ساسحا خرهاش

. تخوس

: درک همزمز یگدنامرد اب

؟ میگن سیلپ هب ؟ مینک راکیچ -
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: تسب کلپ شواچ

هب دیاش منز یم فرح شاهاب . دینک لمحت مک هی ... هن -
هک هنک یراک و هتفیب جل رس ماوخ یمن . دموا شدوخ

. هشاب ریذپان ناربج

: تفگ عطقنم شقه قه نایم نیمث

؟ یچ هرایب ما هچب رس ... یی بال رگا .. رگا -

: داد ژ اسام ار شیاه هناش مناخ اروبص

یم . هرادن ور یراک نیچمه تارج . ناج نیمث شاب مورآ -
داب هب ور شنامدود هشب مک زاین رس زا وم هی هنود

. میدیم

یم حور لثم ! تسین مهم شارب یچیه هرسپ نوا : نیمث
! هتشاد یا هنیک هی منئمطم ! هنوم

رس هک خرهاش یور رگید راب مکیراب و فاکشوم نامشچ
؟ خرهاش زا هنیک . دش تباث دوب هدنکفا ورف

دنزب فرح تسناوت یمن هک ناهام . دربب ار ناهام دشیم
زاین ارچ . تشاد یرتمک رسدرد شیارب ، دنک دادیب و داد و
ای هدوب نیمث اب ای نموه لکشم اال متحا ینعی نیا ؟
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! خرهاش

**

رد زگره . تفرگ یمن مارآ یا هظحل اه هچیهام شزرل
ریقحت روطنیا ! مدوب هدشن فعض راچد روطنیا مرمع

. مدوب هدشن

! تفرگ ندیشوج رگید راب ، کشا همشچ

رد ارم خرهاش . مداد فارطا و رود هب ار مبهتلم هاگن
. دوب هتفر و هتخادنا انوس

. مدز قه و مدرک عمج هنیس رد ار میاهوناز

هراچیب و میدوب هراچیب ! یدرک نامبارخ هناخ ... نموه خآ
! دشخبن ار وت ادخ نموه . یدرک نامرت

هلا ن و متشاذگ مغاد یاه کلپ یور ار متسد ود ره فک
یم سورع دیاب مدوب . یم تاالر رد دیاب حاال نم . مدرک
نم ! متفرگ یم نشج ، مدیصقر یم ، مدیدنخ یم . مدش

؟ منک یم هچ اجنیا

. مدرک دنلب میاهوناز یور زا یناشیپ ، کقاتا رد ندش زاب اب
. دندوب دارا ، مناخ هرهچ هام گرزب رسپ و خرهاش
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. مداتسیا ملزلزتم یاهوناز یور و مدیرپ اج زا رایتخا یب

دوب خرهاش یاه تسد نایم هک یگنر یبآ بانط ندید اب
. دش دنک مسفن

نم ربمغیپ هب ریپ هب ؟ نم اب دینک یم یروجنیا ارچ -
. تشادن ربخ ممحور

! دیسرن مداد هب یسک و مدز دایرف . دندمآ ولج انتعا یب
! هدرک مکرت راگنا مه ادخ

اب خرهاش . دندش رود یمک و دنتسب ار میاپ و تسد
لثم متشاد هک ینم زا ، تفرگ ملیف شلدم نیرخآ لیابوم

! متخیر یم کشا راهب ربَا

: دیرغ یشوگ ی هناهد رد

یدیم ملیوحت یرایم ملا س و حیحص ور نم ی هچب -
یم تدوخ ! ینیب یمن ور ترهاوخ گنر هگید هنرگو

! هیک تسد لوپ ، هیک تسد ذوفن ، هیک تسد تردق ینود
! شاب لقاع

. درک هریخذ ار ملیف و تفگ ار نیا
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؟ هدنچ تا هداز مورح ردارب نوا هرامش -

! مدوب هتسخ . دنا هدنام زاب تمحز هب رگید میاه کلپ
. مدیباوخ یم شاک

: دنازرل ار منت شا هرعن یادص

! لا نب -

ما هدیبسچ مهب یاه مژه نایم زا یتشرد کشا هرطق
. دیکچ

. مدناوخ ار دادعا قمر یب و مداد تکرح بل

؟ یدرک راکیچ نموه اب -

: مدرک رارکت نم و داد منامشچ هب ار شدولآ نوخ نامشچ

؟ دز یطبخ نیچمه هب تسد هک یدرک راکیچ نموه اب -

یب خرهاش و درک نامیاشامت هتفر باال یوربَا اب دارآ
همعرسپ هب باطخ . داد ُرس شبیج رد ار لیابوم تیمها

: تفگ شا

. میرب -DONYAIE
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یربخ نوریب یایند زا . دوب هتشذگ تعاس دنچ مناد یمن
. متشادن

ار ما یگدنز تاظحل نیرت کانسرت و نیرت تخس متشاد
. مدنارذگ یم

شا یکلیگ یی الال گنگ یادص . تساوخ یم ار مردام ملد
یاهوم یور ار شرهم رپ یاه تسد . دوب مشوگ رد زونه

. مدرک یم ساسحا ما هتفشآ

: مدرک هلا ن بل ریز و مداد تروق ار مضغب

! نک مکمک ... نامام -

مه زا ار مبهتلم یاه کلپ . دش زاب مود راب یارب کقاتا رد
. دش دنت مبلق نابرض دارآ ندید اب . مداد هلصاف

یوب نیا . متخانش یم ار وب نیا ... داد یمن یبوخ یوب
متخانش ! یم بوخ ار لکلا

خرهاش . منک زاب ور تاپ و تسد مدموا ؟ یبوخ -
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راک یچ همهف یمن تسین یبوخ تیعضو وت ... هینابصع
. هنک یم

مرس تشپ وا و مدش عمج مدوخ رد شندش کیدزن اب
دازآ بانط دنب و دیق زا ار میاهاپ و تسد ات تفرگ رارق

. دنک

: دوب هدش راو همزمز شیادص

شزا ارچ ؟ دایم شدب خرهاش زا ارچ نموه ینود یم وت -
؟ هراد هنیک

شلا م ، دوب هدنام شیور بانط در هک ار میاه تسد چم
: متفگ ما هدیشارخن یادص اب و مداد

. هن -

؟ یتفگ یروطنوا ارچ سپ -

. دوب هتفر میاهاپ تقو رس

: مداد باوج و مدیشک باال ار ما ینیب

. مدز سدح . منود یمن -

: دش هریخ میاه مشچ رد
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. منک یم تکمک یگب مهب ینود یم یچ ره رگا -

. مداد لا متحا طقف هک متفگ -

بقع ار مرس دش زارد هک متروص فرط هب شتسد
. مدیشک

: تسشن شیاه بل رب یجک دنخبل

! سرتن -

ساسحا . درک کاپ منامشچ ریز زا ار کشا من هنارصم و
. متشادن یبوخ

؟ مرب نم ... هشیم -

درک لر تنک ور نموه هنکمم شاهاب هک یهار اهنت . هشیمن -
! ییوت

یتیمها نموه یارب رگا نم . مدز یتسوپ ریز یدنخزوپ
نامه مرطاخب شش تال اهنت . درک یمن ار راک نیا متشاد
هب هک ! درک جرخ منداد رهوش یارب هک دوب یا هلجع
شتقامح نیا تاعبت زا و نادزی ی هناخ متفر یم شلا یخ

. مدنام یم نامَا رد
DONYAIE

M
AM

NOE



. مدش یم رت بذعم هظحل ره دارآ ی هریخ و زیت هاگن زا

تسا وتآ کی رظتنم و دراد تباقر خرهاش اب متسناد یم
! مربخ یب مه نم هک تشادن ربخ . دنزب شنیمز ات

! یراد یلگشوخ یاه مشچ -

! دش بوشآ ملد و داتفا نیچ ما ینیب

ضبقنم ار مندب زجع اب نم و دمآ باال رگید راب شتسد
مدرک .

. هدرگ یم تلا بند هراد راگن ؟ ییاجنیا وت -

خ هدش سوبحم یاوه زا ار ما هیر ، شرایک ندیسر رس اب
. مدرک یلا

. دوب هدش تفچ مه رب میاه نادند

. تساخرب نیمز یور زا و داد باال ار شکف دارآ

رد کاندرد ضابقنا نآ زا مندب ، دشیم رود هک یمدق ره اب
. دمآ یم

، دوب شتسار تسد نایم هک یچیودناس نآ اب شرایک
. تشاد هرهچ رب یظیلغ مخا . تفرگ ار دارآ یاج
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؟ تفگ یم یچ -

: مدرک هتسب و زاب ار مناتشگنا

! یچیه -

و دروآرد تکرح هب ما هلا چم مسج یور ار شهاگن
: تفرگ مفرط هب ار چیودناس

؟ هتنسرگ -

یتح لمحت ما هدعم مدرک یمن نامگ اما دوب ما هنسرگ
. دشاب هتشاد ار یندروخ همقل کی

. دوب ناج یب و فیعض مرکشت

تسد ندز اب و داد ملباقم یبوچ یوکس هب ار شا هیکت
دید ضرعم رد ار شا هدیزرو یاهوزاب ، شا هنیس رب اه

. تشاذگ

؟ تشاد ندنوم یارب ور یا هگید یاج تشاداد -

. متخادنا باال ار مرس

هدش کیراب نامشچ اب و توکس رد و دیوج ار شبل
ار یدب ساسحا دارآ خالف رب وا هاگن . درک میاشامت
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! دوب صرح و مشخ زا رپ اما درک یمن لقتنم

؟ یروخ یمن ارچ -

دشن ادج چیودناس یموینیمولآ ششوپ زا میاه کمدرم
باوج دوب هدش جراخ ملر تنک زا ششزرل هک یا هناچ اب و

: مداد

. تسین بوخ ملا -ح

؟ یتشادن تشاداد ی همانرب نیا زا یع ال طا چیه وت -

کمن . مدروخ ور اهامش کمن و نون نم متشادن . ادخ هب -
! متسین سانشن

: دنار بقع یناشیپ یور زا ار شا یکشم یاهوم

، یتفرگ طابترا شاهاب یلکش ره هب و یتقو ره ... رگا -
.... هتفیب زاین ندب ور لا خ هی وگب شهب

هجنپرس . درشف مه یور کف و درک اهر هفصن ار شم کال
. مدرک شهاگن دنمدرد و مدرب ورف چیودناس رد ار میاه

رس یی بال . هشاب وت رکف تسین شدوخ رکف وگب شهب -
دنچ نیمه ور شا هنومن هی ! نرذگ یمن تزا انیا دایب زاین
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! یدید شیپ هقیقد

ار مندرگ ، داتسیا شیاهوناز یور هک نیمه و تفگ ار نیا
: مدز شیادص و مدرب باال

؟ شرایک اقآ -

: متفگ و درک مهاگن رظتنم

نموه دیاش ؟ متسد دینوسرب ور نم لیابوم ... هنکمم -
. منک یراک هی متسنوت و هدب ور نم باوج

: دیسرپ سپس و درک یثکم

؟ تساجک -

. تساهرانک هشوگ نومه ییاج قاتا وت . یرادیارس هنوخ -
. هرد یور مه دیلک

... بخ یلیخ -

. نونمم -

. دیشکن لوط رتشیب هقیقد هد شنتشگرب و نتفر

نادزی و زانورس و هناگی زا هتفر تسد زا سامت دنچ
. نادزی زا مه زاب یمایپ و متشاد
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هزانج عییشت ادرف ؟ یدیمن باوج ارچ ؟ هیناه ییاجک "
". یشاب دیاب همگرزب ردام

: تفگ شرایک و تساخرب مداهن زا هآ

شوماخ شلیابوم راگنا هک شیپ تعاس مین نیمه ات -
! شریگب دوب ه.

نموه مان ، نیبطاخم هاتوک تسیل نایم و مداد ناکت رس
شوماخ ... اما دروخب قوب هک دیما نیا هب مدرک سمل ار

! دوب

: مدز بل یگف کال اب

. زونه هشوماخ -

: درک زارد تسد و دیلا م ار شیاه کلپ یرارق یب اب

داوخب هدنیآ رد هنکمم . هنوم یم ام شیپ نیا سپ -
. هریگب سامت تاهاب

ات و دیخرچ . مدرپس شتسد هب ار لیابوم تفلا خم یب
مفرط هب ار شخر مین . درک للعت اما تفر رد یکیدزن
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: تفگ و تفرگ

. ینومب اجنیا هشیمن بش باال. تمربب روخب ور تاذغ -

: مدرک نم و نم و مدیچیپ مه رد ار مناتشگنا

. نشیم رت ینابصع ننیبب ور نم ... هخآ -

یمن ... روخب ور تاذغ مه لوا . اه قاتا زا یکی وت یریم -
ینومب . هنسرگ حبص ات ینوت

ار ششوغآ دشیم شاک . درک یم ما هفخ تشاد ضغب
شاک ..! . دوب هیقب هیبش شاک . منک بلط
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دعوم زا رتدوز و مدیعلب ار مضغب زا یا هکت همقل ره اب
! مدش ریس

و مدرب ورف یا هرقن ششوپ رد ار همین هفصن چیودناس
: متفگ دوب هداتسیا مرظتنم هک وا هب باطخ

میرب . -
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یایند رد و هتسشن رادیب همه . دوبن بوخ عاضوا ال یو رد
. دنا هتفر ورف ناشدوخ

دولآ باتع دید مهارمه ار هیناه هک یضحم هب خرهاش
: درک دنلورغ

؟ یدروآ ارچ ونیا -

باوج و متخادنا دارآ تمس یرادانعم هاگن یمشچ هشوگ
: مداد

. هنومب نییاپ تسنوت یمن -

نوا یروجچ هنک رارف منیا ! تسنوت یمن هک کرد هب -
؟ هنودرگرب ور هچب مینک یضار ور نوویح

. منک یم لفق مه ور رد اه قاتا زا یکی وت شمرب یم -
؟ هبوخ

هیناه هب ور هنارمآ و مدادن ضارتعا و تفلا خم تلهم و
: متفگ

. ایب ملا بند -
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قاتا . داتفا هار مرس تشپ نابیرگ رد هتفر ورف یرس اب
شتیاده اجنآ هب . دوب یلا خ باال ی هقبط رد نم یرانک

: متفگ و مدرک

ور تشاداد هابتشا بوچ و ینومب اجنیا یروبجم ال عف -
یرب یتساوخ ای دوب تا هنسرگ ، یتشاد یراک . یروخب

. مونش یم راوید هب بوکب تشم هی ییوشتسد

: تفگ دیدزد یم ار شهاگن هکیلا ح رد و داد ناکت رس

... طقف . مشچ هشاب -

: مدرب ورف مراولش بیج رد ار متسد کی

؟ موه -

مدرک شومارف . همدزمان گرزب ردام هزانج عییشت ادرف -
؟ دیسیونب شارب امش هشیم . مرب منوت یمن مگب شهب

: متفرگ شفرط هب و مدروآ نوریب مبیج زا ار لیابوم

. سیونب تدوخ ایب -

دعب و تفرگ ار لیابوم ، هدش تفچ مه یور ییاه بل اب
. دنادرگزاب نم هب ار نآ ، شرظن دروم مایپ لا سرا زا
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. اقآ نونمم یلیخ -

لفق ار رد و مدمآ نوریب و مداد ناکت یرس شباوج رد
مدرک .

نییاپ ار اه هلپ مدرشف یم تشم نایم هک یلیابوم اب
. متفر

ندرپس زا دعب . تشگرب نم فرط هب عمج یاه مشچ
: متفگ شواچ هب لیابوم

متفگ متفرگ شزا . تس هیناه هرتخد نیمه لا م نیا -
یروجنیا . هریگب سامت شرهاوخ اب داوخب نموه دیاش

. مینزب فرح شاهاب مینوت یم

. تفرگ ار لیابوم و داد نوریب هآ اب ار شسفن

: تفگ بل ریز دمآ یمن رد رگید شیادص هک نیمث

تیذا وما هچب هراد امتح ؟ هنک یم راکیچ ؟ تساجک -االن
! شارب مریمب یهلا خآ ؟ هن هنک یم

شوغآ رد ار شیاه هناش دوب هتسشن شرانک هک خرهام
: دیشک
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زاین . یشک یم ور تدوخ ادخ هب ناج نیمث هسب -
. شاب مورآ هدرگیمرب ملا س و حیحص هدرگیمرب .

ار نیگهودنا و روآ ناقفخ یاضف نیا لمحت رگید
. متشادن

. متشگرب باال ی هقبط هب و متساخرب

هد باوج مناوتب هک دوب هدمآ شیپ یتصرف هرخ باال
! مهدب ار لزغ خساپ یب سامت

: دز دایرف تشادرب ار یشوگ هک یضحم هب

! ایک یروعش یب یلیخ -

گ هب هتسب یاه کلپ اب و مدنابسچ تخت کشت هب ار مرمک
. دریگب مارآ مدنام رظتنم و مداد شوگ شیاه هی ال

؟ تفر اهاجک ات مرکف ینود یم االن؟ یرادن یفرح چیه -
. لا مش مایب مشاپ مدوخ دوب هدنوم مک

؟ منک تبحص تسه هزاجا -

؟ هیچ تا هنوهب منیبب امرفب -

! هتخیر مهب زیچ همه اجنیا -
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هدمآ نییاپ حوضو هب شمولو هک ییادص اب و درک ثکم
: دیسرپ دوب

؟ هدش یچ -

. هدیدزد ور خرهاش هچب رادیارس رسپ -

؟ هشیم هگم ؟ یچ ینعی ؟! یچ -

! هدش -

؟ ارچ -

. تسین مولعم یچیه -

سیلپ هب ؟ دینک یم راکیچ االن . هشیمن مرواب ! یاو یا -
؟ دیتفگ

رس یی بال هی طسو دایب سیلپ یاپ هدرک دیدهت . زونه هن -
هرایم . هچب

؟ لوپ ؟ داوخ یم یچ ؟ ارچ هخآ -

! دوب بایماک ی هداوناخ وا درد ! منکن نامگ ؟ لوپ

. هنود یمن سکچیه . منود یمن منم -
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. هشب ادیپ دوز مراودیما ! مفساتم یلیخ هوا -

. روطنیمه منم -

. هلسنک ام همانرب مگب دبراب هب منزب گنز ... سپ -

. مدرگرب منوت یمن طیارش نیا اب . موهوا -

هنک یمن تارج هک نوا . نکن لا یخ و رکف ... مزیزع -
رس زا شا همه دیاش . هنزب بیسآ هچب هب هدرکن ییادخ

. هدوب تداسح

. هشاب روطنیمه هنک ادخ -

یادص یتح و ربخ ای قافتا کی راظتنا هب حبص دوخ ات
. مدوب رادیب هیناه تشم

و رس هک ییاهزیچ هچ اب شا یسورع زور هراچیب رتخد
بال هب مه دصرد کی یتح ینعی قمحا کرسپ نآ ! دزن هلک

؟! دوب هدرکن رکف دمآ یم شرهاوخ رس هک یی
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ار یکیرات تسد یسک هچ ؟ دشیمن حبص بش نیا ارچ
یمن ؟ دیشک یم ییاهتنا یب ی هطقن ات یه و دوب هتفرگ

؟ منارذگ یم ار مرمع بش نیرت راب هجنکش مراد نم دید

! هفقو یب شراب نیا زا دنا هدمآ ناغف هب رگید منامشچ

. مدنابسچ یا هفاکسن تکوم هب ار مرس

ال تم سوحنم یاه نامگ و سدح مجح زا تشاد مزغم
هب و دنداد یم الن وج مرس رد یفنم راکفا ! دشیم یش

. دندرک یم دراو راشف ما همجمج

سمل هب تبسن نموه بیرغ و بیجع یاه تیساسح دای
خرهاش هب تبسن همه زا رتشیب ...و اهدرم هب تبسن ، ندش
زا مبلق و داد یم هولج رت گنر رپ ار االت متحا زا یکی
! دشیم هکت هکت دوب هدیشک اهلا س نیا مامت هک یجنر

یی بال هچ دز یم همدص زاین هب اعقاو و دشیم هناوید رگا
هک نموه زج نم ؟ دش یم هچ ار ام ؟ دمآ یم نامرس

؟ مدرک یم هچ تفر یم تسد زا مه وا . متشادن ار یسک

رب هرخ باال و دنزب گنر نامسآ هب دیشروخ هک یتقو ات
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. متشاذگن مه رب کلپ ، دیآ قئاف هدنعلب یهایس نیا

تقاط ششزوس ! دندز یم رجنخ منامشچ هب هک راگنا
! دوب اسرف

دیلک هک دوب دولآ مغ حبص نیا زا یتعاس هچ مناد یمن
. تفرگ اج بوچراهچ رد یلنام و دیخرچ لفق رد

رتشیب یدح کی زا میاه کلپ . منیشنب فاص مدرک یعس
. دشیمن زاب

ولج شیاه تسد نایم ینیس نآ اب و درک مهاگن یمک
. دمآ

ای دیسر ششوگ هب مم سال فیعض یادص مناد یمن
. متفرگن یباوج لا ح ره رد ... هن

. دوب یاچ و رینپ و نان یمک ینیس رد

: تفگ و دروآ نوریب ار ملیابوم شنیج بیج زا یلنام

؟ هن هتدزمان نادزی -

. مداد ناکت رس

ژ. راش هب مدز بشید ور تیشوگ . هدز گنز راب دنچ -
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. هدب ور شباوج

. متفرگ منازرل یاه تشگنا نایم ار لیابوم و مدرک رکشت

. متشاد نادزی زا مایپ راهچ و خساپ یب سامت تشه

؟" یایب ینوت یمن ارچ "

مهب هساو ؟ یدیمن باوج ارچ هربخ هچ زورما ؟ هیناه "
؟" یتحاران یسورع ندروخ

مشاپ ای یدیم باوج هشیم درخ هراد مباصعا هیناه "
؟" مایب

" هدش یچ وگب هدب باوج هدب ملا ح مدوخ نم ادخ هب "

هدنامن نتخیر یارب یکشا رگید هکنیا زا و مدیشک یهآ
مدش ! لا حشوخ دوب

و رید . درک ناهنپ نادزی زا ار یعوضوم نینچ دش یمن
ارجام حاال نیمه هک دوب رتهب و دش یم ور زیچ همه دوز

. متفرگ سامت شا هرامش اب سپ . دمهفب ار

: دوب ینابصع و هتفرگ شیادص . داد باوج دوز یلیخ

! بجع هچ -
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! دیشخبب اعقاو ... نادزی دیشخبب -

؟ یداد یمن ور ماه گنز باوج ارچ ؟ هربخ هچ -

. هداتفا یدب قافتا هی -

: درک للعت

؟ یقافتا هچ -

... نموه ... نموه -

؟ یچ نموه -

! هدیدزد ... ور ناخ شواچ ی هون نموه -

: تفگ دنلب اتبسن یادص اب

؟! یچ -

منوت یمن هک مفساتم متسین یبوخ طیارش وت نم نادزی -
یتقو ات نزن گنز افطل . مشاب ترانک تگرزب ردام متخ وت

. مریگب سامت تاهاب مدوخ هک

دیاب ارچ نموه ؟ یدیمن حیضوت تسرد ارچ ؟ یچ ینعی -
؟ هدزدب ور هچب هی
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شهاوخ تزا . منود یمن یچیه ادخب . منود یمن منم -
. نزب گنز هن ایب هن منک یم

. ینم نز وت ؟ یزیچ نیچمه هشیم هگم -

تلهم تسین ام نیب یتبسن چیه االن . متسین تنز -
. هدش مومت مه هغیص

! هشاب ام دقع دوب رارق زورید ؟ یگیم یچ یمهف یم وت -
؟ میرادن یتبسن

: مدرک اوجن لا صیتسا اب

افطل نادزی . هشب هرارق یچ منود یمن نم . تسین ال عف -
هب نم فرط زا ! تاهاب مریگ یم سامت ! نک مکرد

! رادهگن ادخ . وگب تیلست مه تا هداوناخ

: تفگ یلنام مدیشک نییاپ هک مشوگ یور زا ار لیابوم

. روخب همقل هی -

! دوب هدش تقاط یب ما هدعم . متسناوت یمن

مکشخ یولگ ات تفر یاچ ناجنف تمس متسد هک نیمه
زادنا نینط قاتا یاضف رد لیابوم گنز یاون ، منک رت ار
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نیا یروابان لا مک رد ... اما دشاب نادزی مدرک یم رکف . دش
! دز یم کمشچ هحفص یور هک دوب نموه مان
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، نم شنکاو نیا اب یلنام و مدیشک ینیه رایتخا یب
. دیشک یشوگ رد یکرس

. نییاپ میرب دیاب وشاپ ... وشاپ ... هوا ؟ هتشاداد -

یاهاپ یور نداتسیا هب راداو ارم و دیشک ار متسد چم و
. درک مقمر یب

یرات ثعاب هک دوب هدروآ موجه یکانتشحو ی هجیگرس
یلنام لا بند هدارا یب کسورع کی لثم نم و دشیم مدید

مدشیم . هدیشک

تشاد هدیرپ گنر و هتفشآ یا هرهچ هک نیمث همه زا لوا
: دیرپ اج زا

؟ هدش یچ -
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: داد باوج نانز سفن سفن یلنام

. هنموه -

: تفگ هدز باتش خرهاش

. هدب باوج رکیپسا ور نزب -

لا ح زا اجنیمه مدرک یم ادخ ادخ و دوبن شوخ ملا ح
! مورن

هک یسک و درک سمل ار زبس ناشن ما هدش رس تشگنا
: درک همزمز ، مدوبن نم راگنا

! نموه -

شیاه سفن یادص اما دوب توکس طخ تمس نآ
شیور . دش هتفرگ ما یربَا نامشچ لباقم یذغاک دمآ . یم
ور هچب ینک شبیغرت شمارآ اب نک یعس " دوب هتشون

" هنودرگرب

: مدز شیادص هرابود و متفرگ یسفن

؟ ییاجک ... نموه -

؟ هن ییانوا شیپ -
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؟ یدرک راکیچ نموه -

؟ تسه مه خرهاش -

یب ی هچب نوا اب ؟! مراد دوجو منم دوب تساوح ال صا -
؟ یتشاد راکیچ هانگ

؟ هونش یم -

.. ...-

تروص یور ات ار میاه کمدرم و دش هدرشف مکف
. مدروآ باال دوب هداتسیا ملباقم هک یخرهاش

؟ هن هدب تلا ح یلیخ امتح ؟ هداز مورح یونش یم -

! دش یم رت مروتم هظحل ره خرهاش نامشچ خرس قورع

ور لا ح نیا تساوخ یم ملد . هدب ملا حشوخ ! امتح هدب -
! هشیمن هک هفیح . منیبب کیدزن زا

ظیغ و ! تفر یم یدوبک هب ور تشاد شتسوپ گنر
یاج هب مدوب رظتنم هظحل ره و دش یم رت ظیلغ شهاگن
! دریگب دگل و تشم ریز ارم تشادن روضح هک ینموه
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؟ مدرک یم هیرگ تاپ و تسد ریز هک ییاهزور نوا هتدای -
ماوخ یم ؟ هتدای ؟ مدیشک یم درد ؟ مدرک یم سامتلا
منک رکف ؟ هیچ ترظن مرایب . تا هچب رس ور بال نومه

! هشاب هنافصنم

رد دیپاق متسد زا ار لیابوم دولآ نونج یلا ح اب خرهاش
: دز هرعن شا هناهد

تهب هسرب متسد نارق هب ! سومان یب یروخ یم ُهگ وت -
هنم اب تلکشم وت ...ه! ردام منک یم تا هکیت هکیت

! ما هچب هن ! ینک فاص نم اب دیاب مه ور تباسح

دمآ نوریب هدیرب هدیرب دش مردام هب هک ینیهوت زا مسفن
: تفگ هنادرسنوخ نموه اما

؟ شواچ اقآ یتسه ؟ تساجنوا مه تاباب -

شیاه تسد نایم ار شرس هک یشواچ ... ناخ شواچ
! دز یم سفن و دوب هتفرگ

یور هب اما یتفرگ ور ترسپ هدزاش چم هریمن مدای -
هد هچب رسپ هی رس هراد یی بال هچ یدرواین تدوخ

نم یتسنوت یم یدرک لا یخ ! دایم میتی ی هلا س هدزاود
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یلیخ ! دیدرک هابتشا ؟! بابرا ؟ موه ؟ ینک ماخ لوپ اب ور
! نوتا هچب لا بند دییودب حاال ! دیدرک یگرزب هابتشا

هناروابان نیمث یتقو دش نافوط و درک عطق نموه
: دیلا ن خرهاش هب باطخ

؟! یدرک راکیچ وت -

یم و دز یم ، دیسر یم شتسد مد هک ار هچ ره خرهاش
! تشادن ار شندرک مارآ تردق سکچیه و تسکش

هتسب یاه کلپ اب و مدوب هتشاذگ میاه شوگ یور تسد
کی ! دشاب سوباک کی اهنت اه نیا ی همه مدرک یم وزرآ

! ریذپ نایاپ و خلت سوباک

**

کی هب کیدزن هدمآ راب هب یاه یبارخ ندرک روج و عمج
هدرخ نلا س رانک هشوگ زونه هک دنچره . درب نامز تعاس

. تشاد دوجو یزیر یاه هشیش

هتکس ات مه خرهاش و تفر لا ح زا و داتفا شراشف نیمث
! تشادن یا هلصاف

تشادن یدایز شوه هب زاین . دنا هتفر ورف کوش رد همه
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! دوب نموه خلت یاه فرح تشپ هک یتقیقح ندیمهف

هرذ هرذ و هتسکش مه رد ار رسپ نآ مسج و حور خرهاش
و هدقع همه نآ . دوب هدرک قیرزت شیاه گر رد ترفن

رگا یاو و دناشک اجنیا هب ار راک یناور یاه بیسآ
هانگ یب و کچوک زاین خرهاش یاه ینار سوه ینابرق

! دش یم

" درک ربص هشیمن هگید " درک همزمز شواچ

، هتسکش مه رد تماق و هداتفا نییاپ یاه هناش نآ اب و
. درک رارقرب سیلپ اب ار سامت
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باوج رد نایرگ و برطضم هک ار هیناه متشاد تقد اب
. مدرک یم هاگن داد یم باوج نیرومام یاه شسرپ

: درک همزمز مشوگ ریز مارآ و تسشن مرانک باهش

؟ یچ هنک زاین اب یراک اعقاو ... اعقاو و هشب رخ هرسپ رگا -
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هدننک هناوید مه شروصت یتح . متشاذگ مه یور کلپ
! دوب

! هشاب قمحا و تسپ هنوت یمن مه دح نیا ات هگید ! هن -

یمن یراک نیشابن نئمطم ردقنا ! شرس هب هدز کال ورای -
هدموا مه سیلپ یاپ هگید همهفب هک اصوصخم . هنک

! طسو

! هلا س شش زاین ... زاین . دیشک یم اجنآ هب راک دیابن

ی همه مک مک ، لحم رد نیرومام تاقیقحت عورش اب
ود زا سپ یتح و دندش ارجام هجوتم هقطنم نآ مدرم
! درک ادیپ زرد مه یزاجم یاضف هب زیچ همه زور هس

مشچ رد نموه سامت زا دعب خرهاش . دوب یتخس یاهزور
یور مناخ اروبص یلیس یادص زونه ! تسکش همه

هی ادخ هب " دوب هتفگ یتقو نیمث دایرف یادص و شتروص
! دوب مشوگ رد " منوم یمن تاهاب مه هظحل

زا ال ماک ار شطخ و تفرگن طابترا ام اب رگید نموه
. درک جراخ سرتسد

ار لا سما دیع درک یمن روطخ ناممادکچیه نهذ هب زگره
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! دوب دب زا رتدب همه لا ح ! مینارذگب روطنیا

یم دوبان ار همه تشاد زاین لوهجم زور و لا ح سرتسا
رگا تشاذگ یم شیامن هب ار تلا ذر جوا نموه ! درک

یم هلا س شش موصعم کدوک کی زا ار ردپ هانگ صاصق
! تفرگ

**

ریسا هب روطچ ؟ مدوب هک ؟! مدوب هچ نموه یارب نم
؟ دادن تیمها ؟ درکن رکف اه مدآ نیا نایم نم ندوب

هکیلا ح رد ؟ دراد متسود متشاد یم نامگ روطچ ؟ دیسرتن
ساسحا کی نم لا بق رد طقف وا ! تشادن متسود

نآ و ترفن لباقم هک تشاد لولعم و فیعض تیلوئسم
زا و تخاب گنر ! دروخ تسکش شا ییوج ماقتنا هب لیم

! تفر نیب

اب ، مدوخ جنر و درد دوجو اب ، فاصوا نیا ی همه اب
اهنت یزیر وربآ زا نادزی ی هداوناخ یخلت و یدنت دوجو
رابتعا یب و نادزی ندش درس دوجو اب ، ناشسورع ردارب

مدرک یم رکف زاین هب مدوخ زا رتشیب ، لحم نیا رد ندش
یزیچ ، دمآ یم رظن هب رود هک ییادخ اب متبحص مامت و
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! دوبن زاین تم سال لا مک رد تشگزاب زج

دیق و متساوخ یمن نیا زج یزیچ هک مسق ادخ دوخ هب
! مدوب هدز مه ار نموه و مدوخ

ندش دوبان باال نآ زا دنتشاد مه نامردام و ردپ ایآ
؟ دننک یراک دنتسناوت یمن ایآ ؟ دندید یم ار نام یگدنز
یم تخس تشاد هک ییادخ و ام نایم دنتسناوت یمن

؟ دنوش هطساو تفرگ

زا دعب هک دیسر شدوخ یتشز جوا هب یتقو زیچ همه
و زاس همین نامتخاس کی رد ! دش ادیپ زاین هتفه کی

با زا ندش ترپ تلع هب هک یلا ح رد هنافساتم و ! هکورتم
نامه نموه دعب تعاس دنچ دوب . هتفر امک هب اه هلپ الی

! دش ریگتسد یلا وح

سانشان یصخش تفگ یم سیلپ شا یریگتسد زا شیپ
ار قافتا نیا و هتفرگ سامت سنا ژ روا اب یمومع نفلت زا

صخش نآ هک تسین تخس شسدح ... هداد شرازگ
نموه هک دشاب ینعم نیا هب دناوت یم نیا ! هدوب نموه

؟! ناه هرکن دمع زا لقادح ای ، هدرکن ار راک نیا

هک دوب هتفگ اه بایماک نداد باذع رطاخب دوجو نیا اب
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! تسا شدوخ راک ، راک

! دوب یفاک خرهاش ندش هناوید یارب نیمه و

نوریب ال یو زا متفرگ میمصت ، مدرک ساسحا هک ار رطخ
! دندروآ یم مرس رب هچ مدنام یم رگا دوبن مولعم . منزب
کال و ناتسرامیب زا ناشندیسر زا شیپ رگا دوب رتهب و

! متفر یم ، یرتن

یکناب تراک هارمه هب ، سابل یمک و کرادم هلجع اب سپ
ار دوب شرد مریگ مشچ نادنچ هن زادنا سپ مامت هک یا

. مداد اج ما هلوک نورد

یم دیاب . متفر ورف رکف هب و مدرک ثکم هاتوک یا هظحل
اب هک ینادزی شیپ ! اجک متسناد یمن اما متفر

هگید یگیم تدوخ هک روطنومه " دوب هتفگ یگتخورفارب
" تسین یتبسن ام نیب

! متسناد یمن ار شقیقد سردآ یتح هک ییومع شیپ ای
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هراوآ دیاب ! متشادن یهانپرس چیه و سکچیه رگید نم
؟! مدش یم نابایخ و هچوک ی

نشخ زمرت یادص ، متشاذگ نوریب هب اپ هک هناخ رد زا
هلصاف بال و دیسر مشوگ هب غاب رد تشپ ینیشام

! رگید ینیشام

! داد موش هاوگ ملد و تخیر مناج هب تشحو

سردید زا جراخ ییاج و غاب یبرغ علض فرط هب
مندشن هدید یارب یبوخ ظفاحم اه تخرد ی هنت . مدیود

. دوب

غاب لخاد ناشیرپ و بارخ یلا ح اب هک دوب خرهاش ادتبا
رون اب ار ناشتروص شرایک . و باهش شرس تشپ و دش

صیخشت غاب شرفگنس ریسم رد دنلب هیاپ یاه غارچ
. مداد

: دز دایرف باهش

! تسین نیا شهار قمحا -

: دیشک هدبرع ضغب اب خرهاش

شزیزع رس ، دروآ مزیزع رس هک ور یی بال نومه راذب -
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! هشب کنخ مباحاص یب لد نیا ات مرایب

: تفگ و دش شکیدزن یمک شرایک

هتفا یم یقافتا هچ یرایب هرتخد نیا رس یی بال وت هخآ -
؟ یزادنیم رسدرد وت مه ور تدوخ هک نیا زج

زاب شیور هب یرد دنادب هک راگنا و انتعا یب خرهاش
. دش دراو و دناکش دگل ود اب ار نام هناخ رد ، دش دهاوخن

و رس نیا ندینش اب دندوب ال یو رد هک یلنام و راگن
. دندمآ نوریب اهادص

: دز یم داد خرهاش

ج... نیا هب شساوح یکی متفگن هگم ! هتفر ! تسین -
؟ هشاب

؟ دز یم ادص ظفل نیا اب ارم ؟ تفگ یم ارم . دیزرل میاهاپ

: داد باوج و دمآ شیپ یمک یلنام

ششاداد ! داد ور شینابهگن هتعاس راهچ و تسیب هشیمن -
و لق ور هرتخد دبا ات مینوت یمن هک ام هدروخ یُهگ هی

؟ هروطچ زاین لا ح ! مینک ریجنز
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. تفر نیمز ریز هب خرهاش و دادن یباوج سکچیه
. تشادن نداتسیا ناوت رگید میاهاپ

ارم دوب نکمم زاب مورب مه یتشپ رد زا متساوخ یم رگا
رس رب یکاخ هچ ! درک یمن محر نم هب خرهاش ! دننیبب

؟! متخیر یم

، تشگرب نیزنب تیپ اب ، نونجم و هتشگرس هک یتقو
! تخیگنارب ار همه سرت و بجعت

: دیسرپ باهش

؟ یدش هنووید ؟ ینک یم راکیچ یراد -

. دش هناخ لخاد تیپ اب اهنآ یوپاکت هب هجوت یب وا و
رگا هک درک دیدهت . دنوش شرادولج دنتسناوتن مادکچیه

! دنازوس یم مه ار شدوخ دنوش شعنام

هب شتآ دوب هتشادرب هناخزپشآ زا اال متحا هک یتیربک اب
! تخادنا نام یگدنز

یم و دیشک یم هلعش بش یکیرات نایم هک یشتآ
هب متشاد ، هاتوک یتسد و یناوتان اب نم و دیصقر

هک یا هناخ ! مدرک یم هاگن ار ما هناخ نتسشن رتسکاخ
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هک یا هناخ ! متشاد شتسود اما ، دوب رقحم ، دوب کچوک
کشا هک یا هناخ . دوب نم یناوجون و یکدوک رذگ دهاش

راک نآ رد ! متفگ هلب نآ رد هک یا هناخ . دید ارم ی هدنخ و
هرطاخ مناتسود اب . مدز حرط و متخود قشع اب ، مدرک

یب و مارآ دوجوم کی نآ رد نموه هک یا هناخ ! متخاس
! ترطف تسپ دزد هچب کی هن دوب رازآ

ارچ ! تفر یم ورف شتآ ماک نایم تشاد نام هناخ هآ
؟! درک یمن یراک یسک

شضغب و دیرغ هک تخوس ملا ح هب مه نامسآ لد دیاش
. دمآ دورف متروص و رس رب ناراب یاه هناد ! تسکش
یور ، مندش فیثک هب تیمها یب و دروخ ات میاهوناز

. متسشن هدش لگ یاه کاخ

، دنیشنب ورف شتآ هک ینامز ات کشا زا کشخ ینامشچ اب
. متسشن اشامت هب ار هرطاخ لا س هدزون نتخوس

مه یلیس خرهاش هب یتح !.. رید اما دیسر ناخ شواچ
: تفگ و ! رید مه زاب و دز

! نک شمورآ و تتخبدب نز شیپ ورب اهراک نیا یاج هب -
ور تهانگ هاوخب یسانش یمن هک ییادخ نوا زا و ورب
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! وش مدآ ورب ! هنودرگرب ور زاین و هشخبب

یمن کشا رگید ارچ ؟ منک یمن ساسحا ار درد رگید ارچ
ینعی ؟ مریم یم مراد دنکن ای ؟! مشاب هدُرم دنکن ؟ مزیر

؟ تسا ناسآ ردقنیمه گرم

میاه کلپ و دش مخ میاهوناز تمس هب هدارا یب مندرگ
! دش یم سمل تشاد میاه مادنا . داتفا مه یور

! مریمب راذگب . دوبن یگنر یهایس زا رت باال ! مدیسرتن

39_ تراپ #

: مدز شا هدرک خی تروص هب مارآ ی هبرض دنچ

؟ یونش یم ور نم یادص ! مناخ هیناه ؟ هیناه -

گنم و جیگ . دوشگ مشچ یتخس هب و دیزرل شیاه کلپ
بل یددرم و روابان روط کی و درک میاشامت یکیرات نآ رد

: دز

؟! نموه -
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: متفگ مارآ و مداد راشف مه یور ار مبقع یاه نادند

؟ یداتفا اجنیا ارچ ! مشرایک نم -

مشچ . دروخ یتخس ناکت هاگان هب و درک میاشامت یمک
: تفر یداشگ هب ور تشحو و بعر زا شیاه

؟ ندید ور نم یاو ! یاو -

: متفگ و متشاذگ شیوزاب یور تسد

چیئوس مرب ات نومب اجنیمه . شاب مورآ . تتدیدن یسک -
. تمربب مایب مرادرب ور نیشام

یارب یتقو . دنام ما هریخ تام روطنامه و تفگن یزیچ
. دوبن ندرک فلت

. متفر ال یو فرط هب هلجع اب

هیناه هکنآ زج دوبن یا هراچ . متفرگ سامت ایدرب اب ادتبا
. مربب رهشون رد وا گرزبردام دزن ار

؟ ایک مناج -

؟ ههار هب ور عاضوا ؟ ایدرب یبوخ -

؟ روطچ رونوا عاضوا شابن . نارگن زیچ همه هبوخ -

DONYAIE
M

AM
NOE



. مراد تارب یتمحز هی تسین ... بوخ یلیخ -

. مناج -

؟ هتسرد هنک یم یگدنز رهشون تگرزبردام یدوب هتفگ -

؟ روطچ هرآ -

هنوت یم یلو تسین یتسرد تساوخرد منود یم ... نیبب -
؟ هنک لوبق نومهم زور ود یکی

هیک حاال هنک . یم لا بقتسا تسه مه اهنت هن . هک ارچ هرآ -
؟ نومهم

هنک شادیپ هدرک یطاق مشاداد هرادیارس . نیمه رهاوخ -
. هرایم شرس یی مال بال

ربخ شهب منز یم گنز نم حاال . تسین یلکشم . اهآ -
. مدیم

وت گرزب ردام زج شزا نک یهاوخرذع . هنکن درد تتسد -
. مسانش یمن اجنیا یدمتعم مدا

. منک یم شتسرد هلح -

هدیشک زارد تخت یور هک مدرک ادیپ شقاتا رد ار باهش
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: متفگ . دوب هتشاذگ شا یناشیپ یور ار شدعاس و

؟ یدیم ور تچیئوس -

؟ راکیچ یاوخ یم -

رد رتخد نآ روضح زا نداد الع طا نونکا مدوبن نئمطم
. دشاب یتسرد راک باهش هب ال یو

. هیروف . ییاج مرب دیاب -

: دیسرپ کش اب و درک مخا

ال؟ ثم اجک -

. هگید مراد راک ؟ هراد یقرف هچ -

؟ یراک هچ -

ای ور چیئوس یدیم . تسین نداد ریگ تقو االن باهش -
؟ هن

: دیشک نوریب شراولش بیج زا ار چیئوس و درک یثکم

. ایب -

. مدیپاق اوه نایم ار چیئوس و مدرک رکشت
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هتسشن ، دوب هتفر لا ح زا هک یا هطقن نامه زونه هیناه
! دیزرل یم تشاد و دوب

و مدناخرچ شا یلگ یاه سابل یور ار مهاگن محرت اب
: متفگ

. ایب نم اب -

! متنیبن یسک -

. نکن لطعم طقف . هنیب یمن -

. داتفا هار ملا بند هب و تفگ یمشچ تیمولظم اب

. دوب هچوک رد زونه باهش نیشام

: متفگ و مدز ار لفق

. وش راوس -

! هفیثک ماه سابل ... هخآ -

. منک یم شزیمت ادعب تسین مهم -

تفرگ . اج ولج یلدنص یور هدنکفا ورف یرس اب

زا ، یسک ره ندیسر رس لبق و تعرس اب و مدز تراتسا
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. مدش رود هقطنم نآ

نشخ دروخرب یادص و دوب هتسشن شناج رد امرس
! مدینش یم مه یور ار شیاه نادند

ار ترارح و مدرک میظنت شتمس هب ار یراخب یاه هچیرد
. مدرب رت باال

: دیسرپ یا هتسهآ یادص اب تفرگ مارآ هک یمک

؟ منزب گنز مدزمان ... هب هشیم -

: متخادنا شتمس یهاگن مین

. نزب ؟ یریگ یم هزاجا ارچ -

نوریب هلوک بیج زا ار شلیابوم و دیشک باال ار شا ینیب
. دیشک

دیشک لوط و تشاذگ شرظتنم یلیخ شلدزب دزمان راگنا
. دهدب باوج ات

-سالم..

....-

؟ نوتا هنوخ مایب منوت یم ... شتسار ... هک مدز گنز ... نم -
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.....-

... فرح نوا زا مروظنم نم -

: درک لر تنک ار شا هیرگ یتخس هب و دوب هدرک ضغب

؟ یچ تدوخ . مرادن یراک تردام ردپ هب نم -

...-

: داد ناکت رس و دز یخلت دنخبل ، دینش هچ مناد یمن

! رادهگنادخ ! مدیمهف . بخ یلیخ -

و دروآ نییاپ ار یشوگ دنامب رظتنم یا هیناث هکنآ یب و
. درک عطق

راظتنا نیا و دش یم رتدیدش هظحل ره شدنت یاه سفن
. دتفا یب هیرگ هب دنلب یادص اب هک تفر یم

لر تنک ار شدوخ یزیگنارب نیسحت لکش هب دوجو نیا اب
: دیسرپ رادشخ و درک

؟ میر یم میراد اجک ... دیشخبب -

. دز گنز ایدرب مهدب باوج مدمآ هک DONYAIEنیمه
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؟ دش یچ ؟ ولا -

شربب . ایک تسین یلکشم . دش ملا حشوخ شهب مدز گنز -
. منک یم سا تارب مه ور سردآ اجنوا

. منک یم ناربج ایدرب نونمم -

رگشسرپ هک یا هیناه یارب مدرک عطق هک ار طابترا
: مداد حیضوت درک یم میاشامت

ال عف . هنک یم یگدنز اهنت رهشون وت متسود گرزب ردام -
. دایم شیپ یچ مینیبب ات اجنوا تمرب یم

مراداو شموهفمان و قیمع هاگن و دزن فرح اه هیناث ات
: مسرپب درک

؟ هیچ -

؟ دینک یم کمک مهب دیراد ارچ ... امش ... شرایک اقآ -

: مداد خساپ هدرمش هدرمش ...و مدرک رت ار مبل

ندش تازاجم نارگید هانگ رطاخب منود یم بوخ نوچ -
! یچ DONYAIEینعی
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زاون نامهم و نابرهم درب شدزن ارم شرایک هک ینزریپ
دشیم ار امرگ هک افصاب یطایح اب تشاد یا هناخ . دوب

! درک ساسحا شیاج یاج رد

و هدز رس نامهم تباب زا یا هرذ یتح دیسر یمن رظن هب
! دشاب تحاران نم نوچ یا هتخلش

! تفرگ لیوحت ار شرایک مه یلیخ

! درمنووج مدینش دایز ماه هون و رتخد زا ور تفیرعت -
. یتفرگ ور نوشتسد یروطچ مدینش

رهاوخ لثم ناراب و ایدرب . ناجردام هدوب ما هفیظو -
... مه نوشردام . ننوم یم مدوخ یاهردارب

: دروخ ناکت شیولگ بیس

! مدوخ ردام نیع -

. ناج زیزع یشاب هدنز -

هدنمرش مه زاب . تناما امش تسد ال عف مناخ هیناه نیا -
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شلا . بند مایم دوز . میدش نوتمحازم

نارگن هک دوب یسک ! دروخ ناکت ملد شرخآ ی هلمج اب
هب دهاوخب و دراپسب یسک تسد تناما هب ارم ! دشاب نم

! دیایب مغارس

مه یا هلجع . همشچ رس شمدق . مرسپ هدنمرش تنمشد -
. هشاب مرانک نوبز مه هی همادخ زا ماهنت نم تسین

: تفگ هتسهآ و درک مخ میوس هب رس نتفر ماگنه شرایک

نک لمحت زور دنچ . شابن یزیچ نارگن هنما اجنیا تاج -
و دموا شوه هب زاین دیاش . هتفا یب بایسآ زا اه بآ ات

. دیباوخ انیا شیتآ

: مدرک لح مهاگن رد ار شا ینتشاد تسود ی هرهچ

. شرایک اقآ دیداد متاجن ! منک رکشت روطچ منود یمن -

؟ یراد ور نم هرامش . تسین رکشت هب یجایتحا -

. هن -

. ریگب سامت یتشاد یراک تلیابوم وت نزب -

. مدرک شا هریخذ منیبطاخم رد نم و دناوخ ار دادعا
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؟ یرادن یراک ال عف -

مزاب ! نینک یم نویدم نیراد رمع همه هساو ور نم ... هن -
. نونمم

: دز بل یصاخ شمارآ اب

. منک یم شهاوخ -

نم و تفر و درک یظفاحادخ مناخ منص ، نزریپ و نم زا
! درب ار اهزیچ یلیخ راگنا شنتفر اب ! مدش یهت

: تفگ مناخ منص

و ریگب شود ورب لوا یاوخ یم . مرتخد نکن یبیرغ -
. نک ضوع سابل

. داد مناشن ار مامح ریسم وا و مدرک رکشت بذعم
. تس یبترم و زیمت نز هک دوب صخشم

نامه رد ار مفیثک یاه سابل و متفرگ یعیرس شود
. مدز بآ تعرس هب مامح

رد مدوب هدروآ مهارمه هک ار ییاه سابل زا تسد کی
و تسد و دنلب یاهوم و مدیشوپ هناخ یاه قاتا زا یکی
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. مدیچیپ شک رد کانمن روطنامه ار مریگ اپ

: دیسرپ دید ارم یتقو مناخ منص

؟ ناج زیزع یدروخ ماش -

: مداد باوج یلوجخ دنخبل اب

. هن -

. منک نهپ هرفس تارب ایب تسه تلتک مک هی . مزیزع ایب -

. مزادنا یم مدوخ نم دیشکن تمحز امش -

. دمآ مکمک هب و درکن لوبق

ینما یاج مناوتب بشما مدرک یمن مه ار شرکف یتح
یم هچ درک یمن مکمک شرایک رگا . منک ادیپ ندنام یارب
هک مدیمهف ، دز مسپ یتریغ یب اب نادزی یتقو ؟ مدرک
هب هک تسین یسک ، شرایک دعب و ادخ لوا زج رگید

! دسرب مدایرف

؟ یدرمنووج نیا دزمان -

. مدرک للعت باوج رد یا هظحل

. متسه نوشماوقا زا .. نم هن .. مما -
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و درک مهاگن شکنیع میخض اتبسن یاه هشیش تشپ زا
. داد ناکت رس

! مشاب ناوتان شخساپ رد هک دسرپن یلا وس مدوب راودیما

! دیمهف ملا ح زا ار نیا شدوخ راگنا

وت ! داد تاجن ور نم رتخد یگدنز شرایک اقآ نیا -
هگید مه شدوخ و تفر ادخ تمحر هب شرهوش فداصت
وت میتی ی هچب ات ود اب دنوم . دشن قباس ملا س مدآ نوا

و تسد هک منم دوب تخس نوشعاضوا ! بیرغ رهش نوا
ماه هون هکنیا ات . منک نوشکمک دایز متسنوتن و گنت ملا ب

. تفرگ ور هداوناخ نیا تسد . ندش انشآ رسپ لگ نیا اب
! هریگب ور شتسد ادخ
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کی هکیدوجو اب ! تشاد ییاروام یگ ژ یو هناخ نآ راگنا
مارآ ار بش ، دوب مرظتنم نوریب نآ تبیصم و لکشم ایند

تیامح هب ملد مه دیاش ! دیاش ؟ تسا بیجع ! مدیباوخ
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. یدیماان یاهتنا هب مدیسر مه دیاش . هدش شوخ شرایک
و مرادن نداد تسد زا یارب یزیچ رگید هک یا هطقن هب

! مدش لا یخیب

! دوب یدنیاشوخان یلا یخیب دوب هک هچ ره

و دوب باوخ زونه مناخ منص . مدش رادیب دوز حبص
هدامآ ار هناحبص دوش رادیب یتقو ات هک متفرگ میمصت

. منک

نامهم راگنا هک یروط . متشاد یتحار ساسحا اجنیا
! متسین

هدروخ کرت سلگ نآ اب لیابوم ی هحفص هب ممشچ مادم
شرایک هک دراد ناکما هظحل ره مدرک یم رکف . دوب شا

. دهدب یمایپ ای دریگب سامت

و سرپ زاین لا ح زا متفرگ میمصت مدرک مد هک ار یاچ
... دمآ یمن شوه هب رگید ... هدرک ان ییادخ رگا . منک وج

و مشاب نیبشوخ دوب رتهب . مداد ناکت نیفرط هب ار مرس
. منک اعد شلا ح یارب

" ؟ هروطچ زاین لا ح "سالم. متشون دیفس رداک رد
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. مرتخد یداتفا تمحز وت -

. مدید ار مناخ منص و مدرب باال ار مرس

. ریخب حبص -سالم

. رتخد لگ ریخب ماوت حبص -

. مدرک یلوضف نوتا هنوخزپشآ وت نم دیشخبب -

. هتدوخ هنوخ هیفرح هچ نیا -

یم شجاودزا و یناوج تارطاخ زا هناحبص فرص نیح
لیکشت ناش همه و دراد هچب راهچ هکنیا زا . تفگ

! دنا هداد هداوناخ

. مناخ منص هب مرگید مشچ و دوب لیابوم هب ممشچ کی
. دوب هدادن یباوج شرایک زونه

. هبوخ اوه زورما مینیشب طایح وت مک هی میرب ایب -

؟ مرایب مه ییاچ . مشچ هلب -

. تسین تتمحز رگا -

شرف ناویا هب اپ و مدرک رپ راد له یاچ زا ناجنف ود
. متشاذگ هدش
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. مدز بل یمنک یم شهاوخ مناخ منص رکشت باوج رد

: تفگ شمارآ اب و دش مراظتنا و یرارق یب هجوتم

. هدن هار تلد هب دب اما هیچ تلکشم منود یمن نم -
. هشیم تسرد هشاب ادخ هب تلکوت

: مدز کلپ دنت دنت کشا ندنار بقع یارب

! مناخ منص دینک اعد افطل -

: داد راشف و تشاذگ میوناز یور تسد

. وشن دیماان ادخ تمحر زا تقوچیه -

؟! یا هدرک اهر ار متسد دنکن ... ادخ ... ادخ

. تفرگ سامت شرایک هرخ باال ات تشذگ یتعاس کی

-سالم.

: دوب هتسخ و درس اما مب و مارآ هشیمه لثم شیادص

-سالم.

؟ هدشن رتهب زاین ؟ تسین یربخ . منارگن یلیخ نم -

: داد نوریب هآ اب ار شسفن
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! هدرکن رییغت شتیعضو ! هن -

؟ دیرادن یربخ نموه زا ... زا -

! دش رتدرس شیادص

. نادنز هدش لقتنم -

کی ندش دوبان ؟ یتمیق هچ هب ماقتنا ؟ درک ار راک نیا ارچ
؟ شدوخ نتفر تسد زا و هانگ یب ی هچبرتخد

! هناوید قمحا ... قمحا

؟ ییانشآ ؟ یلیماف ؟ یرادن ندنوم یارب ور ییاج چیه وت -

: متفگ دابآاجکان هب هریخ و مدیشک باال ار میاهوناز

! سکچیه -

ینوت یمن هگید هک اجنیا املسم ؟ هیچ تا همانرب -االن
! یدرگرب

مرس باالی نامسآ هب هریخ و مدودز میادص زا ار شزرل
: مدز بل

. منک یم شیراک هی ! هگرزب ادخ -

: تفگ و درک ثکم
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. مینکب یرکف هی ات نک رس اجنوا مه ور زورما -

. متخادنا تمحز هب ور امش دیشخبب مزاب ... هشاب -

کی اب و تفگن یزیچ ما یهاوخرذع باوج رد
. درک عطق ار سامت یظفاحادخ

. منارذگب تقو ات مدز هسرپ طایح رد رصع ات

یبذاک شمارآ و هتفر ورف توکس ماک رد مفارطا یایند
. دوب نایرج رد

. دروخ مه رب زانورس ی هرظتنمریغ گنز اب هک یشمارآ

ندرک تبحص هب متشاد جایتحا . شمتشاذگن باوج یب
! تسناد یم ار مدرد و تخانش یم ارم هک یسک اب

شیپ هملا کم عورش رد وا و مدنابسچ مشوگ هب ار لیابوم
: دش مدق

؟ یدیمن باوج ور نوماه گنز ارچ ! یتفرعم یب یلیخ -

: متفرگ تشگنا رس اب ار ممشچ ی هشوگ من

. مدوبن یبوخ طیارش وت ... دیشخبب -

؟ یدادیم باوج مدز یم گنز منم -
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! دش سبح مسفن هناگی یادص ندینش اب

یشاب روخلد نم زا یرادن قح یشاب روخلد یک ره زا -
. هیناه

یچ ره ؟ مشاب روخلد تزا دیاب ارچ ! متسین روخلد نم -
! ینوم یم مرهاوخ وت هشب هک ما
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: دیسرپ نانک نیف نیف زانورس

؟ یچ نم سپ -

: مداتفا هدنخ هب هیرگ نایم

! روطنیمه ماوت -

؟ یناه ییاجک : هناگی

! شرایک تسود گرزب ردام ... شیپ -

: دیسرپ زانورس
DONYAIE

M
AM

NOE



؟ تساجک هگید اجنوا ؟ یچ -

. منومب ال یو نوا وت متسنوت یمن هگید . هلصفم شناتساد -
. درک مکمک شرایک

؟ ام هنوخ یایب یاوخ یم : زانورس

. مشیمن امش محازم . هنما اجنیا ماج ال عف -

؟ هناوید هیچ محازم -

لا ح هب یرکف هی نم ... هک تسین زور ود زور هی ثحب -
. دیشابن نارگن امش منک یم مدوخ

: تفگ دولآ ضغب هناگی

وت داوخب نادزی مدرک یمن رکف . هیناه ما هدنمرش نم -
. هنک یلا خ ور تتشپ یطیارش نیچمه

: مدرک همزمز و متخادنا نییاپ ار مرس

نراد . قح . هرادن یبیع -

یشوخ و مغ وت هک نیدادن مه هب هلب هگم ! تشادن قح -
؟ دیشاب مه رانک

مدیم قح ! درب ور همه یوربآ دز هک یدنگ نیا اب نموه -
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! نشب فرصنم تلصو نیا زا هک

! دز شرشت زانورس و داتفا قه قه هب هناگی

مبلق اما دنک ممارآ مناتسود اب ندز فرح مدرک یم لا یخ
! دش رت نیگنس

هناخ زا ار یمیدق نوفیآ گنز یادص دش عطق هک سامت
. مدینش

شیاجرس ار یشوگ مناخ منص . مدش لا ه دراو هلجع اب
: تفگ و تشاذگ

. همرتخد -

متسناد یمن . مدرک لفق مه رد ار مناتشگنا بذعم
یم ناشن یشنکاو هچ اجنیا هبیرغ کی ندید اب شرتخد

. دهد

مداتسیا فاص دش هناخ دراو یرداچ و ناوج مناخ یتقو
. مدرک سالم و

س باوج بجعت اب و تخود نم هب ار شیابیز یاه مشچ
. داد ار مم DONYAIEال
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: تفگ دنخبل اب مناخ منص

نم کیچوک رتخد مه نوشیا . تساهانشآ زا مناخ هیناه -
. اریمس

. نوتندید زا ملا حشوخ -

یبوخ ژی رنا . درک مهاگن ینیبدب اب و داد ناکت میارب یرس
. متفرگن وا زا

و متفگ یا هزاجا اب مراذگب اهنت ار رتخد و ردام هکنآ یارب
. متفر قاتا هب

یرکف مزیگنا تقر تیعضو لا ح هب و متسشن یم دیاب
. مدرک یم

متشاد . درک باسح شیور دوشب هک دوبن یردقنآ ملوپ
! مدش یم نامناخ یب امسر

ریغ روطنیا یندز مه رب مشچ کی رد یگدنز روطچ
؟! دش یم ور و ریز هنافصنم

یم میافو یب رسمه رانک دیاب ار ییاهزور نینچ نم
یارب ! متفر یم لسع هام . مدنارذگ یم شوخ دیاب . مدوب

. متخیر یم همانرب نامکرتشم هدنیآ
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! مدرم ی هناخ ی هراوآ مدوخ و دوب نادنز مردارب حاال و

ارم تفرگ یم باال تشاد مک مک هک ییاه چپ چپ یادص
. دیشک نوریب ما هدننک سویام و هایس راکفا زا

رد رتخد و ردام نایم یلومعم یا هملا کم دمآ یمن رظن هب
! دشاب نایرج

. دروخ رد هب یا هبرض و دش رت کیدزن قاتا هب تاوصا

: مدیسرپ و متساخرب . دمآ لخاد هلصاف بال هک دوب اریمس

؟ هدش یزیچ -

: دز ادص ار شرتخد هنوگرادشه یمک مناخ منص

! ناج اریمس -

قاتا وت هک ییاهوگنلا و طال سیورس امش مزیزع : اریمس
؟ یدیدن ور هدوب یلغب

: دیرپ باال میاهوربَا

االن. ات مدشن قاتا نوا دراو ال صا نم -

! تسین االن هک دوب قاتا نوا وت ییاه طال اما -

نیگآرهز یاهریت مبلق فرط هب شنظ وس رپ هاگن زا
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! دش یم باترپ

؟ درک یم یدزد هب مهتم ارم تشاد

! مع ال طا یب نم دینک رواب -

: تفگ یرتشیب مکحت اب مناخ منص

. نوریب میرب ایب اریمس -

: تفرگن نم زا ار شا هریخ هاگن و درکن انتعا شرتخد اما

؟ مزادنب هاگن هی ور تلیاسو لخاد نم رگا هرادن یبیع -

مدرک راک مک لا س و نس زا نم ! مدوبن دزد نم ! درب متام
یم نم هب دنتشاد حاال . دشابن زارد یسک شیپ متسد ات

؟! منک تنیرفن ... نموه ؟! دزد دنتفگ

: متفرگ شفرط هب و مدرک دنلب ار ما هلوک و دیرپ مکلپ

! دییامرفب -

: دیپوت مناخ منص

! رتخد شکب تلا جخ -

! هک ندشن بیغ وهی . هدب هزاجا زیزع -
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دمآ و تفر هنوخ نیا وت . هتشادرب یا هگید سک دیاش -
. ینود یم هک تدوخ هدایز

: تفگ و درک زاب ار هلوک پیز

. زیزع هنز یمن انوا هب تسد یسک -

زاب ! مدرُم زاب ... نم و تخیر نوریب ما هلوک زا ار ملیاسو
! مدُرم
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. مدرک نت هب ار ما هدش کشخ یاه سابل

کیرات اوه هگید مک هی . درک هابتشا ، مرتخد ... مزیزع -
االن؟ یرب یاوخ یم اجک هشیم

لثم ! دوب هدیاف یب مه یهاوخ ترذعم راب نارازه یتح
هتسکش ی هنیآ لثم ، دش یمن عمج رگید هک هتخیر یبآ

! دشیمن هدز دنب رگید هک یا

ادخ . مدوب نوتمحازم هک دیشخبب ور نم امش مناخ منص -
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. منک یمن شومارف ور نوتفطل تقوچیه هدب نوتضوع

: تفگ هدنامرد و درک شرتخد هب ور

؟ یتساوخ یم ور نیمه -

: دوب بناج هب قح اریمس

! نم ردام هگید مدرک یهاوخرذع -

ناویا یاه هلپ یور و متخادنا مشود یور ار هلوک دنب
. منک اپ ار میاه یناتک ات متسشن

رد نم و درک مراثن هنادیماان ار رخآ رارصا مناخ منص
: متفگ باوج

! رادهگنادخ زیچ . همه تباب نونمم مزاب -

نتفر اجک یارب یا همانرب هکنآ یب مدز نوریب اجنآ زا
! مشاب هتشاد

الت کشم رخآ . مریگب سامت شرایک اب مدیشک یم تلا جخ
رد شمسا ندز هقرج یتح ؟ تشاد یطبر هچ وا هب نم
اما دشیم زاب میور هب هک دوب یدیما ی هنزور لثم مرس

! شمزادنیب رسدرد هب مدوخ رطاخب متسناوت یمن رگید
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متفر یم دیاب . مداتفا هار هب ور هدایپ رد فده یب
ار مظاک ومع دوب رتهب دیاش ؟ هچ شدعب ؟ هناخرفاسم

! دهد مناشن شوخ یور مدوبن نئمطم . مدرک یم ادیپ

مرس رب هچ . متسشن تکمین یور و مدیشک یهآ
؟! دمآ یم

؟ داتفا یم یبوخ قافتا مدنام یم رظتنم رگا

**

. دوب هتخاس مرس یور نیگمغ یفقس دولآ نوخ نامسآ

دیشروخ ندش هدینت مه رد یاشامت رگید هک منک یم رکف
! درادن ییابیز ی هرظنم مه ایرد و ناج یب

زا ار شدوخ تیباذج یبیجع لکش هب تشاد زیچ همه
! داد یم تسد

دوب رتهب . تشادن یترورض اجنیا مروضح رگید
یرییغت هک نم ندوب اب . ما یگدنز و هناخ رس متشگیمرب

؟! داتفا یم ، داتفا یمن قافتا زاین تیعضو رد

باوج و متفرگ وهایه یب یایرد زا مشچ ایدرب سامت اب
: مداد
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؟ ایدرب هلب -

هنوخ زا هرتخد نیا راگنا تفگ دز گنز مگرزبردام ایک -
. هتفر هتشاذگ شا

: دروخ هرگ مه رد میاهوربَا

؟ ارچ ؟ هتفر -

هلا خ هدشمگ . هدوب اجنوا ما هلا خ یاه طال هکنیا لثم -
منوا . هدرگ یم ور شلیاسو هریم هنک یم کش شهب مما

. هریم و هروخیمرب شهب

: مدرک دنلورغ هتخیر مه رد یباصعا اب

! اباب یا -

دوب تحاران ردقنا مگرزبردام . هتفر اجک نیبب نزب گنز -
! تفرگ یم شا هیرگ تشاد

. مریگ یم سامت تاهاب ادعب . بخ یلیخ -

. مدرک رارقرب هیناه اب ار طابترا هلجع اب

ات هک دوب ییادص نیرت هتسخ و نیرتدیماان ، شیادص
! مدوب هدینش نونک
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؟ ولا -

؟ یدز نوریب مناخ منص هنوخ زا ؟ هدش یچ -

؟ دیدیمهف اجک زا امش -

؟ یتفرگن سامت نم اب لوا ارچ -

: داد باوج هتفر لیلحت و درک للعت یمک

! مدیشک تلا جخ -

نیا هک دشیم نآ زا عنام یزیچ . مدز گنچ میاهوم رد
فیرعت هک یزیچ . منک اهر شدوخ لا ح هب ار رتخد

یمن ؟ تیناسنا ؟ محرت . مدرک یمن ادیپ شیارب یقیقد
! مناد

لح هار کی اهنت دوشن نابایخ و هچوک رد هب رد هکنآ یارب
ارهاظ ... اما مدوبن نئمطم شا یتسرد دروم رد هک متشاد

! تسین یا هراچ

. نارهت مدرگیمرب بشما مراد نم -

...و دیشک لوط یمک داد یم تشحو یوب هک یتوکس
: تفگ یشعترم یادص اب کرتخد هک تسکش یتقو
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؟ اعقاو -

هانپ اهنت نم ادج راگنا هک مدیسر یم رواب نیا هب متشاد
! متسه شدیما و

هک ممدوخ . منک تلو طیارش نیا وت منوت یمن ... نیبب -
هار هی طقف . ینومب اجنوا یرب مگب مرادن غارس ور ییاج

. هنوم یم

: دیسرپ دیدرت اب

؟ یچ -

! نارهت یایب نم اب -
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! دوب هدش هکوش راگنا

: مداد همادا

هک تس هفاک باالی تیئوس هی مرادن . هنوخ اجنوا نم -
هک همتیئوس رانک مه یلا خ قاتا هی هسب . مدوخ هزادنا
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ینوت یم . مینک یم هدافتسا یرابنا ناونع هب شزا رتشیب
. مینکب یرکف هی هدنیآ هساو ات ینومب اجنوا

. داد یم ضغب نتسکش زا ربخ شیاه سفن متیر رییغت

! منونمم ! نیتسه یبوخ درم یلیخ امش ... شرایک اقآ -

فارتعا دیاب ! مدینش یم ار هلمج نیا هک دوب راب نیلوا
! تشاد یبوخ ساسحا منک

؟ یایم ینعی نیا -

: دش یطاق شا هیرگ و هدنخ

! مشاب هتشادن یا هگید ی هراچ منکرکف -

: مدش دنلب و متشاذگ یا هسام نیمز یور تسد

تسرفب نشیکول مارب یراد تن رگا سپ ... بخ یلیخ -
. تلا بند مایب

: دیشک باال ار شا ینیب کرتخد

. متسرف یم االن هشاب ... هشاب -

ینما یاج یکراپ . مسر یم هگید تعاس کی ات اتیاهن -
ال. عف . مایب ات نومب مک ادیپ
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روبجم سپ . دوب راگدنام اجنیا رگید زور دنچ باهش
. میدرگزاب سوبوتا اب میدوب

عمج ار میاه هلیسو و مدرک یکوا یتنرتنیا ار اه طیلب
. مدروآ

نارهت هب بشید راگن و دارآ هارمه هب هدسرم و یلنام
. دندوب هتشگزاب

مدرک یظفاحادخ دندوب ال یو رد هک عمج ی هدنام یقاب زا
. متفر ناتسرامیب هب و

رد نیمث ردام روطنیمه و نیمث و خرهاش ، شواچ
. دندوب ناتسرامیب

: دیسرپ دید مشود یور هک ار ما هلوک شواچ

؟ یدرگیمرب یراد -

یفیرعت شزور و لا ح . متخادنا خرهاش هب یهاگن
یم هتخلش ردقنا متشاد راب نیلوا یارب دیاش و تشادن

! شمدید

. هلب -DONYAIE
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؟ یچ اب -

. متفرگ طیلب -

... ور مچیئوس یاوخ یم -

: متخادنا باال ار مرس

. مرادن ور یگدننار لا ح ال صا هن -

. شاب تدوخ بقارم بخ .. یلیخ -

: متشادرب نیمث و خرهاش تمس یمدق

شوه هب و هشب بوخ زاین لا ح رتدوز هچره مراودیما -
. دایب

ناکت رس ناج یب ، زاب همین و راد فپ نامشچ نآ اب نیمث
. دز کلپ اهنت خرهاش و داد

شزیر ی هثج ندید مدناسر . هشیش تشپ هب ار مدوخ
. تخوس منامشچ و درک دب ار ملا ح هاگتسد و مد نآ ریز

ادخ تلا دع ؟ دنوش ینابرق اه هچب دیاب هشیمه ارچ
یم هانگ یب تادوجوم نیا زا ار ماقتنا ارچ ؟ تساجک

؟! دنریگ
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لر تنک هکنآ زا شیپ و دش تخس متروص الت ضع
مدرک یظفاحادخ هن ال وجع ، مهدب تسد زا ار متاساسحا

. مدش جراخ ناتسرامیب زا و

و مدز مدق هطوحم رد یمک مطلست نتفرگ سپ زاب یارب
، دوب مرظتنم اجنآ هیناه هک یناکم ات ، مدش هک مارآ

. متفرگ تسبرد

درک . سالم و داتسیا شیاهاپ یور دوز دید هک ارم
! تشادن ور هب گنر و دوب هتسخ و خرس شنامشچ

: متفگ و مداد خساپ ار شم سال

ماش میرب . متفرگ طیلب هگید مین و تعاس ود هساو -
. لا نیمرت تمس میتفیب هار میروخب

: داد ناکت رس

. هشاب -

هب کرتخد لا ح . میدرک ادیپ یلا وح نامه یا یدوف تسف
یم رس هب رهاظت رد لا ح نیا اب و دمآ یمن بوخ رظن

! درب

؟ یروخ یم یچ -
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: داد باوج نانک نم و نم

. مرادن لیم ال صا شتسار ... نم -

مدناخرچ : ونم یور ار مهاگن

. هشیمن هک ما یچیه -

. هبوخ -ساالد

. روخب یتسنوت ردقچ ره مریگ یم هرفن ود ازتیپ هی -

و دیلا م مه رب ار شکشخ یاه بل . دمآ یم بذعم رظن هب
. درک رکشت

. دوب نییاپ شرس تدم مامت و درک یمن مهاگن

تمحز هب مه ار نآ و ینورپپ یازتیپ زا هکت کی اهنت
هلا ن اب و دش عمج مه یوت شا هرهچ مک مک . دروخ

: دیسرپ

؟ تساجک یتشادهب سیورس -

: مدیسرپ مخا اب

؟ هدب تلا -ح
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: تفگ شیاه بل هب هدیبسچ یاه تشگنا تشپ زا

. هلب -

. پچ تمس ترس تشپ -

. دش رود و تساخرب تعرس هب

هب هریخ و مداد یمرچ یلدنص یتشپ هب ار ما هیکت
یساسحا میمصت نیا هب هنارگشنزرس همین هفصن یازتیپ

کی راب ریز ار مدوخ یتسد یتسد متشاد . مدرک رکف ما
یتقو ؟ تشاد یطبر هچ نم هب ال صا ! مدرب یم تیلوئسم
دیاب ارچ نم دندوب هدرک شیاهر شدوخ دزمان و ردارب
هک یطیارش رد مه نآ ؟! مدرک یم شریگرد ار مدوخ

! متشادن یباسح تسرد یگدنز هناخ

یم شرس رب هچ متفر یم و متشاذگ یم اجنیمه رگا
! دش یم هراوآ ؟ دمآ

اه تسد نایم ار مرس و متشاذگ زیم یور ار میاه جنرآ
مراک رگا یتح ! دیجنگ یمن نم مارم رد نیا . مدرشف
متسناوت یمن ، تسه هک دشاب زاس رسدرد و یگناوید

جمس و محازم محرت ساسحا نیا رب تنعل ! منک شیاهر
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! یتنعل
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نیمز راظتنا هظحل ره و دیشک یم نیمز یور ار شیاهاپ
! تفر یم شندروخ

: متخادنا شیوزاب ریز ار متسد

؟ یدز یم مرس هی میتفر یم دوبن رتهب -

: داد باوج فیعض

. مینومب اج سوبوتا زا مدیسرت -

: مدرک شتیاده اه یلدنص فرط هب

. یروخب مرخب هفوب زا یزیچ هی مرب نم نیشب ایب -

. داد ناکت رس

. متشگرب تک تیک ات ود اب و متفر هفوب تمس هب

. درک رکشت متسد زا الت کش یاه هتسب نتفرگ اب
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ناج مه الت کش ششوپ ندرک زاب یارب یتح شناتشگنا
! تشادن

. منک شزاب نم هدب ور نوا هداتفا . روجدب تراشف -

. دییامرفب مه امش . مشیم رتهب مروخب ور نیا -االن

. هشن دب تلا ح نیشام وت تقو هی روخب . مرادن لیم نم -

... شرایک اقآ -

؟ موه -

؟ ننک یم راکیچ نموه اب دینود یم امش -

: مداد ناکت هناش و دش قیمع اه تسد رود رد مهاگن

! یضاق هن هشیم روطچ زاین لا ح منودب هک مادخ هن نم -

، داین شوه هب ... هشب زیچ زاین ... هدرکن ییادخ رگا ... رگا -
؟ ننک یم مادعا ور نموه

: مدناخرچ شیوس هب ار مندرگ

! هشن روطنیا و دایب شوه هب مینک اعد هرتهب -

اهر ات دز یم لد لد کشا و دیزرل یم تشاد شا هناچ
DONYAIE

M
AM

NOE



میور هب هیرگ زا رت خلت یدنخبل هناقترس لا ح نیا اب . دوش
: تفگ و دز

هللا! اشنا -

! دوب ینابرق کی زاین لثم مه وا

؟ تهب هدزن گنز تدزمان -

. تخادنا باال رس و درک ثکم

؟! دوب هداد هلب یریقح مدآ نینچ هب روطچ

هقیقد جنپ و لهچ و ُهن هب هک ما یچم تعاس یاه هبرقع
: متفگ دندش کیدزن

. هتکرح تعاس مک مک . میرب وشاپ -

. دش هناور ملا بند هب فرح یب

. تشاد رارق رخآ فیدر اقیقد نامیاه یلدنص

و تشاد یزادنا طلغ رهاظ هک یمادنا تشرد درم هب
یهاگن مین دوب هدرک لا غشا ار نامرانک یکت یلدنص

: متفگ هیناه هب ور و متخادنا

با مراذب یرادن مز ال رگا هدب متفیک . نیشب هرجنپ رانک وت -
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ال.

نییاپ شا هناش زا ار هلوک نهپ یاهدنب و داد ناکت رس
. دیشک

اما دمآ یم رظن هب رتهب یمک الت کش ندروخ زا دعب
! هدش شدرس راگنا هک دوب هدش عمج شدوخ رد یروط

؟ هتدرس -

: درک عمج هنیس رد ار شناتسد

. هبوخ هک اوه ! هبیجع ... مک هی -

تهارمه مرگ سابل تدوخ . هراشف تفا رطاخب دیاش -
؟ تسین

: داد باوج فسات اب

. مدرواین یزیچ . هن -

و مدیشک نوریب ار ما یکشم ترش یئوس ما هلوک زا
: متفگ

شوپب . ور نیا ایب -

. هنکن درد نوتتسد -
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هبل تذل اب . دمآ ششوخ راگنا اما دوب گرزب یدایز شیارب
زا هک تفگ یشیخآ و دیشک مه یور ار تدش ییوس یاه

. دنامن ناهنپ میاه شوگ

. درک تکرح ریخات هقیقد هد اب سوبوتا

؟ شرایک اقآ -

؟ دز یمن میادص یروط کی

؟ هلب -

! نارهت مریم امش اب مراد اعقاو نم -

هیکت یلدنص یتشپ هب رس و مدز هنیس هب ار مناتسد
: مداد

! یراگنا -

. دیدرک نم قح رد ور فطل نیا امش هدشن مرواب زونه -
؟ هتخوس مارب نوتلد

. هرآ -

لباقریغ و یعونصم نیا زج یباوج ره مدرک ساسحا
و درکن بجعت ما ییوگ کر زا مه کرتخد ! تسا رواب
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: دیسرپ

؟ هشیم یچ -حاال

: متشاذگ مه یور کلپ

! منود یمن منم -

؟ دیا هتسخ -

! موهوا -

. روطنیمه منم -

. باوخب و نوباوخب ور تیلدنص یتشپ -

: درک همزمز و داد ماجنا ار راک نیمه

. منک ناربج زور هی منوتب مراودیما . نونمم هگید راب هی -

! متشادن یباوج

راولش بیج رد لیابوم هک دش یم مرگ تشاد میاه مشچ
. دیزرل منیج

مرس زا ار باوخ ششزرل اما موش شلا یخیب متساوخ
. مدرک یلا خ شمجح زا ار مبیج و متفگ یچن . دنارپ
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. دوب لزغ

؟ مناج -

؟ ییاجک ؟ یبوخ . شرایک -سالم

. مدرگیمرب مراد مهار وت -سالم.

؟ سوبوتا اب -

. هرآ -

؟ یداتفا هار یک -

. هتعاس مین هی -

. تمنیب یم ادرف ... بخ یلیخ -

ال. عف . مزیزع یکوا -

. ظفاحادخ -
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هتشذگ دادماب ود زا یمک تعاس میدیسر نارهت هب یتقو
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. دوب

ی هناخ سردآ ادتبا . تفرگ یسکات لا نیمرت زا شرایک
ار شا هفاک ی هرکرک تومیر و دیلک ات داد ار شتسود

. دریگب سپ

نارهت هب اپ هک دوب یراب نیلوا . متشاد یبیجع ساسحا
گرزب مروصت دح زا شیب یمک رهش نیا . متشاذگ یم

ینیب شیپ تاقافتا زا رپ ! فوخم مه یمک ... دیاش ...و دوب
نم هک دنچ ره ! دنیاشوخان دیاش ، دنیاشوخ دیاش و هدشن

! مشکن ار نشور یاهزور راظتنا ات مدوب دیماان یردقنآ

دوب رارق . مدرب یم ورف هلوک رد ار میاه نخان بارطضا اب
؟ دش یم رگم ؟! هفاک کی رد ؟ منک یگدنز شرایک اب

تسد نتفرگ زج یا هراچ منیب یم منک یم رکف هچ ره
ییاج رگید مدوخ رهش رد نم ! دوبن شرایک کمک

. مدوب هانپ یب و سک یب . متشادن

رظانم هب شهجوت . مدرک شهاگن و مدناخرچ ار مرس
یوب . متشاد نت رب زونه ار شترش ییوس . دوب نوریب

. دنازرل یم ار ملد و درک یم عطاس ار شرطع زا یفیعض
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یور نتشاذگ رس متساوخ یم هظحل نآ رد هک یزیچ اهنت
! ما هنیس ندرک کبس و دوب شا هناش

ب تخس مسفن ! دندوب هتشاذگ مبلق یور ار ایند مامت راگنا
. دمآ یم اال

هزرابم هسوسو نیا اب یتمحز هچ هب هک دناد یم ادخ
! مدش هریچ مناشورخ تاساسحا رب و مدرک

شرایک و تشاد هگن کیراب اتبسن یا هچوک رد یسکات
. دش هدایپ

هداتسیا رد بوچراهچ رد شرایک نس مه دیاش یرسپ
هب یهاگن مین و درپس شرایک هب ار دیلک و تومیر . دوب
و مداد ناکت رس شیارب نیشام لخاد زا . تخادنا نم

. متفرگ باوج روطنامه

. تشگرب نیشام هب دوز و درکن لطعم دایز شرایک

. دوب هار عبر کی هفاک ات اجنآ زا

هاگن ار اج همه ریحتم یتاظحل مدش شدراو یتقو
! تبثم ژی رنا زا ولمم و گرزب و ابیز ! دوب ابیز . مدرک

! تاگآ . مدیمهفن اما ار شمسا ینعم
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: تفگ و نم هب ور دیخرچ دوب رتولج هک شرایک

؟ هتا هنسرگ -

. میوگب مدیشک تلا جخ اما دوب ما هنسرگ

! هن ... ما -

: تفگ و درک مهاگن ین ال وط

؟ هتا هنسرگ ؟ مسرپب هگید راب هی . دایم مدب فراعت زا نم -

: مدرک همزمز و مداد ورف ار مناهد قازب

! هلب -

تسود تلما . منک اپ و تسد یزیچ هی ات نیشب سپ -
؟ یراد

: مداد ناکت رس دنت

؟ مروشب ور ماه تسد منوت یم اجک . نونمم هرآ -

. شینیب یم wc هدز ورب ریگب ور تتسار تسد -

و تشاذگ اهزیم زا یکی یور ار شا هلوک و تفگ ار نیا
. دش ناهنپ ناوخشیپ تشپ
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نیرت کیدزن تشپ . متشگزاب میاه تسد نتسش زا دعب
هفاک باذج نیازید رگید راب و متسشن هناخزپشآ هب زیم

. مدرک زادنارب ار

رکف هچ ! مشاب اجنیا نم هک دوب تخس شرواب مه زونه
! دش هچ و مدرک یم

ات رگم ؟ دمآ یم مرس رب هچ هانپرس و هیامرس نودب حاال
؟ منامب اجنیا متسناوت یم یک

ار ما یناشیپ و متشاذگ زیم یور ار متسار تسد جنرآ
دیاب . بسانم لغش کی لا بند متشگ یم دیاب . مداد ژ اسام

. مدرک یم زادنا سپ

؟ دیدج رهش ؟ دیدج یگدنز کی . تسا کانسرت زیچ همه
یناوج لوا نم ی هناوید و قمحا ردارب ؟ نموه نودب
معط . دنک جاودزا . دوش قشاع تسناوت یم . دوب شا
ندش لتاق یمدق کی رد حاال ...و دشچب ار یتخبشوخ

! دوب

ی هشیر اما دوبن هیجوت لباق نموه یاطخ هک دنچره و
کدرم نآ ! خرهاش هب تشگ یم رب الت کشم نیا مامت

! درک ناریو ار هداوناخ ود یگدنز فرش یب و نار سوه
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شسفن یگدنب اب و تفرگ نموه زا ار یگدنز روش وا
و دروشب یگدنز زا تسد هک دناسر ییاج هب ار مردارب

یارب نتفرگ سپ صاقت ینابرق ار هانگ یب کرتخد کی
! دنکب ، دوب هدش شقح رد هک یملظ

47_ تراپ #

دندز رپ مراکفا زیم یور ملباقم هبات یهام نتفرگ رارق اب
هناخراهچ ی هچراپ اب ار یریصح فرظ . مدرب باال رس و

رارق فرظ رانک مه دوب نان شلخاد هک دیفس و زمرق ی
. داد

زا ینیگنر تارذ هب ! مدوب هدیدن یلکش نیا تلما نونک ات
و گنر شوخ . مدرک هاگن شنورد یزبس و چراق و لفلف

. دوب وب

: تفگ و تسشن ملباقم

ما هنسرگ منم . مدرک تسرد نومتفج هزادنا . نک عورش -
. دوب
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: دوب هدش هگر ود میادص

. هشاب هزمشوخ دیاب . هنکن درد نوتتسد -

! دوب مه اعقاو و

نامدوخ هب یتقو و میتفرگ یرگید تشپ یکی ار اه همقل
! دش یلا خ فرظ هک میدمآ

: دیسرپ وا و مدرک رکشت رگید راب

؟ منک تسرد مزاب یاوخ یم ؟ یدش ریس -

: مداد ناکت نیفرط هب یرس

. مدش ریس . دوب یفاک هن -

مینیبب باال میرب مروشب ور نیا نک ربص . بخ یلیخ -
. هن ای درک شیراک هی ور قاتا هشیم

. هشاب -

تشپ . دوب رد هس اب ورهار کی لماش هفاک باالی ی هقبط
و یتشادهب سیورس یکی و دوب شرایک تیئوس یکی

. دوب هتفگ شرایک هک یقاتا یرگید

یراویدراهچ ، دوب هدرک هراشا مه ال بق هک روطنامه هتبلا
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ات تشاد تهابش یرابنا هب رتشیب یرتم هدزاود دیاش
. دوب هتفرگ کاخ و هدافتسا یب لیاسو زا هتشابنا ! قاتا

: تفگ و دز شرمک هب تسد شرایک

. هراد راک یلیخ اجنیا -

یارب مینک یلا خ ال عف ور شا هشوگ هی طقف . هرادن یبیع -
. هیفاک ندیباوخ

. میش راک هب تسد سپ یکوا -

ییاضف و میدنار رانک هب ار اه یلدنص و زیم مه کمک اب
درد هک دوب ماگنه نامه . دش زاب باوخ یارب اج ردق هب
هدش سوبوتا راوس یتقو زا تسرد هک ، ملد ریز یاه

تداع مراد هک مدیمهف و تفرگ تدش ، دش عورش میدوب
هب دپ هک مدیشیدنا نیا هب یتقو ...و موش یم هنایهام

! مدش هدز تشحو مرادن هارمه

مرس رب یکاخ هچ ! دوبن دنب ییاج هب متسد یبش همین
؟ متخیر یم

یترفاسم یوتپ کی شوپ کیمارس نیمز یور شرایک
: تفگ و تخادنا
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هک مزادنا یم ما هگید یوتپ هی مرادن . کشت هنافساتم -
. یشن تیذا

: مدرک لفق مه رد ار مناتشگنا بذعم

. نونمم هبوخ ما وتپ نیمه -

: تفگ و دروآ مه زادنا ور و شلا ب میارب

. هئورهار نیمه یاهتنا مداد تنوشن هک مه ییوشتسد -
؟ هلح . وگب یتشاد جایتحا یزیچ

؟ مدرک یم حرطم ار متساوخرد روطچ ایادخ ! هن هوا

یزور هنابش هناخوراد یکیدزن نیا شرایک اقآ ... مگیم -
؟ تسه

: دیسرپ و درک مهاگن دولا باوخ

؟ یاوخ یم یچ -

. مراد دیرخ ... هزیچ -

: دش عوضوم هجوتم عیرس یلیخ و درک زیر مشچ

؟ هیتشادهب دپ تدیرخ انایحا -
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راتخم دوخ منابز ! دنتخیر مرس رب شوج بآ راگنا
: دیبنج

! هن -

! دوب دییات کی عقاو رد " هن " نیا اما

: تفگ و درک توف ار شسفن شرایک

. مایم مرخ یم -

: مدیلا ن هنوگ سامتلا یتلا ح اب

. مریم مدوخ نم دیدب سردآ هکیدزن رگا -

! زوق باال زوق یشیم روگ و مگ تقو هی یریم هدرکن مز -ال
. مدرگیمرب دوز

! دماین باال ندرک رکشت یارب تلا جخ زا میادص

ییاج انایحا ات مداتسیا اپرس شتشگرب و تفر تدم مامت
. منکن فیثک ار

مه درد رمک و هجیگرس ما ینیب شیپ قبط هتفر هتفر
. دش هفاضا

! ایوگ تس یسناشدب رود ، رود
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یتنعل درد نیا ندیسر رس یارب مه تیعقوم نیا زا رتدب
؟! دوب نکمم

. دیشکن لوط رتشیب تعاس مین شتشگرب و تفر
نازیوآ شناتشگنا زا هک یکشم نولیان زا مشچ نیگمرش

: متفگ هتسهآ و مدیدزد دوب

. دیداتفا تمحز هب ماوخ یم ترذعم . هنکن درد نوتتسد -

هتبلا . هنم تیئوس وت مومح . ورب مومح یرب همز ال هگا -

! تخوس یم تشاد متروص

. ریخب نوتبش . نونمم . تسین یجایتحا ال عف هن هن -

دوب یگدولا باوخ و یگتسخ زا یشان راگنا هک یقلخدب اب
. تفر و داد ناکت رس
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رد و مدرک ضوع ار میاه سابل ، متشگرب هک سیورس زا
. مدیشک زارد باوختخر
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، مدرک یم رکف رتشیب دوب هداتفا هک یقافتا هب هچ ره
یتشادهب دپ نم یارب شرایک ! دشیم رت تخس شمضه

نم هک دروآ رد یا هلئسم زا رس وا ! ایادخ ! دوب هدیرخ
تبحص مناتسود اب یتح شا هرابرد مدش یم بذعم

! منک

اجنیا . مدرشف و متشاذگ منامشچ یور ار متسد کی
یم باوخ مراد دنکن . دشاب یعقاو تسناوت یمن مندوب

؟ منیب

منت رب ار شترش ییوس . دروآ نارهت هب شدوخ اب ارم
. تخادنا باوختخر میارب . تخپ تلما . درک

رد تشاد هک ییایور ! دشاب ایور کی هیبش تسناوت یم
! تفرگ یم لکش سوباک کی لد

یاه نتفگ مراد تتسود دای . مداتفا نادزی دای رایتخا یب
خساپ یارب نم هک یرامش تشگنا یاه هسوب و شچوپ
متشاد لا یخ و مدرک یم لمع نیگمرش و یشان شنداد
انب ملد رد هک یا همین هفصن تبحم و شقشع اب وا

! دربب مرطاخ زا ار شرایک قشع دای دناوت یم هتشاذگ

یب یدایز نم . تفر ورف ما هقیقش یاهوم البالی کشا

DONYAIE
M

AM
NOE



هک ؟ هدروخ کرت و تسس هاگ هیکت کی وا ای مدوب شزرا
؟ دز منیمز تحار روطنآ

*

نیلوا . مدش رایشه ما هنوگ یور یتبوطر ساسحا اب
لزغ تروص ، تسب شقن میاه کلپ باق رد هک یریوصت

. دوب

: مدیسوب رگید راب

! تفر رس ما هلصوح ! هگید وش رادیب -

. مدرک هقلح شرمک رود ار مناتسد و متسب مشچ هرابود

مه ار وا هک مدوب هتسخ یردق هب زونه دمآ یتقو حبص
! دباوخب مرانک مدرک راداو

: دوب رادشخ میادص

. متشاد باوخ دوبمک -

شزاون ار میاهوم و دنام مشوغآ رد نوکسم یتاظحل
. درک

؟ دشن رتهب زاین لا -ح
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هاگن هرجنپ تشپ یباتفآ نامسآ هب ، شیاهوم باالی زا
: مدرک

. دوب هدرکن یرییغت هک مدموا یم متشاد نم یتقو ات -

: درک همزمز و دیشک ممشچ یاپ ار شتسش تشگنا

. مک هی یدش رغ -ال

! دوب یدب یاهزور -

؟ نادنز نتخادنا ور هرسپ -

ریت میاه هقیقش یرانک قاتا رد هیناه روضح یروآدای اب
؟ دوب هدش رادیب ایآ ! دیشک

. هرآ -

: تفگ ثحب ندرک ضوع یارب و تفرگ یسفن

؟ ینک یم زاب رترید ور هفاک زورما -

: مداد مندب هب یسوق و شک

زونه . مداد ربخ مه ایدرب هب . رصع هساو هنومب هگید هرآ -
! ملسک یلیخ
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نوریب میرب . یشب لا حرس ریگب شود هی ورب یاوخ یم -
. مینزب یخرچ هی

متسناد یمن . متسشن و مدرک ادج تخت زا ار ما هنت باال
تقوچیه نم . مهدب حیضوت هیناه ی هرابرد دیاب روطچ

! مدوبن دلب ینیچ همدقم

. تساجنیا یکی ... شتسار -

: تسشن شا یناشیپ رب یمخا

؟ یک ؟ هیچ تروظنم ؟ اجنیا -

. هقاتا یکی نوا وت . هرادیارس نومه ... نموه رهاوخ -

: تفر یداشگ هب ور شنامشچ

؟ یگیم یراد یچ -

. دز شیتآ ور نوش هنوخ . دوب هدش هنووید خرهاش -
بش دیاب شمدروآ یمن . اجنوا تشادن ور یسک هرتخد

. دیباوخ یم نوبایخ وت

. دزن یفرح و درک میاشامت هدز تفگش روطنامه

: متفگ و متفرگ میاه تسد نایم ار شتسد کی
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شمرایب هکنیا زج دوبن یا هراچ . منک شلو متسنوتن -
. نارهت

؟ هنک شکمک دوبن هگید سکچیه ؟ وت ارچ -

ور ردارب هی نومه ! لزغ سکچیه اعقاو ! سکچیه -
. نادنز داتفا منوا هک تشاد

؟ یچ هک هرخ باال ؟ هنومب اجنیا یک ات هرارق بخ ... بخ -

باوج و ما هدیشک ما هتخیر مه رد یاهوم رد هجنپ
: مداد

شارب ملد طقف نم . منود یمن یچیه ال عف . منود یمن -
. مدرکن رکف یزیچ هب هگید و شمدروآ . تخوس

؟ هیلغب قاتا وت ینعی -االن

. هرآ -

شیپ اجنیا بش ره و زور ره مولعمان تدم ات هرارق -و
؟ هشاب وت

لزغ قاذم هب نادنچ ارجام تمسق نیا هک دوب صخشم
! تشاد قح هتبلا بخ هک . هدماین شوخ
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اجنوا متسرفب هک مرادن ور ییاج ! تسین یا هراچ -
. هنومب

: داد ناکت رس و تشاذگ مه یور کلپ

! هشن رسدرد تارب مراودیما طقف ! مگب یچ منود یمن -

تسناوت یم یرسدرد اهنت و رازآ یب ی هچبرتخد نآ
! مدوبن نئمطم ؟ دشاب هتشاد میارب
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. مدیبوک رد هب مارآ ی هبرض ود و مداتسیا قاتا رد تشپ

: دمآ یم باال تمحز هب راگنا شا یمخز یادص

؟ هلب -

؟ یرادیب -

شبهتلم و خرس مشچ . دش زاب میور هب رد دعب یتاظحل
؟ هدرک هیرگ ار بش مامت . دز یم قوذ یوت روجدب
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. ریخب حبص -سالم.

: مدرب ورف مراولش بیج رد ار متسد

! ریخب ترهظ و سالم کیلع -

: دنارذگ رظن زا ار ما هدامآ پیت

؟ دینک زاب ور هفاک دیاوخ یم -

یتساوخ . مدرگرب یک منود یمن . نوریب مریم مراد هن -
یتشاد یراک . تسه یچ همه نییاپ ورب یروخب یزیچ

. نزب گنز مه

هنشاپ قت قت یادص هظحل نامه و دوشگ نخس هب بل
هب . درک وا فوطعم نم زا ار شساوح لزغ شفک یاه
کمدرم . داتسیا رت فاص و داد بقع ار شیاه هناش هاگان

. درک سالم سرت اب . دوب هدش داشگ یمک شیاه

و درک شزادنارب فاطعنا زا یلا خ یهاگن و مخا اب لزغ
زا ار هیناه ات داد یم تلهم شاک . تفگ شخساپ

. منک علطم شروضح

: مدرک یفرعم هب عورش هارکا اب و مدناراخ ار ما یناشیپ
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تسام  . نومهم تدم هی ... همناخ هیناه نوشیا -

لا بند لزغ رمک تشپ ات ار متسد تکرح هیناه نامشچ
. داد ورف ار شناهد بآ و درک

. متسود زیزع لزغ مه نوشیا -

زارد لزغ فرط هب ار شکچوک تسد عیرس یلیخ هیناه
شتروص یاضعا زا مادکچیه اب یناوخمه شدنخبل . درک

! تشادن

. متخبشوخ یلیخ -

. داد ناکت شیارب یرس اهنت و درشف ار شتسد لزغ
. هدش بذعم لزغ درس دروخرب نیا زا هیناه دوب صخشم

مهاوخ نوتمحازم هک ییاهزور نیا تباب ماوخ یم رذع -
اقآ و متشادن ور یسک نارهت نم شتسار . مناخ لزغ دوب

. نداد مهب ور قاتا نیا مقح رد ندرک فطل شرایک

: تفگ هاتوک لزغ

. منک یم شهاوخ -

! تخیر یم قرع تشاد اال متحا و دوب هدش زمرق کرتخد
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: مدیسرپ و مدرک فاص ولگ

؟ یرادن یراک ال عف -

: تخادنا باال ار شرس

. نوترادهگنادخ . تم سال هب هن -

یوت شیاه مخا زونه . میدش جراخ هفاک زا لزغ هارمه
. دوب مه

؟ میرب اجک -

. هرادن قرف منود یمن -

؟ دنبرد مرب -

. ورب -

: متشاذگ هدند یور متسد ریز و متفرگ ار شتسد

؟ هیچ -

. تسین یزیچ -

شلا یخیب ای یدرک یم شکمک . نم یاج راذب ور تدوخ -
؟ یدش یم
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: دیوج یم ار شا یکشرز یاه بل

؟ یدید ور شهاگن -

؟ هاگن مودک -

! دش هکوش وت رانک نم ندید زا -

. دیسرت تشادن ربخ تندوب زا بخ ؟ هیچ تروظنم -

! ایک مگیم یچ مراد یمهف یم -

: مدیشک مه یوت هرهچ

، تشاد دزمان هرتخد . لزغ وشن اه ثحب نیا دراو افطل -
! شیپ تقو دنچ هشاب شیسورع دوب رارق

یم یلو مراد تسود ور وت االن منم ؟ هراد یطبر هچ -
! منک جاودزا هگید یکی اب مرب منوت

یم هرتخد لد و رکف وت یچ هرادن یتیمها نم یارب -
! نیمه منک شکمک متساوخ طقف نم . هرذگ

یم ادیپ بحاص ات دص ادرف سپ دایب شرس یی بال هگا -
؟ یدرک رکف اه نیا هب ! هنک

وت شردام ردپ ! هرادن ور یسک هدشن ترواب هکنیا لثم -
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هلزلز وت مه انوا یاه هداوناخ . ندش توف فداصت هی
! تساهنت . رابدور

گر وهی و همهفب نوا ؟ درک شلو یروجچ شدزمان -
؟ یچ نوریب هنزب شتریغ

یتقو . ور یچ همه ندز مهب ششاداد ی هفاضا طلغ رس -
شابن نارگن ! دز شسپ امسر هرسپ هرب تشادن ور ییاج

. دایمن شیپ یلکشم

؟ مشاب تحاران هفاک وت شندنوم زا هک یدیم قح مهب -

شمدروآ مدوخ اب و مدرک لوبق هک حاال یلو ... مدیم قح -
. ادخ ناما هب منک شلو منوت یمن نارهت

: تفگ و درک دازآ ادص و رس رپ ار شسفن

هک تدم نیا دعب ماوخ یمن ! لا یخیب ال عف . بخ یلیخ -
. مینک ثحب هراب نیا رد میدید ور هگیدمه

! مقفاوم -

یرتشم لزغ اب اه تقو یلیخ هک دنبرد رد یناروتسر هب
. میتفر میدوب شا
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اقآ "سالم دمآ یمایپ هیناه بناج زا راهن ندروخ نیح
؟" منک هدافتسا نوتمامح زا منوت یم نم شرایک

. مدرک رکف یمک
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رطاخ هب هک مه ییاج ات و مدرکن لفق هک ار تیئوس رد
. دوبن اپ و تسد ریز یصخش ی هلیسو متشاد

" هرآ " مدرک پیات

؟ ایک -

؟ هلب -

؟ هیچ ناریا زا جراخ یگدنز دروم رد ترظن -

: مدرب ورف هدرورپ نوتیز فرظ رد ار ملا گنچ

؟ روطچ -

. منودب ماوخ یم یروطنیمه -
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. مروخب رونوا یگدنز درد هب منکن رکف -

؟ ارچ -

نیا هک منک یم رکف ییاج هب یتقو مگب رگا . منود یمن -
یم ملد هشابن کیفارت و باصعا یب مدرم و مد و دود

؟ تس هرخسم هریگ

: داتفا هدنخ هب

. منک یم رکف نوشهب منم شتسار هن -

هشاب رتهب تاهج یلیخ زا طیارش اجنوا دیاش منود یم -
نوشسنج زا هک منک یگدنز یمدرم نیب منوت یمن یلو

یمن صصخت و سرد لا بند هگید هک ینم یارب . متسین
. هرادن هدیاف ترجاهم مه مرب ماوخ

: داد ناکت رس

. یگ یم یچ ممهف یم -

؟ یدیسرپ ور نیا دش یچ -

هرب شجاودزا دعب هتفرگ میمصت هلا زغ ... شتسار -
. ماه همع شیپ .. اداناک
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؟ هنک یم جاودزا هراد -

. دایز لا متحا -

: تفر ورف مه رد میاه مخا

؟ یچ وت سپ -

دنباپ مرادن تسود هشدوخ . ی هدنیآ و یگدنز لا بند نوا -
. مدرکن یتفلا خم نیمه هساو هشب نم

: مدیسرپ و مدرک ثکم

؟ ینک یم رکف نتفر هب ماوت -

! مریمن ییاج وت نودب اعطق یلو . منک یم رکف همولعم -

هک ناشردام زج رهاوخ ود نیا . مدز دنخبل شیور هب
یسک ناریا رد ، تشاد ار شدوخ یگدنز و هدرک جاودزا

دش ! یم اهنت امسر وا تفر یم هلا زغ رگا . دنتشادن ار

*

. دوب یثنخ لیاسو گنر . مدناخرچ شتیئوس رد ار مهاگن
هپاناک کی . تشاد رارق سارت هب کیدزن هرفن ود تخت کی

زا یا هسفق هک ینویزیولت لباقم دننام لا روج و عمج ی
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. دوب بصن شی باال ید یو ید و ملیف

نازیوآ ظفاح رعش زا یسیون شوخ یولبات کی راوید هب
" ار ادخ دالن بحاص متسد ز دور یم لد " دوب

یزرپ و گرزب ی هچیلا ق ار فک تکراپ زا ییاه تمسق
. دناشوپ یم

تمس مه هلیسو زا لیمکت اما کچوک یا هناخزپشآ
. تشاد رارق تیئوس یاهتنا و تسار

ار دمآ و تفر رپ و غولش نابایخ و متشاذگ سارت هب اپ
نم ایآ ! تشاد قرف ام رهش اب نارهت ردقچ . مدرک اشامت
یم اهر ار متسد شرایک رگا ؟ مدروآ یم ماود اجنیا

دیاش . تشادن ملا بق رد یا هفیظو هک وا ؟ دشیم هچ ... درک
مرس رب هچ تقونآ . ورب تفگ یم و دشیم هتسخ یزور

؟! دمآ یم

و ابیز . دوب ابیز شرتخد تسود . مدرک زاب ار غاد بآ
باال! و دق شوخ

یم رظن هب یعیبط بخ ! دوبن هناتسود نم هب اما شهاگن
یم ناشن شنکاو یتیعقوم نینچ هب تبسن ینز ره . دمآ
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! رگید تشاد امتح ؟ تشاد شتسود شرایک . دهد

یارب ار ییاج مناوتب هک دوب متسد لوپ یردقنآ شاک
صا . تیئوس نیمه هب هیبش ییاج ال ثم . منک هراجا مدوخ

یم هراجا هناخ نم لا س و نس رد اهنت یرتخد هب ال
! یتحار هب منک یمن نامگ ؟ دنداد

هدننک مرن . مدناخرچ مشچ اهوپماش نایم و مدیشک یهآ
رد یراخ لثم ، هدش گنر یاهوم صوصخم یجراخ ی

! تفر ورف ممشچ

. مداد تروق ار مضغب

نادزی گرزب ردام رگا ! شکب تلا جخ ! نک عمج ور تدوخ -
؟ یرادرب تسد یاوخ یم یک ! یدوب شنز االن دوب هدرمن

. متشادرب ار وم یوپماش و مدز سپ ار کشا

دوز . منامب مامح رد دایز متساوخ یمن مطیارش رطاخب
ماگنه و مدروآ سناش هک یا هلوح اب و متسش ار مدوخ

. مدرک کشخ ار مندب مداد اج ما هلوک رد هناخ زا رارف

مک و مدوب دولا باوخ . دوب هدنام مندب رد یگتسخ زونه
هب هک دش تلع رب دیزم مه هرود نیا صوصخم ینوخ
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یمک ات مدرگزاب تشاد صاصتخا نم هب ال عف هک یقاتا
. منک تحارتسا

زا مدوب هتسش مامح رد هک ار ییاهریز سابل مدش روبجم
. دنوش کشخ ات منک نازیوآ هتسکش هیاپ یلدنص

کی و یتحار تسد کی زج . مداتفا مه دیرخ رکف هب
. متشادن ندیشوپ یارب یزیچ نوریب سابل تسد

شرایک نتفر زا دعب . مدیشک زارد باوختخر رد قمر یب
چیودناس مدوخ یارب تگاب نان و نوبما ژ اب هناخزپشآ رد

یم و دشیمن ما هنسرگ ال عف سپ . مدروخ و مدرک تسرد
یفاصنا یب یایند زا و مباوخب بورغ ماگنه ات متسناوت

! منک رارف دیشک یم ار مراظتنا نوریب نآ هک
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ییاور نامرف نامسآ رب تشاد بش مدرک زاب مشچ یتقو
. درک یم

نشور ار پم ال . مدید یمن زیچ چیه قاتا یکیرات رد
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. دز ار ممشچ گنر یباتهم رون یا هظحل یارب و مدرک

هک ملیابوم هب تعاس ندرک کچ یارب و مدز کلپ راب دنچ
. دوب مین و شش . مدرب هانپ دوب ژ راش رد

یم نییاپ ی هقبط رد همهمه زا یا هفخ و گنگ یاهادص
؟ دندوب هدرک زاب ار هفاک . مدینش

و تسد هب یبآ ات متفر سیورس هب زیچ ره زا لبق
ریت میاه هقیقش . موش جراخ یگنم نیا زا و منزب متروص

! دیشک یم

ماجنا یارب یراک . دوب هدیاف یب ندرک فلت تقو قاتا رد
ساسحا غولش و کچوک یاضف نآ رد و متشادن نداد

. مدرک یم یگفخ

دوب یروط هفاک ی هشقن . متفر نییاپ ار اه هلپ دیدرت اب
هک یرد اهنت و دروخ یم ورهار کی هب ، اه هلپ نییاپ هک

. دش یم زاب هناخزپشآ هب ، تشاد رارق اجنآ

شرایک اهنت . مدیشک هناخزپشآ لخاد یکرس ، شزاب زرد زا
ریمخ و داوم یور ار ازتیپ رینپ تشاد هک دوب مسردید رد

. تخیر یم
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: مدز شیادص هتسهآ و مدرشف مه یور بل

! شرایک اقآ -

. درک مهاگن و دیخرچ

-سالم.

: داد باوج

. یدوب باوخ منومگ سالم. کیلع -

: مداد ناکت رس

؟ تسه نداد ماجنا یارب اجنیا یراک ... ممآ . هلب -

؟ ینکب ینوت یم راکیچ -

: مدرک هناخزپشآ دراو رد نایم زا مرس لا بند هب ار مندب

. مریگ یم دای دوز ور یچ همه نم -

: تخادنا باال وربَا

تاشرافس ینوت یم . تسین اه هچب زا یکی زورما اقافتا -
؟ یربب ور

! متفرگ سرتسا ارچ مناد یمن
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! هلب -

! دوبن مکحم تا هلب -

. مدرک اَدا ار هلب رت عطاق یمک رابنیا

؟ تسین تتخس ندرک راک االن تطیارش اب -

: مدرک همزمز هدز تلا جخ و درک غاد مرس شا هراشا زا

. دوب هتفر رس ما هلصوح . تسین یلکشم هن -

و مداد شم سال . دمآ هناخزپشآ هب انشآ رسپ هظحل نامه
. داد ناکت رس میارب وا

تومیر نتفرگ یارب شرایک هتشذگ بش هک دوب ینامه
. تفر شلا بند هب هرکرک

: تفگ شرایک

راک ناراب یاج هیناه . قودنص تشپ نیشب ورب وت ایدرب -
. بشما هنک یم

: تفرگ نم زا ار شهاگن ایدرب

. هشاب -
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رد هس گال الت کش هس داد متسد هک یشرافس نیلوا
. دوب ینیس

: تفگ

؟ یکوا ! هنامرتحم و زاب یور اب . ود زیم ربب ور نیا -

بارطضا زا هک یناجیه اب و متفرگ شتسد زا ار ینیس
: مداد باوج تفرگ یم تاشن

. مشچ -

. نیرفآ -

هچاپتسد یا هظحل شباذج و هنادرم نتفگ نیرفآ زا
رود شنامشچ زا هک دیزرل متسد نایم ینیس و مدش

: دنامن

! یزاسن یدموا -

! دیشخبب -

. ورب -

لا تنام یتناس و ناوج رتخد هس . متشگ ود زیم لا بند
دندیدنخ . یم و دنتفگ یم هناشوخرس هک دندوب
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سامت هرابود . مدش ریگلد و مداتفا هناگی و زانورس دای
یارب . دش گنت ناشیارب ملد دوب . هدنام باوج یب ناشیاه
یاه تنطیش یارب . میتشاد مه رانک هک یشوخ تاقوا

راک یارب . ناماه ندرک یط یلا یخیب و کچوک
هک ینامز یارب . نامندرک یحارط و یطایخ ... نامندرک
رسپ کی هب ما هدیچیپ ساسحا فشک ما هغدغد مامت

. دوب هعونمم

و مدیچ زیم یور یعونصم یدنخبل اب ار اه هس گال
. متشگرب

: دیسرپ یم شرایک

؟ دوبن هک تخس -

: مدرک یفخم شیاه شوگ زا ار مضغب

. مدرک مه نیا زا رت تخس یاهراک نم هن -

. ُهن زیم ربب مه ور نیا سپ ایب -

همه نآ ندید اب . کیک سی ال سا کی و دوب یاچ ناجنف ود
. دش یم کیرحت مدآ یاهتشا گنراگنر یاه یکاروخ

. مدرب مه ار و.... مجنپ و مراهچ و موس ینیس
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تقوم یشومارف راچد . مدرک یمن ساسحا ار نامز رذگ
متسه . یا ینارحب تیعضو هچ رد هک مدرب دای زا و مدش

یاه هفایق و پیت اب ییاه مدآ ! درک یم دادیب اجنیا عونت
راگنا هک یا هوهق یوب . دندمآ یم و دنتفر یم توافتم

یم ار شندرک ناحتما روجدب ملد و دوب شرایک یاضما
ندش هدیشک و کیزوم مارآ یادص ! دوب روآ رکس تساوخ
یرتشم باصعا تشاد ایوگ هک نولویو یاهرات یور هشرآ

! درک یم شزاون ار اه

هیبشت یتشهب هب متسناوت یم ار اه نیا ی همه و همه
! دوب شیادخ شرایک هک منک

! متسه شنامهم یک ات متسناد یمن هک یتشهب
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مهاوخن ششومارف زگره اعطق هک یزور . دوب یصاخ زور
هدش عورش زاین ندمآ شوه هب ربخ اب هک یزور . درک

! دوب
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و جیگ و مدش رادیب باوخ زا هک دوب باهش سامت اب
: مداد باوج گنم

؟ ولا -

... ایک -

؟ موه -

! هدب هد مژ ایک -

ژ اسام ار منیگنس یاه کلپ و مدش اجباج تخت یور یمک
: مداد

؟ هدش یچ -

! دموا شوه هب زاین -

باهش ربخ مضه یارب و دوب رایشه همین زونه مزغم
! درک فرصم یدایز نامز

؟ یدش یچ ؟ یوا -

؟ یتفگ یچ -

: داد باوج DONYAIEهناشوخرس
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. شیپ تعاس کی دموا شوه هب زاین مگیم -

: متفگ رتاسر ییادص اب و دیود منت هب ناج

؟ باهش یگیم یدج -

. هدموا شوه هب مگیم . یدج مشاداد هرآ -

: متسب مشچ و مدرک دازآ یسفن

؟ هروطچ شا یمومع لا ح ! ترکش ایادخ فوا -

صخشم یزیچ اهرتکد ننک یم شا هنیاعم نراد ال عف -
! اجنیا هربخ هچ ینود یمن . تسین

: متسشن و مدش زیخمین

منک یم یعس ! مدینش میگدنز وت هک دوب یربخ نیرتهب -
. منزب رس هی مایب

. یتفیب هار یتساوخ تقو ره هدب ربخ هشاب -

ال. عف تمنیب یم . یکوا -

ال. عف -

. متخادنا کشت یور مرانک ار لیابوم ، دش متخ هک طابترا
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مگ مدنابسچ متروص هب هک ییاه تسد تشپ مدنخبل
. دش

دراو نتفرگ شود یارب متساخرب تخت یور زا ژی رنا اب
. مدش سیورس

! هدش هدیمد منت رد هزات یحور مدرک یم ساسحا

و یگدولا باوخ تارثا نیرخآ هعبر کی شود زا دعب
. دش هتسش منت زا مه تلا سک

. مدرک کشخ راوشس اب ار میاهوم و مدیشوپ سابل

. دوب عبر و تفه تعاس

یتقو مدید ار هیناه ، مدش جراخ تیئوس زا هک ینامزمه
. دمآ نوریب قاتا زا ناروخ ولتولت و زاب همین یاه مشچ اب

: دیرپ شرس زا باوخ راگنا و داتسیا خیس نم ندید اب

. ریخب حبص -سالم.

هدرک فپ ی هرهچ . مداد اج راولش بیج رد ار متسد کی
! دوب کمناب شا

خ ور قاتا نیا نایب هرارق زورما . ریخب ماوت حبص -سالم
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. ننک یلا

: تفرگ نادند هب ار شبل

. دیداتفا تمحز هب اهارجام نیا رس دیشخبب -

! دیآ یم مدب فراعت زا دح هچ ات هک دمهفب زور کی شاک

. تسین یتمحز -

؟ کمک نییاپ مایب نم -

: متفگ و مدرک شهاگن لماتم یمک

. هرتهب یراکیب زا . ایب یلو تسه مه ناراب زورما -

: داد ناکت رس

بسانم . راک هی لا بند مدرگب ماوخیم هتبلا . نونمم -
. هشب ادیپ مراودیما

مه نآ و لا س و نس نیا اب یرتخد یارب بئاصم نیا
یریصقت و تلا خد هداتفا تاقافتا زا مادکچیه رد یتقو

! دوب هناملا ظ هتشادن

نیسحت تیصخش ! دشاب یوق ردقنا مدرک یمن رکف
طیارش هکلب دمآ یمن رد اپ زا اهنت هن هک تشاد یزیگنارب
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یم ! دشاب لغش لا بند تساوخ یم و دوب هتفریذپ ار
. دهد همادا ار یگدنز تساوخ

شدوخ یاپ یور هدوب روبجم هشیمه هکنیا رظن هب
و دروایب شراب هدرورپزان ات هتشادن ار یسک ، دتسیاب

ار یا هیحور نینچ ، هدوب شدوخ یاپ شتیلوئسم هشیمه
! هتخاس وا زا

زاب لبق ایب نزب بآ ور تتروص و تسد ورب ! هشیم امتح -
بوخ ربخ هی هزات . یروخب هنوحبص همقل هی هفاک ندش

. مراد تارب مه

: دش کیراب یمک یواکجنک زا شیاه مشچ

؟ یربخ هچ -

. هدموا شوه هب زاین -

و مط ال تم ییاه کمدرم و زاب همین ییاه بل اب . دش تام
ود شنامشچ . دیزرل شبل ...و درک میاشامت نانز ود ود

: داتفا هیرگ هب و دش کشا ی هچایرد

؟ شرایک اقآ دیگ یم تسار -

: متفگ و مدز دنخبل . دوب یعیبط مرظن هب ششنکاو
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. مدینش ور شربخ هزات منم . هرآ -

: دنابسچ شیاهبل هب ار شتسار تسد

مرواب . مدرک زاین و رذن ردقچ ! ترکش ایادخ ... ایادخ یاو -
! هشیمن

: مدیبوک شا هناش هب هناتسود

! دینش ور تادص ادخ هک ینیب یم -

: دیشک باال ینیب

! ترکش ... ترکش ایادخ ! ملا حشوخ ردقچ مگب منوت یمن -

شکانمن یاه مژه و درک رارکت بل ریز اهراب ار ترابع نیا
. تشاذگ مه رب ار

نم . یشاب لا حشوخ دیاب االن هیفاک هیرگ هگید بخ -
. ایب دوز ماوت نییاپ مریم

: داد ناکت رس و درک کاپ ار شتروص دنت دنت

! دیشاب ربخ شوخ هشیمه اال شیا . امتح هلب ... هلب -DONYAIE
M

AM
NOE
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. دمآ نییاپ هتسش ور و تسد نم زا دعب هقیقد هد

: متفگ و مدرک هراشا ِهب یابرم و رینپ و فورظ هب

. روخب هنوحبص ایب -

. نونمم -

. تسشن یلدنص یور و

. مزیرب یاچ ات متفر ندروخ لق لا ح رد یرتک فرط هب

؟ لا مش دیریم امش -

. مدرگرب هزور کی مرب ادرف دیاش -

: تفگ نانک نم و نم

؟ مایب منم هشیم -

. مدرک شهاگن و مدیخرچ

؟ ینک راکیچ یایب -

: دش دوب شتسد رد هک یتست نان اب یزاب لوغشم
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. مردام ردپ کاخ رس مرب ماوخ یم -

یور ار یرتک ریش و مدرشف مه یور بل . مدرک تشپ
. مدرک زاب ناجنف

. یرادن ندنوم یاج . تسین مهارف تندموا طیارش -االن

. متسود ی هنوخ مرب منوت یم هشاب هزور کی رگا -

مدرک اهر هک یسفن اب و مداد رارق شلباقم ار یاچ ناجنف
: متفگ

! بخ یلیخ -

یزیچ نتفگ رس راگنا . دوب ریگرد شنهذ زونه . درک رکشت
! تشاد دیدرت

یم نشور ار زاس وسرپسا متشاد یتقو و مدنام رظتنم
: دیسرپ و تسکش شنابز لفق هرخ باال مدرک

؟ داد ور زاین ندموا شوه هب ربخ امش هب یک -

. باهش -

: داد ورف ار شناهد بآ . دندش رارق یب شیاه کمدرم

؟ نتفگن یزیچ نموه دروم رد -
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، مدوب هداد تنیباک ی هبل هب ار مرمک ی هیکت هک روطنامه
: متفگ و مدرک در پچ یاپ یور زا ار متسار یاپ

تیاضر نیمث و خرهاش هصخشم هک یزیچ یلو ... هن -
! ندیمن

: دنابنج رس دیدزد هک یهاگن اب

.... یلو ! منودیم -

؟ یچ یلو -

: دز کلپ دنت دنت

؟ هشیمن تازاجم نوا ؟ یچ امش ردارب -

یتسد شیپ هک اریز منزب یفرح شباوج رد متسناوتن
: درک

تباب نموه هب دصرد کی یتح ماوخ یم دینکن رکف -
یم طقف هن ! مرایب هناهب و منک هیجوت ای مدب قح شراک

ارجام نیا وت نموه هزادنا مه خرهاش اقآ مگب ماوخ
؟ یچ نوا سپ ! هرصقم ، هراکهانگ

: مدرک همزمز مارآ و مدز هنیس هب ار مناتسد
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هنکمم و هدوب گرم یمدق کی زور دنچ شا هچب هکنیا -
مه زونه ! تسین یمک تازاجم هشن قباس مدآ نوا هگید
و هنیاعم دیاب ! هدیسر بیسآ شهب ردقچ هدشن مولعم

. هشب شیامزآ

! شدوخ هن دش تازاجم شا هچب -

درد ات هشک یم باذع رتشیب شا هچب درد زا مدا -
دوخ ردارب هب میرب دیاب مه ور نیا هک دنچ ره ! شدوخ
هلا س شش جنپ رتخد هی زا ور شماقتنا هک میگب امش

! تفرگ

و داتفا نییاپ شرس . درک توکس و دروخ نیچ شا هناچ
. تخود مشچ ناجنف هب

زا ار ندرک ثحب رتشیب تصرف ناراب و ایدرب ندیسررس
. تفرگ ام

سال دوز و درک شهاگن بجعتم یمک هیناه ندید اب ناراب
. دوب هتفگن یزیچ وا ی هرابرد ایدرب راگنا . داد م

هب دوب هدش خرس ضغب راشف زا هک ار شیاه مشچ هیناه
. تفگ خساپ ار شم سال تمی مال اب و تخود وا
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: مداد حیضوت

. نتسه نومهم اجنیا یتدم هی مناخ هیناه -

یلوضف و لا وس شنامشچ رد اما داد ناکت رس دنت ناراب
! دز یم جوم ناما یب یاه

. نتسه ایدرب رهاوخ ناج ناراب نوشیا -

. متقوشوخ -

. روطنیمه منم -

دوب هدش بذعم یمک هک یا هیناه زا ار شا هریخ هاگن
! تفرگ یمن

: مدز شیادص

! مناخ ناراب -

: دمآ شدوخ هب و دروخ یناکت

؟ هلب -

. نک درخ ور اه چراق نیا ایب -DONYAIE
M
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. مشچ -

. منک کمک منوت یم نم تسه مه یا هگید راک رگا : هیناه

راک هب متساوخ یمن . دوب هدش هتسخ یدایز زورید
شمریگب .

: متفگ و متخیر بلا ق لخاد ار کیک ی هدامآ داوم

. مگیم تهب متساوخ کمک نیشب . تسین یصاخ راک ال عف -

: داد ناکت رس هناعیطم

. هشاب -

ار ییانشآ و هفراعم هلحرم و درواین بات یلیخ ناراب
. درک عورش

؟ هنوتلا س دنچ امش دیشخبب -

: داد باوج هیناه

هدزون . -
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: دش هدز قوذ ناراب

یم سرد . هملا س هدجه منم . مینس مه ابیرقت یخآ -
؟ ینوخ

هدنخ درفم هب عمج لا عفا رییغت رد شتعرس همه نیا زا
. تفرگ ما

. منک یم راک هن -

: درک الح صا ثکم اب و

. مدرک یم ینعی -

؟ یراک هچ -

. یطایخ -

؟ یزودب مه یسلجم سابل ینوت یم ؟ یدج -

: داد باوج دنخبل اب هیناه

! هتبلا -

یمن بوخ طایخ یلو مراد ور شا هچراپ هخآ ! نوج خآ -
. شتسد مراپسب ور هچراپ منک دامتعا شهب متخانش
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مدرک هراشا نم و داد ناکت رس فسات اب نم هب ور ایدرب
. دشاب هتشادن ناشراک هب یراک هک

نیریش اب تسناوت یم ناراب طقف رضاح لا ح رد دیاش
رد هک یبسانمان یاوه و لا ح زا ار رتخد نیا شیاه یراک

! دنک جراخ دوب نآ

. دش زاب عبر و تشه سار هفاک

هک دش نیا و دوب غولش رگید یاهزور هب تبسن یمک
و دش راک هب تسد دوز نم تفلا خم دوجو اب مه هیناه

. دناسر اه یرتشم هب ار تاشرافس ناراب هارمه

شدوخ تیرومام ناراب شوجدوز و یعامتجا ی هیحور
دراد هیناه دمآ یم رظن هب و داد ماجنا نسحا وحن هب ار

. دریگ یم تخا وا اب

. دندمآ قاتا ی هیلخت یارب هک دوب هدزاود یلا وح تعاس

هفاک یتشپ برد زا ار ثاثا هک مدرک تبحص اهرگراک اب
. دوشن لتخم اه یرتشم شیاسآ و دننک جراخ

و دنام یلا خ قاتا کی . درب نامز تعاس کی هب کیدزن
یم رگراک مه شندرک زیمت یارب دیاب ! کاخ و درگ یلک
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! ایوگ متفرگ

**

شرایک هک مدیشک مکاندرد رمک یور سوسحمان ار متسد
: تفگ و دش هجوتم

. نک تحارتسا باال ورب هگید وت -

... ین یلکشم -

. ورب متفگ -

. مدش ینیشن بقع هب روبجم شیادص تیدج و مکحت زا

هب رتسلد کی اب و تشاذگ فرظ رد کنسا هکت دنچ میارب
: داد متسد

. روخب متراهن -

هب یضار ار مبلق روطچ ؟ تشادن شتسود دشیم روطچ
! متسناوت یمن ؟ مدرکیم ندوب شقشاع زا نتشادرب تسد
یسک یب جوا رد مدرک یمن شومارف زگره ! متساوخ یمن
یتقو تسرد . تفرگ ار متسد هک دوب وا اهنت یهانپ یب و

مرسمه دوب رارق هک یدرم . درک میاهر مه نادزی هک
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یتیاضران و مردارب ریصقت رطاخب یتحار هب و ! دشاب
! دز مسپ شا هداوناخ

هزاجا مهاگن هب ! تلا جخ یب . مدش هریخ شیاه مشچ رد
هناهب هب یک ات . مدادن ار شباذج هاگن ی هلت زا نتخیرگ ی
سب ؟ منک مورحم شا هرهچ یاشامت زا ار مدوخ مرش

! تسا

رسارس ! هن ؟! تسا مهوت ! منیب یم رون شیاه مشچ رد
. منک یمن هابتشا ! تس ییانشور وا دوجو

. هنکن درد نوتتسد -

اال متحا ! هن ای درک انعم ار یگتفیش متروص زا مناد یمن
و دیشک بقع یمک هتفر باال یوربَا یات کی اب هک یرآ

ور دندوب هدش کیراب هک ینامشچ  اب ، دعب یا هظحل
! تفرگ
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هار ، هدزن باتفآ و دوز حبص دوب هتفرگ میمصت شرایک
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. میدرگزاب نارهت هب مه بش رخآ ات و میتفا یب

یاپ و  دربن ییاج هب هار مندرک فرصنم رد شیعس
. مدنام یقاب شا یهارمه یارب ممیمصت

یم دیاب ! منک یظفاحادخ مردام و ردپ اب مدوب هتسناوتن
ناشریخ یاعد هک متساوخ یم دیاب ، ناشرازم رس متفر

. دننک هناور مرس تشپ ار

تصرف ... اما متشاد یم نموه اب تاق مال کی دشیم شاک
! منک ققحم ار ما هتساوخ نیا مناوتب هک دوبن یردقنآ

! دوب هدش گنت شیارب ... ملد

و هکت هکت باوخ زا مر آال یادص اب حبص جنپ تعاس
. مدش هدامآ و متساخرب ما هتفشآ

و دروخ رد هب یا هبرض هک دوب هتشذگن رتشیب عبر کی
. دز میادص شرایک

؟ هلب -

؟ یرادیب -

. مدموا هلب -
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. مدرک زاب ار رد و متخادنا شود یور ار ما هلوک

کی و تشاد نت رب یشلسا راولش و دنلب نیتسآ زولب
. دوب هتخادنا شدعاس یور یا همرس ترش ییوس

-سالم.

. میدرگرب هرارق بش ؟ یرایم ارچ هلوک -سالم.

شوت ور ما یرورض لیاسو مرادن یا هگید زیچ هخآ -
. مراذب

. تفیب هار . بخ یلیخ -

: تفگ میتفر هک نییاپ ی هقبط هب

هار وت مرادرب یزیچ هی نک ربص طقف هظحل دنچ -
. میروخب

. مشچ -

فرظ نورد و درک هدامآ تعرس هب ار نوبما ژ یاه تست
. داد رارق یبعکم

: تفگ و تشادرب مه هویمبآ یرطب ود

. میرب -
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دنراد هک میدمآ یم رظن هب ییاه جوز هیبش ! دوب هرخسم
! دنور یم رفس هب

کلپ ، درک تکرح وا و میدش ریگ اج نیشام رد هک نیمه
! دندش بذج رگیدکی فرط هب منیگنس یاه

. مدرک یم تمواقم ندیباوخ لباقم هناتخسرس

، نارهت حبص لوا کنخ و شیم و گرگ یاوه نیا رد
. دوب تولخ اه نابایخ

کی اب هک دش بلج شرایک هب مساوح یمشچ هشوگ
میس اب ار شلیابوم رگید تسد اب دیبسچ ار نامرف تسد

. درک لصتم نیشام شخپ هب سکیا وی آ

زا هک دش شخپ یکار نابز یسیلگنا کیزوم هلصاف بال
. متشاد تسود ار شمتیر اما مدروآ یمن رد رس شیانعم

رپ ار کاب و تفر نیزنب پمپ هب نارهت زا جورخ زا لبق
. درک

ندش مشچ رد مشچ زا مدرک یم ساسحا . دوب دولآ مخا
! دنک یم بانتجا نم اب

امتح ما هلا و هاگن نآ زا ! مدوب هداد فک زا هدارا زورید
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! هدش هجوتم ار زیچ همه

راسفا دیابن . مدرک شنزرس ار مدوخ لد رد و مدیشک یهآ
! مدرپس یم مساسحا تسد ار

مدب ور هشیش تسین یلکشم ... شرایک اقآ دیشخبب -
؟ نییاپ

، دوب هدرک مفوطعم هک یتعرس نامه هب ار شهاگن
! تفرگ

یم یلکشم هچ نم ؟ ینک لا وس دیاب منیا یارب اعقاو -
؟ مشاب هتشاد هشیش نداد نییاپ اب منوت

! راگنا دوب گنت یحبص رس شقلخ

مداد راشف ار یساش و متفرگ نادند ریز ار مبل ی هشوگ
. دیایب نییاپ یمک هشیش ات

! دوب شخب تذل اوه

مفیلکت بال یاهوم نایم تسد و دز متروص رد می مال میسن
. دیشک

روصت . مدرک روصت یرگید روط ار طیارش و متسب مشچ
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. هداتفین نادنز هب ! هدیدزدن ار زاین زگره نموه هک مدرک
تخت یور و هدماین موصعم کرتخد رس رب بال نآ

هناخ . ما هدشن هراوآ نم مدرک روصت . تسین ناتسرامیب
یم رفس هب شرایک اب مراد نونکا ...و هتفرگن شتآ ما
و سرتسا چیه نودب ! یحیرفت افرص رفس کی ! مور

هب تشاد هک مولعمان یا هدنیآ زا ینارگن نودب ! یا هرهلد
! دوب یلا خ متسد هزرابم یارب نم و دشیم مکیدزن تعرس

. مداد لا ب و رپ میاهایور هب . مدرکن زاب ار میاه کلپ
زونه میسن . دیچیپ یم مشوگ رد زونه کیزوم یادص

. درک یم مشزاون تشاد

یعقاو لکش زیچ همه و دیشاپ گنر متاروصت هب یتسد
. تفرگ شدوخ هب یرت

! موشن رادیب باوخ زا شاک

56_ تراپ #

رادیب باوخ زا مدرک ساسحا ار نیشام نوکس هک یتقو
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. مدش

رایشه و تخادنا مط تال هب ار مبلق تبوطر و یزبس یوب
هدش گنت مهاگداز یارب ملد زور دنچ نیمه رد . درک مرت

. دوب

. دوش فرطرب مدید یرات ات مدز کلپ رابدنچ

و دندوب هدرک کراپ ام زا رتولج مه نیشام هس ود
ندروخ ای دندوب تحارتسا لا ح رد ای ناشیاه نیشنرس

. هناحبص

! دمآ یم رظن هب یلا ع اوه

: داتفا روق و راق هب ما هدعم شرایک شسرپ اب نامزمه

؟ هدشن تا هنسرگ -

باوج هناقداص و مدیشک ولج هب ور ار میاه تسد یمک
: مداد

! ارچ -

اه چیودناس تشاد رارق بقع یلدنص یور هک یفرظ زا
. دوب رینپ و نوبما ژ لماش هک دروآ نوریب ار
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. مدرک رکشت و متشادرب ار چیودناس راهچ زا یکی

. منک یم شهاوخ -

: مدیسرپ و متفرگ تست نان ی هشوگ زا یزاگ اهتشا اب

! هبوخ یلیخ راگنا اوه ؟ میشب هدایپ -

. میرادن زادنا ریز -

. مینیش یمن هرادن لا کشا -

: تفگ رادشک و داد ناکت ییوربا

! بخ یلیخ -

. دروخ گنز شلیابوم ، دیسر نیمز هب نامیاپ هک نیمه

شرتخد تسود امتح و تشادرب ار نآ دروبشاد یور زا
. دش تبحص لوغشم و تفرگ هلصاف یمک هک دوب

جراخ یدایز وا . مدرک هناور شلا بند هب ار مترسح رپ هاگن
شهب متسد . دوب رود یدایز ! دمآ یم رظن هب سرتسد زا

! دیسر یمن

یارب یزیچ ، مدرک یم هسیاقم رتخد نآ اب رگا ار مدوخ
! متشادن تباقر
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لد رد و مداد ُله مپل ی هشوگ ار همقل . مدرک ثکم یمک
هب راب فسا طیارش نیا رد متسناوت یم روطچ . مدیدنخ
اوه یور ما یگدنز مامت یتقو ؟ منک رکف یقشاع و قشع

؟ دوب

یدایز مه شاج نیمه ات . نک عمج ور تدوخ ! هگید هسب "
"! یدرک ولبات

اه هویمبآ و تشگرب نیشام تمس درک عطق هک ار شسامت
. تشادرب ار

: تفگ اه تکاپ ی هندب سمل اب

. یلیخ هدشن مرگ هبوخ -

، هاتوک یرکشت اب نم و درک زارد متمس هب ار یکی و
. متفرگ ار هویمبآ

پال زادناریز یور هک دوب یرسپ و رتخد راهچ هب مهاگن
، ندیماشآ و ندروخ لا ح رد و دندوب هتسشن یکیتس
دنک ادخ . دوب هدرک رپ ار اجنآ یاضف ناش ههقهق یادص
ردقچ ناشدنخبل دنمهفب شاک . دننادب ار ناشتاظحل ردق

! تس یتمیق
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هغدغد نودب روطنیا مناوتب نم هک دمآ یم یزور هرابود
؟! مدنخب ... ینارگن و

؟ میرب -

: مداد ناکت رس و مدرک هفخ ولگ رد ار مهآ یادص

. میرب -

. میدش رهش دراو دعب تعاس ود

. میدروخن کیفارت هب و میدوب هتفه طساوا هناتخبشوخ

: متفگ میدش کیدزن هک هلحم هب

. دینک هدایپ رازلگ یولج ور نم مشیم نونمم -

؟ ینک راکیچ یاوخ یم بش ات -

دیتفا یب هار دیتساوخ تقوره . متسود ی هنوخ مریم -
. دیریگب سامت ماهاب

ندیمد نوریب زا دعب و داد رارق هدند یور ار شتسد
: تفگ شسفن

. شاب بقارم . بخ یلیخ -
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. دیشابن هتسخ -

. یسرم -

. مدش هدایپ شنیشام زا یظفاحادخ کی اب رازلگ لباقم

هب اپ هک یرابره لثم ، هشیمه لثم . متفر باال ار هلپ هس
تقوم یا هن ال میاه مشچ نایم کشا ، متشاذگ یم اجنیا

. دیزگ

. دنتشادن زغم زا نتفرگ روتسد هب یجایتحا میاهاپ
رانک هک ناشیاهربق فرط هب . دندوب دلب ار هار ناشدوخ

. دندرک متیاده تشاد رارق مه
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هتشادرب کرت و هدش هتفر ور و گنر یمک ناشیاه گنس
. دوب

مه اهنآ مدرک یم ساسحا مدمآ . دورف اهربق لباقم
! دنا هتسشن نم یوربور
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-سالم.

....-

! دمآ یم مدب ردقچ توکس نیا زا

! مدموا رید دیشخبب -

: متخادنا ناشرود تسد و مدیشک باال ار میاهوناز

منک فیرعت نم تسین مز ال . هگید هدش یچ دینود یم -
! هداد بآ یلگ هتسد هچ نوتداشمش خاش

: مدناخرچ عفترم زبس یاه هوک یور ار مهاگن

هن ، مراد یهانپ و تشپ هن هگید ! مدش رت اهنت ... مدوب اهنت -
! یفقس یتح هن ، یراک و سک

: مدیشک مکانمن کلپ ریز ار ما هراشا تشگنا

مگ یمن ... تسین یروط مگ یمن ... هرادن بیع مگیمن -
. متسین یسک ره منم ! هرذگ یم یلو هن ... هشیمن متخس

شتسار و پچ تسد نتخانش لبق هک ما یا هیناه نومه
یگلا س هدراهچ زا هک یا هیناه نومه ! هدش میتی مه زا
هن ادخ راک وت تقوچیه هک ینومه ! هنک یم راک هراد
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ح یلیخ ، مسرت یم یلیخ ، مبارخ یلیخ ... من اال ! هدرواین
! مرایمن هن مزاب یلو ... هدب ملا

ناج رتشیب هظحل ره باتفآ رون . مدیشک باال ار ما ینیب
. تفرگ یم

یمن انیا . هشاب یتاجن هار هگید منک یمن رکف نموه یارب -
یمن . دینک اعد منم هساو ! هشخبب ادخ شاک اما نشخب
یم نوترس مایم مزاب اما . مدرگرب یک هگید هعفد منود

! دیشاب هتشاد ور ماوه  . منز

. متساخرب و مدز ناشیاه گنس یور یا هسوب

! دوب تخس ندنک لد

اب ، مدیخرچ هک نیمه و متفرگ اهربق زا مشچ سوسفا اب
! مدش مشچ رد مشچ نادزی

. متفر بقع یمدق شا هریخ هاگن زا ! دز متهب

سالم! : نادزی

! درک یمن تکرح منابز . مهدب باوج متسناوتن

هام هس هب کیدزن وا ! دیاش ! مناد یمن ؟ مدوب شگنتلد
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! دوب ممرحم . دوب مدزمان

نایم ار شا هناخ ! مدز فرح وا اب بش و زور ره هام هس
، دراذگب نآ رد اپ دهاوخب هکنآ زا شیپ ... اما متخاس ملد

! درک شناریو

؟ یدوب اجک -

اج زا دمآ ولج هک نیمه ! درب رس ار شا هلصوح متوکس
. دش معنام اما مورب و مشکب ار مهار متساوخ و مدیرپ

... هیناه -

: مداد ناکت شتروص لباقم ار ما هراشا تشگنا

دینزب ادص ور نم تحار ردقنا دیرادن قح ! مناخ هیناه -
! میراد یتبسن راگنا هک یروط

! دوب هتسخ شتروص

: درک رارکت نم تینابصع هب تیمها یب ار شلا وس

؟ یدوب اجک -

! هرادن یطبر امش هب -

نیا هب یضار هگید ما هداوناخ ! مدوب روبجم نم هیناه -
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مدرم نهد لقن اج همه نموه فرح ! ندش یمن تلصو
رد مردام ردپ یور وت متسنوت یمن ! هدب قح مهب ! دوب

! مایب

: مدیرغ ما هدش دیلک یاه نادند نایم زا

یگب متساوخ تزا هگم ؟ یدیم حیضوت نم هب یراد ارچ -
؟ ارچ

! مگب دیاب مدوخ رطاخب -

: مداد ناکت نیفرط هب یرس

! یرادن جایتحا شهب نوچ ! وگن مه تدوخ رطاخب -

! نک مل حال هیناه -

رگید یا هطقن هب ار مهاگن صرح اب و مدز مدنخزوپ
. متخود

؟ هگید ! مدرک تل ...حال بخ یلیخ -

؟ هتسرد یتفر ال یو زا ؟ ینوم یم اجک -االن

. مدب حیضوت تارب هشاب مز ال منک یمن رکف -

: تفگ هک مدرک جک رازلگ یجورخ تمس ار مهار و
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یدرک زاهج هساو هک ییاه جرخ دایب متسد لوپ مرظتنم -
؟! هیناه . منودرگرب تهب ور

یم کال مه شزرا . مدرک لا بند ار مریسم و مدادن یباوج
! تشادن ار هقیقد هد زا رتشیب
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زا دعب متسناد یمن . متفرگ ار زانورس ی هرامش دیدرت اب -
سامت یپایپ یاه ندنام خساپ یب و هتشذگ زور دنچ نیا

! تشاد دهاوخ یدروخرب هچ شیاه

؟ یرهاوخ یتدوخ ؟ هیناه ولا -

: مداد تروق ار مضغب

. ممدوخ . زانورس -سالم

: درک دنلورغ نازرل ییادص اب

یمن باوج ارچ ! هروشلد زا مدرم یم متشاد ! روعشیب -
! ادخ هب تفر اجرازه مرکف ؟ ور تلیابوم یداد
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؟ تشیپ مایب منوت یم ؟ یا هنوخ االن . هراد ناتساد -

هتفر انیا منامام . ماهنت اقافتا . هنووید ینوت یم هک هرآ -
. تشاد یرذن یب یب هنوخ نا

. ماجنوا هگید هقیقد ود سپ بخ یلیخ -

. مترظتنم -

. مداد ُرس مبیج رد ار لیابوم

تشگنا ود ره . درک یم متیذا تشاد رگید هلوک ینیگنس
. مداتفا هار متخادنا شیاهدنب ریز ار متسش

رد ال ماک هک یرس اب سپ . دسانشب ارم یسک متساوخ یمن
زانورس یردپ ی هناخ یوس هار دوب هتفر ورف نابیرگ

. متفرگ

هب ناویا یور شدوخ و هتشاذگ زاب میارب ار طایح رد
. دوب هداتسیا مراظتنا

. تفرگ مشوغآ رد و دیود مفرط هب ، دید ارم هک نیمه

چوپ میاه کشا بوکرس یارب مدوب هدرک تالش هچ ره
! دش
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تسناوت یمن مه ادخ ار رگ شروش یاه یغای نیا
! دنک فقوتم

یاضف لک زانورس قه قه یادص هک یی حاال هن لقادح
! دوب هدرک رپ ار طایح

: متخادنا شرمک رود ار مناتسد

! دوب هدش گنت تارب ملد -

؟ دموا مزور هب یچ ینود یم ! یدرمان یلیخ -

! دیشخبب -

. دوب سیخ و خرس شتروص . دیشک بقع یمک

؟ یدوب اجک ؟ یدش فیعض ردقنا ارچ -

: تفگ میوگب باوج رد یزیچ هکنآ زا شیپ

یچ منیبب هدب حیضوت دعب . وت میرب لوا ایب ... اسیاو -
. هدش

. مدش شهارمه و مداد ناکت یرس

ساسحا هشیمه لثم ناشبترم و زیمت اما کچوک ی هناخ
. داد نم هب یبوخ
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: تفگ و تفرگ متسد زا ار ما هلوک زانورس

تسرد یزبس همرق راهان هساو مراد ؟ تسین تا هنشگ -
. تسه لا چخی وت تلتک ات هس ود یلو منکیم

مریس . مزیزع هن -

. مرایب تبرش ات ود مرب راذب سپ -

. هنکن درد تتسد -

مرانک و تشگرب چینس لا قترپ تبرش ات ود اب دوز یلیخ
. تسشن هرفن ود لبم یور

ینعی ور هناگی و نم ؟ زور دنچ نیا یدوب اجک ؟ بخ -
! امسر یداد هتکس

: مدز دنخزوپ یلا ح یب اب و مدیشک مرس زا ار ملا ش

! مدوب اجک مگب رگا ینک یمن رواب -

: دش لیام متمس هب یمک یواکجنک اب

؟ روطچ -

! مدوب نارهت -
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: دش تشرد شنامشچ

؟ یدرک یم راکیچ اجنوا ؟ نارهت -

نوا ی هفاک مه زور دنچ نیا . نارهت متفر شرایک اب -
! مدوب

؟ ینک یم یخوش یراد -

نادزی هب مدز گنز . منومب متشادن ور ییاج چیه ! هن -
هناهب هب و میقتسم ریغ . هنکب مارب یراک هنوت یمن تفگ

مه ور یا هگید یاج ! درک مومت ور یچ همه شردام ردپ
شدعب . شتسود گرزب ردام هنوخ مدنوم زور هی . متشادن
منم . نارهت مرب شاهاب داد داهنشیپ مهب محرت رس زا

روبجم ! مباوخب نوبایخ وت دیاب ور بش منکن لوبق مدید
! مدش

: درک همزمز هدز تفگش

منک تروصت متسنوت یم هک ییاج نیرخآ ! نم یادخ -
! دوب شرایک ی DONYAIEهفاک
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: متفگ تبرش ناویل هب هریخ

! دموا یم مرس یی بال هچ منود یمن دوبن شرایک رگا -

: دز بل شبجعتم ی هرهچ نامه اب

! هشاب درم ردقنا مدرک یمن مه ور شرکف ! مرگ شمد -

یدولآ ناجیه تلا ح اب و داتفا قرب شیاه مشچ دعب و
: دیسرپ

؟ هراد تتسود هنکن ... مگیم -

: مدز دنخشین

! هراد رتخد تسود ؟ ینتشاد تسود هچ اباب هن -

تسود ور هگید یکی نتسه اه یلیخ ؟ بخ هیچ شطبر -
! نتسود ما هگید یکی اب نراد

! نروخ یمن درد هب سپ -

: دیبوک میوزاب هب
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شهب یتشادن ور ییاج چیه و سک چیه هک ینامز ورای -
؟ هروخ یمن درد هب ! هدیسر تداد هب یربب هانپ

کال هیضرف نیا هک دنچره ! دوب هطبار هساو مروظنم -
مهب یسح فرط ممهف یم مرتخد هی نم هرخ باال ! هیفتنم

! هن ای هراد

شناهد زا یم کال هکنآ زا شیپ و دش نازیوآ شیاه بل
. تساخرب شلیابوم گنز یاون دوش جراخ

: تفگ و تخادنا هاگن نیرکسا هب

. هتنارگن هراد هانگ ؟ ییاجنیا مگب شهب . تس هناگی -

نادزی قیرط زا اال متحا درک یمن شربخ مه زانورس رگا
. دیمهف یم

. وگب -

. درک رارقرب ار طابترا

یک نزب سدح . مراد تارب شوخ ربخ ؟ یبوخ -سالم.
. تساجنیا

: تفگ و دز یقیمع دنخبل
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! یناه -

. دوب هدش گنت شیارب ملد ! مدینش ار هناگی غیج یادص

. مترظتنم . مییاهنت ایب هرا -

: درک عطق و

. دایم هراد -

کی دیاش ! دیسر اجنیا هب یتعرس هچ اب هناگی مناد یمن
! دشن مه عبر

ردام و ردپ دیاش . درک ملغب زانورس زا رت مکحم یتح
و تشادن یقرف زگره شدوبن و دوب هک یردارب و متشادن

تخادنا رسدرد رد مه ارم شریذپان ناربج یاهاطخ اب
نیا اه هتشادن ضوع رد ادخ هک مدوب سناش شوخ ... اما

! درک ما یگدنز دراو ار هتشرف ود

ناشروضح اهنت ، دمآ یمن رب ناشتسد زا یراک رگا یتح
! دشیم ما یمرگلد ی هیام

! یضوع یداد هتکس ور نم وت -

: مداد تاجن طوقس زا مکلپ یاپ ار کشا هرطق
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! ادخ هب ما هدنمرش -

! هدوب اجک وگب : زانورس

: درک نامهاگن یجیگ اب هناگی

؟ هدوب اجک -

! شرایک اقآ هفاک ... نارهت -

: دز داد و دیشک یهاتوک غیج هناگی

؟ یخوش ؟! یچ -

! یدج ال ماک هن -

؟ یروطچ ! واو -

: مداد باوج و متخادنا باال هناش

! درک مکمک یگنودرم و تفرعم رس زا -

: دیلا ن نوزحم و دیچرب بل

مه نادزی هک دنچ ره ! نادزی رس وت هروخب بالش و درد -
. دوب انیا منامام ریثات تحت

. دوش هدیشک شیپ یتنعل ثحب نیا متساوخ یمن
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: متفگ و مداد ناکت اوه رد ار متسد

میمه شیپ هک یتعاس دنچ نیا زا دیایب . نک شلو -
! مدرگرب دیاب بش نوچ . مینک هدافتسا

*

؟ هگیم یچ شرتکد -

هگید یلکشم رکش ور ادخ . هتقوم شا یشومارف هگیم -
. هملا س مشعاخن . هدیدن یدج بیسآ هرادن یا

: مدرک دازآ ار مسفن

! رکش ور ادخ -

کیدزن نیمث و خرهاش هب و متشذگ باهش شرانک زا و
. مدش

! دنتخانش یمن اپ زا رس . متفگ کیربت

شدوخ تسوپ رد یلا حشوخ تدش زا سکچیه عقاو رد
! دیجنگ یمن

مناخ اروبص و دربب رس دنفسوگ دیاب هک تفگ یم شواچ
. دنک ادا هیریخ هب یلا م کمک یارب ار شرذن تساوخ یم
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یازس هب نموه ، دشیم بوخ شلا ح ، دوب هتشگرب زاین
یم شومارف ار خرهاش تیانج همه ، دیسر یم شلا معا
یم ار هیقب هانگ بوچ نایم نیا هک یسک اهنت و دندرک

! دوب هیناه ، داتفا یمن مه شدای یسک و دروخ
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یمن صالح شکشزپ . منیبب کیدزن زا ار زاین متسناوتن
. دوش غولش هرابکی هب شرود تسناد

لباق ریغ ی همدص رظن هب و هدمآ شوه هب هک نیمه
. درک یم تیافک دوب هدیدن یناربج

، دروآ راشف هک یگتسخ و دوب هدش غولش یمک ناتسرامیب
. متفر ال یو هب باهش هارمه

سپس و مدرک یم تحارتسا یمک و مدروخ یم راهن دیاب
. متشگ یم زاب نارهت هب

. دوبن هیناه زا یربخ . مدرک کچ راب ود یکی ار ملیابوم
! مناد یمن ؟ متفرگ یم ار شغارس دیاب
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هب ات داد یمن ما هزاجا هک یزیچ ! دشیم عنام یزیچ
. منزب نماد شساسحا

مداتفا یم شبیرغ و بیجع هاگن نآ دای هک رابره
شلد ی هنیآ راگنا هک یهاگن ! تخیر یم مهب مباصعا

! دوب

زا یدج و یخوش یتقو مداتفا یم باهش یاه فرح دای
شا یدج زگره نم و تفگ یم نم هب هیناه ی هق عال
رگا یتح تشادن تیمها میارب عقاو رد ! متفرگ یمن
تیعضو ... نونکا اما دشاب هتشاد تیعقاو یزیچ نینچ

! درک یم قرف

! دنامب هفاک رد مولعمان یتدم ات دوب روبجم هک یی حاال
طیارش هب و دیایب شیپ یگتسباو تساوخ یمن ملد ال صا

. دوش هفاضا مه لضعم نیا شا یگدنز بسانمان

نتسکش و ندش تحاران متساوخ یم هک یزیچ نیرخآ
! دوب نم زا یسک لد

وا تمس ار ثحب ناهگان هک دناوخ ار منهذ باهش راگنا
: دناشک
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! نیمز وت هتفر هدش بآ هیناه هرتخد نیا -

. مدناخرچ شتمس هب رس

: داد همادا

. درکن شادیپ یلو دوب شلا بند اباب -

شواچ اب ار عوضوم ادتبا یسکره زا لبق مداد حیجرت
. مراذگب نایم رد

هگید ات ود ، تشاد اپ ات ود هرتخد درک یراک هی خرهاش -
! تفر رد تفرگ ضرق مه

هرسپ نوا اب یراک نیچمه خرهاش هدشن مرواب زونه نم -
؟ میتشادن ربخ ام و هدوب تسپ ردقنا ینعی ! هشاب هدرک

: درک همزمز باهش و متشادن ندز یارب یفرح

یمن مه هاگن شور وت هگید نیمث ! دیشاپ مه زا شیگدنز -
هشب . ادج هک هداتسیاو اپ تفج و هنک

: مدناخرچ ار نامرف و مداتسرف نوریب ار مسفن

! هراد قح ؟ مگب یچ -

! هشیم شیزیچ هی نموه نیا متفگ یم مدوخ اب هشیمه -
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! تفر یمن تمس نیا هب منهذ مه دصرد کی یتح یلو
رد هب رد مه ور شتخبدب رهاوخ نوا یچیه هک شدوخ

! درک

یاپ ور شردارب هانگ هک دیدرک شرد هب رد اهامش -
! دیداد شیرارف و دیتشون مه شدوخ

؟ یدنب یم عمج ارچ -

هتسب اپ و تسد یروجنوا خرهاش یتقو ؟ مدنبن عمج -
دارآ نوا ؟ نکن دیتفگ نوتمودک رختسا شدوب هتخادنا

... مدوب هدیسرن رس نم رگا هک سومان یب

. مهدن همادا ار ما هلمج ات متفرگ زاگ مکحم ار منابز

! داد همتاخ ار ثحب وحن نیا هب و درک توکس مه باهش

. دوبن یسک ال یو رد

: متفگ و مدیبوک هپاناک یور ار ما هتفوک ندب

. دش ما هنشگ ؟ یدیم شرافس یزیچ هی -

رس دوب هتخود لیابوم ی هحفص هب مشچ هک روطنامه
: داد ناکت

DONYAIE
M

AM
NOE



؟ یروخ یم یچ -

: مدز بل دولا باوخ و متشاذگ مه یور کلپ

. هرادن قرف منود یمن -
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؟ یا هتسخ -

. مدیباوخ رید مه بشید ... مدش رادیب دوز حبص هرآ -

؟ انایحا هدوب تشیپ لزغ -

: مدش قارب مندرگ ندرک دنلب اب و مدرک زاب مشچ

! یوا -

: تفگ و داد ملیوحت ار شا یلدنه یاه هدنخ نآ زا یکی

راهان هکینامز ات نزب ترچ هی ... ور هچاپ نک لو اباب بخ -
. هسرب

: متفگ و متشاذگ نسوک یور ار مرس زاب هتساوخ ادخ
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. نک مرادیب -

بخ . یلیخ -

ال ویه هک ییاه باوخ نامه زا . متفر باوخ هب دوز یلیخ
محور هب هک ییاه نامه . دتفا یم مناج هب و دوش یم
ییاه نامه ! دنک یم شا هراپ هکت و دزادنا یم گنچ

! درک یم یزاب ار شلوا شقن قیقع

یگتفوک ! درک مرت هتسخ یتنعل ی هتعاس مین ترچ نیا
! تخیر مناور هب و تفرگ منت زا ار

. مدش رادیب هک دوب باهش تسد یاه ناکت اب

: تفگ و دز رانک یناشیپ زا ار مسیخ یاهوم

! مورآ . تسین یزیچ . مشاداد یدید یم باوخ -

ن اب و مدرک یلا خ هدش سوبحم یاوه مجح زا ار ما هیر
. مدرشف مرس یور تسد هاتوک یا هلا

؟ یریگب شود لوا یرب یاوخ یم . ندروآ ور اهاذغ -

: مدش زیخمین

. مدرواین مهارمه سابل -
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. یایم لا حرس ورب وشاپ . مدیم تهب نم -

و یگنم نیا هک دیما نیا هب مدرک لمع شا هیصوت هب
ار قیقع یتنعل ریوصت دناوتب بآ و دورب نیب زا درد

... اما ! دیوشب

یتسد هلوح اب متشاد هک روطنامه و مدیشک نت رب سابل
. متشگرب نییاپ هب مدرک یم کشخ ار میاهوم

: تفگ داتفا نم هب شمشچ هک باهش

شرافس اذغ هیلحم ناروتسر نیا زا ایب . هشاب تیفاع -
یم مدآ هنک یم تسرد یروجچ منود یمن بصم ال . مداد

! هروخب مه ور شاه تشگنا داوخ

. متسشن زیم تشپ و مدرک رکشت یبلر یز

مدوب . هداد تسد زا ار میاهتشا

رد دهدن هزاجا و دریگب مفرح هب تشاد یعس باهش
. مورب ورف مدوخ

؟ ربخ هچ لزغ زا -

: مدنابنج هناش
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. تسه منوا یچیه -

؟ هدموین شارب دیدج راگتساوخ -

: دش جک مبل ی هشوگ

! هن -

وت هرظتنم مرظن هب حاال؟ ینک شراکیچ یاوخ یم -
! یشکب شیپ ور جاودزا ثحب

: متفگ و مدرب ورف تشوگ رد ار ملا گنچ

مینکن . شیدج ور هطبار میتفرگ میمصت لوا نومه زا ام -
. دوبن اه فرح نیا و جاودزا نومرارق

نوا دیاش ! هدوب شیپ لا س ود لا م میمصت نیا بخ -
. هدش ضوع شرظن

هب ال صا االن نم . هشدوخ لکشم هشاب یروطنیا مه رگا -
. منک یمن رکف جاودزا

تسار و ُکر دروم نیا رد مگیم یسرپب ... نم زا رگا -
وت هگب مشرخآ و هنومب فیلکت بال راذن . نزب فرح شاهاب

نوچ ! مدب تسد زا ور ماه تیعقوم نم یدش ثعاب
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! اه مگیم مراد هبرجت

: مدیدنخ شرخآ ی هلمج هب

؟ رفن دنچ -

لکشم اب عوضوم نیا رس نوشات شش جنپ اب -واال
! مدش هجاوم

! تکرب هدب ادخ -

: درک مراثن یکمشچ

! مرکون -

**

؟ یرادن ربخ نموه زا -

هچ نونکا ... نموه . متخادنا نییاپ ار مرس هناگی لا وس اب
؟ دوب نامیشپ ینعی ؟ درک یم هچ ؟ تشاد یلا ح

: مداد باوج

! هن -

؟ شتاق مال یرب ینوت یمن -
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مال هساو مرب منک تصرف هک منوم یمن اجنیا یردقنوا -
! دعب هعفد دیاش منود یمن . تاق
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: دیسرپ زانورس

شیپ ینوم یم یک ات ؟ ینک راکیچ نارهت یاوخ یم -حاال
؟ شرایک

: مدرک عمج مشوغآ رد ار میاهوناز

. راک لا بند مدرگب ماوخیم ال عف . منود یمن ممدوخ -
. هگرزب ادخ مه شدعب

ادخب یسانش یم ور نم ردام ردپ تدوخ نیبب : زانورس
اب یقرف نوشارب وت تسین یلکشم ینومب اجنیا یاوخب

! یرادن نم

: مدز دنخبل و مدرشف مناتشگنا نایم ار شا هجنپ

هداوناخ مه مسانش یم ور وت مه هرا مزیزع منود یم -
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نوشفطل و ینوبرهم رس زا منومب ماوخب منود یم ور تا
طیارش نارهت وت زاب ؟ یک ات هرخ باال یلو ننک یم لوبق

یم ادخ ! مرب مروبجم . هن اجنیا یلو تسه ندش لقتسم
ردقچ اهامش و رهش نیا زا ندنک لد مارب هنود

! مراچان اما ... هتخس

: تفگ نانک نم و نم هناگی

ندزیم فرح شیپ زور دنچ نتشاد انیا منامام ... شتسار -
رکف . ننودرگرب تهب ور تزاهج لوپ هک دوب نیا رس ثحب

. هنک تکمک نیا منک

. مداد ناکت رس اهنت باوج رد . متشادن یفرح

. مدوب هدینش حبص مه نادزی زا ار نیا

یم زاب میدوب هدرک هیزیهج یارب هک ار یا هنیزه مامت رگا
. تفرگ یم ار متسد یلیخ دندنادرگ

! لقادح داد یم فافک کنولآ کی هراجا یارب

! مدرکن ساسحا اهرتخد اب ار نامز رذگ

مک تفگ و تفرگ سامت شرایک هک دوب رصع جنپ تعاس
. دتفا یب هار دهاوخ یم مک
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! دش نازیوآ ناشیاه هرهچ

! دوز ردقچ : زانورس

: متفگ مدیچیپ یم مندرگ رود ار ملا ش متشاد هک ینیح

! هنوا رایتخا بحاص هگید -

رثا رد هک ییادص اب و درک هقلح ما هناش درگ تسد هناگی
: تفگ دوب هدش بهتلم ضغب

یتفرعم یب رطاخب دیشخبب ! مناج یناه ما هدنمرش -
! نوماه

: مدرک همزمز و مدیبوک شرمک تشپ

! هشاب هدنمرش تنمشد تسادج . نم یارب وت باسح -
. وگن یروطنیا

. درک یم هدرشف مغ زا ار ملد ناشخرس یاه مشچ

ادج ما هداوناخ زا مراد رگید راب یارب مدرک یم ساسحا
! موش یم

. نوتمنیبب دوز مزاب منوتب مراودیما -

. شاب تدوخ بقارم : زانورس
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. هدب باوج مه ور نوماگنز : هناگی

: مداد ناکت رس

. دینک اعد مارب . دیشاب نوتدوخ بظاوم مه امش . هشاب -
! نوتظفاحادخ ال عف

هلصاف و مدیخرچ دنکشب مه شیپ نامضغب هکنآ زا لبق
. متفرگ

مدوب هتفرگ دای اما متشاد درد . متشاد هی گال ! دوب ُرپ ملد
دعب هک تسین یسک متسناد یم نوچ دیاش . منزن وناز هک

! دنک مدنلب و دریگب ار متسد ندروخ نیمز زا

. دوب هداتسیا مرظتنم یلصا نابایخ رس شرایک

هک یروط دمآ یم رظن هب رت قلخ جک مه حبص زا یتح
! منک شباطخ سالم کی زا رتشیب مدرکن تارج

مشوغآ نایم ار ما هلوک ، دنتفرگ ندیراب هک هریت یاهربَا
مدنابسچ . هشیش هب یناشیپ و مدرشف

هدروخ من کاخ و یزبس یوب ، اجنیا ناراب یوب یارب ملد
! مدرگرب دوز دشیم شاک ! دشیم گنت
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: تفگ هک دوب هتشذگ ریسم زا تعاس مین دیاش

؟ حبص زا یدوب تتسود هنوخ -

. هلب -

: مسرپب متسناوت یم دوب هدز ار هملا کم تراتسا هک حاال

؟ دیدید ور زاین ؟ ناتسرامیب دیتفر امش -

. دز ار نک کاپ فرب ، دش رتشیب هک ناراب تدش

تسین . دب شلا ح راگنا . هشیش تشپ زا -

: مدز بل رطاخ هدوسآ

! رکش راب رازهدص رکش . ور ادخ -

: مدیسرپ للعت یتاظحل زا دعب نم و درک توکس زاب

وت یرتخد هب نارهت وت نوترظن هب ... شرایک اقآ مگیم -
؟ ندیم هراجا هنوخ نم لا س و نس

؟ هگم یراد هراجا لوپ -

: مدرک اهر و متفرگ نادند ریز ار مبل

. متسد هسرب یلوپ هی هگید تقو دنچ ات دیاش -
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؟ اجک زا -

هیزیهج لوپ ناوخ یم ... مقباس دزمان ... مدزمان هداوناخ -
. ننودرگرب ور ما

: تفگ و تخادنا باال ییوربَا

وت هشاب مک تلوپ رگا . هراد تا هجدوب هب یگتسب بخ -
ییاه هلحم ینک . ادیپ اج ینوت یمن یتسرد یاه هلحم

رهش زکرم زا ! هتبیصم درجم رتخد هساو ندرک یگدنز هک
اال متحا و ناوخ یم ور نوشاباب نوخ لوپ هک مه باال هب

! یایمنرب شسپ زا

؟ مدرک یم هچ سپ . مدیچرب بل یدیماان اب

: داد همادا ثکم یمک زا دعب و تخادنا متمس یهاگن مین

! مینک یم شیراک هی یلو -

؟ مدوب هدینش تسرد ؟ مینک یم ؟! مینک یم شا یراک کی
؟! تسب عمج
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! مدوب هلمج کی نیمه ریگرد اه تعاس ات

! هناوید ِقمحا ِنم

هب یغای نایرج نیا لر تنک یک ؟ موش لقاع دوب رارق یک
شا یلا ح و مشکب ار شزمرت ات داتفا یم مدوخ تسد

؟! تسین نکمم هک ؟ دوش یمن هک منک

رد ردقنآ ! دش ین ال وط ساسحا و لقع و نم نایم عازن
و حور رب یگتسخ هک مدز اپ و تسد رباربان گنج نیا

! مدش دولا باوخ و دمآ قئاف ممسج

هی هفاک میدیسر ای ییاج یناروتسر میرب االن هتنسرگ -
؟ میروخب یزیچ

: مداد باوج و مدز کلپ توخر اب شیادص ندینش اب

امش زونه هدشن ما هنسرگ مدروخ رید راهان هک نم -
؟ روطچ

تشاد دروبشاد یور هک شلیابوم هحفص هب یهاگن مین
: تفگ و تخادنا دز یم کمشچ

متفگ مه ور هفاک . منک لمحت نارهت ات منوت یم منم -
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. ندنبب رتدوز اه هچب بشما

: مدیسرپ دیدرت اب و مدش اجباج یلدنص یور یمک

؟ تفگن یزیچ نموه زا یسک زورما ... مگیم -

: درک عمج ار شیاه بل یمک

س تیعضو و ندموا شوه هب بات و بت وت همه ال عف هن -
. نا زاین تم ال

؟ هشیم یک شهاگداد تسین صخشم -

: داد باوج هاتوک

ال. عف هن -

؟ هیچ شتازاجم دینود یمن امش -

: تخادنا باال هناش

یلو ... مرایمن رد رس اهزیچ نیا زا مدنوخن قوقح هک نم -
! هنیگنس شمرج بخ

؟! دوب ُکر هظح مال یب ردقنا ارچ هآ

یزیچ نیرت کچوک . مدوب دیما یوسروک کی لا بند هب نم
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! منک شوخ نآ هب ار ملد مناوتب هک

یم ... مشاب نیب عقاو ینزوس رس یتح دوب رارق رگا اما
دوجو نموه ی هرابرد یشوخلد و دیما رگید هک مدیمهف

! دوب هدرک بارخ ار شرس تشپ یاه لپ وا ! درادن

و ناراب اما دوب لیطعت ، تفگ شرایک هک روطنامه هفاک
. یراک زیمت لوغشم و دندوب اجنآ شردارب

اب یمرگ دروخرب تفریم راظتنا وا زا هک روطنامه ناراب
. تشاد نم

یتح مدرک یم تیمیمص و یکیدزن ساسحا وا هب تبسن
! تشذگ یم نام ییانشآ زا زور ود رگا

: تفگ و درک لدب و در ام نایم یهاگن ایدرب ، شردارب

. مدرک تسرد یتگاپسا ؟ دیدروخن هک ماش -

: تفگ و تسشن اهزیم زا یکی تشپ یگتسخ اب شرایک

. هنکن درد تتسد . میا هنشگ مه نومتفج اقافتا هن -

: درک هفاضا نم هب ور سپس و

. نیشب ایب -
DONYAIE

M
AM

NOE



مدوخ و متشاذگ یلدنص یور ار ما هلوک . مداد ناکت یرس
. متفرگ یاج یرگید یور

دیشک یم لا متسد ار یزیم تشاد هک ینیح ناراب
: دیسرپ

؟ تشذگ شوخ -

و درک زارد یلدنص هاگ هیکت یور ار شتسد کی شرایک
: تفگ

. میدوب هتفرن هک حیرفت هساو -

و رپ یاه باقشب ادتبا شتسد ینیس لخاد زا ایدرب
ار وتیهوم یاه ناویل سپس و وب و گنر شوخ و نامیپ

: تفگ و داد رارق ناملباقم

؟ دوب رتهب تا هداز ردارب لا -ح

: درب ورف یناراکام یاه هتشر لخاد ار لا گنچ شرایک

؟ دیدروخ ماش امش . رکش ور ادخ دوب بوخ -

: داد ناکت رس ایدرب

. ناج شون میدروخ هرآ -
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مدوب هدربن اذغ هب تسد زونه هک ینم هب باطخ شرایک
: تفگ

. نک عورش -

: دز داد نلا س یاهتنا زا ناراب

نیبب روخب . نوج هیناه اه مدرک تسرد نم ور شا سس -
هک منامام و ایدرب ؟! هدیسرن مرهوش تقو زونه ترظن هب

! نریمن راب ریز

: درک اوجن بل ریز ایدرب و میدیدنخ شرایک و نم

؟! هشیم گرزب نیا یک ادخ یا -
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هب یمربم زاین . مورب دیرخ هب متفرگ میمصت ادرف حبص
. متشاد سابل

! دوب ندرک مامح رت مدقم و دیرخ زا رت بجاو اما

ار هفاک ات تفر یم نییاپ هب تشاد شرایک هک یتقو سپ
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. متفرگ هزاجا راک نیا یارب وا زا دنک زاب

یم یراد مه نتسش هساو سابل رگا . تسین یلکشم -
. ینک هدافتسا ییوش سابل نیشام زا ینوت

. هنکن درد نوتتسد -

؟ یدلب ور شاهاب ندرک راک -

. منک هاگن هی دیراذب منود یمن -

ماگنه و داد شندرک نشور ی هوحن ی هرابرد یحیضوت
: تفگ و دیخرچ دشاب هداتفا شدای یزیچ هک راگنا نتفر

. قاتا ندرک زیمت هساو دایب رگراک هرارق زورما ... یتسار -

. منک شزیمت متسنوت یم هتبلا ممدوخ ؟ اعقاو -

: تخادنا باال رس

. یایبرب شسپ زا منکن رکف هراد راک یدایز هن -

. نونمم یلیخ هشاب -

ال؟ عف یرادن یراک . هگید نییاپ مریم نم -

. هنکن درد امش تسد هن -
DONYAIE

M
AM

NOE



دراو و متخادنا نیشام رد ار میاه سابل تفر هک وا
. مدش سیورس

سابل اهنت ندیشوپ و ین ال وط اتبسن یمامحتسا زا دعب
مه نیشام و مدمآ نوریب ، دوب هدنام میارب هک یزیمت یاه

. دش مامت شراک دعب یمک

هک یدنب یور ار اه سابل و مدیچیپ میاهوم رود ار هلوح
. متخادنا تشاد رارق سارت رد

یم هک رصع ات اال متحا و دوب مرگ اتبسن زورما اوه
. دندش یم کشخ مورب نوریب متساوخ

. متشگرب یرانک قاتا هب

یم چرس ار اه یهگآ و مدیرخ یم یا هتسب تنرتنیا دیاب
. متشگ یم بسانم راک کی لا بند و مدرک

هک یرنه کی نیمه یارب دوب مک مه رکش راب رازه یزور
کی اب ! دوب هکرعم سپ مه کال هک هنرگو ! مراد یطایخ رد

رهش نیا رد نم هب یسک هچ یلا خ و کشخ ملپید
؟! داد یم راک تشدنرد

و دروخ رد هب یا هبرض هک مدوب وجتسج لوغشم تخس
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: دز میادص ناراب

؟ نوج هیناه -

. مزیزع وت ایب -

لخاد یبوچ ی هناحبص ینیس کی اب ناراب و دش زاب رد
. دمآ

. ریخب حبص -سالم

: مدز دنخبل شیور هب

یدیشک . تمحز . ریخب ماوت حبص -سالم

رید هگید منم یدروخن یزیچ تفگ شرایک . یتمحز هچ -
اب متفگ . منهد مراذب همقل هی مدیسرن باوخ زا مدش دنلب

. میروخب هنوحبص مه

اجنیمه ایب هفیثک اجنیا نیمز دیشخبب . هنکن درد تتسد -
. میروخب نیشب کشت یور

. هشاب -

و درک جراخ اپ زا ار شا یتروص یسوط یاه یناتک
. داد رارق نامنایم مه ار ینیس و تفرگ اج نم یوربور
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: تفگ مرس ی هلوح هب هراشا اب

. هشاب تیفاع -

. یشاب تم -سال

: دیبوک مهب ار شیاه تسد قایتشا اب

. وش لوغشم بخ -

. مدرک عورش ولا بلآ یابرم اب . دوب لیمکت ال ماک ینیس

؟ مسابل نتخود هساو یتسه تفرح رس زونه ... امگیم -
. هخآ همومعرتخد یسورع نوتسبات

یچ ره مریگب بوخ یطایخ خرچ هی منوتب نک اعد -
. مزود یم تارب یشاب هتشاد هچراپ

: دیشک و تفرگ شتشگنا ود نایم ار ما هنوگ

هی هک اال شیا . هنکن درد تتسد . ینوبرهم وت ردقچ -
. یرخب ور شبوخ

اال. شیا -

: تفگ دیدرت اب و داد لُه شپل ی هشوگ ار همقل
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؟ هشیمن یلوضف مسرپب ماوخب لا وس هی -

! تسیچ شلا وس منزب سدح متسناوت یم

. سرپب ؟ هیفرح هچ هن -

نم هک روجنیا ؟ اجنیا یدموا وت هک دش یچ ... مگیم -
؟ هتسرد یدرک یم یگدنز شرایک یاباب الی یو وت مدیمهف

: مدرک هقلح یاچ ناجنف رود ار مناتشگنا

... ینعی ! هلصفم شناتساد ... بخ . هتسرد -

: دیوگب هن ال وجع دش ثعاب مللعت

تسد ملوضف یلیخ نم . وگن یاوخ یمن رگا دیشخبب -
! تسین مدوخ
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اقآ ی هداوناخ و نم ردارب نیب یدنیاشوخان تاقافتا هی -
بخ . نوریب مایب اجنوا زا مدش روبجم ... هک داتفا شرایک
هی ات داد هزاجا و درک فطل شرایک اقآ . متشادن ور ییاج
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. منومب اجنیا یتدم

: تفگ و دز یقیمع دنخبل مفرح مامتا اب

و اقآ یلیخ یلو دایب رظن هب قلقدب یهاگ دیاش شرایک -
کمک هساو دایبرب شتسد زا هک ییاجنوا ات ! هنوبرهم

هزادنا اعقاو یردارب مشچ هب ! هراذیمن مک یسک هب ندرک
! مراد شتسود رتشیب مه دیاش و ایدرب

! منادن مدوخ هک دوبن یلئاسم اه نیا

ییاه توافت نیمه . درک شرایک بذج ارم هک دوب نیمه
. تشاد شا هداوناخ اب هک

: مدیسرپ هناحبص فرص زا دعب

شاه تمیق هک یزیچ ژی اساپ وت ... نوج ناراب مگیم -
؟ یسانش یم اه فرط نیا هشاب بسانم

؟ دیرخ یرب یاوخ یم هرآ -

: تفگ هدز قوذ وا و مداد ناکت رس

. مایم تاهاب منم رصع ات اسیاو سپ بخ -

: درک ملا حشوخ شداهنشیپ
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. هشیم بوخ یلیخ هک یایب رگا ؟ یگیم یدج -

ژ اساپ وت ندیخرچ قشاع مدوخ نم . مایم هک همولعم -
! ماه

! نونمم -

. میریم رصع . مدیم یربخ هی مه انیا شرایک هب -

. هشاب -

. اه یهگآ و لیابوم تقو رس متشگرب تفر هک ناراب

تشاددای ار دوب رت بسانم هک ییاهدروم لیابوم هرامش
. متفرگ سامت و مدرک

هک دنتساوخ و دندیسرپ ییادتبا یاه لا وس یرس کی
. منک هعجارم مه یروضح ادرف

. دوب ناش هنانز یاه طیحم نم یارب نئوپ نیرت مهم

. دشیم روج میارب اه نیا زا یکی درک یم ادخ هآ

: مدرک همزمز بل ریز و مدرک رذن تاولص

! شاب هتشاد ور ماوه لقادح دروم هی نیا وت ایادخ -
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. داتفا ناراب ندرگ هب رگید راب راهان ندروآ باال تمحز

هدروخن یزبس همرق هک دوب تقو دنچ . دوب یزبس همرق
؟ مدوب

شرایک ونابدک تسد رنه هک تفگ یم هدنخ اب ناراب
تخپتسد زا یتح ار وا تخپتسد هک درک هفاضا و تسا
ناشاه تیسنج رگا و دراد تسود رتشیب مه شردام

! تفرگ یم ار شرایک دشیم ضوع

میتفرگ میمصت ناراب هارمه هب هک دوب مین و راهچ تعاس
: تفگ شرایک و میوش دصقم یهار

نیدرگرب امش ات منک رکف دایب االن مگیم هرگراک هب سپ -
تیئوس وت یراذب ور تاه هلیسو هرتهب . هشب مومت شراک

ال. عف

اب ار ما هلوک و اه باوختخر و مدرک لمع شفرح هب
هفاک زا سپس و متشاذگ شرایک تیئوس رد ناراب کمک

. میدش جراخ

یسکات اب دراد رظن دم وا هک ییاجنا ات تفگ یم ناراب
. تسا هار هقیقد جنپ
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. میتفرگ یسکات هک دش روطنیا سپ

. دوب رباع زا رپ اه ور هدایپ و نیشام زا ولمم اه نابایخ

نیا رد یگدنز سپ زا ؟ مدروآ یم ماود اجنیا یک ات نم
خ ار متشپ شرایک رگا ؟ مدمآ یم رب فوخم و گرزب رهش

! مدروخ یم نیمز هب رس اب اعطق ... درک یم یلا

: تفگ ناراب میدش هک قرب و قرز رپ و گرزب ژ اساپ دراو

اجنیا یلو هرت نورگ اهرهش هیقب زا ال وصا نارهت کاشوپ -
یم نم و هرت هفرص هب تمیق رظن زا هک ییاج اهنت

. مسانش

! تشاد قرف ناراب و نم هاگن زا امتح هفرص هب

مه یا هراچ اما ! دیرپ مرس زا قرب اه تمیق ندیمهف اب
. متشاد زاین سابل هب . دوبن ندیرخ زج

و متسب یم دیسر یاه هگرب یور مشچ هنادیماان سپ
! مداد یم همادا

و دوش جراخ ژ اساپ زا یلا خ تسد دماین شلد مه ناراب
هفاک هب ددعتم یاه هسیک اب ود ره هک دش روطنیا

! میتشگرب
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اه هسیک زا مجح نآ هب هدش داشگ یاه مشچ اب ایدرب
: تفگ و درک هاگن ناراب ناتسد نایم

وراج ور اه هاگشورف یتفرن شیپ زور هَد نیمه هگم وت -
سپ تادابم هساو لوپ نورق ود یتسین دلب ؟ یدرکن

؟ ینک زادنا

: تفگ و داد ناکت اوه رد ار شتسد یلا یخیب اب ناراب

سپ االن زا . هنک یگدنز هظحل وت دیاب مدا اباب نک لو -
ای ما هدنز تسین مولعم ال صا هک یعقوم هساو منک زادنا

! هن

: تفگ رصتخم و هاتوک مه شرایک

! هشاب کرابم -

: داد همادا نم هب باطخ و

نیبب زادنب هاگن هی ورب تفر شیپ تعاس مین هرگراک -
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. هن ای ور اج همه هدرک زیمت گنشق

. نونمم یلیخ هشاب -

! دز یم قرب تشاد ال ماک حاال قاتا

. مدنادرگرب تیئوس زا ار اه باوختخر و هلوک

شیاه سابل ندرک ناحتما لوغشم هدیسرن هار زا ناراب
. دش

ی هرابرد نم زا و درادن یدق هنیآ اجنیا ارچ هک دز یم رغ
. درک یم یهاوخ رظن هن ای دمآ یم شهب سابل هکنیا

دوب مزادنا سپ یقبام و ادرف لوغشم هک یرکف اب نم و
! دیآ یم شهب هک مدرک یم دییات و مداد یم ناکت رس

*

روضح هک مدنادرگ یم رب زیم یور ار اه یلدنص متشاد
. دوب هیناه . مدرک ساسحا مرس تشپ ار یسک

؟ دیاوخ یم کمک ... دیشخبب -

. هن -

اه یلدنص یقاب غارس و درکن یهجوت مفرح هب وا اما
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. تفر

سح متسه نوترابرس و منک یمن یراک هک یروجنیا نم -
! دایمرب متسد زا هک ولوچوک کمک هی لقادح . مراد یدب

رکذت زا رگید . مدناخرچ هساک رد صرح اب ار منامشچ
! مدوب هتسخ شیاه فرح نیا دروم رد نداد

هدهع هب ور ماش و راهان منوت یم دیشاب قفاوم رگا -
؟ موه . شردارب و ناراب یارب مه و امش هساو مه . مریگب

؟ هیچ نوترظن

: متفگ و متشادرب ار یِت

. دایم شیپ یچ مینیبب -

تقو ادرف یارب اج هس ود زا و متسه راک لا بند هتبلا -
ما یعس . نا یدیلوت . هیروجچ منیبب مرب یروضح متفرگ

هداوناخ رگا . مشابن نوتمحازم اجنیا یلیخ منک یم ور
. هشیم بوخ یلیخ ندب ور مزاهج لوپ مه نادزی

مه ال بق . هرادن یسک یارب یتمحازم اجنیا وت روضح -
! ینک یم تمواقم ردقنا ارچ منود یمن یلو متفگ تهب

. منک یم رکف مه تداهنشیپ دروم رد
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یلیخ ! دینک یمن کرد ور نم سح امش هخآ . دیشخبب -
منک یم رکف شا همه . مشاب دیابن هک متسه ییاج ! هدب

. مدش نوتشیاسآ و راک و یگدنز لخم

. درک توکس دز هربنچ شیادص یور هک ضغب

تردق مامت اب ار شبل تشاد . مدرک شهاگن و مدز یخرچ
. دنکشن شضغب هک تفرگ یم زاگ

: متفگ و مدیشک نیمز یور ار یت

هک یساسحا نیا اب اه لا س نم ! منک یم کرد اقافتا ارچ -
دوز مه یلیخ ! مدرک یگدنز ینز یم فرح شزا یراد

! مدش انشآ شاهاب

! درک یم میاشامت شوگ اپارس و دوب هداتسیا

مزا دوبن یسک . دش توف مردام دوب ملا س شش یتقو -
یگدنز ماباب ِلوا هداوناخ اب مدش روبجم . هنک یرادهگن
ماهاب اپ و تسد یوت و یفاضا دوجوم هی لثم . منک
یم نوشاه چپ چپ زا ور ییاه فرح ! دشیم راتفر

! متسنود یمن ور نوشینعم یتح هک مدینش

: متفگ رتدنلب یمک و مدرک یثکم
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اب وت طیارش االن هک دنچ ره یگیم یچ ممهف یم سپ -
لخم یسک یارب تروضح هن اجنیا ! هراد قرف یلیخ نم
مه عقوم ره ات . هراد تراک هب یراک یسک هن و هشیاسآ
هعفد منود یمن ور اه نیا . تسین یلکشم ینومب یاوخب
مشوخ شزا هک یراک اقیقد ! منک یم رارکت مراد همدنچ

؟ یکوا ! متسین تمی مال نیا هب اال متحا یدعب یرس ! دایمن

هک یساسحا یاوه و لا ح نآ زا ما همدقم یب دیدهت اب
! دمآ نوریب مدوب هتخاس شیارب

: داد باوج هدز تام و دز کلپ راب دنچ

! یکوا -
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. ورب ینک تحارتسا یاوخ یم رگا من اال ! هبوخ -

: تخادنا باال تفلا خم ناشن هب ار شرس

. منک یم نوتکمک هن -
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. تسین مز -ال

! اما تفر یمن شا هلک رد فرح

. دش اهزیم ندرک زیمت لوغشم و تشادرب یلا متسد

ود ره دروخ هفاک رد یا هشیش تمسق هب هک یا هقت اب
. میدش لزغ هجوتم و میدیخرچ

شلیئارزع راگنا هک داتسیا خیس یروط ناهگان هب هیناه
! هدیسر رس

لخاد حور یب و درس یا هرهچ اب لزغ و مدرک زاب ار لفق
. دش

لکش هب هک یثکم اب وا تفگ شم سال اروف هیناه
. داد باوج دش ین ال وط یداعریغ

: تفگ دنت تسا سپ اوه دوب هجوتم شدوخ هک هیناه

! ریخب نوتبش باال. مرب نم -

رد یرسرس یریخب بش مه نم و دزن یفرح لزغ
. مدرک همزمز شباوج

ار شفیک لزغ ام ناگدید زا هیناه ندش دیدپان زا دعب
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: دیسرپ خلت و درک باترپ یزیم یور

؟ هرذگ یم شوخ -

: متفر یت فرط هب هرابود

؟ یگیم ور یراک زیمت ؟ هیچ اقیقد شوخ زا تروظنم -

تفگ یم شندب نابز و دنابسچ شرمک هب ار شیاه تسد
! تسا راکبلط و یبصع یروجدب

امسر هرتخد نیا و وت ! شرایک نزن هار نوا هب ور تدوخ -
مغلش هک نم اباب ! دییاهنت حبص ات بش هی مه اب اجنیا

؟! هشعضو هچ ! متسین

هگیدمه هب یراک ! میباوخ یم بخ ور حبص ات بش -
! هک میرادن

: دز نوریب هقدح زا شنامشچ

یدرک هرخسم ! دیشاب هتشاد مه هب یراک ادخ ور وت هن -
؟ ور نم

: متفگ هنادیق ال و مدرک تکرح ولج هب یت اب هارمه

! هگید هتقیقح بخ ؟ هیچ هرخسم -
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: تشاذگ شرس یور ار شتسد کی

هراد مدا یتقو یباصعا یور ردقچ ینود یمن یاو ! یاو -
! تسین تلا یخ نیع وت هنک یم هراپ ور شدوخ یروطنیا

: مدرک فاص ار مرمک و متفگ یچن

نیا ؟ نم زیزع یروخ یم صرح یراد یدوخیب ارچ -
اجنیا داهنشیپ یتقو نم . هریم زور هی هرخ باال مه هرتخد

نوریب شمزادنب االن منوت یمن مداد شهب ور ندموا
! اقیقد هدش یچ وگب راین هناهب من ...اال هک

: تسشن شیور و دنادرگرب ار یلدنص کی

عوضوم نیا متفگ تهب مه لوا نومه ! تسین هناهب -
. هنک یم متیذا

. متفرگ یاج شرانک و متفر شفرط هب

! هیطخ طخ هگید یاج زا تباصعا یلو منود یم -

: تسب مشچ و داد راشف ار شا یناشیپ

! دش ماوعد هلا زغ اب -

: مداتسرف شوگ تشپ ار شدازآ یاهوم زا یا هکت
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؟ یچ رس -

اوعد نوشرطاخب هشیمه هک یلئاسم نومه زا یکی رس -
! مینک یم

هگید یشرهاوخ هک وت متخانش ور هلا زغ الق خا نم -االن
تیذا ور تدوخ یرارکت عوضوم هی رطاخب یرس ره ارچ

؟ ینک یم

یمن مرذگب یخوش و هدنخ اب ماوخ یم یه نم اباب -
! دایب رد مداد هرخ باال ات هدیم همادا ردقنا ! هراذ

شراثن یکمشچ یلدنص یتشپ هب مرمک نداد هیکت اب
: متفگ و مدرک

زورما یاوعد هک یباسح رود رود هی میریم ادرف ، سپ -
؟ هروطچ ! هربب هروشب ور

: داد باوج متروص سمل اب و دز یلا ح یب دنخبل

! هیلا -ع
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ود نایم ار مرس یولج یاهوم هک روطنامه لزغ
: دیسرپ دوب هتفرگ یزاب هب شتشگنا

؟ هنومب اجنیا هرارق یک ات هرتخد نیا مگیم _

: مدرک توف ار مسفن فقس هب هریخ

هی هراد مه لا متحا . هراک لا بند هک ال عف . منود یمن _
. هنک هراجا هنوخ هنوتب و دایب شتسد یلوپ

؟ یچ دموین شتسد لوپ رگا _

مدرک یم رکف نیا هب مه مدوخ ؟ دماین شتسد لوپ رگا
. متشادن غارس شیارب یلح هار اما

مدوخ هک یتیلوئسم و مداد مدوخ هک دوب یداهنشیپ
ار راک نیمه مه زاب متشگ یمرب بقع هب رگا . متفریذپ
؟ دوش هچ دوب رارق رتخد نیا ی هدنیآ ... اما مدرک یم

: دز بل و دنابسچ ما هنهرب ی هناش هب ار شا هناچ لزغ

شمشچ یلو نکن مخت و مخا هرابود مگیم یزیچ هی _
! ممهف یم رتهب منز نم ! هتلا بند
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یناشیپ هب ما یناشیپ اب مارآ یا هبرض مرس ندرک دنلب اب
: متفگ و مدز شا

! تسین شلا بند هک هطرش منم مشچ _

روطنیمه مه هدنیآ رد هنک یم نیمضت یک . هروطنیا _االن
؟ هنومب

: مدرک شهاگن ریحتم

؟ رتخد یدش هنووید _

: تسشن وناز راهچ و دیچیپ شدوخ رود ار هفحلم

... هک ماوت ! هیلگشوخ رتخد بخ . مگیم یدج مراد _
ور یسک نم زج مگب یتسین نم یوربَا و مشچ ی هتفیش

! ینیب یمن

: مدز یا هدنخ کت یروابان اب

؟ هدموا اجک زا اه فرح نیا ؟ لزغ یگیم یراد یچ _

نم هب تبسن تساسحا ممهف یم ! ایک متسین قمحا نم _
! هنک یم منارگن هک هنیمه . تسین یوق یردقنوا

؟ میراد مه اب یلکشم االن ام هگم _
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ماوخ یم نم ؟ میشاب هتشاد یلکشم دیاب امتح هگم _
ات ام ! هیچ شهت منودب ماوخ یم . تساجک شرخا منودب

؟ مینومب هلحرم نیا وت هرارق یک

و مدیشک متروص یور ار متسد ود ره فک یگف کال اب
: متفگ

ور اهزیچ نیا نوا ؟ تس هلا زغ اب تثحب تارثا زا انایحا _
؟ ترس وت هتخادنا

هزادنا ! متسین هچب نم هک هگن مه هلا زغ ؟ یچ ینعی _
! همیلا ح مراد روعش و مهف مدوخ

یوت هک هنوا ریغ یزیچ ام ی هطبار االن ناج لزغ _
؟ میتشاذگ ور شرارق نومعورش

دوب شیپ لا س ود ام عورش یلو تسین شریغ هن _
لقادح ای . هشاب هدش ضوع هنکمم اهزیچ یلیخ ! شرایک
ماه همانرب ، هدش ضوع مساسحا ! هدش ضوع نم هساو

! هدش ضوع مفده ، هدش ضوع

! مدینش باهش زا هک دوب یفرح اقیقد نیا

هشاب هدشن ضوع نم هساو اه نیا ی همه رگا بخ _
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؟ هیچ فیلکت

لا ح اب . درک تفچ مه یور ار شیاه بل و دیرپ شکلپ
نحل و للعت اب وا و مدناخرچ شتروص یور ار مهاگن یدب

: تفگ یحور یب

! مینک ربص هشاب رتهب دیاش . منود یمن _

شیپ ارچ . مدیبوک تخت یور ار مندب و مدیشک یهآ
؟! مدوب هدرکن ار اهزور نیا ینیب

**
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هد اهنت تفگ مداد ناشن شرایک هب هک ار یدیلوت سردآ
تفگ . تسا تسار رس ال ماک و دراد هلصاف اجنیا اب هقیقد

. مسرب دصقم هب مناوت یم یتحار هب یسکات اب

هار و متفرگ یسکات هفاک یکیدزن نامه زا هک دش روطنیا
. مداتفا
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. دوب شرتخد تسود و شرایک ریگرد مرکف

مه اب هک راگنا یتح و دندمآ یمن رظن هب لا حرس یلیخ
! دندرک یم راتفر مه نیگنسرس

دوب صخشم ال ماک هک اریز مشاب نم نایرج مدوب نارگن
شرایک یکیدزن رد و هفاک رد اجنآ نم ندوب زا رتخد نآ

! تسا تحاران تدش هب

یم ار ملوپ و درک یم لمع شفرح هب دوز نادزی شاک
. متفر یم اجنآ زا دیاب . داد

" سیمراپ یدیلوت "

دود یامن و یمیدق نامتخاس هب و متفرگ ولبات زا هاگن
. مداد شا هدز

و درک یم متیذا تشاد بلق شپت . مدوب هدیسرت یمک
. داتفا یم قرع هب میاه تسد فک

نیمز ریز هب ارم هک ییاه هلپ و مداتسرف یتاولص لد رد
. متفر نییاپ درک یم لصو یدیلوت و

رس تشپ تشاد رارق میور شیپ هک ار یهاتوک یورهار
ییاه فیدر رسارس هک مدیسر یگرزب نلا س هب و متشاذگ
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ینارتخد و نانز و تشاد رارق شیور یاه خرچ و زیم زا
. دندوب راک لوغشم ناشتشپ هک

: دیسرپ و تفرگ رارق ملباقم ینز مدورو زا سپ هلصاف بال

؟ نوترما مزیزع دییامرفب _

نز تلا ح یب و هداس نامشچ رد هریخ و مدرک رت یبل
: متفگ

. زورید هدش گنهامه . نوت یهگا یارب مدموا نم _سالم.

؟ نوتفیرش مسا _

. یتزع _

. دییامرفب هلب _

. میدش نلا س یاهتنا یقاتا دراو و مدرک تکرح شلا بند هب

تشاد رارق یا هتخیر مهب و غولش یبوچ زیم تشپ ینز
. تشگ یم یزیچ لا بند وشک لخاد هک

ود شرف و دنولب یاهوم . مدرک شزیلا نآ عیرس یهاگن اب
رژ کی زج یشیارآ و دوب هتفرگ باق ار شتروص فرط

. تشادن زمرق بل
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یهگآ دروم رد میات نیا نتشاد رارق ایوگ یتزع مناخ _
. مادختسا

درک یسررب شزیم یور ار یذغاک هلصاف بال دنولب وم نز
: داد ناکت رس و

امش ناج املس . مزیزع نیشب . یدموا شوخ . هتسرد _
. یرب ینوتیم

! دوب هدش گنت شیارب ملد ردقچ . مداتفا هزئاف دای

تشاد رارق زیم کیدزن هک یتحار نادنچ هن یلدنص یور
. مدنام رظتنم و متسشن

؟ دوب یچ نوتکیچوک مسا یتزع مناخ بخ _

: مداد باوج هتسهآ و مدرک قالب وناز رس ار مناتشگنا

. متسه هیناه _

منک تادص کیچوک مسا هب هرادن یبیع ... ناج هیناه هلب _
؟

نز شمارآ رپ و تحار دروخرب زرط زا رایتخا یب
: دش رتمک زین نم بارطضا
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. منک یم شهاوخ هن _

؟ یراد راک هقباس . یلا ع رایسب _

هب و منک یم یطایخ هک هلا س جنپ راهچ دودح هلب _
لوغشم یدیلوت هی وت لا س ود مه رت یمسر تروص

. مدوب

؟ اجک _

. یناما یدیلوت . وق لتم کیدزن . دوبن نارهت _

ات هبنش رصع راهچ ات هحبص ُهن زا اجنیا یراک تاعاس _
؟ یرادن یلکشم شاهاب . هبنشراهچ

. هیلا ع هن _

یشب راک هب لوغشم یشیامزا هتفه کی یارب ینوت یم _
دروم رد میدش نئمطم تراک تیفیک زا هکنیا زا دعب و

یراد یصخرم زور ود یهام . مینک یم قفاوت مه قوقح
؟ یتسه یکوا . یریگ یم مه شاداپ هشاب بوخ تراک

! تفر یم شیپ یگداس هب تشاد زیچ همه ! دشیمن مرواب

ال. ماک هلب _
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اشنا و یشیامزآ ی هتفه کی زا دعب هکنیا رخآ ی هتکن _
هد غلبم دیاب امش تنامض یارب نومندیسر قفاوت هب هللا

اجنیا هک یناسک ی همه زا . نم هب یدب هتفس نویلیم
تنوشن منوت یم و میراد هتفس نتسه راک هب لوغشم

. مدب

. تسین یلکشم هشاب _

هب و شاب اجنیا ُهن تعاس ادرف یچیه هک زورما . هبوخ _
تییاسانش کرادم طقف . نک عورش ور تراک ادخ دیما

. هشاب تهارمه مه

هتسکش ار لوغ خاش هک راگنا ! متشاد یبیجع ساسحا
! مشاب هدمآرب ایند راک نیرت تخس سپزا هک راگنا ! مشاب

. دش یراج ما یپ و گر رد یروآ رکس تیاضر

زا دنتشاد هک ییاه مدآ مامت یور هب تساوخ یم ملد
هدرک ادیپ راک هک میوگب و منزب دنخبل دنتشذگ یم مرانک

! ما

هتسشن یسکات رد مرانک هک یدرم اما تشگرب ریسم رد
! درک بارخ مرس یور ار مشوخ لا ح مامت دوب
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وا مدنابسچ یم رد هب و مدرک عمج ار مدوخ نم هچ ره
. درک یم رت زاب ار شیاپ و تسد

! مدوب هدش عوهت راچد

و راگنا هن راگنا اما متخادنا شتمس هب یپچ پچ هاگن
میاپ یور ار شتسد تراسج اب هک دز یتقو ار رخآ ریت

. تشاذگ

مامت هجوت و مدیشک غیج مندب ندرک ضبقنم اب هدارا یب
! دش بلج ام یوس نانیشن رس

: دیسرپ و درک نامهاگن هنیآ زا دوب یناوج درم هک هدننار

؟ هداتفا یقافتا _

: مدیلا ن یدب لا ح اب

! مش هدایپ ماوخ یم نم _

؟ یجبآ هدش یچ _

! مشب هدایپ ماوخیم طقف یچیه _

. دز رانک و تفرگ درم زا ار شکوکشم نامشچ هدننار

و مدمآ نییاپ یسکات زا یلطعم یب هیارک تخادرپ اب
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شیاج رس تجامس اب هرابود هک مدیعلب ورف ار مضغب
. تشگرب

. دش ریزارس کشا مه یور میاه کلپ نتشاذگ اب

رود هب یهاگن و مدرک کاپ ار متروص و مدیشک باال ینیب
متسناوت یم و دوبن هفاک ات یدایز هار . متخادنا رب و

. منک یط ار ریسم یقاب هدایپ

وتنام بیج رد میاه تسد ندرب ورف اب و مدیشک یهآ
. مداتفا هار هب نانز مدق

هک لزغ و شرایک جورخ اب دش نامزمه هفاک هب مندیسر
. دنتشاد نتفر نوریب دصق راگنا

اال متحا نامشچ یور میقتسم شرایک ی هلصوح یب هاگن
. دروخ هرگ مه رد شیاهوربَا و تسشن مزمرق
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_سالم.

: هداتفا یقافتا دیمهف هک راگنا

؟ هدش یچ _سالم.

هب ، دش فرحنم لزغ تمس هک یتعرس نامه اب مهاگن
: تشگرب شرایک

! یچیه _

دنادب رتشیب تساوخ یم راگنا . درک کیراب ار شنامشچ
: تفگ و درک هظح مال شرتخد تسود روضح رد اما

یمنرب اال متحا مبش رخآ ات مریم مراد نم . بخ یلیخ _
. مدرگ

: متفرگ تسد نایم و مدیشک نییاپ هناش یور زا ار مفیک

. نوتظفاحادخ هشاب _

. داد ناکت یرس میارب

شرایک ی هناش هب هناش و تفرگ ار شتوافت یب هاگن لزغ
. دش رود

تشاد هک مدید ار ناراب متشاذگ هفاک هب اپ هک نیمه

DONYAIE
M

AM
NOE



. دیچ یم زیم یور ار یرتشم شرافس

مفرط هدز ناجیه و دش نم هجوتم دوز یلیخ مه وا
: درک دنت مدق

؟ ندرک تلوبق ؟ دش یچ _

: مداد باوج و مدز یدنخبل

! متفر هک ییاج نیلوا نومه هرآ _

: تفگ قوذ اب و دش درگ شنامشچ

؟ سپ تساجک تینیریش . هکرابم ! لویا _

یمسر هللا اشنا منک راک یشیامزآ هتفه هی هرارق _حاال
. مدیم مه ینیریش مشب مادختسا

؟ یدرک هیرگ ؟ هزمرق ارچ تامشچ هللا...حاال اشنا _

! قوش کشا _

: دوب یشوهاب رتخد

. منک رکف هدش یزیچ هی ! وگن یکلا _

هی . دش ممحازم هدرم هی یسکات وت ینتشگرب اباب یچیه _
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! زونه ما هکوش مک

: تفرگ دوخ هب یفساتم تلا ح شا هرهچ

همه . دایم شیپ دایز ازیچ نیا زا هنافساتم ! یاو یا _
ور تدوخ یروط هی دیاب . هشیم ادیپ اج همه یمدآ روج

. یدب قفو طیارش اب

: مدرک نییاپ باال ار مرس

ال کمک . نک شلو تشذگ . تسین مهم هگید . ممهف یم _
؟ دیراد مز

: دیبوک میوزاب هب یتسد

باال. ورب وت مزیزع هن _

دوب هک یراک ره حاال مایم راذب . مراکیب االن منم هخآ _
. مدیم ماجنا

! یسرم . یراد تسود تدوخ روط ره هشاب _

**

یم راک هب ار شا یعس مامت دراد لزغ هک دوب صخشم
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! تسناوت یمن اما دنک راتفر هشیمه لثم ات دریگ

نیا یارب متسناد یمن نم و دوب تحاران و درسلد اقیمع
! دیآ یم رب متسد زا یراک هچ طیارش

ملآ هدیا رتخد لزغ . متشاد تسود اعطق ار نام هطبار
جاودزا هب زاین هک مدوب هدیسرن یا هطقن هب زونه اما دوب
ال صا . منک ساسحا مدوخ رد ار هداوناخ لیکشت و

! هن ههرب نیا رد لقادح ای . متشادن جاودزا هب یداقتعا

! درک یم کرد ار نیا دیاب لزغ

کراپ هک یدنک یاه مدق و نیگنس توکس نایم
. تفرگ سامت باهش درک یم زگ ار هیدیشمج

؟ ولا _

؟ ییاجک _

. لزغ اب منوریب _

. هاگشاب دیایب دیشاپ _

هجوت یتقو اما متشادن ار یغولش و هاگشاب ی هلصوح
زا یهاوخ رظن نودب متسناوت یمن دوب هدش بلج لزغ
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. منک تفلا خم وا

: متفگ و مدرک رود متروص زا ار لیابوم یمک سپ

. هاگشاب میرب هگیم هباهش _

: داد باوج و درک رکف یمک

. میرب _

: مداد رارق باطخ ار باهش

. مییاجنوا هگید تعاس هی ات _

. مدرک عطق ار سامت و

: تفگ لزغ

مشیارآ . مشوپب رت بسانم سابل نم لوا هنوخ میرب _
. مرادن

. یکوا _

کی هب کیدزن شندش هدامآ و لزغ ی هناخ ات ندیسر
. درب نامز DONYAIEیتعاس
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؟" نتسین هک اه هچب " مداد مایپ باهش یارب نیح نیا رد

تفایرد دنخشین کلکش نآ رانک رد هک یتبثم باوج و
! درک ما ینابصع روجدب مدرک

یشوگ ی هناهد رد دولآ باتع و متشاذگ نکلا ب هب اپ
: مدیرغ

! یضیرم ادخ هب باهش _

: تفگ شوخرس و دیق یب

؟ یشب وربور اراوخ مدآ هلیبق اب هرارق هگم اباب _

لیماف و کف ات مایم رانک رت تحار اهراوخ مدآ اب نم _
! امش

هت نوماه لیماف و کف ! اه نم هب یدنوبسچ زاب نیبب _
وشاپ نزن رغ ردقنا راینرد یزاب درمریپ ! شواچ یراغت

! مینوزوسب ور ینام غامد مک هی رایب رادرب ور هرتخد نوا
. مراد تارب مه یساسا زیارپروس
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اَدا ندرک عمج مه روطنیمه . تساخرب مداهن زا هآ
اب هک یتقو هب یاو رگید دوب تبیصم لزغ یاهراوطا

. میدشیم وربور مه یلنام

. ما هدامآ نم _

. مدرک شا یسررب یلک یهاگن اب و متشگرب لخاد هب

. ناجنوا مه اه هچب هکنیا لثم _

: داتسرف باال ار شیوربَا یات کی

؟ ایک اقیقد اه هچب _

. انیا و همع و... ومع یاه هچب _

! یلنام ینعی مه انیا _

: مدناخرچ هساک رد ار منامشچ

! نومه هرا _

با هب ار شیاه هناش و تفرگ دوخ هب یتوافت یب ی هرهچ
: داد تکرح ال

! تسین مهم ... هشاب _
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: متفگ و متفرگ قیمع یسفن

. میرب سپ ... بخ یلیخ _

و تخادنا یلک یهاگن کی ار شکچوک یتسد فیک لخاد
: تفگ

. میرب _

. دوب غولش لومعم قبط هاگشاب

ار شپچ تسد و درپس همدخ هب ار شلا ش و وتنام لزغ
. درک هقلح میوزاب رود

هب رود زا یگرزب دنخبل اب تشاد هک مدید ار باهش
. دمآ یم نامفرط

شسخت ی هرهچ نآ زا ار ترارش فورح متسناوت یم
. مناوخب

! باذج جوز دیدموا شوخ هب هب _

: مداد نیچ ار ما ینیب

! اباب نک عمج _

: درشف ار لزغ تسد و دیدنخ شغ شغ
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. ییادیپ مک ! دش نشور نوتلا مج هب ام مشچ بجع هچ _

هدمآ شتروص رد هک ار ییوم هتشر یدرسنوخ اب لزغ
: تفگ و دز رانک دوب

! یتشادن تداعس امتح _

؟ سسنرپ یزاسن یاوخ یم هدیسرن زاب _

ثحب نایم دوش یدج ، یخوش یخوش هکنآ زا شیپ
: مدیرپ

؟ ربخ هچ زاین زا _

مک مک . هتشگرب شا هظفاح زا یشخب هی . هرتهب _
. ننک عورش هرارق مه ور یپارتویزیف

. رکش ور ادخ . هبوخ _

. اه هچب شیپ میرب دیایب . هرا _

. میدرک تکرح ولج هب باهش تسد ی هراشا اب

یلنام رانک هک مدش نیمرآ هجوتم یسک ره زا لبق
! دوب نم هب شا ی هنادنمزوریپ هاگن نآ بیجع و هتسشن

ره و هداتسیا رت فرطنآ یمک مه هدسرم و دارآ و راگن
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. دنتشاد تسد رد یماج مادک

. دش لدب و در نامنایم یهاتوک یسرپلا وحا و سالم
هک درک یفرعم ام هب ! ار شدیدج رتخد تسود باهش

! شفارطا یاهرتخد ی هیقب هیبش دوب یکی

: تفگ و دیبوک مه رب ار شیاه تسد سپس و

و مدوب هدز فرح شزا هک یزیارپروس ناتسود بخ _
هار رد یسورع هی اال شیا ... متسه شنایرج رد مدوخ طقف

! میراد

باهش و دش هدیشک یلنام و نیمرآ تمس هرابود منامشچ
: تفگ همادا رد ود نآ هب هراشا اب

سورخ و غرم یطاق نریم نراد هتفکش ون لگ ود نیا _
! اه
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مدرک هاگن یلنام هب هاگادوخان ! دوب یا هرظتنم ریغ ربخ
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! نم زج درک یم هاگن یسک ره هب هک

: تفگ یلنام هب باطخ یعونصم یتحاران اب هدسرم

ازریم نیا دعب یتفگن مترهاوخ هک نم هب وت ؟ یچ ینعی _
؟ هراد ربخ یلا قاب

! هترسپ تسود یلا قاب ازریم ! یوا : باهش

: داد باوج شحور یب و درس دنخبل نآ اب یلنام

. هشاب زیارپروس میدرک قفاوت نیمرآ اب هگید _

: تفگ و تشادرب شبل ی هشوگ زا ار گرب راگیس دارآ

؟ وک ینیریش سپ بخ _

هتفه رخآ ! دیشابن نارگن . هظوفحم نوتا ینیریش : نیمرآ
. دیتوعد یگمه . میدید لصفم نشج هی کرادت

یور شزیت نامشچ هک درک اوجن یتقو ار شرخآ ی هلمج
! دوب نم

مه وا . مدرک ساسحا میوزاب یور ار لزغ ناتشگنا راشف
! تشادن یبوخ ساسحا

! دشاب هداتفا هار ام یارب افرص شیامن نیا هک راگنا
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. میدرک ناشراثن ار نامیاه کیربت یگمه

یم رسدرد رد ار شدوخ دراد یلنام هک دما یم مرظن هب
زا مهاوخب ات تشادن یطبر نم هب ... بخ اما دزادنا

. موش مهافتوس داجیا ثعاب یتح و مروایب شرد هابتشا

: تفگ مشوگ ریز لزغ

. راب میرب _

: متفگ و مدرک اهر ار منیگنس سفن

. میرب _

تشپ یلدنص یور دومن یم مارآ ال ماک هک یرهاظ اب
یندیشون شرافس نامودره یارب و تسشن ناوخشیپ

. داد

! اه قمحا _

مبل ی هشوگ شدولآ صرح ی همزمز نیا زا یدنخشین
. مدزن یفرح اما تسشن

یم یروطنیا هک ؟ ندرک نوشدوخ اب یرکف هچ اعقاو _
؟ ننک تتحاران ننوت

DONYAIE
M

AM
NOE



ناوخشیپ یلقیص و فاص حطس یور ار مناتشگنا کون
: متفگ و مدیشک

. ننک رکف یروطنیا راذب ؟ هراد یتیمها هچ _

یدید ! تسین شدوخ لا ح وت هرتخد همولعم گنشق _
؟ دیدزد یم تزا ور شهاگن یروجچ

: مدرک نییاپ باال ار مرس رکفتم

! موهوا _

داوخیم دیشک ییادج هب نوشراک هک مه ادرف سپ دب _ال
! دوب وت ریصقت هگب

ار اه یندیشون یکشم مرف سابل نآ رد ناوج رسپ
. داد رارق ناملباقم

لا حشوخ . لزغ مدرک ادج اه مدآ نیا زا ور مهار نم _
نم . دز ما هنیس هب در تسد یلنام یزور هی هک متسه مه
هی رتخد نیا رگا . میتسین مه یایند لا م اه نیا لا ثما و
! هنم ندز سپ نومه هشاب هدرک شیگدنز وت تسرد راک

! هنومیشپ گس لثم مه االن هک _
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شفرط هب ار یلدنص یمک . تفر باال مبل ی هشوگ
کنخ ی هندب رود مناتشگنا ندرک هقلح اب و مدناخرچ

: متفگ ناویل

! هرید ینومیشپ هساو هگید هک _

باال مفرط هب ار شا یندیشون و دز میور هب یدنخبل
شناویل هب مارآ یا هبرض اب ار مناویل نم و تفرگ

. مدیبوک

: تفگ لزغ دعب یمک

. مایب منک دیدجت ور مشیارآ سیورس مرب _

: متفگ و مدز یکلپ

. مزیزع هشاب _

مرانک ار وا یاج و دمآ شیپ باهش لزغ نتفرگ هلصاف اب
. درک رپ

؟ هن ای یدش زیارپروس _حاال

؟ یتفگن یچ هساو _

! هک داد یمن هزم یروجنوا هگید _
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: مدز بل میوربور گنراگنر یاه یرطب فیدر هب هریخ

! هاچ وت نزادنا یم رس اب ور نوشدوخ نراد _

راذب ! نایم هگیدمه هب بوخ ! هنوشقح هک هنیا عوضوم _
؟ هچ ام هب . نرایب رد ور مه ردپ

: مداتفا هدنخ هب و مدرک شهاگن یمشچ هشوگ

..ث! وید _
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یشیارآ و مدرک نت هب مدوب هدیرخ هزات هک ار ییاه سابل
کی ینعی ، متشاد هک یشیارآ مزاول اهنت اب مه رصتخم

. مدناشن هرهچ هب بل رژ کی و لمیر

. دندوب هناخزپشآ رد شرایک و ناراب و ایدرب

: دیسرپ اه سیسوس ندرک هقلح لا ح رد شرایک

؟ راکرس یریم یراد _
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. نوتا هزاجا اب هلب _

؟ یدش مادختسا امسر _

. هیشیامزآ هتفه کی ال عف هن _

: تفگ و داد ناکت رس

. یشاب قفوم . ورب ژی رنا رپ و سفن هب دامتعا اب _

: مدیدزد شدرسنوخ ی هرهچ زا ار مروش رپ هاگن

! منونمم _

: تفگ و دز مرمک هب یا هبرض ناراب

! ینوت یم وت _

و مدرک رکشت و مدیشاپ شیور هب یا هناتسود دنخبل
. مدش جراخ هفاک زا یعمج یظفاحادخ اب سپس

یم ار مش تال مامت دیاب . مدوب نارگنلد و هدز ناجیه یمک
و مناسرب ماجنا هب ار مراک نسحا وحن هب ات مدرک
! دوب نم تاجن هار اهنت نیا . منک بلج ار ناشرظن

. تفرگ سامت هناگی هک مدوب ریسم رد
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؟ مناج _

: دیسر یم شوگ هب فیعض و هدنمرش زونه شیادص

؟ یروطچ ناج هیناه _سالم

. داد شهاک ار مسرتسا زا یمک شیادص ندینش

؟ یروطچ وت . رکش ور ادخ مبوخ نم . مزیزع _سالم

ینک یم راکیچ . مسرپب ور تلا وحا مدز گنز . مبوخ منم _
؟ زونه یا هفاک ؟

؟! مورب متشاد ار اجک

مارب هراد یراک هی داوخب ادخ یلو ... زونه ماجنوا هرآ _
. هشیم روج

: تفگ قوش اب

! رکش ور ادخ ؟ یگیم یراد یدج _

مینیبب منک راک یشیامزآ هتفه هی مرب دیاب ال عف هتبلا _
. هن ای ندنسپ یم ور مراک

راگنا تاه سابل ؟ دوب وت زا رتهب یک اجنیا ؟ ندنسپن ارچ _
! نوریب دوب هدیرپ نشف و دم یاه هلجم طسو زا
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: مداتفا هدنخ هب

؟ مدب اج اجک ور اه هنودنه _

. هیلا ع وزیمت اعقاو تتخود . تسین یکلا فیرعت ادخ هب _
تدوخ هب هیفاک . تشادن فرح ال صا هک مه تاه حرط

. ننکیم تمادختسا اوه ور . هلح یچ همه یشاب نئمطم

: متفگ و مدز ات لخاد هب یمک ار ملا ش ی هبل

. هشب روطنیمه مراودیما _

! هشیم _

: دمآ نییاپ همزمز دح رد شیادص هرابکی هب و

ود یوت ور تلوپ داوخ یم نادزی مگب مدز گنز شتسار _
. ینعی هدنیآ ی هتفه ات اال متحا . هدب تهب کچ ات

؟ اعقاو _

تسد رادقم هی بخ ما یسورع ندش لسنک نیا رس هرا _
. ندب دقن و اج هی ور همه ننوت یمن دش یلا خ نوشلا ب و

. بیرغ رهش نیا وت هسر یم مداد هب منیمه _

! هدش هدز تلا جخ هرابود هک درک مهجوتم شتوکس
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؟ هناگی _

: داد باوج مارآ

؟ مناج _

؟ ربخ هچ لیمک زا _

: دمآ شزیر ی هدنخ یادص

داد شدوخ هب ینوکت هی هرخ باال . هدش رت عاجش یچیه _
. هدیم مایپ مهب ادیدج

: تفر باال مبل ی هشوگ

. نوتیسورع هللا اشنا ال! کیراب _

! مرب تتبحم نوبرق _

هدایپ و مدیسر دصقم هب طابترا عطق زا دعب ییاه هیناث
. مدش

زا یقیمع سفن و متسب ار میاه کلپ ، طلست ظفح یارب
. متفرگ رهش زکرم ملا سان یاوه

! دیاب ... دشیم نم لا م دیاب لغش نیا
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یوزرآ میارب . مدش یفرعم نانکراک لک هب زیچ ره زا لبق
. مداد ار ناشباوج رکشت اب نم و دندرک تیقفوم

تخس . متخادنا یهاگن مین وگلا هب و متسشن خرچ تشپ
! دوبن

خرچ ریز ار هچراپ و مدرک همزمز بل ریز ار ادخ مان
. مدرب

هک یراک ! درک یم ادج ایند مامت زا ارم هک دوب یراک نیا
. مدرب یم تذل نآ زا

هک مدوب لوغشم یباسح و تشذگ هک یتعاس کی
. دیزرل مبیج رد لیابوم

هک یسانشان و بیجع ی هرامش . مدروآ نوریب ار یشوگ
منهذ رد ار لا متحا کی اهنت دوب هتسب شقن نیرکسا یور

! نادنز . درک گنر رپ
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. مدیرپ اج زا ناهگان هب و مدش هچاپتسد

و دنولب وم نز نامه ، یردان مناخ رهاوخ هک املس زا
: مدیسرپ دوب اجنیا لوئسم و بحاص

؟ مدب باوج ور یسامت هی منوت یم نم ... دیشخبب _

: داد ناکت رس

. مزیزع هلب _

: متفگ دنت

. نونمم _

زا تشاد ملد . مدش یجورخ یورهار دراو هلجع اب و
. دیچیپ یم مهب بارطضا

: مداد باوج

؟ ولا _

متیر روطنیمه و دشیم هدینش طخ تمس نآ یا همهمه
! یدرم یاه سفن یانشآ

تشاد مبلق . متشاذگ ما هنیس ی هسفق یور ار متسد
! درک یم یشکدوخ
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: مدنابنج رگید راب ار منازرل یاه بل

؟! نموه _

یانعم ال صا ؟ دوب هدنمرش ؟ ارچ تسکش یمن ار شتوکس
؟ تسناد یم ار یگدنمرش

؟ یدز گنز ارچ ینزب فرح یاوخ یمن _

...._

: مدرک هفخ ار ما هجض یادص

؟ یدز نومیگدنز هب ور دنگ نیا ارچ ؟ نموه ارچ _

یمخز و هدروخ تسکش یادص ات تشذگ نرق کی راگنا
: مونشب ار شا

! هشب یروجنیا متساوخ یمن _

یم شزاون ار متروص کشا . مدنابسچ راوید هب ار مرمک
. درک

بارخ یچ همه شگرزب ردام ندرُم اب متسنود یمن _
تزا ملا یخ . ترهوش هنوخ یرب وت لوا دوب رارق ! هشیم
نومه وت هک مدوب هداد لوپ یچقاچاق هب . هشب تحار
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. منک ربص رتشیب متسنوت یمن . هنک مدر اهزور

اب هک یراک تباب ؟ یتسین نومیشپ تتیانج تباب ؟ نیمه _
؟ یشک یمن تلا جخ تدوخ زا یدرک هچب نوا

شدوخ ، درک یم رارف تشاد . مدرکن شترپ نم ... نم _
متساوخ یمن ال صا ! داتفا شدوخ نامام حور هب . داتفا
باذع ور هداز مورح نوا متساوخ طقف ... هنیبب بیسآ

. مدب

دوب نیا لبق هک یملا س ی هچب نوا هگید ینودیم _
؟ هدموا شمسج و حور رس یی بال هچ یهجوتم ؟ هشیمن

! دوبن شهار نیا ... تسه هک یلا غشآ ره خرهاش

... هیناه _

یم دنب تشاد مسفن هک مدوب هدرک هفخ ار مضغب ردقنآ
! دمآ

ور ایچ ینودیم ؟ تریغ یب ماجک االن نم ینودیم _
؟ همولج کیرات ی هدنیآ هی ینودیم ؟ متشاذگ رس تشپ

؟ مهانپ رس یب ینودیم

؟ هدش یچ ؟ ییاجک وت ... وت _
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و دروخ ات میاهوناز . مداد راشف ما هقیقش یور ار متسد
. مدش راوآ نیمز یور

: متفگ راو هلا ن و هدیرب هدیرب

هرذ هی شاک . یدوب هدرک رکف منم هب شاک ! هاوخدوخ _
یمن ماقتنا نکمم مدآ نیرت فیعض زا و یتشاد یگنودرم

! هنک محر تهب ادخ ! نموه تدشخبب ادخ ! یتفرگ
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! مدوب هدز دنگ

! مدوب هدز دنگ راک یادتبا نیمه

! تسا اه یماکان و اه تبیصم مامت رد نموه یاپ در

ار منامشچ و دیبات یم متروص هب میقتسم دیشروخ رون
یلا خ ال ماک مندب . متشادن تکرح ناوت اما دنازوس یم

! دوب هدرک

. مراد زاین تحارتسا ین ال وط یتدم هب هک مدرک رکف
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رس یب و ییاهنت و هدنیآ زا ینارگن نودب ، هغدغد نودب
! یهانپ

. تسشن تکمین یور مرانک یسک مدرک ساسحا

هک ار یرتخد و مداد ما هدش کشخ ندرگ هب یتکرح
هاگن ، دوب هتسشن مرانک ، مدوخ لا س و نس مه دیاش

. مدرک

دوب شرس یور یدیفس پک کاله . تشادن نم هب یهجوت
یم سمادآ یعیجف لکش هب و ششوگ رد یرفزدنه و

. دیوج

هاگن هب و درک تیاده مشچ ی هشوگ هب ار شیاه کمدرم
: تفگ زیت و دنت و داد ناشن شنکاو ما هریخ

؟! هلب _

ی هراوف هب رگید راب ار مساوح و متخادنا باال یا هناش
. مدرک فوطعم کراپ نایم

؟ هدش تاوعد تاباب هنن اب _

: مدرک همزمز و متخادنا نییاپ ار میاه کلپ

! هن _
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؟ نقرغ تاه یتشک ارچ سپ _

: مداد باوج ، مشیدنایب مراک ییارچ ی هرابرد هکنآ یب

هتبلا ! مداد تسد زا دشیم روج مارب تشاد هک ور یراک _
اال! متحا

: تفگ هنادیق ال

! هگید راک هی دشن راک نیا ؟ هراد هصغ ردقنا منیا _

: مدز دنخزوپ

؟ راک مودک _

! هشیم ادیپ یدرگب _

! یدرگب شلا بند یدوبن روبجم حاال ات منک رکف _

. مشب روبجم دعب هب نیا زا اال متحا یلو ... هن شتسار _

؟ روطچ _

! ممیرحت _

: مدرک مخا یواکجنک یور زا

؟ یچ ینعی _
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: دناکرت و درک داب ار شسمادآ

! هدیمن لوپ مهب هگید ماباب ینعی _

؟ ارچ _

نتسین یضار ما هداوناخ و مرب ناریا زا ماوخ یم نوچ _
. نراذب مراشف تحت یروجنیا ناوخیم

؟ هتلا س دنچ _

. کی و تسیب _

؟ نا هفرم تا هداوناخ _

: دیشک باال ار شبل

! تفگ هشیم _

؟ یرب یاوخ یم ارچ سپ _

! ماوخ یم هک مشاب یزیچ نوا منوت یمن ناریا وت نوچ _

؟ یاوخ یم یچ هگم _

! ندنوخ _

؟ یشاب هدنناوخ یاوخ یم _
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! متساوخن نیا زا رتشیب ور یزیچ تقوچیه _

و تساخرب تکمین یور زا فرح نیا نتفگ زا دعب و
: دیسرپ

لا وس ور هگیدمه میراد تس هقیقد دنچ یدرک تقد _
؟ مینک یم باوج

: مدیدنخ قمر یب

! دوب بیجع هرآ _

ره رد . منک یمن تبحص ردقنا مه ماهانشآ اب نم _
! یشاب قفوم مراودیما ، تروص

! روطنیمه ماوت . نونمم _

دنلب ما ژی رنا یب یاهاپ یور مه نم وا نتفرگ هلصاف اب
. متشگرب هفاک تمس هن سال هن سال و مدش

یپ مندید ضحم هب اال متحا شرایک و ناراب و دوبن ایدرب
! دندرب زیچ همه هب

: دیسرپ بجعت اب ناراب

؟ دش یچ _
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نییاپ رس هدز تلا جخ و مدنار بقع ار میاه کشا
. متخادنا

! مدرک بارخ _

درک یم جراخ رف زا ار ینیس تشاد هکیلا ح رد شرایک
: تفگ

! ینک یم یطایخ یراد هلا س دنچ وت ؟ هگم هشیم _
؟ یدرک بارخ یروطچ

الع طا یب زیچ همه زا هک یناراب روضح هب تیمها یب
: متفگ دوب

زیچ همه لر تنک ال صا و... دش دب ملا ...ح دز گنز نموه _
! تفر رد متسد زا

: دیسرپ مخا اب و درک جراخ شتسد زا ار اه شکتسد

؟ تفگ یچ _

: متسشن یلدنص یور

هک درک یم رارف تشاد تفگ . هتخادنن ور زاین نوا تفگ _
. داتفا شدوخ
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زاب همین یناهد اب تشاد هک ناراب هب ار تاشرافس شرایک
: داد درک یم نامیاشامت

. جنپ زیم _

هب ار شناتسد ، ناراب یتبغر یب زا رپ ندش رود زا دعب و
: تفگ و دز هنیس

! هموکحم مه زاب هشاب یروجنیا رگا یتح هک ینود یم _
زاین ندید همدص ثعاب میقتسم ریغ و ! هدرک ییابر مدآ

! میریگن رظن رد ور شا یحور یاه بیسآ رگا هزات . هدش

عوقو یولج ات مدز کلپ دنت دنت و مدرک هاگن فقس هب
: مریگب ار یزیر کشا یلا متحا

. منود یم _

طقف دعب هب نیا زا . ینزب ور نموه دیق دیاب سپ _
! تدوخ و یتدوخ

! یزیگنا مغ و کانسرت تیعقاو هچ

! منود یم منیا _

. هنک کمک تهب و هریگب ور تتسد تسین سکچیه _
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! یدیماان رگا ، یا هتسخ رگا یتح یشاب یوق یروبجم
؟ یهجوتم . یدب همادا دیاب

و فیعض ردقنا یکشا ددغ اب ههجاوم رد هشیمه زغم ارچ
هرطق دنچ سپ زا هک دور یم اجک شتردق ؟ تسا ناوتان

؟! دیآ یمن رب یتنعل کشا

: مداتفا هیرگ هب

! هتخس یلیخ _

. دش فسات زا رپ شنامشچ

هرطق یور و دمآ ولج شتسار تسد ناتشگنا یتقو
! مدُرم ... تسشن نازغل کشا

: دز بل

. یگنجب دیاب . ینک شلوبق دیاب ! هتتشونرس یلو هتخس _
! هشیم تسرد زور هی هرخ باال نوچ

76_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



تکرح هچ نیا . مدرک یم هاگن متسد هب ینابصع و تام
؟! رخآ دوب یا هناقمحا

شخرس یاه هنوگ و هدز مرش نامشچ هب رتشیب هچ ره
تدش اب ار مدوخ و مدش یم رت نیگمشخ مدیشیدنا یم

! متسب یم ازسان داب هب یرتشیب

؟ هچ درک یم شدوخ شیپ هابتشا یاهرکف رگا حاال
تکرح و متشادن یروظنم مدرک یم شا یلا ح روطچ
؟ دوب یرادلد و یزوسلد رس زا اهنت مهاگآدوخان

داد رارق مریثات تحت شنیگمغ و دولآ کشا یاه مشچ نآ
! مدشن مراک هجوتم هظحل کی و

: دز یم نماد تینابصع نیا هب شیادص ندینش

و رکف هب منیش یم باال مرب االن نم ... شرایک اقآ مگیم _
؟ مشاب نوتتسد کمک اجنیا هشیم . لا یخ

مفارطا و رود متشادن شوخ چیه رضاح و لا ح رد
ناراب و مدیخرچ شتمس تفلا خم تین هب سپ ! شمنیبب

: درک بارخ ار زیچ همه ناهگان هب

هربب ور منامام هتفر ایدرب . هنکن درد تتسد هرآ یاو _
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. ماهنت تسد رتکد

: متفگ راچان هب و مدرک ناراب راثن یرگ تتامش هاگن

. دیربب ور اه شرافس ناراب اب . بخ یلیخ _

: تفگ و تشادنرب نیمز یور زا ار شنامشچ

. نونمم _

! هرادن رکشت بجاوم هریج یب ندرک راک _

زا یلا خ ار شنحل درک یعس و داد راشف مه یور بل
: دنک ضارتعا

؟ دیراد لکشم مه رکشت اب امش _

رکشت ینوت یم مداد ور تلوپ تتمحز تباب تقو ره _
! ینک

! دروخرب شرورغ هب یلیخ راگنا

: تفگ و درک مهاگن روخلد

مه ! شرایک اقآ مشاب اجنیا ماوخ یمن لوپ هساو نم _
تسود مه و مرادن ماجنا یارب یراک یراک االن هکنیا

دنچره . هشب اَدا منید زا مک هی دیاش منک نوتکمک مراد
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! درک ناربج هشیمن یروج چیه ور امش یاه فطل هک

هک مدرکن مه یصاخ راک . مرادن ناربج راظتنا تزا نم _
هدیاف یب و یلا خ قاتا هی . مشاب هتشاد تندرگ هب ینید

. ینک یم هدافتسا یراد االن وت هک هدوب اجنیا

: متفگ ناراب هب باطخ همادا رد و

زیم یرتشم هساو ربب ور کیک زیچ و یاچ ات ود نوا _
. راهچ

! داتسیا اشامت هب و دروخن ناکت زا ناکت اما ناراب

رکف نم ! منک یمن هاگن شهب یحطس یروجنیا نم یلو _
نارهت دیدروآ یمن نوتدوخ اب ور نم امش رگا هک منک یم

رد ور هدیاف یب قاتا نیمه اجنیا رگا ای ؟ مدوب اجک االن
امش کمک نم یارب ؟ مدش یم یچ دیتشاذیمن مرایتخا
زا یراک رضاح لا ح رد نوچ و ! هدنمشزرا مه یلیخ
طقف ، دیرادن مه تسود هکنیا مغریلع و دایمنرب متسد

! منک رکشت منوت یم

و درک دنلب مدوب هدرپس ناراب هب هک ار یشرافس سپس و
. دش رود
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یمارآ توس سپس و دیدنخ شزاب همین ناهد اب ناراب
: دز

مدز یم شروت مدوب رسپ ! دش ینابصع نفخ هچ ! فوا _
! شرایک نوج

ح زا هاگن ظیغ اب و مداتسرف نوریب ار ما ینافوط سفن
! متفرگ شتروص ی هناقمحا تلا
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؟ یرایب هدننک عناق لیلد هی هشیم ؟ هن ارچ _

میاپ نار هب هک یتسد اب و مدیشک نییاپ ندرگ هف کال
. مدز گنچ میاهوم رد مدوب هداد هیکت

مشچ اهنوا ای دایم مشوخ اهنوا زا یلیخ نم ؟ هرآ ارچ _
؟ نوشنشج مرب مشب دنلب هک نراد ور نم ندید

رکف میرن رگا . میرب دیاب مگیم مراد نیمه هساو اقافتا _
. ینک یم تداسح ننک رکف دیاش ! یتحاران وت ننک یم
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! تسین مهم تارب یدب نوشن نوشهب دیاب

! مدیمن تیمها مدوخ هرابرد اهنوا رکف زرط هب ال صا نم _

؟ یدیم تیمها هگید هک نم رکف زرط هب _

: مدیسرپ نظ زا رپ و دروخ نیچ ما یناشیپ

؟ هیچ تروظنم _

: تفگ ثکم یمک اب و دمآ شسفن یادص

! همومت تارب یلنام هشب تباث مهب ماوخ یم _

! دشیمن مرواب

: مدز دنخزوپ روابان و هدش کوش

؟ لا س ود زا دعب االن؟ هزات ؟ هشب تباث _

... شرایک _

همه نیا وت رگا یلو لزغ ماوخ یم ترذعم یلیخ یلیخ _
... یتخانشن ور نم زونه و هدشن تباث تهب زونه تدم

! هتفا یب یقافتا نیچمه مه دعب هب نیا زا منک یمن رکف

! ینک یم تمواقم ندموا هساو ردقنا ارچ ممهف یمن _
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: تفر باال رایتخا یب میادص

نیب یطبر نوچ ! هروخ یم مهب نوشزا ملا ح نوچ _
ور ملی دال منیب یمن ممز ال و منک یمن ادیپ اهنوا و مدوخ

! منک تباث یسک هب

: تفگ یروخلد اب

! شرایک متسین یسک نم _

: مدیشورخ ، متشاد هک یطخ تشپ هب هجوت یب

! یراد کش نم ساسحا هب زونه هک یتسه یسک وت _
زونه هک یتسه یسک ! یدرکن مرواب زونه هک یتسه یسک

! یرادن دامتعا مهب

! هفرخزم شا همه و تسین یروطنیا ینود یم تدوخ _

ال صا وت . ینک یم راتفر شف خال یراد ارچ سپ _
تچ رخاوا نیا مشیمن هجوتم اعقاو ! یدوبن یروطنیا

! هدش

! مسرت یم ندنوم اهنت زا ... طقف نم ... نم _

؟ ینومب اهنت هرارق هتفگ یک _
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لا بند مردام هدرم ماباب ! ماهنت نم ! هگب یسک تسین مز _ال
وت دوب شوخ ملد . هریم هراد مه هلا زغ هشدوخ یگدنز

! یتسه

؟ متسین هگم _

: دز یم قوذ یوت شیادص یدیماان

! نک ششومارف ال... صا ! یک ات تسین مولعم یلو یتسه _
. مباوخب مریم . ما هتسخ نم ! لا یخیب

... لزغ _

؟ یرادن یراک _

و همزمز یشوگ رد یدرس ظفاحادخ وا و مدرک توکس
. درک عطق ار طابترا سپس

ال صا . مدیلا م ار میاه کلپ تنوشخ اب و مدیشک یفوپ
! دیسر یمن ماشم هب عضو نیا تبقاع زا یبوخ یاهوب

باصعا دوجو اب نم و دوب باهش ارهاظ ما یطخ تشپ
: مراذگب شباوج یب متسناوتن یگلصوح یب و یمخز

؟ هلب _
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: تسا تسم همین هک دوب صخشم شیادص زا

باال. هدب ور هرکرک نیا ایب _

: دیرپ مزاف هس زا قرب

؟ ینییاپ _

. هرآ _

! هیناه ... هوا

78_ تراپ #

. هن ای تسا رادیب متسناد یمن

ار شمان مارآ ییادص اب و مدیبوک رد هب هبرض دنچ
: مدناوخ

؟ هیناه _

: داد باوج

؟ هلب _
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. درک زاب میور هب ار رد دعب هیناث دنچ

روطنیمه هک یلا ش و یخن راولش و زولب زا دوز ار مهاگن
. مدنارذگ دوب هتخادنا شرس یور هنادازآ

! تساجنیا باهش ... نیبب _

: تشادرب بقع هب مدق مین سرت یمک و بجعت اب

االن؟ نیمه _

. هرآ _

حاال؟ منک راک یچ ! یاو _

زا و راذن نشور ور غارچ طقف . ینک یراک تسین مز _ال
هب یراک و هدامتعا لباق باهش هتبلا . این نوریب ال عف قاتا
؟ یکوا . مگیم مراد طایتحا ضحم طقف هرادن اهراک نیا

: داد ناکت رس دنت و دیعلب ار شناهد بآ

. امتح هشاب . هشاب _

. دنبب مه ور رد وت ورب . هبوخ _

: دوب هداد مایپ باهش
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؟ هلا غزب یتسه یروگ مودک سپ _

. مداد باال ار هرکرک و مدیود نییاپ ار اه هلپ عیرس

صخشم ال ماک شا ینهد دب و رامخ و خرس نامشچ زا
! هدرک تسم دب هک دوب

قلخدب و دمآ لخاد دیشک یم نیمز یور هک ییاهاپ اب
: تفگ

! دشیم زبس ماپ ریز تشاد فلع _

؟ یدروخ ردقچ ! نزن رغ _

: تفگ و تخادنا وربَا هب یبات

! یلیخ _

: دز مسپ هک منک شکمک اه هلپ زا نتفر باال رد متساوخ

! اباب مایب منوت یم _

؟ یدرک یگدننار اجنیا ات یروجچ عضو نیا اب _

! همئا و ادخ کمک اب _

. مدرک هاگن هیناه قاتا رد هب میتفر هک باال ی هقبط هب
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تسم ِباهش ، دوبن مه رگا یتح و دوب یداع زیچ همه
! دشیمن شا هجوتم اال متحا

تفر تخت فرط هب امیقتسم وا میدش تیئوس هک لخاد
. درک ترپ باوخشوخ یور ار شدوخ و

؟ مرایب تارب یروخ یم یزیچ _

: دمآ موهفمان اه هفحلم نایم زا شیادص

! هن _

؟ هدش یچ _

! یچیه _

: مدرک عمج ار مبل و متسشن تخت تمس نآ

! ینک یمن تسم یروجنیا یچیه رطاخب وت ! یچیه _

. دیشک زارد زابقاط و دز تلغ

: دش هتخود فقس هب شحور یب هاگن

! منک یم یچوپ ساسحا _

فده حاال . متشاذگ شرس رانک ار مرس و مداتفا هدنخ هب
DONYAIE

M
AM

NOE



: دوب فقس مه نم هاگن

! نم لثم یشیم یراد هزات سپ _

: دیبوک ما هناش هب تشم

! هنم تبون االن هشاب یتبون هلا ن چ...س رگا _

: دش رت قیمع مدنخبل

؟ یضوع مدرک هلا ن یک نم _

هزیرب دیابن مدآ ! یدرک یم شاک هک تساج نیمه هلئسم _
! هشیم ضیرم . هشیم ریپ ! شدوخ وت

: متفگ و مدرک قالب هنیس یور ار مناتسد

ثحب من اال ! هنم لدم منیا . هگید هروج هی سک ره بخ _
! هتچ منیبب وگب . نکن ضوع ور

: تفگ للعت اب و درک اهر ادص رپ ار شسفن

؟ هتدای ور هدوس _

دوب هتسناوت هک یرتخد اهنت ؟ دورب مدای دش یم ! هدوس
! دنک ریسا ار باهش شوگیزاب تاساسحا
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! همدای _

! دُرم _
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! مدینش هابتشا مدرک رکف

؟ یتفگ یچ _

: تسکش مه رد شیادص

! دُرم هدوس _

: متسشن و مدش زیخمین باتش اب

؟ یگیم نویذه _

یم کشا منیبن ات تشاذگ شنامشچ یور ار شدعاس
: دزیر

! دوب نویذه شاک _

: مدیسرپ توهبم
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؟ یِک _

. زورما _

؟ ارچ ... هخآ _

. هدرک زودروا _

هب و دز گنچ شا یناشیپ یولج یاهوم رد یتسد ود و
: مدید ار شکانمن نامشچ نم و دنار بقع

! نم رس رب کاخ ! نم رس رب کاخ _

! میوگب هچ متسناد یمن هیناث دنچ یارب

. متشاذگ مناهد لباقم ار متشم

: دوب سمل لباق ال ماک شا یگدنامرد

تحار ردقچ ! مدوب قمحا ردقچ ! مدوب هضرع یب ردقچ _
! مدرک شلو

: مدرک همزمز منک رکف مفرح قمع هب هکنآ یب

! دوبن وت ریصقت _

: تفگ هدبرع اب و دیرپ اج زا
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؟ مدرکن شلو نم هگم ؟ دوب یردپ گس مودک ریصقت سپ _
ولج ور مرس واگ هی نیع نم هگم ؟ هرب متشاذن نم هگم
زا نوچ طقف منک یم شلو متفگن و مدرکن مخ ماباب هنن

؟ مدوب هدیسرت نداتسیاو مدوخ یاپ یور زا ، نتشادن لوپ
؟! مدوبن تریغ یب ِنم هگم

: منک شمارآ روطچ متسناد یمن

! باهش _

؟! هرصقم نم زج یک _

! یتسین وت هک شندرک زودروا و دایتعا ببسم هگید _

: دشیم هریت شتسوپ گنر و هدز نوریب شندرگ یاه گر

. تشاد ور ندرک کرت ی هزیگنا مدنوم یم شاهاب هگا _
! ملا س ِملا س ! دوب هدنز ، دوب نم اب االن ، مدرک یم شکمک

: مداد ناکت نیفرط هب ار مرس

رورم مادم ؟ هیچ ههابتشا زا رتدب هک یراک ینود یم _
یمن هگید هک یقافتا هرابرد ندروخ ترسح و شندرک

یم هدب تلا ح . مدیم قح تهب نم ! ینک شضوع ینوت
مه ور یزیچ ، نزب ور تاهداد ، نکب ور تاه هیرگ ! ممهف

DONYAIE
M

AM
NOE



یا و هگا اب ور تدوخ طقف نوکشب ینوکشب یتساوخ
یمن هگید و نیمز یروخ یم هنرگو ! نکن دوبان شاک

! یش دنلب ینوت

هداتفا ورف یاه هناش نایم شرس و درک نم هب ار شتشپ
. دش یفخم

و هتسکش شضغب مدیمهف شنت شزرل زا دعب یمک
ما یگدنز تاظحل نیرت تخس زا یکی هنحص نیا یاشامت

. دوب

! هعجاف ... ینعی درک یم هیرگ باهش یتقو

تفرگ مارآ یمک هک یتقو ات شدوخ لا ح هب شمتشاذگ
: تفگ هیرگ زا هتفرگ یادص اب و

. تسین مهارمه ؟ یراد راگیس _

و مدیشک نوریب یتختاپ یوشک زا ار لمک راگیس ُرپ هتسب
: مدرک زارد شفرط هب کدنف هارمه

. ایب _

و راگیس و دروآ تشپ هب ار شتسد دخرچب هکنآ یب
. دز گنچ متسد زا ار کدنف
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و دشیم هدنهد رازآ تشاد مک مک تیئوس نیگنس توکس
باال هب دود ی هدننک لسک و دنک تکرح ریسا نم هاگن

. دوب

... باهش _

؟ موه _

.... یاوخ یم _

مسج کی نداتفا لثم یپمورگ یادص ندینش اب ما هلمج
باهش یاه شوگ هب اال متحا هک یخآ دعب و نیمز یور

! دنام صقان دیسر مه

: دیخرچ مفرط هب بجعتم باهش و مدیرپ میاهاپ یور

؟ دوب یچ _

! یچیه _

: تفر رد فرط هب و تساخرب و دولآ مخا

؟ هنکن هدزد ؟ هگم یدینشن _

: مریگب ار شیولج ات مدرک دنت اپ شفرط هب

... اتسیاو باهش _
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. درکن یهجوت

مدید ار هیناه باهش یاه هناش تشپ زا ، رد ندش زاب اب
قاتا هب ار شدوخ اپ و تسد راهچ تشاد یعس هک

! دوب هدیبنج رید اما دناسرب

دوب مولعم شا هتفر مه رد تروص زا . دیشک باال ندرگ
. دراد درد هک

ناهگان ...و باهش هب هاگن کی و تخادنا نم هب هاگن کی
: تفگ و تفر او نیمز یور

_سالم!
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راگنا نم رگ تتامش هاگن و باهش ی هدز تهب ی هرهچ
! تخادنا ار شراشف

ایوگ شتسار یاپ . دزیخرب ات تتفرگ راوید هب ار شتسد
. درک یم درد
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: درک نم تمس هب ور باهش

؟ هنک یم راکیچ اجنیا نیا _

. مدرک للعت و مدرشف مه یور بل

: متفگ نم و تخادنا نییاپ ار شرس فساتم هیناه

! هلصفم _

؟ هن هدوب اجنیمه لوا زا : باهش

! مدیم حیضوت _حاال

تینابصع رد هتخیمآ یروخلد اب و تفشآرب اما باهش
: دیرغ

؟ ارچ ! ینک ناهنپ نم زا یتساوخ یم وت یلو هدوب اجنیا _
؟ هیقب تسد فک مراذیم مریم یدرک رکف

: متفگ و مدز کلپ

لیلد . مدرکن یرکف نیچمه نم . شاب مورآ ! باهش _
. متفگن هک متشاد

شا مشخ زا تدش نآ و باهش بهتلم و خرس نامشچ
هدز تشحو روطنآ هک دوب یعیبط ریغ هیناه رظن هب امتح
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. داتسیا اشامت هب و درک عمج یا هشوگ ار شدوخ

االن! نیمه هدب حیضوت ؟ یلیلد هچ ؟ لیلد _

: متفگ و متفرگ ار شیوزاب

. تارب مگیم وت میرب ایب _

: تفگ و دیشک ار شتسد

تلا وت رامآ وت ! یدرک ضرف واگ ور نم هسب _
هشیمه هک همدوخ ریصقت ! یراد مه ور لخ ... ِنم نتفر
نم اب ماوت مدرک یم رکف و مدوب تسار ور تاهاب

! یتسه روجنیمه

. داتفا هار اه هلپ فرط لداعتمان یاه مدق اب و

: مدرک تکرح شلا بند هب و مدز بل ییاباب یا

. منیبب اسیاو االن؟ تلا ح نیا اب یریم یراد اجک _

. داد همادا ریسم هب تیمها یب وا اما

انایحا و مرادرب ار چیئوس ات متشگرب تیئوس فرط هب
. منک یگدننار نم دشن تشگرب هب یضار رگا

: تفگ و داتسیا رد بوچراهچ رد هدز مرش هیناه
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سیورس زا متشاد . هشب یروجنیا متساوخ یمن _
مدروخ و رد نییاپ ی هبل هب درک ریگ ماپ نوریب مدمویم

. ماوخ یم ترذعم . نیمز

. موش در ات دیشک رانک ار شندب مدش هک شکیدزن

: متفگ

یا هگید زیچ زا مه باهش . دموا شیپ هرادن بیع _
. شلا بند مریم نم . هینابصع

: داد ناکت رس

. هشاب _

رمک هب تسد هک وا و مدیود نییاپ هدز باتش ار اه هلپ
: تفگ دوب هداتسیا یدورو لباقم

باال. هدب ور هرکرک نیا _

. هیچ ناتساد مگب تهب میدرگرب ایب _

زاین دازآ یاوه طقف هیطاق االن ماه میس . داوخ یمن _
. مراد

؟ نوریب مینزب رود هی میرب یاوخ یم _
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: داد ناکت رس دنت

! هرتهب ندنوم اجنیا زا هرا _

. مدرک اوجن یبخ یلیخ

. میداتفا هار هب نم نیشام اب و میدش جراخ هفاک زا

تذل یگدننار و تولخ اه نابایخ بش زا تعاس نیا
. دوب شخب

یزاب هب ار شیاهوم داب و دیشک نییاپ ار هشیش باهش
. تفرگ

: دیسرپ

؟ هتشیپ یک زا _

: متفگ و مدیشک یهآ

. نارهت متشگرب مدوخ هک یتقو نومه زا _

؟ ارچ _

؟ ارچ یچ _

؟ شیدروآ ارچ _
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! دوب هراوآ نوچ _

؟ یچ هک هرخ باال ؟ یک ات بخ _

وت کمک نودب هچب رتخد هی منود یم طقف ! منود یمن _
! هرایمن موود رهش نیا
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؟ یشنارگن _

: مدرک شهاگن

؟ روظنم _

؟ یشنارگن مسرپ یم تسار و کر مراد مرادن یروظنم _

! مدوب شنارگن . مدرک عوجر متاساسحا هب

راداو ارم هک تشاد دوجو یزیچ اما زیچ هچ مناد یمن
! درک یم وا زا تبقارم هب

! تخوس یم شا تیموصعم یارب ملد
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: مداد باوج هناقداص

! متسه _

: تفگ ثکم نودب باهش

! راد شهگن رود خرهاش زا سپ _

؟ روطچ _

! هشرس وت ییاهرکف هی _

: تفر مه یوت میاه مخا

؟ ییاهرکف هچ _

نیمث . تسین بوخ ال صا شتیعضو ! متسین نئمطم _
نوا وت هک مه شا هچب . هداد طالق تساوخداد هتفر

! هدیشاپ مه زا شا هداوناخ ، تفر شوربآ . هطیارش
روجدب ! ننک یمن هاگن شتروص وت هگید اباب نامام

! تس هیناه لا بند مدیمهف هک روطنیا من اال ! هینافوط

؟ تساوخ یم اون یب نیا ناج زا هچ . متفر ورف رکف رد
؟ دندیشک یم ناشگنج طسو ار هانگ یب یاه مدآ یاپ ارچ

! هدیم سپ ور شراک یازج هراد و هنادنز االن هک نموه _
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؟ هراد هیناه هب راکیچ هگید

داوخ یم هنیا مسدح یلو متسین نئمطم مگیم مزاب _
اال متحا ! هراذب یطورش و طرش نموه ندیشخب هساو

! هشاب ینابرق هرارق هیناه

! مداد تسد زا یگدننار یارب ار مزکرمت

. مدرک فقوت و مدنار هیشاح هب ار نیشام

و دنام تباث وربور ی هرظنم هب ما هدش کیراب نامشچ
: تفگ مارآ باهش

هساو یهار همهفب رگا مراد هرتخد نیا زا هک یتخانش اب _
رگا هدن هزاجا سپ ! دایم هاتوک تسه نموه نداد تاجن

. هشب هجوتم دموا رد بآ زا تسرد مسدح

**

؟ ینز یم لا ب لا ب ردقنا ارچ _

: دش دنلب ما هلا ن یادص شرایک شسرپ نیا اب

! مزورید یراکبارخ اب ننکن ملوبق هگید مسرت یم _
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: تشاذگ متسد رانک ار یعیبط لا قترپ بآ ناویل

تراهم اب وت تروص ره رد نوچ ! هگید یاج دشن اجنیا _
هک هنیا مشرخآ هنوخ . ینوم یمن راکیب تا هبرجت و
تقو مامت هنوت یمن هگید ناراب ! یشب لوغشم اجنیمه

. هسیاو

باال ! لا قترپ بآ ناویل کی رطاخب طقف مبلق نابرض ارچ
. تسین تسرد نیا ؟ مدوب هبنج یب ردقنا ارچ ؟ دوب هتفر

یم مدوخ هب دیاب ! دوب دهعتم ! تشاد رتخد تسود وا
ار هدنیازف و ناشورخ نایرج نیا ریسم دیاب . مدمآ

؟! هنوگچ اما ! مدرک یم دودسم

: متفگ ریگرد ینهذ اب

رصع ات حبص ! منک راک مه هتفیش ود منوت یم هتبلا _
! اجنیا بش رخا ات رصع ، یدیلوت

و تخیر یم رسکیم لخاد ار هدش هقلح یاهزوم تشاد
: مدش شدنخبل هجوتم دوب نم هب ور هک شخرمین زا نم

؟ یایمرب شسپ زا ینئمطم _

! مراد تداع ندرک راک هب نم ! هلب _
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داد اج مهاگن باق رد ار شدنخبل مامت ، ندرگ ندناخرچ اب
: تفگ و

! یمادختسا سپ _
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! دز متهب

؟ یچ _

ات رصع نومه تقو همین تروص هب ! یمادختسا مگیم _
. یتفگ تدوخ هک یبش رخآ

؟ یتحار نیمه هب ! دش یمن مرواب

؟ نیتسه یدج _االن

؟ مراد یخوش وت اب نم هگم _

! دوب شا هلمج رب دییات شفاطعنا یب تروص

! هن _
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! متسه یدج سپ _

! درک یم کش یهاگ مدآ هک دوب بوخ ردقنا

یم تخس مارب و فطل همه نیا ندرک ناربج دیراد _
! دینک

ضوع رد و ینک راک اجنیا هرارق ؟ یچ یارب ناربج _
! تس هلماعم . تسین فطل نیا ! یریگب مزا ور تلوپ

! دوب بوخ مه شندرک عیاض هب تسد

راگنا هک داد یم هولج یداع یروط مه ار زیچ همه
ماجنا یصاخ راک چیه و هدوب نم زا تبقارم شا هفیظو

! هدادن

؟ دموین شیپ یلکشم باهش اقآ دروم رد بشید یتسار _

دوب هتخیر رتناک یور هک ار یداوم هدرخ لا متسد کی اب
: تفگ و درک کاپ

. هصرق شنهد باهش ! شابن نارگن هن _

! دوبن هار هب ور راگنا مه نوشلا _ح

. دوب یصخش لکشم هی _
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. هگید مرب نم . هشب لح نوشلکشم هللا اشنا . اهآ _

تدوخ هب مه ور هتخاب کاپ و مولظم مدآ هی هفایق . ورب _
اه نوا و یرب نئمطم دیاب . هدیم سکع باوج هک ریگن

. هتفا یمن زورید لثم یقافتا هگید ینک عناق مه ور

: متفگ و مداد ناکت رس شیاه هیصوت باوج رد

. امتح هلب _

. تم سال هب _

دنچ ره مشاب دوب هتفگ شرایک هک روطنامه مدرک یعس
! دوب تخس

دشن روطنیا تریح لا مک رد اما دننک مباوج مدیسرت یم
تابثا یارب تصرف یشیامزآ ی هتفه رخآ ات مه زاب و

. متشاد مدوخ

. متسب راک هب ار متراهم و رنه مامت و مدوب هداد راک هب لد

همه هک دوب هدش هتفرگ رظن رد یصاخ میات راهان یارب
ناشیاذغ و دندش یم عمج یدیلوت گرزب ی هناخزپشآ رد

. دندرک یم فرص ار

ناشهارمه و متشادرب مدوب هدروآ هک ار یا همقل مه نم
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. مدش

نایم هک دوب یتیمیمص و امرگ اجنیا تبثم تاکن زا یکی
. تشاد نایرج اضعا

دروخرب دراو هزات ی هبیرغ کی لثم هجو چیه هب نم اب
! دشیمن

ارثکا اما درک یمن قدص ناش همه دروم رد نیا هتبلا
. دندوب روطنیا

هک مدمآ دوخ هب یتقو و تشذگ روطچ نامز مدیمهفن
یلکشم چیه نودب زورما و هدیسر نایاپ هب یراک تعاس

! تشذگ ریخ هب

ینکمم ریغ و تخس تیرومام هک راگنا ! دش بوخ ملا ح
! مشاب هدناسر نایاپ هب ار

! مدرک یم یدنمتردق و ندوب دیفم ساسحا

ندرگ شخرچ اب و رد نتسب نیح ، متشگرب هک هفاک هب
! مدش ییانشآ رتخد مشچ رد مشچ

رد زورید هک دوبن ینامه وا . دیرپ باال یتفگش زا میاهوربَا
؟ دروخ متسپ هب کراپ
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شفرط هب درک مراداو شتسد ی هراشا و بجعتم هاگن
. منک تکرح

_سالم.

: تفگ و تساخرب یلدنص یور زا

؟ ییاجنیا یرتشم ماوت هنکن سالم. کیلع _

: مدنابنج ار مزاب همین یاه بل

. هنوماهانشآ زا یکی ی هفاک اجنیا ... نم ... هن ؟ نم _
. منک یم راک ... مموا

. تمدوب هدیدن حاال ات یلو _

. مدش لوغشم هزات ... نوچ بخ _

؟ هنیمه یدوب شنارگن زورید هک یراک نوا _

: مداد ناکت نیفرط هب ار مرس

. تس هگید یاج هی نوا ... هن _

روط کی دیاش مناد یمن . دش ضوع شهاگن تلا ح
! یزیمآ نیسحت
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؟ ینک یم راک اج ود _

! داوخب ادخ رگا _

: داد ناکت رس و دیشک باال ار شبل

! مرگ تمد ! یتسه یمنج اب رتخد ال! کیراب _

رود سپس و مدرک رکشت و مداد مبل هب یسوق و شک
. مدش

! دوب شرایک یرتشم سپ
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. مدید راک لوغشم ار هس ره مدش هک هناخزپشآ دراو

: دیسرپ و تفاتش متمس هب ناجیه اب دید هک ارم ناراب

؟ زورما دوب روطچ _سالم.

! راگنا دندوب مباوج رظتنم مه ایدرب و شرایک

: متفگ و مداد یعمج سالم
DONYAIE

M
AM

NOE



. رکش ور ادخ دوب بوخ _

: دیبوک مه رب ار شیاه تسد ناراب

. یشاب اجنیا مه اهرصع هرارق تفگ شرایک ! یلا ع هچ _

: مداد ناکت رس

. هرآ _

: تفگ هدز قوذ و داد راشف ار ما هناش

! هبوخ یلیخ ! لویا _

! تشاد ژی رنا و طاشن ردقچ ! شلا ح هب شوخ

. مایب منک ضوع ور ماه سابل مرب نم _

: دیسرپ نم هب باطخ شرایک

؟ ینک عورش زورما نیمه زا یاوخ یم _

! ما هدامآ . هلب _

. بخ یلیخ _

. دیشکن لوط هقیقد جنپ زا رتشیب متشگرب و تفر

رارق نیا زا دعب ارچ هک داد یم حیضوت تشاد ناراب
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: دنک راک هفاک رد تقو هراپ تسا

یلو متسین و مدوبن سرد قاتشم یلیخ مدوخ هص _خال
. مزادنب نیمز ور منامام و ایدرب یور متساوخن هگید

اال. شیا دعب لا س روکنک هساو منک عورش هرارق

: متفگ رهم اب و متفرگ ار شتسد

ور اه نیرتهب تقایل وت . منکیم تیقفوم یوزرآ تساو _
هی منئمطم تاه باتک یاپ نیشب تخس و تفس . یراد

. یرایم بوخ ی هتشر

و تفرگ ما هنوگ زا یزیر نوگشین امن نادند یدنخبل اب
: تفگ

! هونشب تنهد زا ادخ _

راک بش ات حبص یارب دوب فیح تبحم اب کرتخد نیا
ار شمیمصت هک روطنامه شاک ! نداتسیا اپ یور و ندرک

یم شقح هب ات تشاذگ یم رانک ار یشوگیزاب تشاد
. دیسر

هب شمدوب هدید کراپ رد هک یرتخد تاشرافس ندرب
. دوب نم ی هدهع
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: تفگ ایدرب

یا هتفه ابیرقت . تساجنیا هیمئاد یرتشم هرتخد نیا _
نایرج رد هلا هن مه شمسا . دایم لقادح راب جنپ راهچ

. شاب

شزیم فرط هب و متشادرب ار ینیس و مداد ناکت رس
. مدرک تکرح

یم رون تعرس هب شناتشگنا و دوب لوغشم شلیابوم اب
. درک یم پیات یزیچ تشاد امتح و دیبنج

: مدیسرپ و مدرک یلا خ ار ینیس تایوتحم

؟ نیرادن زاین یا هگید زیچ _

: درک مهاگن و دیشک باال ار شرس

ردقنا هشاب رارق مایم اجنیا دایز نم ! لا یخیب یجاح _
نوا لثم ایب ! هشیم نومتخس ینک راتفر یمسر و کشخ

! میشاب قیفر ات ود

؟ دوب هدز طخ شتسیل زا ار یکی مادک ؟ ات ود طقف

: متفگ و مدز یگنرمک دنخبل
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. مرادن یفرح هک نم هشاب _

: درک زارد مفرط هب ار شتسد

. ملا هن _

: مداد راشف ار شتسد

. هیناه _

: درب ورف شلیابوم رد رس هرابود

! ور مه مینیب یم دایز دعب هب نیا زا . متقوشوخ _

! روطنیمه منم _

پچ ار لا هن تشاد ناوخشیپ تشپ زا هک مدید ار ناراب
. درک یم هاگن پچ

: دز یم رغ بل ریز

! دایم مدب شزا _

: تفگ دولآ مخا ایدرب

! زاب نکن عورش ! یوا _

! یضار دوخ زا رورغم ی هرتخد ؟ منکن عورش ور یچ _
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درک اهنم شیاقفر عمج زا لا هن هک ار یرفن کی نآ سپ
! دوب ناراب

! شابن دوسح : ایدرب

: دش قارب ناراب

؟ هخآ منک یدوسح هلیلبنش نیا یچ هب _

؟ دوب هدروآ اجک زا ار هلیلبنش . تفرگ ما هدنخ

ود نآ یوگم وگب هب یشنکاو هک داتفا شرایک هب ممشچ
و شدوخ نیریش یایند ِترپ شساوح و داد یمن ناشن

! دوب اه یکاروخ بیکرت

دوب یطایخ اب مدوخ ی هطبار لثم یزپشآ اب وا ی هطبار
! ایوگ

84_ تراپ #

. دوب شخب هیحور شیاه یگتسخ دوجو اب راک نیا
رد هک اصوصخم . تسا نک ترپ ساوح ! متشاد شتسود
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رت باذج ایدرب و ناراب راد هدنخ یاه لدج و ثحب رانک
! دشیم مه

نآ ندرک باسح یارب لا هن و تشذگ یا هقیقد لهچ
. داتسیا ناوخشیپ تمس

شرایک فوطعم یسک ره زا لبق هیناث دنچ یارب شهاگن
ریوصت یکشم دازآ و ترپسا یاه سابل نآ رد هک دش

! دوب اشامت یارب یبوخ

اب ییابیز لکش هب مه شا یبوچ تس دنبتسد و دنبندرگ
رت زیگنارب نیسحت ار شرهاظ و تشاد یگنهامه شپیت

! داد یم ناشن

: تفر ولج ایدرب و دناخرچ ور ناراب

. تشادن لباق _

: تفگ و درپس شتسد هب ار تراک لا هن

تسه یراک رگا مگب زورما مدوب هدموا . نونمم یلیخ _
! متسه مدب ماجنا اجنیا مایبرب شسپ زا نم هک

یجک دنخبل اب و دیزغل نم تمس هب شیاه کمدرم و
: داد همادا
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! دیسر رتدوز یکی یلو _

هتخادنا باال یوربَا اب شرایک و دروخ نیچ ناراب ینیب
: دیسرپ

! یرادن ندرک راک هب یجایتحا ؟ ینوخ یمن سرد هگم وت _

: داد باوج و تفرگ سپ زاب ایدرب زا ار شتراک لا هن

! مراد دعب هب نیا زا _

؟ هگم هدش یچ : ایدرب

: تخادنا باال هناش لا هن

ور ممیلگ دیاب مدوخ هگید ! درک مدرط امسر ماباب یچیه _
. نوریب مشکب بآ زا

: تفگ لا یخیب شرایک

هدنشورف لا بند مسانش یم ور یکیتوب هی یاوخب رگا _
. منکیم تا یفرعم . تس

: داد ناکت رس لا هن

شربخ یروجچ . مشیم تنونمم هک ینکب ور راک نیا رگا _
؟ یدیم مهب ور
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؟ هن هراد ور تا هرامش منک رکف ایدرب _

: تفگ شرایک و داد ناکت رس دییات رد ایدرب

. تهب مدیم الع طا ادرف ات _

ال. عف مریم نم . یدرک فطل . شرایک یسرم _

: مدینش ار ناراب ی همزمز

! ینکیم نوملا حشوخ _

هک عوضوم نیا ریگرد منهذ و دوب شرایک خیم منامشچ
رد یتاذ یرما راگنا نتفرگ ار نارگید تسد و ندرک کمک

! تسا درم نیا

ار نیا شرهاظ هک دنچ ره دوب نابرهم و بلق شوخ
. داد یمن ناشن

: تفگ و درک دازآ یسفن لا هن ندش رود اب ناراب

یدنوسر ور هیناه یعقوم بوخ ! ادخ مرب تنوبرق یاو _
؟ منک شلمحت اجنیا متسنوت یم یروجچ هنرگو

؟ هرتخد نیا اب هیچ تا یگتشک ردپ : ایدرب

! هشیگداتفا لیف غامد زا _
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: تفگ و داد تلا خد ار شدوخ هرخ باال شرایک

دنچ تروص ره رد . ناراب تسین تسرد تدروخرب زرط _
هرت گرزب تزا . شمیسانش یم و تساجنیا یرتشم هلا س

! راد هگن ور شمارتحا

ریثات تحت مدوب وا یاج رگا مه نم . درک توکس ناراب
! متفرگ یم رارق شرایک فاطعنا یب و یدج نحل

**

؟ مناج _

؟ یبوخ _سالم.

؟ یروطچ وت . متسین دب _سالم.

! متفرگ دردرس اهوجشناد نیا تسد زا ! یِا منم _

؟ زورما یراد هگید کالس ات دنچ _

یلو مینزب فرح تشیپ مایب شدعب متساوخ یم . یکی _
. میتوعد ما هلا خ هنوخ بشما

نیا ، دوب هدرک عطق ار سامت رهق اب لزغ هک بشید زا
. میدرک یم تبحص هک دوب یراب نیلوا
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زیچ همه تشاد یعس و هدش مدق شیپ وا هک یدوجو اب
یتحاران زونه هک دوب صخشم اما دهدب هولج یداع ار

. دراد ییاه

. تسه تصرف هرادن بیع _

. تمنیب یم ادرف . هرا _

. تمنیب یم _
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. مدیشک بقع تخت یور ار مندب و مدرک زاب ار مشفک دنب

. تشیپ دایب زورما مرپس یم شهب سپ _

ور هزاغم لک مروبجم هک ینودیم تدوخ ؟ هگید هنئمطم _
. هشاب دامتعا لباق دیاب شتسد مرپسب

رادن شا هداوناخ . تحار تلا یخ شمسانش یم هرآ _
. هشب لقتسم داوخ یم طقف هریس لد و مشچ نتسین

. دایب جنپ ات راهچ زا وگب سپ یلیخ _
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ال. عف هشاب _

یارب ار سردآ ات مداد مایپ ایدرب هب سامت عطق زا دعب
. دتسرفب لا هن

شدرگ هب ابیز و جند ناروتسر غاب نایم ار شهاگن لزغ
: تفگ و دروآ رد

؟ هن هبوخ . درک یفرعم مهب دبراب ور اجنیا _

: مداد خساپ

. هیلا _ع

: درک ما هجوتم ار شنامشچ و داد ناکت یرس

؟ یدرک یم یتشاد ور یک شرافس ؟ ربخ هچ ... بخ _

: متفگ و متخادنا یتشپ یور ار متسد

. هفاک یاه یرتشم زا یکی _

؟ هیناه ؟ تساهاجک هرتخد نوا _

ور هیناه شاج دایب تقو همین هرارق ناراب . تسه منوا _
. متشاذگ
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! یتسه یتاجن هتشرف تدوخ هساو هللا شام _

متفگ نانز دنخشین

؟ انایحا یگیمن هک کلتم _

: درک زیر مشچ

؟ هگم یتسین ؟ هیچ کلتم _

دایبرب یسک یارب یراک متسد زا ییاج رگا طقف . متسین _
. منک یمن غیرد

ادرف نشج دروم رد ترظن ، میرذگب . ینک یم یبوخ راک _
؟ هدشن ضوع

: متفگ دنک یم مناحتما دراد هک روصت نیا اب

. تسین یفرح یرصم رگا یلو مرادن نتفر هب یقایتشا _

نومنتفر مرظن هب طقف . شرایک منک تتیذا ماوخ یمن _
. هنومنتفرن زا رتهب

: متفگ مسفن جورخ اب ماگمه و متخادنا باال ییوربَا

! مراذیم مارتحا ترظن هب _
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: دیشک ولج ار شدوخ یمک

. مینک تبحص مه هگید عوضوم هی دروم رد ماوخ یم _

: مدرک لفق هنیس یور ار مناتسد

! مشوگ هب _

مرب هلا زغ اب مریگب میمصت یزور نم رگا . مراد لا وس هی _
؟ ینک یم راکیچ اداناک

دوب شنامشچ رد هک یراظتنا همه نآ نایم میاه کمدرم
! داتفا ریگ

؟! مشاب هتشاد شلا وس نیا زا متسناوت یم یتشادرب هچ

! هراد یگتسب _

؟ یچ هب _

. تخادنا نام هملا کم نایم هفقو دمآ هک تمدخشیپ

: درک رارکت لزغ دش رود و تفرگ هک ار تاشرافس

؟ یچ هب _

. هن ای هشاب نیا تا یبلق ی هتساوخ اعقاو هکنیا هب _
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؟ هشاب رگا _

: مداد باوج للعت یتخل زا دعب

! مریگ یمن ور تولج _

؟ ینک یمن مه یعس ینعی _

لیمحت زا نم ! میسانش یمن راگنا نکن راتفر یروج _
! مرفنتم ندرک

: تفگ و دنابسچ یتشپ هب ار شا هنت باال

! همباختنا اهنت اما ، هشابن ما یبلق ی هتساوخ دیاش _

: داتفا میاهوربا هب هرگ

؟ یرب هرارق ینعی نیا _

! مرادن یا هراچ _

...._

: داتفا نییاپ شهاگن

منم یتسین جاودزا مدآ وت . مشاب نیب عقاو مدرک یعس _
ساسحا هک مدیسر ینس هب هکید . متسین یفیلکت بال مدآ
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هتشاد مرانک یمسر و دهعتم ور یسک مراد زاین منک
اب ور مرمع هیقب مراد زاین ! مشاب ردام مراد زاین . مشاب

! تسه هشیمه منودب هک مشب کیرش یدرم

میاه مشچ و دندینش یم میاه شوگ . مدوب شنکاو یب
! تشادن هرباخم اما مزغم و دندرک یم اشامت

باختنا ینود یم ؟ شرایک هتخس ردقچ مراک ینود یم _
هبرجت حاال ات ؟ یچ ینعی ساسحا و قطنم نیب ندرک

زا هلحرم نیا وت نم و هیا هن ال داعان گنج ؟ یدرک شا
نم هرب رگا مه هلا زغ . مشاب یقطنم مروبجم میگدنز

زا هک دایب یزور ماوخ یمن . مرادن اجنیا ور یسک هگید
جلا ک هی وت سیردت طیارش اجنوا . مشب رت اهنت مه نیا
یم . تسه مرهاوخ . نتسه ماه لیماف . همهارف مارب
و هشیم رتهب اجنیا زا زیچ همه لقادح هک منود

... طقف ... طقف

: تسکش شضغب

! یتسین وت طقف _DONYAIE
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: میوگب و منک روج و عمج ار مدوخ ات درب نامز یمک

؟ هرتهب تنتفر هک یدیسر هجیتن نیا هب بش ود یوت _

: دروخ ورف ار شضغب و دیزگ ار شبل

رکف شا هرابرد مراد هتقو یلیخ ! تسین بش ود _
ادیپ اما مدوب هدننکراودیما ی هنوشن هی رظتنم . منکیم

. مدرکن

؟ دوب جاودزا داهنشیپ هنوشن _

: تفگ و تشاذگ مه رب کلپ لصاتسم

! تس هدیاف یب . میشکن شیپ ور شثحب زاب ایب _

رطاخب مراد نکن رکف ؟ هیقطنم ال ماک تمیمصت ینئمطم _
؟ یچ یشب نومیشپ و یرب رگا ... یلو مگیم مدوخ

و منوت یمن هک هنیا شقوف ! مدیمن تسد زا ور یزیچ _
. مدرگیمرب

! مدرک شهاگن طقف . منزب یفرح متسناوتن رگید
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شنتفر هب زگره ارچ مناد یمن . دوب هدرک ما هکوش
شمتساوخ یم هک تقو ره ملا یخ هب . مدوب هدیشیدناین

! هشیمه یارب ! دوب متشاد شزاین و

لا س ود . تسا تخس ما یگدنز زا شندش فذح روصت
دهاوخ لوط شندوبن نتفریذپ امتح ! تسین یمک نامز

! دیشک

رو هطوغ نامدوخ راکفا رد زونه ام و دندروآ ار راهن
. میدوب

یتسرد راک شنتفر هب نداد هزاجا دنکن هک مدرک یم رکف
مدرکن یش تال شنتشاد هگن یارب هکنیا زا دنکن ؟ دشابن

؟ موش نامیشپ

! دش رامرهز نامود ره ماک هب اذغ

: تفگ و دنادرگزاب لا مرن تلا ح هب ار وج درک یعس لزغ

سابل یتح زونه یلو متفرگ هاگشیارآ تقو ادرف یارب _
؟ دیرخ میرب یایم . مدیرخن مه

نشج رد دوب رارق یا هیحور هچ اب طیارش نیا رد
؟ دنک تکرش نیمرآ و یلنام ی هرخسم
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. میرب _

؟ یشوپب یاوخیم یچ تدوخ _

: متخادنا باال هناش

! منکیم رکف شا هرابرد دش شتقو _

: تفگ هدروخ نیچ ینیب اب

! دیغراف ! اهدرم امش لا ح هب شوخ اعقاو _

هبوخ نم لا ح هن االن . ینک یزاب ملیف تسین مز ال ! لزغ _
. مینود یم نومتفج ور نیا و ! وت هن

توکس و تخادنا نییاپ ار شرس . دش ردک شنامشچ
. درک

یم هبرجت رگیدکی اب هک دوب یدیرخ نیرت زیگنا مغ نیا
. میدرک

باختنا لزغ هک ینهاریپ گنر دندیسرپ یم رگا نونکا
! مناد یمن متفگ یم تسیچ دوب هدرک

دوب هدزای هب کیدزن تعاس و میدروخ نوریب مه ار ماش
. میتفر هفاک هب هک
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. دندرک یم لیطعت دنتشاد مک مک اه هچب

سال هدیمخ و بذعم مرانک رد لزغ ندید ضحم هب هیناه
تلا ح یب اب هک دوب تحاران و لسک ردقنا لزغ و داد م
! دهدب ار شباوج نکمم نحل نیرت یلومعم و نیرت

. میتفر باال ی هقبط هب مه هارمه

راب کی ار شنهاریپ شنتشادن غامد و لد دوجو اب لزغ
هاگ چیه هکنآ بیجع و مینیبب شنت یور ات دیشوپ رگید

! دوب هدماین ابیز ممشچ هب بشما لثم

؟ مهد یم شتسد زا مراد هک تسا نیا رطاخب

: دیسرپ و دز یخرچ

؟ هروطچ _

نوتس تخت یور تشپ زا ار مناتسد یگنرمک دنخبل اب
: مدش لیام بقع هب و مدرک

! دایم تهب یلیخ _

: تسشن میاهاپ یور و دش مکیدزن مارآ

! ینک یم هاگن یروج هی _
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: مدیسرپ راو همزمز

؟ یروجچ _

! یدرکن هاگن حاال ات هک یروج هی . منود یمن _

: متفگ مرس ندرب ولج اب و مدرک سمل ار شیاهوم

! منک هاگن طقف هگید ماوخ یمن _
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. دوب یکاندرد یقیسوم لزغ نیف و نیف یادص

. مدرب ورف میاهوم رد هجنپ و متسشن و مدش زیخ مین

هک یتاظحل نا زا ! نادرگرس و جیگ . مدوب لصاتسم
. دوب تخس میارب تسرد میمصت صیخشت

! هسب ... لزغ _

یادص اب و دیشک شمشچ یور مکحم ار شناتسد فک
: تفگ شا هتفرگ
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! دایمن دنب ارچ منود یمن . دیشخبب اعقاو _

: مدیشک و متفرگ ار شچم

. یشیم رتهب ریگب شود هی ورب وشاپ ... وشاپ _

: تفگ هناعیطم و داد ناکت رس

. هشاب _

ندروخ گنز اب اما دزیخرب ات دناسر نیمز هب ار شیاهاپ
تشاد رارق یتختاپ یور شکیدزن هک نم لیابوم

. تشادرب ار نآ و دش فرصنم

: درک زارد مفرط ار لیابوم و دیخرچ ثکم اب

! هیلنام _

؟ بش تقو نیا ؟ یلنام . منک ناهنپ ار متریح متسناوتن

: مداد خساپ و مدرک سمل ار زبس ناشن دیدرت اب

؟ ولا _

: دوب یلومعم اما مارآ شیادص

_سالم.
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_سالم.

. مدش تمحازم عقوم دب منود یم دیشخبب _

؟ یراد یراک . منک یم شهاوخ _

... هک مدز گنز ... شتسار _

و رگشسرپ نامشچ نایم دوخ مودنر تکرح رد منامشچ
. داتفا ریگ لزغ ی هدش کشخ

؟ هدش یزیچ _

. مراد تزا یشهاوخ هی طقف هدشن یچیه . هن _

. مدیم شوگ _

؟ یاین هشیم ... ادرف _

یب و مداد رارق رکیپسا یور ار سامت . دش ضبقنم مکف
: مدیسرپ مریگب لزغ زا ار ما یبصع هاگن هکنآ

؟ مدشن توعد هگم ؟ ماین ارچ _

: دمآ لبق زا رت نییاپ یتح شیادص

! هیا هگید زیچ هلئسم ! یتوعد ، ارچ _
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...._

این ! سرپن سپ . شرایک ینود یم ور زیچ همه تدوخ _
مه ور نیمرآ . منک یلمع ور ممیمصت منوتب رت تحار ات
لا جنج مسرت یم . هنکیم تداسح تهب . یسانش یم هک

. هشب تسرد

: متفگ و مدرک جراخ ینیب زا ار ممدزاب

. متشادن ندموا هب تین ! یاوخب دوبن مز ال . شابن نارگن _

: شنازرل شیادص سپس و للعت یمک

! ظفاحادخ . دیشخبب _

. دش عطق ربص یکدنا نودب سامت و

: متفگ و مدرک لیابوم هب هراشا وربا و مشچ اب

؟ یدینش _

: درک اوجن هناروابان

! هشیمن مرواب _

! مرب مرادن تسود هک منود یم یزیچ هی _
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: دز دنخزوپ

یم هئوت شیپ شلد زونه یتقو یروطچ ! هقمحا ردقچ _
؟ هنکب یهابتشا نینچ داوخ

: مدنابنج هناش

نم . هرادن یطبر نم هب یلو ! گنس هب هروخ یم شرس _
زا ندش رود ! هنتفرگ هلصاف دایمرب متسد زا هک یراک اهنت
موق ور مدوخ هن نم . نتشاد شمارا عبتلا ب و اه مدآ نیا

و نوشنشج مرب مشب دنلب هک منود یم اه نیا شیوخ و
رارصا نوچ یلو متفگ تهب . منیب یم شوت یح صال هن

. منک تتحاران متساوخن یتشاد

. هشب مهافتوس نوشارب تنتفرن مدوب نارگن ... طقف نم _

راهچ هس یلا س اتیاهن نم ؟ هراد یتیمها هچ . هشب راذب _
نوشرکف زرط هک مرادن نوشاهاب یراک . منیبب ور انیا راب
تباث نوشهب ور مدوخ مرادن یزاین ال صا . هنکب متیذا

. منک

: تفگ و درشف مه یور بل

! دیشخبب ! هئوت اب قح _
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هحفص یور هک یا هرامش هب یا هدز کوش تلا ح اب
. مدرک یم هاگن دوب هداتفا یشوگ

یارب یگدامآ ساسحا دوجو نیا اب اما مدوب شرظتنم
. متشادن ار شسامت هب نداد باوج

: دیسر شمایپ هلصاف بال و دش عطق هک مدرک لطعم ردقنآ

. هتلوپ دروم رد هدب باوج افطل _

. متشادن نداد خساپ زج یباختنا ار شمود سامت و

نتفگ هب منابز هکنآ یب مدنابسچ مشوگ هب ار لیابوم
. دخرچب ولا کی یتح

و درک یمن توف شگرزب ردام ، داتفا یمن تاقافتا نآ رگا
نم تیاهن رد و دش یمن بکترم ار ییاطخ نینچ نموه

! مدوب هدنزاب ، متخانش یمن ار مدآ نیا تاذ

_سالم.
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. متفگ شخساپ تبغر یب و هارکا اب

: تفگ سپس و داد ملیوحت توکس یتاظحل

یم نموت هس فقس ات راب ره . مراد ور تتراک هرامش _
تارب ماوخ یم متشون مه کچ هی . منک زیراو منوت

. هدب سردآ طقف . مرایب

. دنادب ار هفاک سردآ متشادن تسود ؟ سردآ

یم تاق مال کراپ لثم ییاج ار رگیدکی هک دوب رتهب
. متخانش یمن ار یکراپ فارطا نیا هک مدوخ اما . میدرک

. مدیسرپ یم شرایک زا دیاب سپ

! دشیم هکوش متسه نارهت دیمهف یم یتقو امتح

. متسرف یم تارب ادرف _

؟ هیناه ییاجک _

: متسب ار منامشچ

. متسرف یم تارب ادرف هک متفگ _

اجک تقو همه نیا . یرادن ندنوم یارب ور ییاج هک وت _
؟ یدوب
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منک یم راکیچ و ما اجک نم هرادن یطبر وت هب هگید _
. نادزی

! ادخ هب منارگن _

: تسکش میادص رد ضغب

. یدرک باختنا یروجنیا تدوخ ! ندوب نارگن هساو هرید _
ور سردآ . منک یم ور راک نیمه منم و تیگدنز لا بند ورب

! شوخ تبش . منک یم سا تارب

. مدرک باترپ یرانک هب ار لیابوم و

یشنکاو هچ ، شرایک ی هفاک رد و منارهت دیمهف یم رگا
یم رب شبذاک تریغ هب ؟ دش یم ینابصع ؟ داد یم ناشن

؟ دروخ

شراثن "ی منهج هب هرب " و مدرب ورف شلا ب رد ار متروص
. متفر باوخ لا بقتسا هب و مدرک

سردآ وا زا و مدرک حرطم شرایک اب ار نایرج شیادرف
سپس و متساوخ ار فارطا نیا هب کراپ نیرت کیدزن

. مدرک کمایپ نادزی یارب

ود زا دعب یتقو . تفرگ سامت دید ار مایپ هک یضحم هب
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ار طابترا مدش روبجم دماین هاتوک ندرک تکجیر راب
: مداد باوج یگف کال اب و منک رارقرب

؟ هلب _

؟ ینک یم راک یچ نارهت وت _

: مدیشک مه یوت ار میاه مخا

؟ هرادن یطبر وت هب منک رارکت یه دایم تشوخ _

ور یسک نارهت هک امش ؟ ینک یم راکیچ یراد هیناه _
؟ یتسه یک شیپ ! دیرادن

مرادن نتشگرب طیارش من اال . منک عطق دیاب ! نادزی _
یایب یتساوخ تقو ره . نارهت مدنوشک یمن ور وت هنرگو

. هدب ربخ مهب

. نکن عطق _

! مدرکن ییانتعا اما
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: تخیگنارب ار متریح و دیسر شمایپ هلصاف بال

. متفا یم هار هگید تعاس هی ات _

؟! تعرس نیا هب

! تسا نم راک زا ندروآ رد رس یارب اعطق

دایز درک یم ادخ . مدیلا م ار ما یناشیپ یگف کال اب
. دش یمن مچیپاپ

هب هفاک رد سپ لیطعت یدیلوت و دوب هبنشجنپ زورما
. مدش لوغشم کمک

هدرک لتخم ار مزکرمت یمک نادزی اب ییورایور بارطضا
لیابوم یور ار لا هن نوجعم هک دوب هدنامن یزیچ و

! منک یلا خ شلدم نیرخا

: مدرک همزمز هدز تشحو

! ماوخ یم ترذعم ! دیشخبب ! ادخ ای یاو _

: تفگ هدنخ اب

! هک تخیرن اباب بخ یلیخ _

: مدرک جراخ هنیس زا رطاخ هدوسآ ار مسفن
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. دیشخبب مزاب ! اه دوب کیدزن فوا _

. تسین مهم هرادن یبیع _

راگنا تسا کیدزن دیوگب و دریگب سامت نادزی هکینامز ات
! مدوب قلعم نامسآ و نیمز نایم ییاج

. دتفایب یقافتا دوبن رارق ! مدرک یم شگرزب یدایز متشاد
یچوه مدآ نادزی . تفر یم و داد یم ار کچ و دمآ یم

! تس یدوخیب مسرت سپ دوبن ینشخ و رگ

یاون ندرک هفاضا دروم رد دنتشاد هک شرایک و ایدرب هب
کیدزن دندرک یم تبحص هفاک یاه هبذاج هب زاس کی

. مدش

: متفگ شرایک هب باطخ نم و دندرک عطق ار ناش هملا کم

. مدرگرب و مدب ماجنا ور مراک مرب نم نوتا هزاجا اب _

: دش هجوتم شدوخ

؟ هدموا _

: مداد ناکت رس

. هلب _
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؟ هشاب تهارمه یسک یاوخ یمن _

. تسین یزاین هن _

. یرب ینوت یم . بخ یلیخ _

: تفگ تساجک مدصقم تسناد یم هک ناراب

. ینکن ادیپ ور هار تقو هی مایب تاهاب کراپ ات نم راذب _
. مدرگیمرب یدیسر هک دعب

دش هنوگنیا و دندرک دییات ار شرظن مه شرایک و ایدرب
تعیاشم کراپ هب ندیسر ات ارم تفرگ میمصت ناراب هک

. دنک

؟ ینیبب کراپ وت هرارق ور یسک . اه هشابن یلوضف مگیم _

دهاوخب هک راگنا ناراب . مدرک نییاپ باال ار مرس ینارگن اب
و درب مشوگ ریز رس درآ نابز هب یا هعونمم فرح

: دیسرپ

؟ رسپ هی _

و هماهانشآ زا . تسین ینک یم رکف وت هک یروجنوا _
. هدب ور ما یتناما هرارق طقف
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. مدیمهف اهآ _

لکشم هب تشگرب یارب ات مدرک تبث منهذ رد ار ریسم
. مروخن

: متفگ ناراب هب ور میدیسر یتقو

. هگید ورب وت دش تتمحز ناج ناراب یسرم _

مه اب دش مومت تراک منیشب رانک هشوگ هی یاوخ یم _
؟ میدرگرب

امرگ نیا وت داوخ یمن متفرگ دای مه ور هار مزیزع هن _
. یشب لطعم

هدرکن ییادخ ای یتشاد یراک . یاوخب وت روج ره هشاب _
. ریگب سامت امتح دموا شیپ لکشم

. امتح هشاب _

نادزی اب ار نامرارق . مدش کراپ دراو ناراب ندش رود اب
. میدوب هتشاذگ کراپ یدورو یکیدزن نامه

و دوب هتسشن یتکمین یور هک مدش شهجوتم دوز یلیخ
. دیبوک یم نیمز یور دنت دنت ار شپچ یاپ یرارق یب اب
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هایس و رپ یاه شیر و تشاد نت رب یکشم یاه سابل
. دوب هدناشوپ ار شتروص

. متفر شفرط هب و مدرک توف ار مسفن

یا هلصاف رد و داتسیا اپ یور شهج کی اب دید هک ارم
، مدرک یم یط ار هدنام یقاب مدق هس ود متشاد هک

. درک یسررب شرگن یئزج هاگن اب ار میاپارس

_سالم.

: داد باوج ریخات اب

؟ هبوخ تلا ح _سالم.

. مبوخ _

دنک باوج لا وس ات ود اتیاهن و دهدب ار کچ مدوب رظتنم
هدشن ریس زونه شنامشچ راگنا اما شراک یپ دورب و

. دوب
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. مرادن تقو دایز راکرس مدرگرب دیاب نم _

؟ اجنیا ینک یم راک _

. هرآ _

. اجک _

زا تسد و دوش فرطرب شا یواکجنک هکنآ یارب طقف
: متفگ درادرب ییوجزاب

. یدیلوت هی _

؟ ینوم یم اجک اه بش _

: مدرشف مه یور کلپ هیناث ود ی هزادنا هف کال

حیضوت راک بحاص هساو ور مطیارش . یدیلوت نومه وت _
مهب اتقوم ور شنلا س ی هشوگ کقاتا هی منوا و مداد

. داد هراجا

! مداد یم شلیوحت متشاد یت ال بعزخ هچ هآ

: دیسرپ هنانیبدب

؟ درم ای هنز فرط _
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: مدیرغ هدش تشم ناتشگنا اب و دمآ باال مرفک

یتسیاو هشیم تور یروطچ ! شکب تلا جخ نادزی هسب _
ملو نکمم طیارش نیرتدب وت یتقو ینک مباوج لا وس
تارج متشادن هانپرس یتقو تردام سرت زا و یدرک

؟ یدب مهار تا هنوخ وت یدرکن

.... هک مداد حیضوت تساو نم _

: مدیرپ شفرح نایم

کچ نوا طقف ادخ ور وت هیفاک ! مظفح ور تاه هناهب _
. میگدنز لا بند مرب نم هدب ور یتنعل

. هیناه یرایمن موود نارهت وت ییاهنت وت _

: شیاه مشچ رد مدش هریخ

! مراد ور ادخ . متسین اهنت _

!.. ار شرایک هتبلا و

. هنک یم مه دعب هب نیا زا . هدرک مظفح االن ات _

زا دیراب یم نآ زا یدیماان و یگتسخ هک یا هرهچ اب
: تفگ و درک جراخ ار کچ گرب شبیج
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. تباسح هب منزیم هام نیا مه نموت شش . کچ نیا _
. دعب هام نموت شش

: متشاذگ مفیک رد ار کچ و مداد ناکت یرس

اجنیا ات هار همه نیا یدش روبجم هک دیشخبب و منونمم _
. یایب

هب ار رخآ هاگن و مدرک فاص ما هناش یور ار فیک دنب
: متخادنا شتروص

. ظفاحادخ _

. دنکفا ورف ریز هب رس و دادن یباوج

یوس هب تشگزاب ریسم و مدش جراخ کراپ زا للعت نودب
. متفرگ شیپ ار هفاک

! دنک مبیقعت دنکن هک داتفا مرس هب یا هظحل یارب

ییانشآ ی هرهچ اما مدرک هاگن ار مرس تشپ و مدیخرچ
. دروخن ممشچ هب

و هبنس و خاروس زا رپ یاه ور هدایپ نیا رد هک دنچره
. دوب تحار شراک غولش
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مورب هک دوبن ییاج . ریسم ی همادا زج متشادن یا هراچ
. منک هارمگ ار وا و

. دوب مرگ یباسح اه هچب رس و هدش رت غولش هفاک

یریگرد رظن هب و دوبن لا حرس نادنچ زورما هک شرایک
هتسشن روتینام یوربور و ناوخشیپ تشپ ، تشاد ینهذ

: دیسرپ اهنت نم ندید اب و دوب

؟ دموین شیپ هک یلکشم _

: مداد ناکت نیفرط هب یرس

! رکش ور ادخ هن _

هاگآدوخان هفاک رد زیوآ یادص ندینش اب هظحل نامه و
نم هب مشچ میقتسم هک نادزی ندید اب و مدیخرچ

! دز مکشخ تشاد
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: درک همزمز یلومعم ینحل اب شرایک
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؟ هنک یم تبیقعت هراد یدیمهفن _

تمس نآ هب ندیسر ات ار نادزی یاه مدق و متفگ ییاو
یم هاگن شرایک هب تشاد هک ینادزی . مدرمش ناوخشیپ

. درک

نم یور یقح رگید هک وا ؟ ارچ ! دیزرل یم تشاد میاهاپ
! مداد یم ناشن فعض دیابن ! تشادن

؟ یدموا ملا بند یچ هساو _

رسپ متراک بحاص ! ینک یم راک یدیلوت یوت سپ _
! هبایماک

ات متشاد هگن نکمم تلا ح نیرت هتسهآ رد ار میادص
: دنوشن هدمآ شیپ شنت هجوتم اه یرتشم

تدوخ هک یسک هب تبسن ور تا هناقمحا یریگیپ نیا _
؟ یاوخ یم منوج زا یچ ! ممهف یمن شیتساوخن

یباوج لا بند طقف و دینش یمن ار میادص راگنا نادزی
: دوب شنهذ فیثک یاه لا وس و تیکاکش یارب

ندرگ لا بو اجنیا ور وت هدش رضاح هک یشاهاب یک زا _
؟ هنک شدوخ
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: دز یم نوریب هساک زا تشاد منامشچ

! مهفب ور تنهد فرح _

: تفگ و تساخرب شرایک

. مینک تبحص باال میرب . تسین اه فرح نیا یاج اجنیا _

: درک نامهاگن خلت نادزی

. هنشور ال ماک زیچ همه منک یم رکف ! هدنومن یتبحص _

: دوب هتفر باال منوخ راشف شتحاقو و ییورپ همه نیا زا

و اجک نم هرادن یطبر وت هب هکنیا . هنشور زیچ همه هلب _
و وسرت و تسپ مدآ هی وت هکنیا ! هنشور ال ماک ما یک اب

. هنشور ال ماک یتریغ یب هک نیا . هنشور ال ماک یلدزب

: متفگ و شرایک یوس متفرگ ار ما هراشا تشگنا و

نم نوچ وت یاپات رس هب هراد فرش شگس مدا نیا _
و تفرگ ور متسد یلو مدوب هبیرغ تشپ تفه شاهاب

دوب رارق و یدوب مدزمان ال ثم هک ییوت اما درک کمک
لز لز مه حاال ! ادخ ناما هب یدرک ملو یشاب مرهوش

هک ور یزیچ نوا یدیم تارج تدوخ هب و ینکیم مهاگن
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وت ؟ یقح هچ هب ؟ یرایب نوبز هب هرذگ یم تفیثک زغم وت
فسات هب رس نم هساو اجنیا یداتسیاو هک یتسه یک
نوا ارجام نیا هک نوریب وشمگ اجنیا زا ؟ یدیم نوکت

! دادن نوشن وت ی هزادنا ور سکچیه نفعتم و هیرک یور
! نوریب ورب

راکبلط و قحم ار شدوخ امتح . درک یم مهاگن توهبم
هب تناها نم . تشادن ار راجفنا نیا راظتنا و تسناد یم

! هن شرایک هب اما مدرک یم مضه ار مدوخ

. مزیرن ورف ات متفرگ رتناک هب ار متسد نم و تفر نادزی

ار میوزاب ریز . دش ما یلا وحا شوخان هجوتم شرایک
. درک متیاده هناخزپشآ ات و تفرگ

یمک شرایک روتسد هب و لا وس زا رپ یا هرهچ اب ناراب
. درک تسرد دنق بآ میارب

، تشاد دوجو هک یا یدب ره نموه تقامح سپ رد
نادزی اب جاودزا زا نم تاجن نآ و دوب هتفهن مه یتمکح
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نایم هک نیا زا ! مدروخ یم ورف یتخس هب ار ممشخ
مه ار رتخد نیا الت کشم دیاب مدوخ ناماسبان عاضوا

. مدوب ینابصع مدرک یم لمحت

یم هک شدزمان نیبدب و هناهیفس یاه هاگن نآ دای هب
! مدرشف یم کف دولآ بضغ مداتفا

: تفگ دیزرل یم تشاد زونه هکیلا ح رد هیناه

یمن ! هروعشیب مدآ نیا دیشخبب . شرایک اقآ ما هدنمرش _
. دایم رد شنهد زا یچ همهف

: مدوب مشمارآ ظفح یارب تالش رد

! تفر دش مومت . تسین مهم _

: مدرک هفاضا تیدج اب و

! نوتاهراک رس دیدرگرب _

یاه فرح یف تال تاذ دب رسپ هک دیشکن لوط یلیخ
! تخیر ار شرهز و دروآ رد ار هیناه تشرد
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نکمم قافتا نیرت بیجع هک دوب زور نآ یادرف اقیقد
. داتفا

و دیود هناخزپشآ هب شرافس زا یلا خ ینیس اب هیناه
: تفگ

! تساجنیا نوتشاداد ! شرایک اقآ _

دوب هدید اجنیا ار وا نیا زا شیپ هک یباهش تباب اعطق
! هدرکن تشحو همه نیا

: مدیسرپ کش اب

؟! خرهاش _

: دوب هدش داشگ شیاه کمدرم

! هلب _

: متفگ و مداتفا باهش رادشه دای هب

؟ یدیسرت ردقنا یچ هساو _حاال

. تفگن یزیچ و درشف شناتسد نایم ار ینیس

: تفگ و دیشک هناخزپشآ رد یکرس ایدرب هظحل DONYAIEنامه
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. هتردارب هگیم هدموا ییاقآ هی ... شرایک _

! رسدرد تشپ رسدرد ! ایادخ هآ

. مدش جراخ هناخزپشآ زا هدیشک مه رد یا هرهچ اب

رخف یاه تس ژ نامه اب ، بترم یعضو و رس اب خرهاش
راولش بیج رد ار اه تسد ، شا هدننک زئمشم ی هناشورف
طقف و شا هشیمه لثم و هدرب ورف ال عا سنج یا هچراپ

. دوب اجنآ رترغ ال یمک دیاش

: متفر ولج و مدیمد نوریب ینیب زا ار مسفن

_سالم.

بوخ هک یدنخشین اب و درک زادنارب ار میاپ اترس یمک
: داد باوج مدرک یم کرد ار شیانعم

سالم. کیلع _

هراچ اما تسا هناقمحا ؟ هار نآ هب مدزیم ار مدوخ دیاب
! مرادن

! یدوب هدموین ارونیا حاال ات _

هدش تا هفاک متسنود یمن رگا مدموا یمن مه _االن
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! اه هراوآ هاگباوخ

یم سال اب و دش در خرهاش رانک زا واکجنک یهاگن اب ناراب
. تفر هناخزپشآ هب لوجع

؟ هیچ تروظنم _

؟ تساجنیا یک زا ! شمدید _

: متفگ ممشچ ی هشوگ ندناراخ اب و مدیشک یفوپ

باال. میرب ایب _

شندب هب یتکرح وا و مدرک هراشا ریسم اب متسد اب و
. داد

. منک تبحص شاهاب ماوخ یم _

هک امتح ! مدید ، دیشک یم هنابز شنامشچ رد هک ار یشتآ
! تشاد یموش ی هشقن

! ینک یم تبحص . بخ یلیخ _

شنت زا حور راگنا مرانک خرهاش ندید ضحم هب هیناه
! تفر

هب ار شیولگ بآ و دیخرچ رفن ود ام نایم شهاگن
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. دیعلب ورف یتخس

مه ایدرب و ناراب ی هدش بلج تاهجوت و دوبن بوخ وج
. درک یم رتدب ار عاضوا

! ام اب ایب . مناخ هیناه _

یطیارش رد نتفرگ رارق زا نم و درک یم مهاگن دولآ انمت
! مدروخ یم صرح متشادن نآ هب یطبر چیه هک

نم هب هدز تشحو ی هچب رتخد کی لثم لثم هیناه
میاهر مه میدش تیئوس دراو یتقو یتح و هدیبسچ

! درکن

! دروخ یم نیمز وا ، مدیشک یم بقع یمدق رگا
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هب ام رفص هب لیام ی هلصاف نایم ار شهاگن خرهاش
. دروآ رد شخرچ

شتشحو . مدینش یم ار هیناه دنت یاه سفن یادص
! دوب سوملم
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: تفگ تفرگ یمن هیناه زا مشچ هکیلا ح رد خرهاش

؟ هنک یم راک یچ اجنیا نیا _

: مدرک بوطرم ار مبل

. شمدروآ نم _

؟ ارچ _

: مدش اپ هب اپ و متفرگ یسفن

؟ هداد رامآ تهب یک _

: دوب هیناه شا هناثیبخ دنخزوپ فده

! شدزمان _

!.. مه شندب شزرل ! دش عطق شیاه سفن یادص

یم ور شاج رگا متساوخ . شغارس مدوب هتفر ال بق _
یمن اعقاو ای حاال . درک یم تمواقم یلو هگب هنود

یچ منود یمن اما . هگب نم هب تساوخ یمن ای تسنود
! داد سردآ و دز گنز شدوخ بشید هک دش

با مفرط هب ار شرس و دیخرچ هیناه . دش عمج مناتشگنا
. تفرگ ال
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اه مشچ رد لوا حور گرم راثآ هک مدوب هدناوخ ییاج ایآ
! دوب هتفر شنامشچ زا یگدنز ؟ دوش یم رادیدپ

حاالت یفاکشوم هب تقد اب و داد مل هپاناک یور خرهاش
: تفگ یتاظحل زا سپ ...و تخادرپ هیناه

. هشب رازگرب هدنیآ هام کی ات تشاداد هاگداد اال متحا _
هیلع زیچ همه ینودب هک یتسه لقاع و گرزب یردقنوا

! تس هدنزاب کش نودب ! هشا

! دوب روآ بجعت لزلزت نآ زا دعب شمسج تابث و نوکس
! یگنس ی همسجم کی لثم تسرد ... تکرح یب و تخس

لا س هدزنوش هدزنوپ اال متحا . مدرک تبحص ملیکو اب _
؟ هن ... هدایز ! نُرب یم شارب سبح

. دش رورم میارب باهش تایسدح . مدرک کیراب ار منامشچ
! متفای یم رد ار شدوصقم متشاد

. ننک یم شتیذا ! تسین بوخ نادنز وت شطیارش _
! هتشاد قفومان یشکدوخ هی شیپ زور هس ود نیمه

هجنکش تشاد ! دشیم عطاس امرس هیناه ندب زا راگنا
! داد یم شا
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: متشادرب ولج هب یماگ و مداد فک زا نانع

! هگید هیفاک _

: تفرگ باال ار شتسد فک

تشاداد عاضوا ! منزب ور مفرح راذب . شرایک هدب هزاجا _
! هرایمن موود یروطنیا ! نوجرتخد تسین بوخ ال صا

شا هریخ زیت و دنت و مداد راشف مندرگ تشپ ار ما هجنپ
. مدنام

: دوب هیناه یور امیقتسم خرهاش هاگن

. هشیم مک شسبح زا لا س نیدنچ مدب تیاضر نم رگا _
! هشب مه وفع لومشم هنکمم

!.. تفص یب کدرم

! مراد طرش یلو ! منکب ور راک نیا مرضاح _

هب رداق ایند نیا رد زیچ چیه راگنا ار هیناه توکس
! دوبن نتسکش

یراک شتاجن رطاخب یرضاح و همهم تارب تردارب رگا _
... ینکب
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هیناه تمس هب و دروآ نوریب شبیج زا یتراک ، تساخرب
ندش کیدزن هب تبسن یشنکاو چیه هیناه . درک تکرح

. درک شیاشامت یلا خ نامشچ نآ اب طقف و دادن ناشن وا

هکیلا ح رد و درب ورف وا یوتنام بیج رد ار تراک خرهاش
: تفگ درک یم شهاگن باال زا

! ریگب سامت ماهاب _
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اجنامه زونه هیناه اما دوب هتفر هک دشیم یتدم خرهاش
. دوب هداتسیا لکش نامه هب راوید رانک

و فده یب هاگن . دندوب هتخیوآ هنزو شیاه کلپ هب راگنا
. دشیمن ادج نیمز زا شگنگ

: مدز شیادص و مدیشک یفوپ

! هیناه _

نایم شیاه هیبنع . دیشک باال ار شنامشچ و دروخ یناکت
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. دوب روصحم نوخ یایرد

شیاه کمدرم . دمآ یم شدوخ هب هتفر هتفر راگنا
ال صا شلا ح . دیرپ شکلپ و درک ندز ود ود هب عورش

! دوبن بوخ

. نیشب ایب ؟ یتسیاو اجنوا یاوخیم یک ات _

یمرب دنک و هاتوک ار اه ماگ . تفرگ راوید زا ار شنزو
دوب خرهاش یاج لبق یتدم ات هک یا هپاناک یور . تشاد

. تسشن شرگید تمس اهتنم

: مدیسرپ اما دوب کحضم ملا وس

؟ یبوخ _

یگدز تام تلا ح اب و درک جراخ هنیس زا دنمدرد یسفن
: داد باوج

! مبوخ ... مبوخ _

رپ لا چخی نک درس بآ زا یناویل و متفر هناخزپشآ هب
. متشگزاب و مدرک

. روخب ریگب ور نیا ایب _
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هقلح ناویل هندب رود هب مکحم ار شا تسس ناتشگنا
: درک همزمز یخلت هب دنزب فرح شدوخ اب هک راگنا . درک

ارچ ؟ متفگن یچیه ارچ ؟ مدیسرت ارچ ؟ مدش الل ارچ _
؟ هترطف تسپ نیا ام همه زور و لا ح نیا ببسم متفگن

؟ ما هضرع یب ردقنا ارچ

. متشاذگ مبل یور ار متشم و متسشن تخت ی هبل

نم اب هکنیا زا دعب ! یشکدوخ ؟ تفگ یم تسار ینعی _
. مدرک شراب هاریب و دب ردقچ ! دز فرح

....._

شدوخ تسد ! هضیرم نوا . مدرک یم شکرد دیاب نم _
یهابتشا نیچمه تینابصع و یگدنومرد تدش زا . دوبن

؟ یچ دُرم یم رگا ... رگا ! درک

: میوگب هک متسناد مز ال و مدیشک مکف یور ار متسد فک

یلقاع رتخد وت . هرادن یطبر چیه نم هب وت تامیمصت _
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تلا خد ماوخب هک متسین یا هراک منم و یتسه
دامتعا خرهاش هب ! شاب هتشاد نم زا ور نیا طقف ... منک

هک یسک یارب تدوخ ندرک ینابرق ... ود ! کی نیا ... نکن
! هتقامح ِدوخ دوخ هدیم سپ ور شهابتشا ناوات هراد

؟ هن ... یتسین قمحا ماوت

نئمطم اما دوب هتفرگ ار مروظنم . درک یم هاگن طقف
نیا تسد یراک کی خرهاش ! دنک تمواقم دناوتب مدوبن

! داد یم رتخد

. دمآ باال نم اب مه وا هاگن و متساخرب

: متفگ همادا رد

رگا نک تحارتسا مک هی . نییاپ یایب داوخ یمن مه _االن
. ریگب شود ورب یاوخیم ای هدب ماجنا یراد یراک

: تفگ فیعض و تخادنا نییاپ ار شرس

. هشاب _

. مدمآ نوریب تیئوس زا

هیناه زا تظفاحم تانایرج نیا رد نم یریگرد تمکح
؟ دوب
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رت کیدزن مدرک یم رارف هغدغد و رسدرد زا هچ ره ارچ
بایماک یتنعل ی هداوناخ الت کشم زا ارچ ؟ مدش یم

؟ تسا لا حم ، ییادج
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دشیم بارخ نکمرگبآ دیاب ارچ ، یدنگ زور نینچ رد ینعی
؟ تشاذگ یم ودرگ تسوپ رد نینچ نیا ارم تسد و
یمن لوبق نتفرگ شود یارب ار شرایک داهنشیپ شاک

! مدرک

مامح نایم مدوب هداتسیا ، دیزرل یم امرس زا هک یندب اب
! مدرک یم هیرگ یگدنامرد تدش زا و

خی ردقنآ بآ و دیسرن یسک هب میادص مدز داد هچ ره
! داتسیا شریز هظحل کی دشیمن یتح هک دوب

هب شرذگ شرایک ات مدنام یم رظتنم دیاب رگید ردقچ
؟ دتفا یب تیئوس

راگنا . مدرک هقلح مدوخ رود ار مناتسد و مدیشک یهآ
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ندرک یرپس ات دندوب هداد مه تسد هب تسد تانئاک مامت
! دننک تخس میارب ار زور نیا

بش ات دنکن هک مدیشیدنا و مدز همتاپمچ یا هشوگ
زا یفک ندب و نت اب روطچ ؟ منامب اجنیا موش روبجم

؟ مدش یم جراخ مامح

اه کلپ تشپ یکیرات و مداد هیکت وناز هب ار ما یناشیپ
. مدنابسچ مهاگن هب ار

ردارب . دز یم فرح مشوگ رانک تشاد زونه خرهاش راگنا
! ما هراچیب قمحا

روجان ی هلصو مدرس و هدز من تسوپ یور کشا یامرگ
تقونآ ! دشیمن روطنیا دندوب نامردام و ردپ رگا . دوب
تسناوت یمن یسک . دنک نامتیذا درک یمن تارج یسک

رگا . دنکشب ار نامبلق تشادن قح یسک . دنزب نامبیسآ
هراوا نم هن و داتفا یم نادنز هب شهار نموه هن دندوب

! موش تشونرس نیا رب تنعل ! مدش یم بیرغ رهش ی

یارب ار مسناش رگید راب کی و مدیشک باال ار ما ینیب
رپ هتساوخان هک ییادص اب و مدرک ناحتما ندش هدینش

: مدیشک دایرف دوب لا صیتسا و تینابصع زا
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!! شرایک اقآ _

؟ هگم یراد اوعد _

: دش رتشیب میاه کشا تعرس یلا حشوخ زا

! منزیم نوتادص مراد هتعاس کی ! رکش ور ادخ یاو _

؟ ینکیم یراد راکیچ ؟ وت زونه ییوت نوا ارچ _

! هخی بآ هدش بارخ منک رکف نکمرگبآ نیا اباب _

: تفگ رغرغ اب

نک ربص ! منومگ هدش مومت منیا رمع ؟ هرابود اباب یا _
. منک شتسرد منوت یم منیبب

. نونمم هشاب _

مدرک یم ادخ ادخ و مداتسرف یم تاولص بل ریز
! دوب هدرک مراتفرگ ! دوش تسرد

: تفگ هک مدینش ار شرایک یادص راظتنا یتدم زا دعب

بآ نیبب نک زاب . هش یمن نشور یتحار نیا هب منک رکف _
؟ تسین مرگ
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یترارح چیه اما مدیشک باال مرگ بآ تمس ار ریش مرها
! تشادن

: مدیلا ن هنادیماان

! هن _

دایب شوج زاس ییاچ وت مراذب بآ دیاب تسین یا هراچ _
هنرگو تفر شیپ عبر هی مه ناراب سناش زا . تارب مرایب

. تکمک دایب نوا متفگ یم

: متفگ و متفرگ باال فقس هب ور ار مرس

. هنکن درد نوتتسد . هرادن داریا هشاب _

. دیشک لوط یا هقیقد راهچ هس شتشگرب و تفر

. نک زاب ور رد نیا ایب _

. مدش ناهنپ رد تشپ مدوخ و مداد نییاپ ار هریگتسد

با زا رپ همین و گرزب یا هملباق هک مدید ار شیاه تسد
: تشاذگ نیمز یور ، شوج

. مرایب مزاب نزب مادص دش مومت نیا _

: مداد باوج تلا جخ اب
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! هدنمرش هشاب _

بآ یطاق ار ریش بآ زا یمک و متسب ار رد تفر هک وا
رد ارچ هک مدز رغ مدوخ اب نیح نامه و مدرک هملباق

! تسین مه کچوک تشت کی شمامح

یور و مربب باال متسناوت تمحز هب ار نیگنس ی هملباق
! دوب هتفرگ درد میاه تسد . مزیرب مدوخ
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یم ساسحا میاهوم الی ار فک هنوگ ساوسو زونه
شرایک هب تلا جخ و ندرک ضوع گنر راب رازه اب و مدرک

. مراد زاین مرگ بآ مه زاب متفگ

مدرک یطایتحا یب ، تشگزاب هملباق اب مود راب یارب یتقو
یور میاپ مورب رد فرط هب هلجع اب متساوخ یتقو و
یور و مدرک دروخرب رد هب تروص اب . دروخ زیل اه فک

! مداتفا نیمز

رد ار یدیدش درد و مدید هایس ار اج همه هیناث ود یارب
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. مدرک ساسحا ما ینیب و یناشیپ یاه تمسق

: دیسرپ یم شرایک

؟ دش یچ _

اما مهدب خساپ متسناوتن و دوب هدوبر ار مساوح درد
، درک زاب همین ات ار رد و داد نییاپ ار هریگتسد هک نیمه

! تفر مرطاخ زا مه درد

اب و موش شدورو عنام ات مدرشف رد ی هندب هب ار مرمک
: مدز غیج ساره

! وت این _

؟ نیمز یدروخ _

متام هاگن . دیکچ مندب یور ینیب ی هرفح زا ینوخ هرطق
نامه گنر تشاد مناگدید راگنا . متخود شا یخرس هب ار

و درد . دش رت دنت و رت دنت میاه سفن ! تفرگ یم ار نوخ
و مشخ و مغ ناهگان و تفای راشتنا مبلق نایم یشزوس

! درک مدوخیب دوخ زا ، لر تنک لباقریغ یصرح

شمجح زا یا هرذ یتح هیرگ همه نآ زا دعب هک یضغب
هکت رازه ! تسکش ربارب دنچ یتدش اب ، دوب هدشن هتساک
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! دش

: درک دنلب ار مناغف

هتسخ ایادخ ! مدش هتسخ ! هسب هسب هسب ! هگید هسب _
! مدش

: دوب هدنهد یلست شرایک نحل

! هیناه _

مناما یا هظحل هیرگ ! متشادن مدوخ یور یطلست چیه
یمن ندرک تیاکش زا تسد دوجو نیا اب و داد یمن

: مدیشک

هگید ؟ هخآ ارچ ؟ هشیمن مومت ارچ ! ما هتسخ ادخ هب _
! هسب ! منوت یمن

هب یجیردت هک ییاه قه قه موجه نایم زا هملک ره
جورخ یارب یهار تمحز هب ، دندش یم لیدبت هکسکس

! درک یم ادیپ

ینیب اب و مامح فک مدوب هتسشن ، راب تقر تیعضو نآ اب
راز ، دشاب هدید دنزرف غاد هک یردام کی لثم دولآ نوخ

! مدز یم
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و زجع جوا ! مدرک یم ساسحا ار مدرد جوا هزات راگنا
هتسخ ردقچ هک مدرک یم کرد هزات راگنا ! ار ما یناوتان

! ما

یا هچب رتخد دهاوخ یم هک یردپ هب هیبش اقیقد شرایک
: تفگ و دز رد هب یا هبرض دنک مارآ ار

؟ هدش یچ منیبب وگب نکن هیرگ هظحل دنچ ! مناخ هیناه _
؟ هنک یم درد تاجک

؟ دنک یم درد میاجک میوگب روطچ ؟! منکن هیرگ روطچ
! دوبن یمسج درد نیا

! ماج همه _

ایب نکب ور تراک ریگب ور مرگ بآ نیا ایب ... بخ یلیخ _
ور تاپ و تسد ینوت یم ! ودب . هدش تچ منیبب نوریب

؟ یدب نوکت

: مدرک دنلورغ هیرگ اب

! هرآ _

. نوریب ایب دوز ! نزن و نم حاال هشاب _
DONYAIE

M
AM

NOE



دنلب ار هملباق متسناوت یتخبدب اب و دوب تسس مندب و نت
. مروشب ار مدوخ و منک

درد زونه اما دوب هدش عطق ابیرقت ما ینیب یزیرنوخ
. دوب هدرکن اهر ار متروص یاه ناوختسا

سابل هب ممشچ ، مدش نکتخر یورهار دراو هک مامح زا
یم هجوت بلج تدش هب هک داتفا ینشور گنر یاهریز
هک اعطق . دندوب نازیوآ یراوید یسابل بوچ زا و دندرک

! دوب هدش نشور ناشلا مج هب شرایک مشچ
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ندیشک تلا جخ ی هلصوح یتح هک دوب دب یردقنآ ملا ح
! متشادن مه

و دوب تسس زونه میاه هچیهام . دوب هتفر مندب زا ناج
! تسین یچیه مندب نورد مدرک یم ساسحا ! دیزرل یم

! مدوب یهت ! ناوختسا هن و تشوگ هن

ات مدرک ربص و متسشن نکتخر یوکس یور یمک هلوح اب
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سپس و مبایزاب ار ما هتفر تسد زا ژی رنا زا یا هرذ
. مدش میاه سابل ندیشوپ لوغشم

یور ار ملا ش و مدیچیپ میاهوم رود ار یتسد ی هلوح
. متخادنا هلوح

سارت رد هک مدید ار شرایک مدمآ نوریب هک نکتخر زا
. دوب شلیابوم اب تبحص لوغشم

مدیشک یم نیمز یور هک ییاهاپ اب . متشاد زرل ساسحا
. متسشن و مدناسر هپاناک هب ار مدوخ

تشاد رارق هپاناک لباقم درگ زیم یور هک یا هبعج زا
یدیفس . متشاذگ ما ینیب ریز و مدیشک نوریب یلا متسد

. تفرگ یخرس گنر تشگنا کون ی هزادنا شا

. مدرک هلا چم ار لا متسد و مدیشک یهآ

و تشگزاب تیئوس لخاد هب شرایک هک دوب هظحل نامه
اجنآ ، حور کی لیامش و لکش اب اال متحا هک دید ارم

. مدوب هتسشن

؟ هزمرق ردقنا تغامد ارچ _

: متفگ و متشاذگ ما ینیب یور ار متسد
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! رد وت دروخ _

: دمآ ولج هداتفا باال یاهوربَا اب

؟ درک یزیرنوخ ؟! رد وت _

. دموا دنب دوز یلو هرآ _

؟ زونه هنک یم درد _االن

. هنک یم قز قز مک هی _

شساوح و دنک هاگن کیدزن زا ات دش مخ متمس هب یمک
نیرت ساسح رد هک ینم رس رب هچ یکیدزن نیا دوبن
شجاتحم مدوجو مامت اب و متشاد رارق نکمم طیارش

! دروآ یم ، مدوب

تسود رگا دیاش هک دوب دیدش ردقنآ زاین ساسحا نیا
ار مدوخ اجنامه مراک تبقاع هب هجوت یب ، تشادن رتخد
یم ملد رد دراد هچ متفگ یم و متخادنا یم ششوغآ رد
یم رگید یسنج زا ار شتیامح ردقچ متفگ یم ! درذگ

! مهاوخ

راز تراک تسکش یم رگا . یشاب بقارم رتشیب دیاب _
! دوب
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! دمآ یمن شنابز هب هک مه " هدرکن ییادخ "

؟ رتکد میرب همز ال ؟ هدیدن بیسآ هک تا هگید یاج _حاال

. مبوخ . هن _

: تفگ و درک زیم یور ینیریش فرظ هب هراشا

باال. دایب تدنق روخب ینیریش _

: مداد ناکت رس

. هشاب _

تسد ود ره دعاس نداد رارق اب و تسشن تخت ی هبل
شناتشگنا و درک مخ ولج هب ار شا هنت باال ، اه نار یور

: درب ورف مه رد ار

؟ هک یرتهب _

و دوب شدوخ تخپتسد هک یا ینیریش ندیوج زا تسد
نازیرگ یهاگن اب و مدیشک تشاد یا هداعلا قوف معط

: مداد باوج

تسد زا ور مدوخ لر تنک کال عقوم نوا مفساتم . هلب _
. مدوب هداد
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: تفگ و دز یجک دنخبل

! دوب صخشم ال ماک _

ار شتیلا عف مزغم و دشیم زاب مخی هک هزات . مدیزگ ار مبل
مرس یور ار تیئوس روطچ دمآ یم مدای درک یم عورش

! مدوب هتشاذگ

: مدیسرپ ثکم یتاظحل زا دعب و متخادنا نییاپ ار مرس

؟ منک تاق مال ور نموه منوت یم نوترظن هب _

. هشب منک یم رکف هرآ _

: مدز بل لماتم

. شمنیبب مرب دیاب سپ _
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یم ملیابوم یور ار شواچ ی هرامش اه تدم زا دعب
! دوب هداتفا مه نم دای ! بجع هچ . مدید
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: مدرک رارقرب ار طابترا

_سالم.

: تسین فیکرس نادنچ هک دوب صخشم شیادص زا

؟ یبوخ . شرایک _سالم

. مدنابسچ تخت جات هب ار مرمک

؟ یروطچ وت . متسین دب _

: مدینش ار دش هدیمد هنادیمون هک یسفن یادص

؟ هروطچ عاضوا ؟ ینک یم راکیچ ! هرذگ یم ! رکش _

! هبوخ _

؟ یرادن هک یلکشم _

. هبترم زیچ همه . هن _

. نریگ یم ور تغارس ناهام و زاین . ترامع ایب ادرف _

!.. زاین هآ

؟ هرتهب شلا _ح

. هرادن یفیرعت نادنچ یحور رظن زا یلو ... هرتهب یمسج _
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ور طیارش نیا و همهف یم مه ور شردام ردپ نیب شنت
. منک ینوبرق دنفسوگ ات هس ود ادرف ماوخیم . هنکیم رتدب
مه زاین یاوه و لا ح میشب عمج مه رود متفگ ور اه هچب

. هشب ضوع

. منز یم شرس مایم ادعب نم _

: تفگ مکحت اب

یا هداوناخ نیا زا هکیت هی وت ! ادرف شرایک هن ادعب _
وت مادم ماوخ یمن ! داین نوششوخ اه یضعب رگا یتح

مهم نم یارب . منیبب هراک همین ور لزاپ نیا اه عمج
. متفگ تهب مه ال بق ور نیا هنک یم رکف یچ یک تسین

یم متیذا نوشاه فرح و اه هاگن ! همهم نم یارب یلو _
! هنک

؟ نم رطاخب ینک لمحت تعاس دنچ یارب ینوت یمن _
. مراد تاهاب ما یراک هی . تمدیدن هتقو یلیخ

: متفگ راچان هب و مداد تکرح هساک رد ار منامشچ

. بخ یلیخ _

؟ یرادن یراک . تمنیب یم _
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. ظفاحادخ هن _

. ترادهگنادخ _

هک دیسر لزغ بناج زا یمایپ سامت عطق ضحم هب
: دوب هتشون

. مریم هگید هام کی ات اال متحا . منک یم ور ماهراک مراد "
؟" میرب رفس هی مندیرپ لبق هیچ ترظن

فطل هب هلا زغ و وا . مدرکن بجعت شتعرس همه نیا زا
یارب یلکشم و دندوب اداناک نزیتیس ناشموحرم ردپ

. دنتشادن نتفر

و مدرک ور و ریز ار شمایپ تایوتحم اهراب منامشچ اب
رت سوملم ما هنیس نایم یمجح ندش یلا خ راب ره

! دشیم

ین ال وط یردقنآ مثکم و ! تفر یمن نداد باوج هب متسد
. تفرگ سامت و درک هتسخ راظتنا زا ار وا هک دش

؟ یدیمن باوج ینک یم نیس ارچ _

؟ ینک یمن هلجع ... لزغ _
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زا یموهفم چیه هک یا هدنخ اب و هار نآ هب دز ار شدوخ
: تفگ تشادن یداش

تساوخ تلد دیاش مدنوم یم رظتنم ادرف ات دیاب _
؟ یدب باوج

! هیچ مروظنم ینودیم تدوخ _

هگن ناریا زورما نیمه ات ور نم هک یلیلد اهنت شرایک _
دهاوخن و تسین یا هگید ی هزیگنا چیه ! یدوب وت هتشاد
مشاب هنوخدور بآ یشحو نایرج وت هکنیا زا نم . دوب

و نوکس ماوخ یم ... رانک منزب ماوخ یم . مدش هتسخ
هتشاد هچب داوخ یم ملد یتح . منک هبرجت ور شمارآ
ینامز ره زا رتدیدش ور زاین نیا هک ما ینس وت . مشاب

یردام زج ناریا وت نم و هریم هراد هلا زغ . منک ساسحا
ود هساو اتیاهن هک ما هلا خ و شمنیب یمن لا س ات لا س هک
وت . مرادن ور یسک منک باسح شور منوت یم ینومهم ات
هی ندرک یمئاد هب یشن قشاع یتقو ات هک یتسه یمدآ
مشاب قداص مدوخ اب ماوخب رگا و ینک یمن رکف هطبار
مهب و دایم تشوخ مزا طقف . یتسین نم قشاع وت
یگتسبلد . ماوخ یمن یگتسباو منم . نیمه یدش هتسباو
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! ماوخ یم
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طقف مدیمهف دیشک کرس هناخزپشآ لخاد هیناه یتقو
! هدز مرس هب یباوخ یب هک متسین نم نیا

؟ متسین محازم _

دییات مرس رد محر یب و دولآ بضغ ییادص ؟ محازم
ساسحا وا هب تبسن یلیلد چیه یب هکنیا زا ! درک

زا تبقارم هک راگنا . مدش یم یبصع مدرک یم تیلوئسم
کی لا بق رد یا هفیظو چیه نم اما دوب ما هفیظو وا
ما هچراپ دنچ یگدنز نایم هب ار وا مدوخ هک هبیرغ

نایم ، ما ژی رنا زا یتمسق دیاب ارچ ! متشادن ، مدوب هدیشک
ینارگن فرص مدوخ ریذپان نایاپ و یصخش الت کشم

؟ دشیم مه هبیرغ نیا یارب

یارب کچوک یا هناهب لا بند هب مزغم قطنم یب شخب
یم و دوب هدروخ ورف یاه مشخ زا یا هدغ ندرک رجفنم
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! دوش میاه شکرت ی هتساوخان لبیس هیناه مدیسرت

: مداد خساپ دنت یمک اما هاتوک

. هن _

مدیمهف هنشور ورهار غارچ مدید ! درب یمن مباوخ _
؟ دینک تسرد یچ دیاوخ یم . دییاجنیا

تمس نیا هب ار شهار لا یخ و رکف زا رارف یارب اعطق
. هدیشک

. یکوک _

: دیسرپ و دش کیدزن ، نئمطمان یمدق

؟ منک کمک منم هشیم _

و متشادرب تنیباک لخاد زا ار یا هوهق رکش ی هتسب
: متفگ

. هشیم _

: متشاذگ شلباقم ار فرظ فراعت یب و

. نزب مه ور رکش و هرک نیا _
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! دگنل یم راک یاج کی دش هجوتم راگنا

نآ اب داد یم ناکت نتفریذپ ناشن هب یرس هک ینیح
: درک یم مهاگن شرگشسرپ و تشرد نامشچ

؟ هدش یزیچ _

و مدیشک هیر لخاد هب قیمع یشکم اب ار فارطا یاوه
: متفگ

! هشب هک تسه یزیچ هشیمه هنافساتم _

: تفگ و تخادنا ورف رس

. هشب لح دوز هیچ ره مراودیما _

هب و مدمآ یم رانک دیاب ! دوب یندمآ رانک ! دوبن یندش لح
. مدرک یم تداع لزغ ندوبن

: تفگ دوب داوم ندز مه لوغشم هک روطنامه هیناه

شنا هک نوترمع رخآ ات منک رکف هریگب نم یاهاعد رگا _
! دینیبن مغ گنر ال صا هین ال وط هللا

: دش رت قیمع دوب شبل رب هک یدنخبل و

ح هب ، ماوخب یزیچ ادخ زا مدوخ هساو هکنیا زا رتشیب _
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دینک یم راتفر یروط هشیمه امش . منک یم اعد امش لا
هولج یداع ور زیچ همه و نیدرکن یصاخ راک راگنا هک
نیدرک نم قح رد هک یراک اعقاو منود یمن حاال . نیدیم
دومناو روطنیا نم ندرکن هدنمرش هساو ای هیداع نوتارب
زا یا هرذ و هرادن هدیاف ، تسه هک یچ ره ! دینک یم
متسد زا یراک هک نم . هنک یمن مک مارب نوتفطل یگرزب

هنویم مه فراعت و رکشت اب هک ییاجنوا زا . دایمنرب
همه قح هب ادخ زا ! منک اعد منوت یم طقف دیرادن یبوخ
نم هب هک ییاه کمک رطاخب ماوخ یم شزیزع یاه هدنب
. هریگب ور نوتتسد دیتشاد جایتحا کمک اجره ، دیدرک

یمدآ متشاد داقتعا و مدوبن یبهذم نادنچ مدآ زگره نم
هب سامتلا و یراز هن دریگ یم ار شیاه تالش ی هجیتن

قامعا زا هک هیناه ی هناصلا خ یاعد ... اما ادخ هاگرد
هک یروط ! دیبسچ مناج هب روجدب ، تساخ یم رب شبلق

! دشاب هتفگ تباجا ار شا هتساوخ اجنامه ادخ راگنا

**

. مدیدن بیاغ عمج نایم ار یسک . دوب غولش ترامع
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. مدرک یرصتخم یسرپلا وحا و مداد یلک یم سال

ضحم هب دوب لوغشم شا یلر تنک نیشام اب هک ناهام
. دیود مفرط هب و درک شیاهر ، نم ندید

و کچوک مسج و مدرک زاب شیور هب ار مناتسد
. مدرشف مدوخ هب یگنتلد اب ار شدولا تشوگ

چگ یاپ اب هک تفرگ زاین فرط هب ار شتشگنا یروف
کی یور شا هتفر بآ مادنا و هداتفا دوگ نامشچ ، هتفرگ

. دوب هتسشن رچلیو

. متفر زاین یوس هب و متشاذگ نیمز یور ار ناهام

و مدش مخ رچلیو یور یمک . دوب توکسم و نوکسم
: مدیشک شیاهوم یور تمی مال اب ار متسد

؟ ومع یبوخ ؟ زاین _

سرت زا ییایند راگنا و تشادن ار قباس توارط شهاگن
: دوب هتخاس هنایشآ شرد ینارگن و

. مبوخ _

متشاد ار شراظتنا . داد تسد نم هب یدنیاشوخان لا ح
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!... اما

هتسشن لبم یور شکیدزن کشخ یا هرهچ اب هک نیمث
ار خرهاش زا شق طال رخآ لحارم تشاد ، ایوگ و دوب

: تفگ زاین هب ور تشاذگ یم رس تشپ

! دایمن ارچ یدیسرپ یم یه هک شرایک ومع زا منیا _

100_ تراپ #

یشنکاو . مدیسوب ار شا یناشیپ و مدرب ولج ار متروص
! دز دنخبل هتشذگ لثم هن و دیسرت هن . دادن ناشن

. مداتسیا فاص و مداد نوریب ادص یب یهآ اب ار مسفن

. درک یم هاگن ارم و دوب هتسشن جند یا هشوگ باهش
: دیسرپ . متسشن شرانک و مدرک جک شفرط هب ار مریسم

؟ یروطچ _

! یروطچ مسرپب تزا دیاب نم _

: تفگ و دروآرد شدرگ هب نلا س نایم ار شنامشچ

DONYAIE
M

AM
NOE



! هرذگیم _

ناویل . دش مخ ملباقم تبرش یواح ینیس اب یتمدخشیپ
: متفگ و متشادرب ار دنلب و شارت شوخ

؟ هرذگ یم ؟ نیمه _

: دناخرچ مفرط هب ار شندرگ

! منک یمن ادیپ ملا ح هساو یفیصوت _

: درک ضوع هنوگنیا ار ثحب و

! یدوبن ینام و نیمرآ نشج وت _

و گنهامهان جوز نیا یوجتسج هب رایتخا یب مهاگن
: تخادرپ راد هدنخ

! ماین تفگ دز گنز _

؟ یلنام _

. هرآ _

: دیشک رس ار شس ال یگ ی هدنام هت و دز یا هدنخ کت

هیناه هرتخد نوا ! نوشلا یخیب ! نقمحا نوشتفج ! قمحا _
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؟ هنک یم راکیچ

: متخادنا باال ار ما هناش

هتسیمیاو مه بش . هدش مادختسا یدیلوت هی وت ! تسه _
. هفاک

: داد ناکت رس نیسحت هب هیبش یتلا ح اب

یم هک ور هگید رتخد ره ! گنرز و بیجع ... هیبیجع مدآ _
! دموا یمن رب شسپ زا منیب یم ، مراذیم شاج مسانش

دوب زرابم و تخسرس هیناه . مدوب قفاوم باهش اب ال ماک
. تخاس یم شیاتس لباق یرتخد وا زا نیا و

و منک شلا بند ات متساخرب ، مدید هک ار شواچ ی هراشا
مود ی هقبط هب ندیسر ات ار نیرمرم یاه هلپ یتقو
. دش رهاظ میور شیپ خرهاش ، متشاذگ رس تشپ

: دیسرپ وا و مداتسیا رظتنم توافت یب یا هرهچ اب

؟ ربخ هچ هرتخد زا _

! دنوسر _سالم

! هدب ور شلیابوم هرامش _
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! هدنمرش _

: تفگ تحاقو اب و دز یکمشچ خرهاش

؟ هنومب اجنوا یداد هزاجا هک هدیم سیورس یروجچ _
! هشاب بوخ یلیخ دیاب شراک

! دیشک ریت مرس قرف ات اپ کون زا

رد تردق مامت اب و دیآ یم باال هک مدرک روصت ار یتشم
رگید یریگرد و شنت کی ... اما دوش یم هدیبوک شتروص
زا یناشن چیه هک ییاه مشچ لباقم ... عمج نیا نایم

. مرذگب دیاب اما تسا تخس ! دنتشادن نم هب تبسن امرگ

: دش معنام منزب شرود متساوخ هک نیمه

؟ دش ضوع ارچ تگنر ؟ هیچ _

: دما باال یتخس هب مسفن

! نک سب _

منوت یمن ال صا ! تیگدنز وت یداد هانپ ور نم نمشد _
سپ یتسه بایماک هی ماوت رگا ! منک هاگن شهب تبثم
تهب یزیچ هی ! یریگ یمن شوم ادخ یاضر ضحم
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؟ هدرک یضار ور تاجک منیبب وگب ! هدیسام

! منیب یمن زیاج ار توکس رگید ! هن

راوید ی هنیس هب اه تسد راشف اب و متفرگ ار شا هقی
: شمدیبوک

یب نکن هسیاقم تدوخ اب ور نم ! دنبب ور تسجن نهد _
! فرش

زا نم ریخات ندیمهف یارب دیاش هظحل نامه هک شواچ
هب مدق و دش نام یریگرد هجوتم ، دما نوریب شراک قاتا

: درک دنت نامتمس

؟ امش دینک یم دیراد راکیچ ! یه یه _

اب زین وا و درک ادج خرهاش زا ارم شتسد راشف اب و
: تفگ دنخشین

! هلفاق قیفر و هدزد کیرش تا هنودرد زیزع _

101_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



: مدیپوت یبصع

؟ هیک هلفاق ؟ هیک دزد ؟ یگیم دنرچ یچ هساو _

: تفگ شواچ هب باطخ خرهاش

اب هدش بیغ هک ینامز زا نموه رهاوخ ... هرتخد نوا _
! هدوب نوشیا

؟ هچ وت هب ! هدوب هک هدوب _

ار دوخ دوز یلیخ لا ح نیا اب و دروخ اج یمک شواچ
: تفایزاب

ور بشما . تسین اه تبحص نیا تقو االن ! بخ یلیخ _
فرح شدروم رد ادعب نییاپ ورب خرهاش . دینکن بارخ

. مینز یم

ی هقی ، نم هب دیدهت و مشخ زا رپ یهاگن اب خرهاش
. دش رود و درک فاص ار شسابل

: تفگ درک اهر رطاخ هدوسآ هک یسفن اب شواچ

. منیبب ایب _

نتخیر مهب رد خرهاش . مدش قاتا دراو شرس تشپ
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! دوب هدرک لمع قفوم ال ماک مباصعا

شمارآ اب و تسشن یکشرز مرچ ی هپاناک یور شواچ
: تفگ

! روطنیا هک سپ _

هی تیلوئسم دموا یمن مشوخ منم ! نکن هاگن یروجنوا _
یمن رگا ! مدش روبجم . مندرگ مزادنب ور هچبرتخد

وت رگا ینود یم تدوخ . نوبایخ وت دنوم یم شمدروآ
یی بال دوب نکمم درک یم شادیپ خرهاش تیعضو نوا

. هرایب شرس

؟ هئوت شیپ هدیمهف اجک زا _االن

شا هساو یا هشقن هی من اال . هداد ول شدزمان ... هرسپ _
! منئمطم هتخیر

: تفگ یگف کال اب و دیلا م ار شا یناشیپ

ایب ال... عف نک شلو ! دسر یم یرب غاب نیا زا مد ره _
. نیشب

شدوخ ، متفرگ اج شیوربور هک نیمه و مدیشک یفوپ
. تفر قودنص واگ فرط هب و تساخرب
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و تشادرب قودنص لخاد زا ار یگنر یکاخ تکاپ
رب یواکجنک و دیباوخ یم مشخ نافوط مک مک . تشگزاب

. دشیم بلا غ یرگید سح ره

: مدیسرپ مخا اب درک زارد مفرط هب هک ار تکاپ

؟ هیچ نیا _

. شریگب _

: تفگ متفرگ هک ار تکاپ

. هنامتراپآ هی دنس _

: درک هفاضا وا و مدرک شهاگن ماهبا رپ

شدنس لا قتنا یاهراک همه . تساضما هی گنل طقف _
. هدش ماجنا

.... مدوب هتفگ هک نم اباب _

: دش متبحص ی همادا عنام و تفرگ باال ار شتسد

االن اما ! همدای بوخ ! یدوب هتفگ یچ منود یم _
. هنک یم قرف تیعضو

؟ یقرف هچ _
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: دز بل هتسهآ ...و درک للعت یمک

. شرایک مرامیب نم _

! مدینش هابتشا مدرک رکف

؟ یچ _

. هدیم تلهم مهب ردقچ منود یمن . مدیمهف هزات _

. مدرک یم شیاشامت زاب همین ناهد اب و مدوب هتفر او

یم . مرادن دامتعا هداوناخ نیا یاضعا زا مودکچیه هب _
و قح همه هشب رید هکنیا لبق و مگرم زا لبق ماوخ

. مدب ور تقوقح

! دیوگ یم هچ مدینش یمن هک مسق ادخ هب ! مدینش یمن
، زا و درک یم یرارق یب منورد یا هلا س شش ی هچبرسپ

! دوب هدز تشحو شا سک اهنت نداد تسد زا

یمرگلد ی هیام مه زاب گنرمک رگا یتح شواچ روضح
! منک روصت ار شندوبن متسناوت یمن و دوب

هدرشف متشم نایم تشاد تکاپ ی هشوگ ممهفب هکنآ یب
. دشیم
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: دش جراخ فیعض میادص

؟ هن ... ینک یم شغولش یراد _
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: درک مهاگن فسات اب

! یزابب ور تدوخ دیابن ! شرایک _

نیا ؟ دمآ یم نم رس اه بال نیا ی همه دیاب ارچ ؟ ارچ
؟ دید یدایز میارب مه ار همین هفصن ردپ کی ملا ظ یایند

! دش مغ نیزگیاج مشخ و داد مغ هب ار شیاج کوش

شواچ . مدیهج اج زا و مدرک باترپ ییوس هب ار تکاپ
. دناسر نم نازرل مسج هب ار شدوخ دوز یلیخ

... نیبب _

: مدز سپ دش دنلب میوزاب فده هب هک ار شتسد

نیا وت یدنوشک ور نم تدم همه نیا دعب ! نک ملو _
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؟ یدب مهب شوخ ربخ هک هدش بارخ

! متسین نم یکی نیا رصقم _

: دیشارخ یم ار میولگ تخس یضغب

! مرفنتم تزا ! ییوت زیچ همه رصقم _

! همهفب یسک ماوخ یمن ! شاب مورآ افطل ... شرایک _

موجه تحت میاه سفن . مدیشک متروص یور تسد ود اب
. دندوب هدش جراخ متیر زا فلتخم تاساسحا

ثکم یتاظحل زا دعب ! منک روج و عمج ار مدوخ دیاب هآ
: مدیسرپ مطلست نتفایزاب یارب

؟ هیچ تا یرامیب _

! ناطرس _

هلئسم کی زا دراد هک راگنا ناطرس تفگ یم یروج کی
! دنز یم فرح هداتفا اپ شیپ و تیمها یب یا

؟ یدرکن عورش ور نامرد _

: داد ناکت نیفرط هب رس یدرسنوخ اب شواچ
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! هن _

؟ یچ هساو _

! هتشذگ راک زا راک ! تسا هدیاف یب نوچ _

سکچیه هک یک ؟ عقوم هچ ؟ دوب هتشذگ راک زا راک
طقف ؟ تسا ترپ شواچ زا همه ساوح ردقنا ؟ هدیمهفن

؟ دنهاوخ یم ار شلوپ

؟ هیچ تروظنم _

یدوخیب باذع و درد زج یزیچ دعب هب اجنیا زا نامرد _
ات مریمب یروجنیمه مدیم حیجرت مریمب هرارق رگا . تسین
ور مداتفا تشوگ هکیت هی لثم و ما هدش لچک هکیلا ح رد
گرم نمهفب رگا تعامج نیا ... نمض رد ! ناتسرامیب تخت
ماوخ یمن ! نتفا یم مه نوج هب گرگ لثم هکیدزن نم

! مدب تصرف نوشهب

: مدرک یم تمواقم مدیما نداد تسد زا یارب

یتفگ مهب ینامز هی تدوخ ! یمهم وت ! کرد هب همه _
یاج هی ... میرب ناریا زا ال صا ! هرید مگب دیابن تقوچیه

ره منودیمچ ... ناملآ ، اکیرمآ . نک عورش ور تنامرد هگید
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؟ اه ! ینوتسربق

و دمآ شیپ خساپ یاج هب ! دیزرل یم شواچ نامشچ
. مدوب ششوغآ نایم نم ناهگان

زا رپ و نما یاضف هب ارم هک یتاعفد دندوب رامش تشگنا
! درک یم توعد شیاهوزاب نایم شمارآ

! مدز یم فرح مادم نم و تفگ یمن چیه وا

و نازیوآ هک ییاه هچبرسپ لثم ؟ دوب هدش مگرم هچ
! دندمآ یمن هاتوک و دندش یم ناشنیدلا

یم رکف نیا هب طقف ! یشب میلست دوز ردقنا ینوت یمن _
نم هب ال صا ؟ یریمب پیتشوخ هک ؟ یشن لچک هک ینک
ور سکچیه هگید نم یشابن وت یدرک رکف ؟ یدرک رکف

؟ یهاوخدوخ تا هشیمه لثم ای ؟ اه ؟ مرادن

: تفرگ تشم نایم ار میاه هناش و دش ادج نم زا

! ینک یم رت تخس ور زیچ همه یراد ! نک سب _

همه ناهگان و دش یعادت میارب قیقع دولآ نوخ ریوصت
! دناشوپ زمرق یا هدرپ ار اج

: مدیرغ ترفن زا رپ و درک لفق مکف
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! یا هکینز نوا هیبش ماوت _

: دش تخس شواچ ی هرهچ

! نزن فرح یروجنیا شا هرابرد _

... ور شدوخ رگا یضوع نوا _

ندروخ مه رب ثعاب هک دوب مکحم یردقنآ شواچ یلیس
! مدش ترپ بقع هب مدق ود و دش ملداعت
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هب هریخ ، یگتخورفارب اب و مدرک فاص ار ما هدش جک رس
. مدنام شا ینابصع نامشچ

: داد ناکت متروص لباقم و دروآ باال ار شا هراشا تشکنا

شزا یروطنیا نم یولج ... مداد رادشه تهب مه ال بق _
! نزن فرح

یعادت میارب ملیف کی لثم هدز تفاثک ی هتشذگ ی همه
. دش
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: متفگ و مدیدنخ یبصع

! هدرکن هراچیب شنونج و تقامح اب هک ور وت ! یراد قح _
هی نتخاس اب هک ور وت ینووج و ینووجون و یگچب

! هدیشکن دنگ هب شا هدش ِهل رس زا روآ عوهت ی هنحص
... هب راد هچب و نز درم هی شیپ نداد او اب ور وت یگدنز
هچ تساو ! یدُرب ور تفیک هک وت ! ینک عافد مدیاب ! هدادن

هدموا نم رس یی بال هچ اه لا س نیا ی همه هراد یتیمها
هچ ! یتفرگ هدیدان ! هار نوا هب یدز ور تدوخ هشیمه ؟

یم هچ ؟ یچ ینعی ندید سوباک بش ره یمهف یم
چیه زا هک ندرک یگدنز ییاسک شیپ رمع کی ینود
ترس هب یچ نرذگ یمن تهب ندز شین هساو یتصرف

؟ هرایم

گر و شواچ دب لا ح هب مساوح هک دوب دب ملا ح ردقنآ
. دشابن راشف تدش زا شا هتسجرب یاه

ای شواچ ای دوب قیقع رتشیب ممشخ فده متسناد یمن
سح ، مسح متسناد یم طقف ؟ شواچ یرامیب هک

! تسا قیقع گرم زا دعب فرخزم

باهش یادص دروخ رد هب هک یا هتسهآ ی هبرض بقاعتم
DONYAIE

M
AM

NOE



: دمآ

؟ اباب _

رد . دنامن رظتنم نآ زا رتشیب باهش و دادن یباوج شواچ
. دش لخاد و درک زاب طایتحا اب ار

؟! تساوعد ؟ اجنیا هربخ هچ _

. مدرک یم درد ساسحا ما هنیس ی هسفق رد

اب و درک جراخ هنیس زا تدش اب ار شسفن شواچ
: دیلا م ار شتروص تنوشخ

. نییاپ میرب نزب بآ ور تتروص و تسد ورب _

. مرب ماوخ یم _

! شرایک _

. مرب دیاب . تسین بوخ ملا _ح

: دش هف کال باهش

! هدش یچ هگب منم هب یکی بخ ! اباب یا _

: دناخرچ باهش و نم نایم ار شبهتلم هاگن شواچ
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االن؟ یرب یاوخ یم اجک تلا ح نیا اب _

. دهدب متاجن و دیایب وا هکلب مدرک باهش هب ور زجع اب

: تفگ شواچ هب باطخ و تفرگ ار مایپ منامشچ زا

. مریم شاهاب نم تسین یروط _

: داد ناکت رس راچان هب و درشف مه یور بل شواچ

. هشاب _

! هدیرپ تور و گنر ؟ اباب یبوخ تدوخ : باهش

. تسین یچیه مبوخ _

لیطعت هاگشاب زا رس و مدرپس باهش تسد هب ار مدوخ
! مدروآ رد

. دندز یم کمشچ شیاه یرطب و راب

: دیبوک مرمک هب یا هبرض باهش

نیشب ایب . تساجنیا تدرد یاود یلو هتچ منود یمن _
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هک یردقنآ ؟ مدوب هدرک یور هدایز همه نیا یک راب نیرخآ
یاه همکد فصن امرگ تدش زا و دخرچب مرس رود ایند

لها دایز هک نم ! دمآ یمن مدای ؟ منک زاب ار منهاریپ
! تشاد قرف ... بشما اما مدوبن ندیشون

ارچ ! دوب ضیرم وا . مدنابسچ زیم ی هبل هب ار ما یناشیپ
نم رگم هآ ؟ مدرک شا ینابصع ارچ ؟ مدیشک داد شرس

؟ مراد ار یسک هچ شواچ زج

روجنیا هب وت ! اه دوب باال شدصرد ؟ یبوخ : باهش
. یرادن تداع نیگنس یاهزیچ

ار شواچ یاج هک دنچره ! متشاد ار وا ... باهش دیاش
! تشاد قرف هیقب اب اما تفرگ یمن

: درشف ار ما هناش

؟ دش تفرح اباب اب ؟ هدش یچ ! ایک _

! دُرم یم تشاد شواچ ... شواچ
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؟ نم هب یگیمن _

اب ار یرتشیب تقو شاک ؟ دنام یم هدنز رگید ردقچ ینعی
ره ارچ . دوب عمج رتشیب مساوح شاک . مدنارذگ یم وا

تارطاخ یرس کی زج ، مدرگ یم ما هظفاح نایم هچ
زیچ میدوب هدنارذگ مه اب هک ار یتاقوا زا رامش تشگنا

! مدرک یم رارف وا زا هشیمه نم ؟ دمآ یمن مدای یرگید
! تسا روآ مرش

. مدز فرح دب شاهاب ال. یو میدرگرب ... ایب _

ما هنوگ هب تشگنا اب مکحم اتبسن یا هبرض و دیدنخ
: دیبوک

ال یو میدرگرب لیتاپ و تسم یجاح ! تتفرگ روجدب _
؟ هَنم دنچ میگب

. دش رتشیب معوهت لا ح تکرح نیا اب . مدرک دنلب ار مرس

! یدش زمرق ردقچ هوا _

: متشاذگ ما هدعم یور ار متسد

! هدب ملا DONYAIE_ح
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: تفگ و تساخرب یلدنص یور زا

باال! یداد یه نم یاهرادشه هب هجوت یب ! هیعیبط _
نزب یبآ هی مه ور تتروص و تسد . سیورس میرب وشاپ

. وشاپ . یشیم رتهب

درک یم اهر ار میوزاب ریز باهش رگا . متشادن لداعت
! مدروخ یم نیمز

. متسش درس بآ اب ار متروص و تسد

. تفرگ مارآ ما هدعم هناتخبشوخ اما دیشک لوط یمک

: دیسرپ باهش

؟ یرتهب _

: مداد ناکت رس اما مدوبن نئمطم یلیخ

. هفاک مرب ماوخ یم . هرآ _

؟ یهار هب ور ینئمطم ! یایمن رظن هب بوخ یلو _

. مبوخ هرآ _

. تمنوسر یم . بخ یلیخ _
DONYAIE

M
AM

NOE



. مدرک تقفاوم

: متفگ درک فقوت هفاک لباقم یتقو

. نونمم _

؟ تاهاب مایب _

: مداد ناکت نیفرط هب ار مرس

. مشاب اهنت ماوخ یم هن _

. اجنیمه مراذیم ور تنیشام . یکوا _

و تسا تقو رید دنک یرای مساوح ات دیشک لوط یمک
! ددرگزاب دیاب هلیسو نودب باهش

تزا ادرف درگرب نیمه اب . دایمن تریگ نیشام هبش هفصن _
. مریگ یم

. نک تحارتسا ورب . هشاب _

. مدش هفاک دراو و مدرک یظفاحادخ

. درک یم نشور ار هفاک کیرات یاضف هناخزپشآ زا یرون

ال ماک یتاظحل یارب هک دوب دنک یردقنآ مزغم تیلا عف
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. مدرک شومارف ار هیناه روضح

. مدناسر ییانشور هب ار مدوخ و مدرک تکرح یتسس اب

، دوب الت کش و درآ هب هتشغآ هک یلا ب و تسد اب شمدید
یم ابیرقت . تشگ یم یزیچ لا بند یجیگ تلا ح اب تشاد

! دوب هتخیر مهب ار هناخزپشآ هک میوگب متسناوت

! دوب هدشن نم هجوتم زونه

؟ ینک یم یراد راکیچ _

زا گنر دید هک ارم . دیرپ باال و دیشک ینیه سرت اب
: تفر شتروص

نوتقاتا وت مدرک رکف نم ؟ نیدموا االن امش ! یاو یا _
. نیتسه باوخ

ولج هب ماگ ود ، مدیشک یم نیمز یور اپ هکیلا حرد
: متشادرب

؟ هزاجا نودب ؟ اجنیا هب یدز هیدنگ هچ نیا _

و درک شکوکشم ملو و لش نحل و عاضوا و لا ح راگنا
! لکلا یوب مه دیاش
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یتحار نیمه هب نتسش تروص کی اب مدرک یم رکف ارچ
؟! درپ یم مرس زا
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: تفگ درک یم عمج ار شیاپ و تسد هکیلا ح رد

ادرف . منک یم زیمت ور اج همه ادخ ور وت دیشخبب _
مک هی شا هساو متساوخ یم ... نارهت دایم متسود

. منک تسرد ینیریش

: دیسرپ دیدرت اب و

؟ هبوخ نوتلا ...ح امش _

: مدنابوک یلدنص یور ار منت ، مروخب نیمز هکنآ زا لبق

! هن _

؟ هداتفا یقافتا _

؟ دوب هداتفین هک دتفیب دوب رارق یقافتا هچ رگید
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؟ ینک یم مد هوهق هی _

: داد ناکت رس و درک مهاگن یمک شواکجنک نامشچ نآ اب

. امتح هلب _

هچ ره ؟ داد مدروخ هب باهش هک دوب یتفوک هچ نیا هآ
! دشیم رت قیمع شریثات راگنا تشذگ یم

هب رتخد نیا نامشچ شیپ شاک . مدرشف ار ما یناشیپ
! متفین هیرگ

: تفگ نانک نم و نم هیناه

یم دایمرب نم تسد زا هک تسه یراک رگا ... مگیم _
. دیگب مهب دینوت

! مدوب اهنت شاک . متخود شتروص هب ار مرامخ نامشچ

رد یمک ! درک شبذعم دیاش ما هریخ هاگن و توکس
. دش عمج شدوخ

مه وا ... لزغ ! رتخد نیا هن دوب یم اجنیا لزغ دیاب االن
! تفر یم تشاد هک

یاه تسد . درک زارد متمس هب ار هوهق ناجنف هیناه
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شزرل اما متفرگ ار ناجنف و مدرک دنلب ار مشعترم
! دنک اهر مناتشگنا دنب زا ار هوهق هک دوب دایز یردقنآ

تدش زا و تخیر میاهاپ یور غاد و یا هوهق عیام
تنیباک رد زیت ی هبل هب ما هقیقش ! مدیرپ اج زا شزوس
منامشچ رد ایند و دروخ دوب هتشاذگ زاب ار نآ هیناه هک

! دش رت هایس ، دوب هک مه یزیچ زا

: درک لوه هیناه

؟ نیبوخ ... شرایک اقا ! مرس رب کاخ ! یاو _

! مدوب بوخ هک هتبلا ؟ بوخ

باترپ و متشادرب رتناک یور زا ار یا هشیش ی هساک
! تسکش یادص اب و دروخ راوید هب هک مدرک

: مدز دایرف

؟! تسین مولعم ! ما یلا _ع

نیا زا رت قیمع هعجاف دوب هدش هجوتم هزات راگنا هیناه
! تساه فرح

! دز یم ود ود شا تشحو زا رپ و تشرد نامشچ
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باال ، ینافوط و دنت یاه سفن ندش یلا خ و رپ زا ما هنیس
! تفر یم نییاپ

رد نم یناهگان نایغط کوش زا ات دیشک لوط یتاظحل
: تفگ دوب ینارگن و سرت هب هتشغآ هک یطایتحا اب . دیایب

. دینزب دامپ و دیرایبرد ور نوتسابل دوز دیرب ... دیاب _
مه نوتا ینوشیپ ی هشوگ . هنزب لوات هنکمم هنرگو

؟ دیراد نیداتب . هیحطس ... اما هدیشارخ

*

ار ینیداتب ی هبنپ و متخادنا شا هتسب نامشچ هب یهاگن
. مدیشک مخز لحم یور یمارآ هب

. درشف مه یور ار شیاه کلپ یمک

: متفگ ، مدنابسچ مخز هب هک ار بسچ

. دش مومت _

! دوب نیگمغ ... شرادشخ یادص

. نونمم _
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؟ هزوس یم زونه نوتاهاپ . منک یم شهاوخ _

. هشیم رتهب . مدز دامپ _

ار متسد چم ناهگان هک مزیخرب تخت یور زا متساوخ
: تفگ و داد متروص هب ار شخرس نامشچ . تفرگ

؟ یدیسرت _

ترارح لوغشم مرکف هکیلا ح رد و مداد ورف ار مناهد بآ
: متفگ نم و نم اب دوب شناتشگنا

! نوتمدوب هدیدن ینابصع ردقنا حاال ات ... بخ _

یم لمح شیادص مغ ینیگنس هب یمغ راب مه شنامشچ
! درک

. مدوبن مدوخ لا ح وت ! ماوخ یم ترذعم _

کی ریز تسم همین درم کی اب نونکا نم هک مدرک رکف
نیا ؟ مرادن یدب سح چیه ارچ ... اما متسه اهنت فقس

؟! دریگ یم همشچرس اجک زا طرش و دیق یب دامتعا

ح ره هب . مدش نوتیگدنز محازم هک دیشخبب دیاب امش _
تسد زا اهزیچ یضعب لر تنک یهاگ هک دایم شیپ لا
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. هرب رد مدآ

: تفگ و درک اهر ار متسد

. هتقو رید . باوخب ورب _

: مداد ناکت رس

. ریخب نوتبش ... هشاب _

. ریخب بش _
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! دوب شخب شمارآ هزادنا زا شیب زانورس مرگ شوغآ

راگنا . درک یم یروآدای میارب ار مهاگداز یاوه و لا ح
بوطرم یاوه یوب ! دادیم هدروخ سیخ یزبس یوب

! ایرد یوب . لا مش

! دوب هدش گنت تارب ملد ردقچ _

و فافش نامشچ هب هریخ یهاگن اب و متفرگ هلصاف یمک
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: متفگ شا تبحم زا رپ

؟ ربخ هچ ؟ یبوخ ! رتشیب نم _

. تسا هشیمه لثم زیچ همه . مبوخ هک نم رکش ور ادخ _
؟ هرب یم شیپ بوخ راب و راک ؟ ربخ هچ وت

: دیسرپ زیمآ تنطیش یکمشچ اب و

؟ هروطچ شرایک اقآ _

چیه و تسنام یم یمخز یربب ناس هب هک شرایک اقآ
! دوبن بوخ

. منکیم راک شا هفاک وت اهرصع . هبوخ منوا _

: تفگ ظیلغ ینحل اب

اال! شیا هدب شریخ ادخ _

. مدرک رارکت ار شیاعد ملد رد

؟ ندموا نوشتفج تاباب و نامام _

. یدرگرب ام اب یاوخ یم وت متفگ نوشهب . هرآ _

؟ هنکیم راکیچ نارهت ندیسرپن _
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اعقاو یاوخ یم . ینوا شیپ . دیراد انشآ هی اجنیا متفگ _
؟ نموه تاق مال یرب

. مداد ناکت رس و مدرشف مه یور بل

. شمنیبب دیاب _

: درک عمج ار شبل هصغ اب زانورس

! شا ینووج و یگدنز اب درک راک یچ _

دوب ناوج ؟ دوب هدنز نموه ایآ ! شا یناوج ... شا یگدنز
نموه ؟ روطچ یناوج رایعم ؟ تسیچ ندوب هدنز رایعم ؟
وا . دوب هدناشوپ ناوج رسپ کی زا یا هتسوپ طقف ار

س یلیخ ار نموه حور . دروا یم رد ار اه هدنز یاَدا طقف
! دندوب هتشک شیپ لا

؟ هیک شهاگداد یتسار _

و مداد نییاپ ولگ کاندرد ریسم زا ار نیگنس ی هلولگ
: متفگ

. هکیدزن منک رکف یلو ... منود یمن قیقد _

؟ هن ؟ نتسین هدب تیاضر ... مگیم _
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اعطق اما تفگ ییاهزیچ کی خرهاش ... کدرم نآ ؟ تیاضر
. دوب راظتنا رد شا تیاضر یارو یرتدب تاقافتا

یهار رگا ... اما نکن ینابرق ار تدوخ دوب هتفگ شرایک
یم تقاط ایا ، تشاد دوجو نموه ندش خالص یارب

؟ مراذگب تسد یور تسد و منیشنب هک مدروآ

: مداتسرف نوریب ار مسفن یدیماان اب

! نا هنشت شنوخ هب ... اباب هن _

: داد راشف ار مناتشگنا

. مرب تنوبرق هشیم تسرد . نک ادخ هب لکوت _

درک یمن شومارف ادخ هک رگا . دوب ادخ هب نم لکوت
! تسوا هب ور نم رظتنم نامشچ و سامتلا تسد

شرطاخب شرایک شیپ هتشذگ بش هک ار ینیریش فرظ
: متفگ و مدرک جراخ فیک زا مدش هدز تلا جخ

تسد هب ردقنا متفرگ دای هزات ور ینیریش لدم نیا _
شا معط یلو هرادن هفایق و تخیر . مدرک هاگن شرایک

. هدش بوخ
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زاب ار فرظ برد ناجیه اب . دوب ینیریش قشاع زانورس
: درک

. هنکن درد تتسد . یدیشک تمحز مزیزع _

. ناج شون _

و دز زاگ ار گنر یا هوهق یاه ینیریش زا هناد کی
: دش کیراب شنامشچ

شرایک مد ! یدش یدنمرنه تدوخ هساو ال! کیراب .. مموا _
، یهاگن ؟ هدادن شدوخ هب ینوکت زونه مگیم ! مرگ ناج

! یسوب ، یلغب ، یرظن

: مدیبوک تشم شیاپ هب و متفرگ رگ

یاجک ! میدرک باختنا مه ور هچب مسا مزیزع ارچ _
! یراک

: دیدنخ شغ شغ

! ینکیم راک یتبرض دموا مشوخ لویا _

: درک لا وس رت یدج یمک و

؟ تس هرتخد نومه اب زونه _
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ناکت رس و متشاذگ ناهد رد ار یکیزکم ترذ زا یقشاق
: مداد

. هرآ _

؟ هلگشوخ _

! دوب شدروم کی طقف لگشوخ

! موهوا _

: درک ضوع ار ثحب

؟ دروآ ور کچ نادزی _

یب فرش یب ! دوب هدز ار شدنگ مه دعب و هدروآ کچ ! هلب
! تریغ

تراک هب تراک دش رارق هک لوپ یقاب زا یربخ اما زونه
. دوب هدشن دنک

. دروا هرآ _

ور تتسد لوپ نیا تفگ . دوب لا حشوخ یلیخ هناگی _
. داتفا مدای دش بوخ اه . طیارش نیا وت هریگ یم
شنوشن میریگب مه اب مه سکع ات دنچ هی درک شرافس
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. دوب تگنتلد یلیخ منوا . مدب

! دوب قمحا نآ رهاوخ هک وا زا فیح ... هناگی

108_ تراپ #

... شرایک اقآ _

یور ینتشادن تسود یطوطخ ، مخا زورما مامت لثم
رکف رد رتشیب هظحل ره ارم و دوب هتخادنا شا یناشیپ

شیارب یقافتا هچ و هدوب اجک بشید هک درب یم ورف
. هداتفا

یردقنامه متسناوت یم شاک . میدوبن هبیرغ ردقنا شاک
! منک شمارآ متسه دلب هک

یپوکسا ینتسب یور تشاد و هتخادنا نییاپ ار شرس
: تخیر یم الت کش

؟ هلب _

. مریگب یصخرم نوتزا ادرف یارب متساوخ یم _
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؟ ادرف هربخ هچ _

. لا مش مریم مراد _

شهاگن اب ، دسرپب یلا وس هکنآ یب و دیشک باال ندرگ
. تساوخ حیضوت

هک نارهت شومع ی همیلو ندموا شا هداوناخ و متسود _
و مرب نوشاهاب ماوخیم . هتشگرب یترایز رفس هی زا
تاق مال زور مدرک قیقحت هک روطنیا . منیبب ور نموه

. تسادرف

: تفگ و داد رارق ینیس رد ار ینتسب یلا تسیرک فرظ

؟ یدرگرب یاوخ یم یروجچ _

. سوبوتا اب _

: داد ناکت رس و درک یثکم

؟ ینک یم راکیچ ور یدیلوت . یکوا _

. درب ار ینیس و دمآ ایدرب

. مرب منوت یمن ادرف متفگ نوشهب _

. شاب تدوخ بقارم _
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یتح . مشاب مدوخ بقارم دنک شرافس هک دوب یسک
! دنازرل یم ارم لد مه زاب ساسحا یب و یمسر روطنیا

. هلب _

هساو یتنرتنیا ور تطیلب اجنیمه مینوت یم یاوخب رگا _
. اجنوا یشن لطعم هک مینک یکوا تشگرب

: مدرک قالب مه رد ار مناتشگنا

. هبوخ هک هشب رگا _

. منک یم ورزر تارب بش _

. نونمم یلیخ _

. متفاتش ایدرب کمک هب و مدرک همزمز ار نیا

اال متحا ! هف کال و هتسخ یا هرهچ اب . دوب هدمآ لا هن
یم تخس وا نوچ یهفرم رتخد هب یراک یاهزور

. تشذگ

. مدرک سالم و متشاذگ شزیم یور ار هت ال

: داد مباوج و دیشک باال هساک رد ار شزمرق نامشچ

. یشابن هتسخ _سالم.
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ار ناوخشیپ تشپ شهاگن اب هکیلا ح رد وا و مدرک رکشت
: دیسرپ درک یم وجتسج

؟ وک نوتق ال خا شوخ _

: مدز دنخبل ناراب زا شفیصوت هب

. هنوخ یم سرد هراد اهزور نیا دایم رتمک _

شلد و دشاب هتسخ توکس زا هک راگنا و داد ناکت یرس
: تفگ دهاوخب تبحص مه

! وت لا ح هب شوخ روطنیمه ...و شلا ح هب شوخ _

: مدز ملغب ریز ار ینیس

؟ روطچ _

یزیچ ال صا نیا ! یلکش نیا منوت یمن نم ! نیگنرز _
... هک تسین

یناشیپ هب تسد و درک یچیق ار شفرح ی همادا ناهگان
: دیشک شا

. سرب تراک هب ورب . مریگ یمن ور تتقو ... لا یخیب _

اهنت رظن هب و دوب هتفگن یاه فرح زا رپ راگنا رتخد نیا
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! نم لثم . دیسر یم

مرس . مرادن یلکشم نم مینک تبحص یتساوخ رگا _
! تسین غولش مه اردقنوا اجنیا

: داد ناکت رس گنرمک یدنخبل اب

. بسانم تصرف هی وت . امتح _

. متشگزاب هناخزپشا هب و متشاذگن خساپ یب ار شدنخبل
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هگید ی هتفه رخآ هیچ ترظن " هک دوب هداد مایپ لزغ
؟" لا مش میرب

نیرخآ ... هک مدیشیدنا یم و مدرک یم هاگن تاملک هب
! لزغ اب رفس

! تس یکاندرد ترابع

ار مبش و هدرک بش رتخد نیا اب ار مزور لا س ود نم
! تسین مک ... زور جنپ تصش و دصیس ات ود ! زور
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" هشاب " مداد باوج

!... رصتخم و هاتوک

ییاهر و ندش رود هب . متشاد جایتحا رفس نیا هب مه نم
دنب هب ار مزغم یاه لولس کت کت هنارصم هک یراکفا زا

. دندوب هدیشک

. منک اهر ار هدنیآ ، زور دنچ یارب و مورب متساوخ یم
نارگن و مراپسب شنایرج و لا ح نامز تسد هب ار مدوخ

و لزغ نودب دوب رارق هک ییاهزور نارگن ! مشابن اهادرف
هک ییاهزور . دوشب یط شواچ نداد تسد زا سرت اب

صخش ود نیا زا یلا خ یگدنز ی هدامآ ار مدوخ دیاب
! مدرک یم راذگریثات

. متشگ شمان لا بند . مدیخرچ نیبطاخم نایم
!chavosh

اهر هایس و درس و کیرات ییایند رد ارم قیقع لثم مه وا
هب ما هتشگرب منک یم ساسحا ارچ ! تفر یم و درک یم

سوباک سرت زا هک یا هلا س تفه شش ی هچبرسپ دلج
کرتشم قاتا رد تشپ تفر یم ، شردام ینوخ تروص

؟ تسشن یم رادیب حبص دوخ ات ، شردپ رسمه و شردپ
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مدرک تکرح سیورس فرط هب و متساخرب تخت یور زا
. میوشب منت زا ار تلا سک درگ ، درس بآ یشود اب ات

لوکوم رصع هب ار هفاک ندرک زاب دش ثعاب هک یتلا سک
. منک

. دز منهذ هب یرذگ مه هیناه ، بآ تارطق موجه ریز
هدش یهار شتسود ی هداوناخ هارمه حبص جنپ تعاس

. دوب

ندرک رفس اهنت وا لثم یلا س و نس مک رتخد یارب
یلکشم شیارب تشگرب ریسم رد رگا ؟ دوبن کانرطخ

؟ هچ دمآ یم شیپ

یطبر نم هب " مدز گنچ ما یفک یاهوم هب صرح اب
" همک مدوخ یاه تبیصم ... هرادن

یم هدروخ هیخب یاه چم اب ار شردارب تفر یم امتح
گرگ نآ تسناد یمن و داتفا یم خرهاش ماد رد و دید

! دشاب محر یب ردقچ دناوت یم یمخز

دوب نیا مه نم شقن امتح . مدیشک متروص یور ار غیت
! مهدب شتاجن و مزادنیب طسو ار مدوخ هنانامرهق هک
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! دروخ نیچ شدنچ اب ما ینیب

رتخد نآ و درادن یطبر نم هب مدرک دیکات منهذ رد زاب
! دریگب ار تسرد میمصت هک تسه غلا ب و لقاع یردقنآ

و رد یب رهش نیا وت شندروآ اب امسر وت ! شابن قمحا "
" یدرک لوبق ور شتیلوئسم رکیپ

. تفر ورف مه رد میاه مخا

؟" هراد یطبر هچ "

هب ار مزکرمت هک تفرگ باال ردقنآ مدوخ و نم نایم گنج
. درب ارهقهق

یم لوبق ؟ یچ تنادجو ! هرادن یطبر وت هب هشاب ال صا "
؟" ینکن یراک و اشامت هب ینیشب هنک

یخآ رایتخا یب ، ششزوس زا و دیشارخ ار متسوپ غیت
. مدرک همزمز
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! هفاک رد . دوب اجنیا شواچ

یلیس و مدوخ یاه فرح مامت . مدش هچاپتسد شندید اب
. دش رارکت میارب وا

زا رپ یدنخبل اب شواچ و دنداد سالم وا هب ایدرب و ناراب
. دیسرپ ار ناشلا ح یگلصوح یب

. دیخرچ نم تمس هب اهنآ یور زا شهاگن

دیسر ششوگ هب ال صا ما هتسهآ سالم یادص مناد یمن
! هن ای

! یگمه دیشابن هتسخ _

. تخیمآ مه رد نامرکشت یادص

مرگ اوه ؟ شرایک تسه تلا ب و تسد یوت کنخ زیچ هی _
! هدش

. مرایم _االن

. یگشیمه زیم نومه تشپ منیش یم نم _

: مداد ناکت رس

. هشاب _
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شفرط هب و مدرک رپ دانومیل زا ار میجح و دنلب ناویل
. متفر

اوعد بشید هک راگنا هن . دوب درسنوخ و مارآ شا هرهچ
هک راگنا هن . مدز روجان یاه فرح نم هک راگنا هن . میدرک

! مدروخ یلیس

. هنکن درد تتسد _

! مدوب بذعم . متسشن شلباقم

. ناج شون _

؟ یدوب باهش اب بشید _

: متفگ زیم هب هریخ

. هرآ _

؟ هدش یچ تینوشیپ _

هیناه هک یمخز . مدرک سمل ار یحطس مخز رایتخا یب
. دوب هدرک ینوفعدض

. تنیباک رد وت دروخ _

: تفگ و درک همزمز یموه

DONYAIE
M

AM
NOE



ملا یخ دوب تاهاب باهش هک نیمه یلو ... مدوب تنارگن _
. درک یم رت تحار ور

: مدز بل مناتشگنا قالب هب هریخ و مدز کلپ

. مگیم یچ مراد مدیمهفن ال صا . دیشخبب بشید تباب _

تسود یزیچ ره یراتخم وت . تسین ششخب هب یزاین _
تهب مرصقم نوچ ! یدب مشحف ال صا . یگب نم هب یراد
هک ور یسک ... تردام دروم رد یلو مریگ یمن هدرخ

! نکن تواضق ههاتوک ایند نیا زا شتسد

....._

اجک زا قیقع دروم رد اه فرح نوا منود یم هک دنچره _
! هریگ یم تاشن

: مدیسرپ مخا اب

؟ هریگ یم تاشن اجک زا _

نز درم هی شیپ شنداد او تحاران هکنیا زا رتشیب وت _
هتشاذگ تاهنت هک نیا زا ... شیشکدوخ زا ، یشاب راد

نم ، ندوب راکهانگ دروم رد هک هنرگو ! یتسه ینابصع
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! ینود یم بوخ ور نیا وت و ! مراکهانگ قیقع زا رتشیب

و مداد راشف متسد فک ار میاه نخان ، ضبقنم یکف اب
: تفگ همادا رد شواچ

هشتقو ! شرایک هنک یم تنیگنس طقف ترفن و هنیک _
! یشخبب و نیمز یراذب ور راب نیا

یهاوخدوخ اب ارم هک مربب دای زا روطچ ؟ مشخبب روطچ
؟ دنک تحار ار شدوخ ات درک اهر هدز تفاثک یایند نایم

؟ منک ادج منامشچ زا ار یتنعل نینوخ ریوصت روطچ
کاندرد شندرک ادج ! اه هیکبش هب دوب هدیبسچ ریوصت

! تسین شنتفگ یتحار هب ندیشخب ! دوب

هیقب زا ملا یخ ! شرایک ییوت نم ینارگن لد ی همه _
. یراد قرف اه نوا اب وت یلو ! نگرُگ منود یم . هتحار
نم نتفر وت زور و لا ح سرتسا ، وت ندنوم اهنت سرتسا

! هنک یم تخس ور

راکفا راشف ریز ارم تشاد هک یشخب نامه هب میدیسر هآ
! درک یم رتسکاخ

: متفگ دنخزوپ اب
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! ینک یم هدامآ نتفر هساو ور تدوخ یراد سپ _

بطم نوا هب بطم نیا زا ! مداد شیامزآ روج رازه نم _
هن هچ منکب نامرد هچ مدیمهف ! رتکد نوا هب رتکد نیا زا
رگا دوب هدش هک مه وت رطاخب ، هدهاش ادخ ! هیکی هجیتن

یرتسب ور مدوخ زورما نیمه هراد یریثات مدوب نئمطم
یم رتشیب رجز اب طقف یروجنوا منود یم یلو مدرک یم

! مریم

هرپ . دندوب هدش دیفس ضابقنا تدش زا مناتشگنا دنب
و زاب یتشگرب و تفر یاوه دایز مجح زا ما ینیب یاه

. دشیم هتسب

رپ ار شیاج یدعب و مدیعلب یم یه هک ییاه ضغب معط
! دز مهب ار ملد درک یم

یم هدامآ ... شنتفر یارب ار مدوخ ... دیاب مه نم سپ
! مدرک

**

! ینیگنس یاوه هچ ! یزیگنا ترفن ناکم هچ هآ

هدش در ما هنیس ی هسفق یور زا نویماک کی هک راگنا
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! درک یم درد ردقنامه ، دشاب

و دز یم ضبن میاه هقیقش ! دوب هدرک ما هراچیب راظتنا
. داد یم تدش ار معوهت بارطضا

هایس یا هقلح و هدیرپ یگنر اب ، ناوج یرسپ . دمآ یرسپ
و هدروخن هناش اهزور راگنا هک ییاهوم . شنامشچ رود

. دوب شخپ شا یناشیپ یور

ار شزوس رایتخا یب دش ثعاب شپچ چم رود ژ ادناب
. منک ساسحا مدوخ تسد یور هقطنم نامه یور

یم نم هک یردارب هب تهابش یب ینموه ! دوب نموه نیا
! متخانش

! هلصاف ایند ایند اما الف تخا هشیش کی اب

! مرادرب ار یشوگ تفر مدای یتح

. دش ریزارس کشا . مدنابسچ هشیش یور ار متسد

: مدز بل

! نموه _DONYAIE
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ارچ ؟ دوب هدش رغ ال همه نیا هام کی ضرع رد روطچ
ور هب گنر ارچ ؟ هدز نوریب شا هنوگ یاه ناوختسا

؟ هدمآ شرس رب هچ ؟ درادن

یم یا هبیرغ مدا هب تشاد راگنا هک ینموه نیا
! یخی و ساسحا یب ، تام ! تسیرگن

، مردارب اهنت ! متفرگ یم شتآ متشاد ! متخوس یم متشاد
تسد زا نیا نم و ! دوب هتفر تسد زا مراک و سک اهنت

یتح هک ییاه مشچ ! مدید یم شیاه مشچ رد ار نتفر
! داد یم گرم یوب رتشیب مه لبق زا

باال مسفن هک مدوب هدرک هفخ ار مقه قه یادص ردقنآ
. دمآ یمن

هب و هارکا اب ، لیم یب مه وا ... متشادرب هک ار یشوگ
. درک ار راک نیمه یدنک

! نم .. وه _

! دوب ممشچ راخ شتسد ژ ادناب
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؟ یبوخ ... نموه _

! دنامب باوج یب هک تس ینعم یب یردقنآ ملا وس

زا رپ شهاگن . دنک یم میاشامت توکسم روطنامه
یم رظن هب دونشخان مدوب اجنآ هکنآ زا ! تس یتیاضران

! دیسر

و نس مک رسپ نیا یاج . متشاذگ میولگ یور ار متسد
! دوبن نادنز رد ساسح

و سرد رس نونکا شن ساال و نس مه یقاب لثم دیاب وا
اب دیاب ، دزیرب همانرب شا هدنیآ یارب دیاب ، دشاب شراک
هن ! دربب تذل یگدنز زا و ددنخب ، دنک حیرفت شناتسود
سبح یاهزور ، نادنز یرتسکاخ یراویدراهچ نایم هکنآ
هدنیآ ، شدوخ ناتسد اب تسناوت روطچ ! درامشب ار شا

؟ دریگب شدوخ زا ار

: منک کاپ ار اه کشا ات مدیشک ممشچ یاپ ار متسد

؟ تدوخ اب یدرک راکیچ ؟ ینز یمن فرح _

شناهنپ نم زا و درب ریز هب ار شا یمخز تسد ناهگان
نآ رد ملا ع یگتسخ و درد مامت راگنا هک ییادص اب و درک
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: دیسرپ دشاب هتخیر

؟ یدموا ارچ _

ات مدوب هدمآ و هدیبوک ار هار نیا مامت نارهت زا نم ؟ ارچ
شدوخ نتشک دصق اعقاو ایآ هک موش نئمطم ات . شمنیبب
و تسا دح هچ ات عاضوا تماخو ممهفب ات ؟ هتشاد ار

! منک یراک شیارب

... ور تدوخ یتساوخ یم ... یتساوخ یم _

یم رظتنم دیما نیا هب و منک لماک ار ما هلمج مناوت یمن
! ینزدوخ زج دراد یتلع ره شتسد مخز دیوگب هک منام

ار بال نیا نفلت تشپ نم یاه فرح رطاخب هکنیا رکف زا
باذع راچد نونج دح رس ات دشاب هدروآ شدوخ رس

! مدش یم نادجو

؟ یدیمهف یروطچ وت _

رکف ال صا وت ... وت ؟ مدیمهف یروطچ هراد یتیمها هچ _
یتسنوت یروجچ ؟ مرادن ور سکچیه وت زج نم ینک یمن

؟ ینکب یراک نیچمه

: تفگ و داد ناکت یدیماان و مغ هب یرس
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و سک وت هساو نم زا ! هرت تحار تیگدنز مشابن نم _
؟ یراتفرگ و رسدرد زج مراد تارب یچ ! هیناه دایمنرد راک

یم رت تحار ایند نیا مشابن نم ؟ باذع و جنر زج
! هخرچ

! دش هدرشف مبلق

یلو ... یلو یدرک ما یگرزب هابتشا ! یدرک هابتشا وت _
. هشاب یتاجن هار زونه دیاش

تاجن هار لا بند . متسنود یم ور مراک بقاوع نم _
! متسین

! میریگب تیاضر میتسنوت دیاش ... دیاش ! متسه نم یلو _

تیاضر لا بند منم ! هدیمن تیاضر تقوچیه خرهاش _
! مر یمن فرش یب نوا

. مینک شناحتما دیاب ... هشاب یهار رگا اما _

ال؟ ثم یهار هچ _

یم نایم هب نخس شلوهجم داهنشیپ و خرهاش زا دیابن
! درک دهاوخ تفلا خم متشادن کش هک اریز مدروآ
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! یچ ره ! منود یمن _

: درک مهاگن نظ زا رپ

وت ال صا ؟ ینک راکیچ یاوخ یم ؟ هیناه هیچ تروظنم _
؟ ییاجک

: مداد باوج و مدرک یثکم

. نارهت _

112_ تراپ #

؟ ینک یم راک یچ ... نارهت ؟ نارهت _

! تساوخ یم بآ یا هعرج ملد . دوب کشخ میولگ ردقچ

: متفگ و مدیشک رتولج مرس یور ار زانورس یضرق رداچ

. داد اج مهب . درک مکمک ... یکی _

؟ ندرک تتیذا ؟ نوریب یدموا ال یو زا ارچ ؟ یک _

یوب . دندش هدیشک ریوصت هب زاب نازوس یاه هلعش
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! مدرک سح هرابود ار رتسکاخ

: مدیشک نادند ریز ار منازرل بل

! دز شیتآ .. ور نوما هنوخ ... خرهاش _

! تخیر ورف شنامشچ رد یزیچ

: دش هدیشک نییاپ شتروص الت ضع ی همه

؟ درک .. راک ... یچ _

! متشک ، دلوت زا شیپ ار کشا هرطق تسش تشگنا اب

هدیسرت ... منم . دوبن بوخ شلا ح . دوب هدش هنووید _
! داد ناکم و اج مهب ... شرایک . مدرک رارف ال یو زا . مدوب

هب ار شدوخ ، دشاب هدرک یلا خ شندب راگنا هک یروط کی
. درک مهاگن تام تام و دنابوک یلدنص یتشپ

یم نوبایخ هشوگ دیاب ! مدشیم هراچیب دوبن نوا هگا _
! مدیباوخ

: داد راشف مه یور ار شیاه هراورآ

؟ سپ یچ نادزی _
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: مداد ناکت نیفرط هب یرس

! هنک رود رسدرد زا ور شدوخ دوز داد حیجرت _

: داتفا ورف شیاه کلپ

؟ تساوخن یچیه ؟ درک تکمک یروجنیمه ... شرایک _

لثم . تفر دهاوخ وس نیمه هب شنهذ هک مدز یم سدح
: مداد باوج دنت ، شدنزرف زا عافد رد یردام

درب ور نم یتشاد مشچ و عقوت نیرت کیچوک نودب _
مسق شرس مرضاح . داد باوخ یاج و راک مهب . نارهت

! دوبن شراک وت تین وس یا هرذ یتح ! مروخب

بل ، منک رارکت هراب نارازه مدوخ یارب راگنا هک یروط و
: مدز

فطل مرادن کش . دنوسر نم یارب ور نوا ادخ اعطق _
؟! مدوب اجک االن نم هنرگو ... هنرگو . دوب ادخ

؟ هروطچ .. زاین ... رتخد نوا لا _ح

! هانگ یب ِزاین ! هراچ یب ِزاین

وا هب دوبن شچم رود ژ ادناب رگا ، دوبن طیارش نیا رد رگا

DONYAIE
M

AM
NOE



! زاین ِنداد رارق ماقتنا ِزیواتسد رطاخب متخات یم

. هرتهب منک رکف یلو ... شمدیدن هک نم _

؟ یروطچ ... تیاضر یتفگ _

! دش یم ردک ینیبدب و کش زا شنامشچ

: دیوگب دش ثعاب مثکم

رگا ... یزادنب ور اه تفاثک نوا هب یرب رگا ... هیناه _
... ینک یراک نیچمه

دوب هدناشوپ ار شتروص هک ییاه شیر البالی اه کشا
! دشیم مگ

! نموه یرایمن موود اجنیا وت _

: دیبوک مه رد ار شیادص ضغب

! منهج هب _

: مدیشک ولج ار متروص و مدنابسچ هشیش هب ار متسد

یشاب وت نوا وت و هدرگب تسار تسار دیاب خرهاش ارچ _
! تسه منوا یراکهانگ وت رگا ؟
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هیرگ زا هتفرگ یادص اب و دیشک باال فسات زا رپ ار شبل
: تفگ

! تساهدب مدآ تشپ ایند نیا هک ! هیناه یدیمهفن زونه _
یامدآ هب ایند نیا ! هلوپ تشپ ! اه تفلک ندرگ تشپ

و فیک ایند نیا ! هنک یمن محر ام هیبش ییاهنت و فیعض
ور شجنر و درد و هدیم اه بایماک لا ثما هب ور شلا ح
زونه ! هیناه هفیثک یلیخ ایند نیا ! هراد یم هگن ام هساو

! شیتخانشن

! دروخ یم مهب تشاد ملا ح . مدیزرل یم نادنز رد یولج

" هیناه هفیثک یلیخ ایند نیا "

تدش زا هک دندیشک یم ریت یروط مندرگ تشپ یاه گر
! متسب یم ار منامشچ درد

" تساهدب مدآ تشپ ایند نیا "

: متمس هب دیود زانورس

! هدیرپ تگنر ردقچ یاو ؟ دش یچ ... هیناه _

! اه هزانج لثم ... لثم _
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؟! نموه _

یمن محر ام هیبش ییاهنت و فیعض یامدآ هب ایند نیا "
" هنک

اب ! مقمحا شاداد ... ما هراچیب شاداد ... مشاداد _
؟ درک راک یچ ... شدوخ

! مدش اهر لودج ی هبل و دروخ ات میاه وناز

؟ شدوخ اب درک راک یچ ؟ درک راک یچ _

: دوب هدش هچاپتسد زانورس

! ینک یم شغ االن ! مرس رب کاخ _

و هدیم اه بایماک لا ثما هب ور شلا ح و فیک ایند نیا "
" هراد یم هگن ام هساو ور شجنر و درد

ما همجمج هک مدرشف یم تسد ود نایم نانچ ار مرس
! دفاکشب تساوخ یم

: یگتسکش لد اب ... زجع اب ... یگراچیب اب ... مدرک یم رارکت

؟ درک راک یچ ؟ درک راک یچ _

" هیناه هفیثک یلیخ ایند نیا "
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تروص نیا ریغ رد دوب مهارمه زانورس هک رکش ار ادخ
! متسشن یم اجنامه بش ات اال متحا

نیشام ی هشیش هب ار مکاندرد ی هقیقش یسکات رد
. متشاذگ مه یور کلپ و مدنابسچ

ینعی ؟ دمآ یم رب نم زا یراک هچ ؟ دوب دنب اجک هب متسد
زا هچ ؟ متفر یم خرهاش لثم یناطیش اب هلماعم راب ریز
یم ادف ار مدوخ نموه رطاخب دیاب ؟ تساوخ یم نم

؟ مدرک

شیپ مرس سپ ات یذوم درد و دیبوک رت برض رپ مضبن
! تفر

: درشف ار متسد زانورس

؟ یناه یبوخ _

! هن _
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ار نیغورد یاه مبوخ و فراعت ی هلصوح یتح نم هک
! متشادن مه

ردقچ ! شمتشاد مهارمه شاک . دوب نونکا شرایک شاک
نیا تسین مرانک یتقو و تس یمرگلد ثعاب شروضح

! منک یم کرد رتشیب ار

هار هب هدایپ ار ریسم یقاب و میدش هدایپ نادیم رس
. میداتفا

هرابرد ندرک تبحص ژی رنا و ناوت هک دوب هجوتم زانورس
توکس . مرادن ار تسوا هب طوبرم هچنا ره و نموه ی
نیمز راوآ مقمر یب مسج ادابم هک دوب بقارم و هدرک

! دوش

مناگدید لباقم هظحل کی شحور یب ی هرهچ ریوصت
ایند ییوگ مادک ره رد هک یکشا تارطق . دش یمن دیدپان

رگشیامن هک ینامشچ نآ ! دوب هدش عمج باذع و جنر ایند
هدنز ناسنا کی دلج نورد هک دوب یا هدش ناریو نموه

! تسیز یم

: درک همزمز DONYAIEزانورس
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! نادزی ! هوا _

ینولیان اب تشاد نادزی . مدروآ باال ار ما هداتفا ورف ندرگ
. دمآ یم نامتمس هب نابایخ تمس نآ یرپوس زا دیرخ

اجک زا رگید نیا . مدرک هلا ن ترفن و یگدنامرد اب لد رد
؟ دش شیادیپ

نابز ات مدرکن تالش یتح نم و داتسیا نام یمدق کی رد
! مناخرچب ، درک شراثن زانورس هک یم سال هب ار منیگنس

نم یور شا هریخ هاگن هکیلا حرد داد ار زانورس باوج
! مدیدزد مشچ وا زا هنیک و ضغب اب هک ینم . دوب

؟ ینک یم راکیچ اجنیا _

: مدرک دازآ ینیب زا ار مسفن

! مدب حیضوت تارب هشاب مز ال منکن نومگ _

: دز شین

؟ سپ تساجک ترسپ تسود _

! داتفا ال قت هب هرابکی هب و دیبوکن یا هظحل مبلق

یب یاهدرد و یفنم رکف نارازه ، نموه مغ ، تینابصع
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: دوب هتخادنا راک زا ار مزغم نامرد

؟ ینم رسپ تسود لوضف وت _

روضح ام و درک یم نامهاگن یتفگش و سرت اب زانورس
! میدوب هدرب دای زا ار وا

مناخ نارگن وگب ور نم ! هیناه ییور و مشچ یب یلیخ _
هدموا شرس یی بال هنکن ! هنک یم راکیچ ، تساجک مدوب
تلوپ متسنوت یم هکنیا اب نم ! ننک شتیذا هنکن ، هشاب

تارب ملد . مدرکن یراک نیچمه شور مبآ هی و مروخب ور
و هتخادنا ییاج بوخ ور شروت مناخ وگن ! تخوس

! هرادن زاغردنچ نیا هب یجایتحا

یمن زین مدوخ هک مدوب یا هیناه هظحل نیا رد
! متشادن غارس هک یا هیناه ! شمتخانش

با هدارا یب ار میادص و مدیبوک شا هنیس هب تسد فک اب
: مدرب ال

هک یلوپ فصن ندنودرگرب رطاخب یراد ! دنبب ور تنهد _
وت ای منم ور و مشچ یب ؟ یراذیم تنم مرس هدوب مقح
زا مرادن ور ییاج نم یتسنود یم یتقو هک فرش یب
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وت ور نم بش کی یدشن رضاح یتح تاباب هنن سرت
یتقو هک وت ای منم ور و مشچ یب ! یراد هگن تا هنوخ

زاب تمهت و نیهوت هب ور تداشگ نهد ینود یمن یچیه
؟ ینک یم

نادزی ، دوش مندرک مارآ هب قفوم زانورس هکنا زا لبق
و مشخ اب و داد راشف مناهد یور ار شگرزب تسد

: دیرغ یگتخورفارب

وت لثم ما هداوناخ و نم هطیلس نییاپ رایب ور تادص _
! میتسین وربآ یب

تشاد ناکما نآ ره هک دوب هتفر باال نانچ منوخ راشف
! دنوش هتسسگ مه زا مقورع

ره هب ! مدرک یم توکس دیابن ! منک توکس متسناوت یمن
! مدوب مدوخ قح رد افج هظحل نیا رد توکس ! یتمیق

زا هک یبرض اب و دش قیرزت متسد هب بیغ زا یتردق
هب ار نکمم یلیس نیرت تخس ، متسناد یم دیعب مدوخ

. مدیبوک شتروص

. داتفا نیمز یور نولیان و دش باترپ فرط کی هب شرس
ساکعنا میاه شوگ رد زانورس ندیشک نیه یادص
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. تفای

ریغت تارثا ! دکچب نوخ تساوخ یم نادزی یاه مشچ زا
دعب رگید هک راگنا دناسرتن ارم اما دوب ادیپ ال ماک مشخ و

! دشاب هتشادن میارب یتیمها چیه نیا زا

: دز یم لا ب لا ب زانورس

! ننک یم نومهاگن نراد ایب هاتوک امش ... نادزی اقآ _

و درب هلمح مفرط هب ! تفر رد هب هروک زا نادزی اما
! مدوبن مه زیرگ رکف یتح نم هک بیجع
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سامت هیناه اب هک مدوب شکم شک رد مدوخ اب یتقو
! داتفا لیابوم ی هحفص یور شمان ... هن ای مریگب

. شرایک اقآ _سالم

! مدرک بجعت شرادشخ و فیعض یادص ندینش زا

؟ یبوخ _سالم.
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هب . مداد تسد زا ور سوبوتا نیا نم ... شرایک اقآ _
االن؟ دایم ریگ طیلب نوترظن

: مداد باال ار میاهوربَا

؟ یدنوم اج ؟ ارچ _

. هرآ ینعی ! هن _

! دیسرن مماشم هب یبوخ یاهوب

؟ هن ای هرآ هرخ _باال

. هرآ _

: مدیسرپ و مدینش طخ یوس نآ زا یچپ چپ یادص

؟ هتسرد ! هداتفا یتاقافتا هی منک رکف _

: داد یم ضغب زا ناشن هک تشاد یدورف و زارف شیادص

. هلب _

؟ هداتفا یقافتا نموه یارب _

هنیا بوخ زا مروظنم ... هتبلا . دوب بوخ نوا ... هن _
! هشک یم سفن ... هک

DONYAIE
M

AM
NOE



: متفگ رت می مال یمک . داتفا هیرگ هب رخآ ی هلمج اب

؟ یچ سپ _

... دعب ... دعب . دید ور نم ... نادزی _

دشیم جراخ شا هنیس زا راشف رپ هک ییاه قه قه
یم هراپ دنچ ار هلمج و تخادنا یم شتاملک نایم یچیق

. درک

؟ بخ _

. میدش ریگرد _

: تفر ورف مه رد میاه مخا

؟ یچ _

. دش نوماوعد _

: درک هفاضا هدز مرش و

! دیشک دروخ و دز هب راک _

: دش درگ منامشچ

؟ درک دنلب تور تسد _
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راگنا هک یچپ چپ زاب و تفر باال هرابود شا هیرگ یادص
. دوب ناوج رتخد کی بناج زا

! هرا _

هچ فرش یب کدرم . مداد هیکت تنیباک ی هبل هب ار مرمک
؟! دوب هدرک یطلغ

؟ ارچ ؟ یچ ینعی _

: داد حیضوت راو هلا ن و دیشک باال ار شا ینیب

. دید امش هفاک وت ور نم یتقو هب هدرگیمرب شا همه _
دعب منم . نتخادنا کلتم درک عورش . هدرک هابتشا یاهرکف

. مداد ور شباوج . دوبن شوخ ملا ح نموه تاق مال زا
. میدش ریگرد مدعب

اجنآ رگا هک خآ ... مدوب اجنآ رگا . مدرک هچورق نادند
! مدوب

؟ بخ _

مدرک یم ساسحا . هاگتشادزاب شنتخادنا . دموا سیلپ _
هب . هرایبرد یزاب ملوپ یقبام نداد سپ هساو هرارق
یرادقم هی مدب تیاضر ناوخ یم رگا متفگ شا هداوناخ
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. ننودرگرب و مبلط یور نرازب مه

؟ نداد _

. متفرگ کچ _

بآ یمک زیچ همه یب کرسپ تساوخ یم ملد هک دنچره
میمصت هیناه مرظن هب ... اما دوش مدآ ات دروخب کنخ

! دوب هتفرگ یا هناکریز

؟ یدیدن هک یدج بیسآ ؟ یبوخ _االن

. مدرگرب ماوخ یم طقف االن . تسین مهم یلیخ ... هن _

: درک اوجن دوب شتسود اال متحا هک کرتخد

. درگرب ادرف نومب بش بخ ؟ یراد یا هلجع هچ _

. هرتهب مدرگرب _

: داد همادا نم هب باطخ و

طیلب دینیبب دینک یم کچ تسین تمحز نوتارب رگا _
! متسین دلب نم ؟ هن ای تسه

: مدناراخ ار ما یناشیپ باالی هدرشف مهب یاه کلپ اب
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. مدیم ربخ تهب منک یم کچ االن هرآ _

. هنکن درد نوتتسد _

: دیسرپ ایدرب و دش عطق طابترا

! هرظتنم یرتشم ؟ ارچ یدرکن هدامآ ور اه کنسا _

: متفگ و مدرک یچن هف کال

. مراد کیچوک راک هی نم نک هدامآ وت _

یم منوخ نایم یا هدنهد رازآ و دب سح هکیلا ح رد
، درک یم ضبقنم و راد ضبن ار مندرگ قورع و دیشوج

. مدش تیاس دراو

! دوبن طیلب بشما یارب
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. هحبص هد تعاس ادرف هساو طیلب نیلوا _

: تخیر شیادص رد یدیماان
DONYAIE

M
AM

NOE



! هن یاو _

؟ ینومب تتسود هنوخ ینوت یمن ارچ _

رارق زاب یاضف رد راگنا و دمآ یرد ندش زاب یادص
: تفرگ

هکنیا زا شردام ردپ منک یم ساسحا مبذعم یلیخ _
اب ما یریگرد نایرج زا دعب اصوصخم نا یضاران ماجنیا

! هئود یم نم لا بند رسدرد ! نراد قح ! نادزی

! تسین هک یا هراچ _

؟ هروطچ یراوس ... نوترظن هب _

؟ یدش هناوید ؟! یراوس اب بش عقوم نیا _

سح ردقنا ! منومب اجنیا منوت یمن ؟ منک راک یچ سپ _
. مایم یراوس اب ! مدب حیضوت هشیمن ال صا هک مراد یدب

؟ هتفیب داوخ یم یقافتا هچ

؟ ارچ ینز یم ور تدوخ فرح ! اباب یا _

: دیزرل شیادص

بال ره راذب ! هتشذگ نم رس زا بآ ال صا . مایب ماوخ یم _
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؟ هشاب رتدب نیا زا هرارق ! دایب ، دایب مرس داوخ یم ییا

ره متفگ یم ؟ مدرک یم هچ . مدیشک میاهوم رد هجنپ
هنوگچ اما ؟ مدوب یم توافت یب ؟ نکب یراد تسود یراک
مدوخ زا ! مشاب توافت یب متسناوت یمن ! تسا تخس ؟

؟ ارچ مدیسرپ

هک دوب یسک نآ سح ، رتخد نیا هب تبسن نم سح
، هدرک ادیپ هشوگ کی ار یا هتسکش رپ و لا ب رتوبک

! هدنادرگ شزاب هعجاف زا ، هتشاذگ شمهرم ، هداد شتاجن
؟ دنک شیاهر رطخ نایم تسناوت یم روطچ حاال و

یارو هک یزیچ کی . درک یم لصو وا هب ارم یزیچ کی
یتلع و قطنم چیه هک یزیچ کی . دوب نم مهف و کرد

! دوبن شتشپ

: متفگ و مدرک توف ار مسفن

! تلا بند مایم _

: دیسرپ دشاب هدینشن تسرد هک راگنا

؟ یچ _

. منودرگ یم ترب مایم متفگ _
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: تفگ وال و لوه اب

... هک دوبن نیا مروظنم . منک یم شیراک هی مدوخ هن هن _

: شم کال نایم مدیرپ

هی ! مدیمهف مدوخ یدب حیضوت ور تروظنم تسین مز _ال
. مسرب ات نک لمحت مک

تمحز وت ور نوتدوخ افطل شرایک اقآ _
! مایم ادرف نومه ال صا ال... صا . دیزادنن

رگا راگنا هک درک نایب تهارک اب یروط ار رخآ ی هلمج و
هناخ نآ رد اما دباوخب کراپ رد دوب رضاح دشیم روبجم

! هن

! منک یم عطق ! تسین تمحز _

.... یک اقآ _

. مداد همتاخ ار سامت

یم . تشاد روضح نونکا مه ناراب هک دوب بوخ
. مراپسب ناشتسد هب ار هفاک متسناوت

ناراب اما تفریذپ شسرپ نودب هشیمه لثم ایدرب
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: درک یواکجنک

؟ هیناه لا بند یریم ؟ ارچ _

: مداد باوج فراعت یب

! تراک رس ورب ؟ هچ وت هب _

: تفگ ییوررپ اب

! مراد تسود رتشیب لزغ زا ور نیا _

: دز رشت ایدرب

! تراک یپ ورب ایب ! ناراب _

: متفگ ایدرب هب باطخ هدش درگ نامشچ اب

تساوح ! اه هتفر رد تتسد زا ال ماک مناخ نیا تیبرت _
؟ تسه

: داد ناکت فسات هب رس

! دایمنرب رشب نیا هساو نم زا یراک هگید _
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ما هدنمرش . دشن مور منزب گنز تهب متساوخ یم "
. راذن نم باسح هب ومردارب تاهابتشا ادخ ور وت . هیناه

؟" یراد درد

هب مدرپس شوگ و متشادرب هار رس زا یتخس هب ار مضغب
: درک یم یدوخیب فراعت و رارصا مادم هک زانورس

. اجنیا یدنوشک االن مه ور هراچیب نوا بش عقوم نیا _
. یتفر یم حبص ادرف ؟ دوب هدرک تلا بند یسک هگم بخ

یم سب شاک ؟ دوبن شا هداوناخ یلیم یب هجوتم رگم
! موشن بذعم نیا زا رتشیب ات درک

مه رسدرد وت . زانورس هنکن درد تتسد مه شاجنیمه ات _
! هدنمرش تمتخادنا

: تخادنا مندرگ رود تسد

! نزن فرح یلکش نیا روعشیب _

ناجیه و قوذ اب نامیاوه و لا ح ندرک ضوع یارب و
: تفگ یگتخاس
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هار همه نیا ترطاخب دش رضاح تسین بیجع یلو _
نیچمه ! شتکرح اب مدرک لا ح یلیخ ؟ اجنیا ات دایب هبوکب

! دوب هنانملتنج

: مداد ژ اسام ار مکانزوس یاه کلپ و مدرک یچن

منوا هزات ! شزا مشک یم تلا جخ ! دموا یمن شاک یاو _
! هفایق و لکش نیا اب

: تفگ للعت اب و دیشک ناهد لخاد ار شیاه بل

! تسین عیاض ما یردقنوا _

اعطق مبل مخز و هنوگ یدوبک . دوب عیاض ردقنامه عقاو رد
! درک یم بلج ار بطاخم رظن هک دوب یزیچ نیلوا

: دز بل صرح اب

! واگ هکیترم ! یهلا هنکشب شتسد _

تخپتسد هک یناجمداب تشروخ زا مدرکن تبغر یتح
مه ییاهتشا هکنآ زا یادج مروخب دوب زانورس ردام
یم شرایک ندیسر نامز ات ار اه هیناث طقف . متشادن

! مدرمش
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اب نم و تخادنا لا ک سیم هک دوب عبر و هدزای تعاس
. مدیرپ اج زا لا حشوخ

: دیسرپ زانورس

؟ هدیسر _

: متشادرب ار ما هلوک و مدرک بترم ار ملا ش

. هرآ _

هک زانورس ردام و ردپ هاگن ، مدش جراخ هک قاتا زا
. دیخرچ نم فرط هب دوب لا یرس هجوتم

: تفگ و تساخرب شردام

؟ ناج هیناه یریم _

. مدش محازم دیشخبب . نوتا هزاجا اب هلب _

. مزیزع یدنوم یم ور بش _

: مدرک یفخم ار مدنخزوپ

. مد یمن تمحز هگید نونمم یلیخ _

: متفگ شرهوش و شدوخ هب باطخ و
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. رادهگنادخ رکشت مزاب _

: دمآ ملا بند هب ناویا ات زانورس و دنداد ار مباوج

؟ بخ هدب ربخ مهب یدیسر _

. هشاب _

مشوغآ رد ، مداتسیا هک فاص و متسب ار میاه شفک دنب
: دیشک

. زیچ همه هشیم تسرد مرب تنوبرق روخن هصغ _

: متفگ و مدرشف ار شا هناش

! مزیزع یسرم _

: تفگ و دز یدولآ ضغب دنخبل

! تم سال هب _

نیشام یاه غارچ . مدرک یط هلجع اب ار طایح ریسم
. دوب هداد رارق عاعشلا تحت ار هچوک یکیرات شرایک

هب ار شرمک هک وا هب ور و متسب مرس تشپ ار طایح رد
. مدرک سالم دوب هداد هیکت نیشام ی هتسب رد
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یباوج زونه . دمآ ولج یمک و تشادرب ار شا هیکت
رظن هب هدز تریح و دولآ مخا شا هرهچ . مدوب هدینشن

. دمآ یم

، تفرگ متروص هب ور ار شلیابوم نشور ی هحفص یتقو
. متسب کلپ هدارا یب و دز ار منامشچ رون

. درک یم یسررب ار هدراو ی همدص نازیم تشاد امتح

ییاج هک دوب شتشگنا کون و تفر رون دعب هیناث دنچ
. درک سمل ار یدوبک یور تسرد

شطوقس عنام متسناوتن و دمآ باال مکلپ تشپ ات کشا
. موش

مامت زا ، یدارا ریغ ای یدارا ، هتساوخان ای هتساوخ
یاهراشف و یمسج یاهدرد ی همه زا ، راوگان ثداوح

هب یایند نیا ، ایند نیا یاه یتشز و یدیلپ زا ، یناور
هظحل نیا رد راگنا هک ییوا شوغآ هب ، فیثک نموه لوق

! مدرب هانپ دوب رت کیدزن نم هب همه زا
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دوبن مهم . دنک یم یرکف هچ هظحل نآ رد دوبن مهم میارب
چیه . تسین تسرد مراک دوبن مهم . دنیبب ار ام یسک هک

! دوبن مهم زیچ

و ددرم دنچره هک مدیشیدنا یم ییاه تسد هب طقف نم
منداد ال ست رد یعس و دنتفرگ رب رد ارم اما ... نئمطمان

! دنتشاد

وا سابل دوپ و رات رد هک مدیشیدنا یم ییاه کشا هب
هتشاد هگن ار وا مکحم هک یناتشگنا هب و دنتفر یم ورف

. دندوب

سنج زا یا هزجعم لثم هظحل نآ شا هنوگاوجن یادص
درک یم یروآ دای و تسشن یم میاه شوگ رد ، توص

! مراد ار شرایک زونه نم ، میخو هک مه ردقچره عاضوا

مشچ وت یتشاذگ بآ نزخم ! هگید بخ یلیخ ! یه _
؟ تاه

. درک نایب دولآزنط ار رخآ ی هلمج

میاه کشا هداتفا ورف یرس اب و مدیشک بقع یلیم یب اب
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: مدرک کاپ ار

! دوب یدب زور اعقاو دیشخبب _

یرگید هاکن . داد باال ار مرس و تشذگ ما هناچ ریز تسد
: تفگ و تخادنا یدوبک و بل مخز هب

هلب نوویح نیا هب زور هی یروطچ وت هلا وس مارب اعقاو _
! یداد

: دوشن ریزارس کشا هرابود ات مدرک هاگن باال هب

! شمتخانش یمن _

: داد ناکت رس و دیشک سپ ار شتسد

هدب ور تا هلوک . میرب وش راوس . نکن رکف شهب ال عف _
. بقع مرازب

. هنکن درد نوتتسد _

اب ینک ساسحا هک دشاب ترانک یسک بوخ ردقچ
وت زا رت یوق هک یسک ! یرادن تینما ردقنا رگید سکچیه

! دراد تظفاحم ییاناوت هک یناد یم و دشاب

یمن ار وا لثم یسک ! هن هن ... شرایک لثم یکی روضح رگا
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! مهاوخ

هچ هآ ... دوب یمئاد نم یگدنز رد شرایک دوخ روضح رگا
! ینیریش و ینتشاد تسود یایور

هتسخ الخ گنس ریسم نیا رد هک ییاهاپ هب متسناوت یم
یم ! مراپسب وا هب ار مدوخ و مهدب تحارتسا دنا هدش
متشاد نانیمطا شندوب مکحم زا هک یراوید هب متسناوت
یلا یخ اب متسناوت یم ! نداتفا زا سرت نودب ، منک هیکت
یم شتسرد وا " میوگب و مراذگب مه یور کلپ هدوسآ

" دنک

؟ دوب روطچ نموه اب تاق _مال

یور زا هک یهاگن اب و مدرک سرپ اهوناز نایم ار مناتسد
: مداد باوج دوب هدش تام دروبشاد رب رکفت

! تسین یفیرعت ال صا شزور و لا ح ! دوبن بوخ _

؟ هدرک یشکدوخ هک دوب هتفگ تسار خرهاش _

: مدرک نییاپ باال رس و مدرشف کلپ

هی . تشاد یچیپدناب شچم رود مدید ! دوب هتفگ تسار _
یم گرم و یدیماان یوب شدوجو ی همه زا ... دوب یروج
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! دموا

: درک مهاگن و داتسیا زمرق غارچ تشپ

؟ یتفرن خرهاش غارس هک االن ات _

!... ارجام رت کانسرت و کیرات تمسق هآ

! هن زونه _

: تخادنا باال ار شتسار یوربَا

؟ یرب هرارق ینعی ؟ هن زونه _

نموه تاجن یارب یهار لا بند طقف نم ! متسناد یمن
میداتفا یم هاچ هب و میدمآ یم رد هلا چ زا رگا اما ... مدوب

؟ هچ

118_ تراپ #

راودیما . درک ثکم متروص یور یمک راد هجاب درم هاگن
، دوب هدناشن متروص یور ناراب هک یشیارا دوجو اب مدوب

! دنزن قوذ یوت زونه ین ال وط یاه هیرگ و کتک تارثا
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. تفرگ مارآ یمک ملد مدناباوخ مباسح هب هک ار غلبم
هب هناوتشپ مه زاب اما دوبن ریگمشچ دایز مقر هک دنچره
یقبام و منک هراجا یتیئوس نآ اب دشیم . دمآ یم باسح

. دنامب باسح رد شدوس یارب مراذگب مه ار

رون . مدش جراخ کناب زا و مدیشک یسفن رطاخ هدوسآ
مدرک عمج ار میاه کلپ . دیبات منامشچ هب امیقتسم باتفآ

. مداتفا هار نییاپ فرط هب فده یب ار ور هدایپ ریسم و

اب یریگرد . دشیمن یلا خ زورید تاقافتا زا یا هظحل منهذ
تسد اب نایرگ نموه نآ ریوصت و یرتن کال و نادزی

! یمخز

هب تسد رگید راب هک دوب سویام و هدنامرد یردقنآ
! دنزب یشکدوخ

. دیشک ریت قافتا نیا روصت زا میاه هقیقش

یگتسخ ساسحا اب و متسشن انشآ کراپ تکمین یور
میاه تسد هب دوب یحور هکلب ، یمسج هن هک یطرفم

. مدرک هاگن

ریذپان نایاپ راد هلا بند یاه تبیصم نیا دمآ یم رظن هب
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ار مناوت و بات متشاد مک مک هک مدوب نم نیا و دنتسه
. مداد یم تسد زا

. مدروآ نوریب مفیک زا دوب هداد خرهاش هک ار یتراک

راگنا هک یدادعا . مدرک یم هاگن شدنر ی هرامش هب
! دندوب هداد اج ناشدوخ رد ار ایند یاهدک نیرت فوخم

یم لصو نم یگدنز صخش نیرت روفنم هب هک یدادعا
. دندش

ممشچ . مدنابسچ مبل هب ار تراک و یناشیپ هب ار متشم
کراپ شرفگنس یور اه هچروم راو راطق تکرح هب

. دش هتخود

؟ ناه . دوبن دب هک شداهنشیپ ندینش لقادح

هچ هک مدرک یم باتک باسح و متسشن یم شدعب دیاب
؟ دزرا یم ایآ و مهد یم تسد زا ار ییاهزیچ

هب طقف وا یایند . مدز یم ییاه سدح کی هک دنچره
! دشیم دودحم شدوخ هاتوک و فیثک دید

. مدز هابتشا ار هرامش رابدنچ . دیزرل یم متسش تشگنا
! لوا زا هرابود و مدرک کاپ
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! تخیر یم مناج هب یدب ساسحا اه قوب یادص ردقچ

یادص ندینش رظتنم و متشاذگ میولگ یور ار متسد
. مدنام شا ینتشادن تسود

: داد باوج یا هنابام سیئر نحل و مارتحا اب هک ییادص

! دییامرفب _

متسناوتن هیناث دنچ یارب . دز هرگ ار منابز راگنا یسک
: درک رارکت وا و میوگب یزیچ

. دییامرفب _

هب ار میولگ نایم قلعم تاملک و متخادنا یم تسد دیاب
! مدیشک یم نوریب روز

؟ بایماک یاقآ ... یاقآ _

! متخانش عیرس یلیخ و درک ثکم

! مناخ هیناه مدوب تسامت رظتنم رتدوز _

! دز یم ادص هدننک زئمشم ار ممان ردقچ

! دشن منزب فرح تماهش اب و رت مکحم مدرک تالش هچره
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! مونشب ور نوتاهنشیپ ماوخ یم ... نم _

! هبوخ ! موه _

یلمع هب دسرب هچ دوب کانسرت مه هلمج نیا نتفگ یتح
: شندش

؟ مینیبب ور هگیدمه مینوت یم یک _

: داد باوج یدرسنوخ اب

هرامش نیمه هب . مدرک یلا خ ور ما همانرب بشما دیاش _
. منز یم گنز

! درک عطق للعت و هفاضا فرح یب و

119_ تراپ #

تفگ تشگرب شاتسود یولج و درک مهاگن یروجنیا _
هک ینم هب ! نک رکف ! امش دیراد یکینوی ی هرهچ ردقچ
باذج یلیخ یتنعل شادص نوا اب یاو ! ما وگیم هیبش
تخیر مدرک هپچ ور نوجنف مدش لوه نم هگید اقآ . دوب
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دروخ متسد تشپ مدش لوه رتشیب دعب ورای نوفیآ ور
یکی نوا راولش ور مدرک یلا خ وشا همه یبلا ط بآ وت
یاو . نیبب ایب هک دش یا یراک تفاثک کی ال صا هرسپ

! مدوخ رس وت مدز یم متشاد

: درک هفاضا فساتم یا هدنخ اب مه ایدرب

؟" هدنچ هدزای نوفیآ لضفلوبا ای " تفگ یم دنلب دنلب _
! هیرگ ریز دز مدعب

هدیرب دوب هدش دوبک تلا جخ و هدنخ زا هکیلا ح رد ناراب
: درک یم فیرعت هدیرب

ادخ هب تفگ درک یم مورآ ور نم تشاد هراچیب هرسپ _
شیزیچ هملا س میشوگ ال صا ماوخ یمن یشوگ وت زا نم

انف هب نم زا یتیثیح هچ زیگنچ هداز ماما ای یاو ! هدشن
! اهدرک فیرعت نم تخیر زا یکی راب هی ! زورما تفر

ال صا هک گنرمک دنخبل کی اب اهنت هیناه هک دوب مساوح
یم شوگ دوبن ناراب روش همه نا هب بسانم یشنکاو

! داد

زور هب ار دز یم ود ود هک ییاه مشچ و هدیرپ گنر
DONYAIE

M
AM

NOE



. مداد طبر هتشذگ دنیاشوخان

ینیس ، دربب ار تاشرافس تساوخ یم یتقو دعب یقیاقد
فورظ قرش قرش یادص و دیزرل یم شناتسد نایم

: میوگب دش ثعاب

. ناراب هب هدب _

: دیعلب ار شیولگ بآ

! تسین بوخ ملا ...ح مک هی ! دیشخبب _

باال. ورب . هگید ینک راک داوخ یمن _

: درک فراعت

! تسین یلکشم هن _

: مدرک منحل ینشاچ روتسد یمک

! ورب یدادن نومتسد راک ات _

: داد ناکت رس هتساوخ ادخ

؟ مریگب شود هی منوت یم ... طقف . نونمم هشاب _

یلکشم مدرک ضوع ار نکمرگبآ هکنآ زا دعب رکش ار ادخ
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. دوب هدماین شیپ

. هرآ _

... هگید زیچ هی _

. دوب اه کنسا مرگ مرس

؟ موه _

تسین هک یلکشم . ییاج مرب مشاب روبجم بشما دیاش _
؟ هنوم یم بش ناراب ؟

. دیدزد مشچ مدیخرچ شتمس هب هک نیمه

؟ یتم سال هب اجک _

: دز نابز ار شا هدش کرت کرت یاه بل

. مراد یراک هی _

یم یراک هچ ، یسک هن تشاد ار ییاج هن هک یرهش رد
؟ بش مه نآ ؟ دشاب هتشاد تسناوت

: مدرب ورف مه رد ار میاه مخا و مدش کوکشم

؟ یراک هچ مسرپب هیلوضف _
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: دز گنچ شلا ش یاه هشیر هب

! هیفرح هچ نیا هن _

؟ هیچ تراک سپ بخ _

: دنک ناهنپ نم زا ار یعوضوم تشاد یعس راگنا

. منیبب ور یکی ... دیاب _

مال زا زور کی هک نآ زا دعب . دش نشور منهذ رد یغارچ
یم یسک هچ صخش نآ ، تشذگ یم نموه اب شتاق

؟ دشاب تسناوت

: مدیسرپ هلصاف بال

؟ هخرهاش ، یکی _

و تسش تشگنا اب ار شیاه کلپ ی هشوگ و دیزگ بل
. درشف هراشا

: متفگ ایدرب ندیسر رس اب

. مدرگرب ات نک سیر و تسار ور اه کنسا نیا ایب ایدرب _

: مدز بل هیناه هب باطخ DONYAIEو
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باال. ایب _

120_ تراپ #

هک مدرک شهاگن هنارگ هذخاوم و مدز هنیس هب ار مناتسد
. دش شناتسد اب یزاب لوغشم و درک اپ نا اپ نیا بذعم

؟! یراد ملقع وت _

: دیلا ن یگدنامرد اب

منودب ماوخ یم طقف ! مرادن هراچ ؟ منک راکیچ دیگیم _
! هنموه هب کمک نم فده اهنت . داوخیم یچ

: مدش شکیدزن تینابصع اب

دیاش ؟ هشاب هلت هی نیا دیاش یدرک رکف تدوخ اب چیه _
هک اجره تدنوشکب داوخیم دیاش ؟ هدب تبیرف داوخ یم

؟ اه ؟ هرایب ترس یی بال ره و تساوخ شلد

کرتخد . دش داشگ ناهگان و دنام نوکسم شیاه کمدرم
! دوب هدرکن ار شیاجنیا رکف امتح قمحا حول هداس
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؟ داتفا راک االن هزات تیقودنف زغم ؟ هیچ _

: تفگ تنکل اب و دروخ یناکت

! هنموه اب شلکشم ... نوا ؟ هنک یراک نیچمه دیاب ... ارچ _

ره هب و درک یم تتیذا نک رکف ! ینموه رهاوخ ماوت _
نوا ! دنوسر یم نموه هب ور نیا تسنوت یم هک یلکش
همعط نیرتهب وت ...و هدب رجز ور تشاداد داوخ یم طقف

؟ یدرک یم رکف نیا ریغ یزیچ ! یا

... هغیص ال... ثم ... داهنشیپ داوخب دیاش ... مدرک رکف نم _

؟ یتشادن یلکشم داد یم هغیص داهنشیپ _

: دیزرل شا هناچ

! متشاد هک همولعم _

؟ یچ سپ _

...._

هبذاج میلست هک ار یکشا هرطق . تخادنا نییاپ ار شرس
: متفگ و مدید دش نیمز ی

لطعم شا هزیرغ هب نداد باوج هساو خرهاش هک ال وا _
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! هرادن اهزیچ نیا هب یداقتعا ال صا هنوم یمن هغیص
هنوت یم نوا هک هیزیچ نیرت هنادنمتفارش هغیص ... امود

! داوخب

موجه شا هدز کشا نامشچ هب کوش . دیرپ باال شرس
. دوب هدرب

؟ یچ ینعی _

! دنک کرد ار هعجاف قمع ات مشاب ُکر مدوب روبجم

یم رتخد لته ی ژه یو یاه نومهم هساو خرهاش _
یم یزیچ نیچمه تزا دصرد کی نک رکف ! هتسرف

! تساوخ

! دندیکشخ اه کشا و هدنام زاب همین شناهد

اب هک مه یراک ! یسنج ضیرم روج هی ! هضیرم نوا _
رتخد هک منود یم نم . هنک یم تباث ور نیا هدرک نموه
نیا ندرک مورآ هساو ور لا س و نس مک یاهرسپ یتح و
هاگن هیضق هب میاوخب نوا دید زا ! هنک یم هراجا یرامیب

رتخد هی ! یتسه یلیچ و برچ ی هنیزگ شارب ، مینک
ود ریت هی اب شاهاب هنوت یم هک ور ورب شوخ و نووج
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هب مه و هزیرب نموه هب ور شرهز مه . هنزب نوشن ات
! هسرب شدوخ لا ح و قشع

زا مجح نیا راظتنا راگنا و دوب هدنامن شتروص هب گنر
! تشادن ار هایس تاع ال طا

: مدرک همزمز و مداد نوریب مارآ ار مسفن

تروصت زا رت کانرطخ هنوت یم ردقچ نوا یدیمهف _حاال
؟ هشاب

شا هنوگ فرط ود هب و دروآ باال ار شنازرل یاه تسد
. دنابسچ

ار شیوزاب دتفا یب نیمز رب هکنآ زا شیپ و دروخ ولت ولت
. مدز گنچ

! هروخ یم مهب هراد ملا ...ح ملا _ح

: متفگ و مدیشک یفوپ

. سیورس ورب _

سیورس تمس هب و تشاذگ شناهد یور ار شناتشگنا
تیئوس رد شیاه ندز قع یادص دعب یتاظحل و دیود

. دیچیپ
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: متفگ و مداد شتسد ار دنق بآ ناویل

نمض . منک تبحص حیرص مدوب روبجم یلو مفساتم _
شا هدعو هب اعقاو هرادن دوجو ینیمضت چیه ال صا هکنیا

یم ! مدرک یگدنز شاهاب لا س نیدنچ نم . هنک لمع
! هتقامح نیع نوا هب ندرک دامتعا ! شمسانش

: دناخرچ هساک رد ار شراب کشا نامشچ

؟ منک راکیچ ور نموه ! نموه _

ور شدوخ هابتشا ناوات هراد نموه متفگ تهب مه ال بق _
! هدیم سپ

: تفگ هلا ن اب

یمن هک نم ! هزوس یم ملد ! هبابک شارب مرگیج ادخ هب _
! مشاب یقطنم منوت یمن هک نم ! هشقح مگب منوت

یلخد هچ نم هب ال صا ؟ مدرک یم شمارآ روطچ ایادخ هآ
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؟! منک شمارآ هک تشاد

و ندش خرهاش ِمیلست نودب اما ! هتخس . منک یم کرد _
. هنک یم رت تخس طقف ور زیچ همه ندروخ ور شبیرف
رود زیرب هنک کمک نموه هب هرارق نوا هک ور روصت نیا

! شاب لقاع و

ثحب ناهگان هب و دیشک شبهتلم و زمرق ینیب ریز یتسد
: درب یا هرظتنمریغ تمس هب ار

هنوخ هی منوتب هک تسه متسد لوپ یردقنوا _االن
خالص نم ی هغدغد زا مه امش هکلب مریم . منک هراجا

! مشک یم تلا جخ هگید ادخ هب . دیشب

: تفگ همادا رد و دروآ باال ار شتسد فک دوز و

فرح مراد هک امش مه منود یم نم مه ! تسین فراعت _
زا . مدش رسدرد و مدوب محازم یچره هسب . منز یم قح

. بسانم یاج هی لا بند مدرگ یم هبنش

. هرادن یلکشم وت ندوب اجنیا اب یسک _

مور هب هک نیتسه راوگرزب یردقنوا امش . منود یم _
. متشونرس لا بند مرب دیاب ! همتخس مدوخ هگید . نیراین
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ادخ زج منک لوبق ... دیاب ! متسیاو مدوخ یاهاپ یور دیاب
! مرادن ور سکچیه

هک راگنا ، داد یم الن وج شیادص رد هشعر هک یدوجو اب
یکشا یتح ...و مدوب هدینشن ممصم نینچ ینحل زگره

یمن ار شهاگن تماهش دیصقر یم شنامشچ نایم هک
! دناشوپ

تبهوم و فطل ، یندوتس تماقتسا و ربص نیا هک امتح
س و نس مک نینچ یرتخد تروص نیا ریغ رد . دوب ادخ

خسار روطنیا تسناوت یم روطچ ، هانپ و تشپ یب و لا
نآ تشونرس لا بند نتفر و الل قتسا زا فرح هناعاجش و

؟ دنزب ییاهنت مه

! تسا زیگنارب نیسحت فراعت یب وا ! ایادخ

ینوت یم یطیارش ره رد و نامز ره ینود یم املسم _
! هن هچ یشاب هفاک نیا وت هچ ؟ موه ینک باسح نم ور

نم نامشچ یور یتخس هب هشیمه هک شیاه کمدرم
فده ار مهاگن یتسیابردور یب راب نیا ، دشیم زکرمتم

: تفرگ

نیا االن هک متفگن رگا . هن ای متفگ نوتهب ال بق منود یمن _
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هرابود رارکت متفگ مه رگا ، دیونشب نم بلق قمع زا ور
ضوع هک منونمم ادخ زا نم ! تسین فطل زا یلا خ شا

ور امش ، یتخس زا رپ یگدنز نیا و خلت تاقافتا نیا مامت
منئمطم مزاب ، منئمطم ، منئمطم . تشاذگ مهار رس

! دیزرا یم بئاصم نیا مامت هب نوتوضح

نایم و الت مج نایم یزیچ کی . منزب یفرح متسناوتن
! درک مبوکخیم هک دوب شهاگن

شروظنم ؟ دیزرا یم بئاصم نیا مامت هب نم روضح
؟! دوب فارتعا کی نیا ایآ ؟ تسیچ

122_ تراپ #

تسناوتن مه خرهاش ی هرامش و دروخ یم گنز لیابوم
! دنک اهر ما ییاورپ یب یارب ندرک شنزرس زا ارم نهذ

نآ ... اما دوب قح اریز مدز هک یفرح زا مدوبن نامیشپ
داد یم مرازآ مدوجو زا هتخورفارب و هدز تلا جخ شخب

ار ملا ح مه شرایک ی هدز تفگش هاگن یروآدای و
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. درک یم نوگرگد

. دیسر شمایپ و دش عطق خرهاش سامت

شرایک رکف ناهگان . دش رتدیدش مه لبق زا مبلق نابرض
مامت نیزگیاج نادنز رد نموه یتنعل ریوصت و تفر بقع

! دش مهاگن نایم ایند

یتصرف نیرخآ و نیلوا نیا " دیود تاملک یور ممشچ
" یداد شتسد زا ! مدب تهب متساوخ یم هک دوب

! دنداد مُله نییاپ هب عافترا زا راگنا

ورف میاه هناش . دش رتدنک و دنک روا ماسرس یاه شپت
هدُرم راگنا هک متسشن یردارب یازع هب ، یدیماان اب و داتفا

! دوب

! سبح لا س هدزناپ ! مسک یب نموه ! ما هراچیب نموه
س تفه و یس ! دوب شلا س تفه و یس دشیم دازآ یتقو

تسد زا ی هلا س تفه و یس ! یگدروخلا س زا رپ ی هلا
! هتفر

شیارب و میدرک یم کاخ ار شا یناوج مایا نیرتهب دیاب
! میدز یم راز
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اب . دز شا یگدنز ی هشیر هب هشیت شدوخ تسد اب
قفوم و ابیز تسناوت یم هک ار یا هدنیآ شدوخ تسد
رعق هب ار شدوخ ، شدوخ تسد اب . درک دوبان ، دشاب

! داتسرف منهج

درد جوا ی هطقن نیا ! دمآ یمن رب نم زا یراک چیه و
! دوب

متسشن یم شلا وز یاشامت هب یگدنامرد اب دیاب هک نیا
. داد یم جنر ارم

یم ربص بلط نموه و مدوخ یارب ادخ زا دیاب طقف و
! نیمه ! مدرک

ار ییاه سوباک زا مهرب مه رد یا هریجنز حبص دوخ ات
! دوب نموه ناشبلا غ یلصا شقن هک مدید یم

کشا اب نموه یرگید رد ، هدیرب یاه گر اب نموه یکی رد
! حور یب یدبلا ک اب نموه یدعب رد ، یراج یاه

! مدش یم هجنکش دیاب مه باوخ ماگنه یتح

و تلا سک خال، ساسحا ، قیمع یمغ اب ار دعب زور
حا اال متحا هک خرهاش زا سرت ! مدرک زاغآ سرت روطنیمه
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روطنآ ! متفرگ یمن ار سامت نآ شاک ! دوب رت ینابصع ال
. دشیم رتهب طیارش

هک مدیمهف یم مدرک یم رکف شرایک یاه فرح هب یتقو
وا هک یردقنامه رگا ! متسج یگرزب رطخ زا مه اجنیمه ات

زا یراکره سپ دوب ترطف تسپ خرهاش ، تفگ یم
! دمآ یمرب شتسد

اب دروخرب ی هوحن رد ار وا هک دوب حضاو ... شرایک و
! دنک راتفر روطچ دیاب تسناد یمن ! ما هدرک جیگ مدوخ

وا هب تبسن ندنام توافت یب تشذگ یم رتشیب هچ ره
! دشیم رت تخس

رد ار میوربآ اال و مدرک یم هلجع هفاک زا نتفر رد دیاب
لر تنک هک دوب شرایک رد یا هبذاج ! متخادنا یم رطخ

. درک یم تخس ارم ساسحا

یاه هیاپ ، شبحاص و هفاک نیا زا ندش رود رگا اما
روطنیا ایآ ؟ هچ درک یم رت تسس ارم تینما تسس

یمن رت ریذپ بیسآ اه خرهاش ی همه و خرهاش هب تبسن
؟ مدش

یگدنز اهنت سپ زا نم . تسا هدنعلب و محر یب رهش نیا
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؟ میآ یم رب ندرک

مشاب هتشادن مرانک هلصاف راوید کی اب ار شرایک رگا نم
؟ منک هچ

123_ تراپ #

؟ هن ؟ یدنوخ یزیچ هرتخد شوگ وت ، وت _

و حور یب یتروص اب هک هیناه هب ناوخشیپ تشپ زا
درک یم تبث ار یرتشم شرافس تشاد شوماخ ینامشچ

: مدز بل لیابوم ی هناهد رد و مدرک هاگن

نیا مدیم هزاجا یدرک رکف رگا یدنوخ روک ! خرهاش _
ی هناهب هب وت یاه یراک تفاثک ی همعط مه هرتخد

همه هدوبن سب . رادرب شرس زا تسد ! هشب نموه
! توربآ ، ترتخد ، تنز ؟ یداد تسد زا هک ییاهزیچ

: دیرغ دب ینحل و گنت یقلخ اب خرهاش

نم یاهراک وت ! هدموین وت هب اه یروخ گ...ه نیا _
زا ور تاپ شرایک مرایم ترس یی بال هی ! نکن تلا خد
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! نوریب شکب نم شفک

یم رازآ ار خرهاش همه زا رتشیب هک یزیچ متسناد یم
نیا هب تبسن یتوافت یب و ندنام درسنوخ ، دهد

! تساه یرگشاخرپ

: مداد باوج شمارآ اب سپ

رتخد نیا رب و رود ! تسین یسک شفک وت ماپ نم _
و تراه زا نیمرآ و دارآ لثم منم نکن رکف ! تمنیبن

هب رس سپ هبارخ تدوخ لثم ما هلک ! مسرت یم تتروپ
هشک یم ور شسبح هراد هنادنز هک ششاداد ! راذن مرس

! نکن باسح یکی نیا ور هتخیر تارب باال یدز رگا

همتاخ ار سامت و مدنامن شدادیب داد و دیدهت رظتنم و
. مداد

. تشگ یم رب هناخزپشآ تمس هب تشاد هیناه

و دنیبب ار خرهاش هدوب رارق مدیمهف درک شمحر ادخ
مه بشید یارب کدرم دوبن دیعب چیه ! مدرک شفرصنم

! دشاب هدوب هتخیر همانرب

حول هداس ی هرتخد " مدرک رارکت ملد رد راب نیمرازه یارب
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" قمحا

! دمآ یم شرس یی بال کی یدناخرچ یم رس

یتحار هب ؟ دنک یگدنز اهنت دوب رارق روطچ طیارش نیا اب
! دوب ندید بیسآ دعتسم

زا دوب هدیزگ هن ال ناشرد مرش هک هداتفا ورف ینامشچ اب
. تفر هناخزپشآ هب و دش در مرانک

شصاخ نحل و بیرغ هاگن نآ . مدیلا م ار مکف یگف کال اب
! تخیر مهب مباصعا زاب ...و دمآ مدای هتشذگ بش

زا مه شنامشچ و ! تفر یمن نوریب مرس زا شیادص
! مهاگن نایم

نم هب ! تشادن یطبر نم هب شدعب هب اجنیا زا رگید
نم ! هن ای دیآ یمرب شدوخ سپ زا ییاهنت تشادن یطبر
مه دعب هب نیا زا . مدوب هدرک شیارب متسناوت هک یراکره

تسناوت یم مدوب هدز ار شفرح هک روطنامه و مدرک یم
! تفر یم اجنیا زا دیاب اما دشاب نئمطم نم تیامح زا

و دشیم رت یوق شا هق عال راگنا تشذگ یم هک هچره
متسناوت یمن رگید ار یکی نیا ! رتشیب شا یگتسباو
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شفطاوع هب و منکشب ار شلد متساوخ یمن ! منک یراک
! تفر یم رگا دوب شدوخ عفن هب سپ . منزب همطل

یم یقرف هگم هرب مه اجنیا زا " تفگ مرس رد ییادص
یم مه زاب زور ره ؟ دایم راک یارب زور ره یتقو هنک

هک یراک ینوت یمن . هشیم رت هتسباو زور ره و تدنیب
شور هک ور یقوقح و یداد داهنشیپ شهب تدوخ

" یریگب شزا هدرک باسح

زا دوب هآ هب هیبش ینادرگرس یور زا هک ییادص اب مسفن
. مداد نوریب هنیس

؟! مدرک یم هچ رتخد نیا اب نم

124_ تراپ #

متشاد تیئوس رد یتقو و دش لیطعت هفاک هک بش رخآ
سامت شواچ ، مدناوخ یم باتک و مدرک یم تحارتسا

. تفرگ

. اباب _سالم
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؟ یروطچ _سالم

؟ یبوخ وت . مبوخ _

؟ یرادن یصاخ راک حبص ادرف ... رکش _

؟ روطچ هشیمه لثم ما هفاک هن _

. رضحم میرب دیاب _

: دش مه رد میاه مخا

؟ راکیچ رضحم _

ملا یخ تمان هب منزب ماوخ یم تسه اهزیچ یرس هی _
. هشب تحار

: متشاذگ مه یور کلپ

؟ زاب یدرک عورش اباب _

: دوب هلصوح یب و باصعا یب

هنومب ، راب نیا ماوخ یمن . شرایک راینرد یزاب هرخسم _
مرطاخ تهب مدب ور تقوقح و قح میرب ایب . مشود یور

یمن هگید هک یریگب نز یتساوخ ادرف سپ وت . هشب عمج
یگدنز هنوخ دیاب . ینک یگدنز اج هرذ هی نوا وت ینوت
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؟ هن ای یشاب هتشاد

تیئوس و نتفرگ نز نارگن نم ی همین هفصن ردپ هآ
شخب تذل ، یخلت نیع رد هظحل نیا ردقچ ! دوب مکچوک

! مراد زاین ینارگن نیا هب ردقچ ! تسا

... اباب _

؟ موه _

؟ هتفگ نامز تهب رتکد _

دش رارقرب طخ تمس نآ هیناث دنچ یارب هک یتوکس
! دوب کانسرت

! هن _

! یگیم غورد یراد _

؟ یغورد هچ _

هک تسه یدیماان و هلجع یردقنا تراتفر و اهراک وت _
! تتسد ور نتخیر یکاپ بآ راگنا

! تسین اه فرح نیا تقو _االن

رد ، مدوب هداد شا هیکت هدمآ باال یوناز هب هک یتسد اب
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: متفگ و مدیشک هجنپ میاهوم

هی دش یچ ! یتشادن مئ عال . دوبن تیزیچ هک وت هخآ _
؟ هعفد

. هدرکن متیذا دایز االن ات یلو ، یچ ای هزجعم منود یمن _
منود یمن ! هرب شیپ یروط نیمه منیا زا دعب مراودیما
! تخت ور متفین اه نیا یولج نم هک هتمکح دیاش

نم هک ... تشاد درد لوا راب ی هزادنا هب شرارکت رابره
! مداد یم تسد زا ار شواچ متشاد

. دشاب نم بقارم رود ارود یتح تشاد یعس هشیمه
نم زا تشاد یعس . دنک نیمات ار مهافر تشاد یعس

تال نیا ، دوب قفومان یهاگ رگا یتح . دنک عافد همه ربارب
! درک یمن گنرمک ار شیاه ش

هفطن رد ار کشا و مداد راشف ممشچ ی هشوگ ار متشگنا
. مدرک هفخ

! دوبن بوخ ملا ح

؟ هئوت هفاک وت زونه هیناه _

!... هیناه
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. مدیشک ما یتحار راولش زرد یور نخان

. هرآ _

نیا منوا . منک شکمک ماوخ یم . شمنیبب زور هی دیاب _
تقامح و خرهاش یاه یراک تفاثک ینابرق طسو

! دش ششاداد

. هنوخ لا بند هرب داوخ یم _

؟ هگم هراد لوپ _

هنوتب منک رکف . شقباس دزمان زا هتفرگ ور شزاهج لوپ _
تسرد یاج هن هتبلا . هنک هراجا ور ییاج هی شاهاب

. مدیم ضرق شهب رادقم هی هنک لوبق رگا ! یباسح

دروآ مک ردقچره . منز یم فرح شاهاب نم نک ربص _
. منک یم شکمک

! درک یم در ار شواچ تسد اال متحا

: متفگ لا ح نیا اب

. هشاب _

هدامآ تلا بند مایم مدیم ربخ تهب نتفر تقو ادرف _
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. شاب

. بخ یلیخ _

ال. عف . تمنیب یم _

: مدرک همزمز

ال. عف _

. دش عطق طابترا و

125_ تراپ #

جایتحا لزغ روضح هب یلیخ هک دوب ییاه تقو نآ زا
ی همانرب وا اب هک ! اهزور نیا یادیپ مک ِلزغ . متشاد
یلزغ ! مدوب هدیچ دعب ی هتفه رخآ یارب ار رفس نیرخآ

زا یتمسق شنتفر اب اعطق و ! تفر یم تشاد مه وا هک
! درک یم خال راچد ارم یگدنز

شندید یارب شکرس لیم نآ ربارب رد یتمواقم هکنآ یب
سامت و مدرک سمل ار شمان ، مشاب هتشاد بش تقو نآ
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. دش رارقرب

زا دعب و دوز یلیخ ، دشاب هدوب رظتنم راگنا هک یروط
: داد باوج قوب نیلوا

. مناج _

؟ هک یباوخب یاوخ یمن _سالم.

! دایمن مباوخ هن _سالم.

. ماب میرب وشاپ _

: داد باوج عیرس ثکم یتح و شسرپ نودب

! میرب _

نم زا هک دمآ یم یسک وا زا دعب . مدز دنخبل رایتخا یب
قاتشم نم زا ؟ دشاب هرفن ود تاعاس نارذگ یارب رت هدامآ

؟ نام هدشن یزیر همانرب و همدقم یب یاهرادید یارب رت

. تلا بند مایم _

. مرظتنم _

. مدش جراخ تیئوس زا مدیشوپ ار میاه سابل ، متساخرب
یا هظحل دشیم عطاس هیناه قاتا رد ریز زا هک یرون
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. درک بلج ار مهجوت

نآ منادب ات درک یم مواکجنک هک ار یسح . مدرک للعت
تکرح و متفرگ هدیدان ار تسا نایرج رد هچ ، رد یوس

. مدرک

ناود شترپسا پیت اب لزغ ، متخادنا سیم هک یضحم هب
: دش نیشام راوس و دمآ نوریب جرب زا ناود

_سالم.

ار شا شیارآ یب و هداس تروص ین ال وط اتبسن یهاگن اب
: مدرک شزادنارب

؟ یبوخ سالم. کیلع _

: دز دنخبل میور هب

؟ یروطچ وت . متسین دب هرا _

. متسین دب منم _

ای تس یعقاو داد صیخشت دشیمن چیه هک یشوخرس اب
: تفگ شیامن

. میشب رتهب هک میرب نزب _
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یوت یهام تشهبیدرا کنخ میسن . متخادنا هار ار نیشام
. دز یم نامتروص

شرد یشمارآ . دوبن هدنهد رازآ دش رارقرب هک یتوکس
! ینتشاد تسود یشمارآ . تشاد دوجو

یم و میدوب اهادرف لا یخیب هظحل نآ رد هک راگنا
. مینک یگدنز هظحل رد میتساوخ

ینارهت و میتسشن مه رانک مک یا هلصاف اب تکمین یور
. میدرک اشامت دوب نامیاهاپ ریز شتمظع ی همه اب هک ار

؟ ربخ هچ : لزغ

! ناما و نما _

؟ هیناه ؟ هنک یم راکیچ هرتخد نوا _

! دوب هیناه ثحب ، ثحب اج همه اهزور نیا

! هریگب هنوخ داوخیم . مک مک هریم هراد ! تسه منوا _

اهنت داوخیم یروطچ یلا س و نس مک نیا هب رتخد _
؟ هنک یگدنز

: مدیبوک نیمز یور یناتک ی هنشاپ اب
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! هرادن یا هراچ _

.... مگب یزیچ هی _

؟ موه _

! هیناه و وت ی هرابرد . شیپ بش دنچ مدید یباوخ هی _

: مدش شا هریخ یمشچ هشوگ

؟ بخ _

: دناخرچ ار شرس

، ینومهم هی هیبش . دوب یبیجع و مهرب مهرد زیچ هی _
دیتشاد . هگید یاه مدا و هیناه و وت ، میدوب هلا زغ و نم

سکچیه هب تساوح ال صا وت . دیدز یم فرح مه اب
دش میدوسح منم . یدرک یم تبحص هیناه اب طقف . دوبن
هک ... منک بلج ور تهجوت تتمس مایب متساوخ یم و

" تفگ اه کنز هلا خ نیا نحل اب و تفرگ ور مولج هلا زغ
"! دیدزد ور شرایک پاق هرتخد ، هرادن هدیاف هگید

: مداتفا هدنخ هب

! یدروخ نیگنس ماش اال متحا _
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نوتس تکمین هاگ هیکت یور ار شجنرآ ، تسشن یرو کی
: دنابسچ شتسد هب ار شرس و درک

! دیاش _

: تفگ دشاب هدیشک وب ار ملا ح راگنا هک یروط و

! هدش یزیچ هی منک یم ساسحا _

ناکت رس سپ دز فرح هدوسآ و تحار دشیم لزغ اب
: مداد

! یدرک سح تسرد _
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: تسشن فاص

؟ هدش یچ _

: متفگ و مدیمد نوریب ادص اب ار مسفن

. هشواچ دروم رد _
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؟ بخ _

. تسین بوخ شلا _ح

؟ هداتفا یقافتا ؟ ارچ _

: مداد نییاپ ار میولگ بآ

! هضیرم _

: متفگ نم و داد همادا مندرک هاگن هب بجعت اب

! مشا هتسباو ردقچ ممهف یم مراد هزات راگنا _

؟ یضرم روجچ ؟ هیچ شا یضیرم _

! ناطرس _

: داد راشف شناهد یور ار شتشم

؟ هشیمن نامرد ؟ درک یراک هشیمن ینعی ! ادخ هوا _

: مدز بل هتسهآ و مدیشک مندرگ تشپ ار متسد

! هتشذگ راک زا راک هگیم طقف ! هنک یمن تبحص تسرد _

: تفگ و تفرگ شتشم نایم ار ما هجنپ

! مفساتم _
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: مدرک تیاده شرثاتم تروص تمس هب ار میاه کمدرم

! نونمم _

! مدنورذگ ور ییاهزور نینچ منم ! ور تلا ح ممهف یم _
! هتخس ! همدآ یگدنز نوتس و یمرگلد ردپ

: متسب کلپ یگدنامرد اب

! هرت تخس مدرک یم رکف هک یزیچ زا _

. داد راشف توکس رد ار ما هجنپ

نم . هتفر ایند ی همه هرب شواچ رگا راگنا ! هیدب سح _
هی هرخ باال مه باهش . هشواچ طقف . مرادن یا هداوناخ

. شدوخ یگدنز رس هریم یزور

: مدرک ضبقنم ار مکف ، دب یلا ح اب

رگا یتح . تسه هک دوب مرگ ملد هشوگ ییاج هی هشیمه _
سپ هشیمه ور شکمک تسد رگا یتح ، شمدید یمن دایز

شیپ یلکشم متسنود یم . دوب مرگ ملد مزاب مدز یم
هک هراد دوجو رفن هی متسنود یم . هنک یم شتسرد دایب

. هشاب مهم شارب نم لا ح
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! هداتفین یقافتا هک زونه _

ینیبب نم ثرا نداد یارب ور شا هلجع و وال و لوه رگا _
! ندرک شدیماان اهرتکد ! همیخو ردقچ عاضوا یمهف یم

: تفگ دیدرت زا رپ یتلا ح اب

؟ مزادنب بقع ... ور مطیلب ... یاوخ یم _

: مدرک شهاگن ما هتسخ و زاب همین نامشچ اب

! یتفیب بقع تاه همانرب زا نم رطاخب ماوخ یمن . هن _

رتهب تردپ لا ح مراودیما ، مرادن اهرتکد فرح هب یراک _
. هشب

: متفگ دوب نانیمطا زا یلا خ و تسس هک ینحل اب

! منم _

: دیشک یرگید تمس هب ار ثحب و دز یجک دنخبل

! هرذگیم یروجچ وت نودب یگدنز منودب مواکجنک _

! یرامرهز _

: دیدنخ یعونصم
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؟ دایم مشوخ تسفن هب دامتعا زا متفگ _

! یتفگن ! هن _

. متفگ االن بخ _

: دش یدج و تخس شتروص ناهگان هب و

یتدم نیا ی همه تباب متساوخ یم ، میرذگب یخوش زا _
! منک رکشت تزا میدوب مه اب هک

ینیگنس منابز ! منزب متسناوت یمن عقاو رد . مدزن یفرح
. درک یم

یلیخ تزا . متشاد تاهاب یبوخ یاهزور اعقاو نم _
زا مدید تبحم وت زا هک یردقنوا . متفرگ دای اهزیچ
، ور لا س ود نوا بوخ لا ح نم . مدیدن ما هداوناخ

لثم یسک هگید منئمطم . ماوت نویدم ور مدیما و هیحور
ملا ح هگید منئمطم . شرایک هشیمن رارکت میگدنز وت ، وت

! هشیمن بوخ سکچیه اب ، دوب بوخ وت اب هک یردقنوا
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: تفگ همادا رد و دیشک یسفن

و شزرا نم یارب رتخد تسود هی زا رتشیب یلیخ وت _
مهب اه فرح نیا زا رتشیب یلیخ ، یدوب لئاق تیمها
یگدنز هب متشگرب وت اب ، مدوب هدرسفا نم . یدرک هجوت

اما هشیمن ناربج یزیچ رکشت هی اب منود یم و ! یداع
! شرایک منونمم ! دایمرب متسد زا هک هیراک اهنت

**

کی ! دش ممان هب هیهلا رد یدحاو تشه نامتراپآ کی
! لا مش الی یو روطنیمه ...و شیک رد نامتراپآ دحاو

هفاک نامه اب نم لا ح . مدرکن لوبق ! تشاد مه همادا
قیقع رس زا ار قرب هک یلا وما نیا ات دوب رتهب یلیخ

. درک شمیلست شواچ لباقم و دنارپ

! رگشاخرپ و یبصع ! دوب یضاران اما شواچ

! یشاب هتشاد دیاب اعقاو هک هیزیچ زا رتمک یلیخ نیا _
ور یچ یاوخ یم ! ممهف یمن ال صا ور تاه یزاب دغ نیا

نم لوپ هب هک ؟ یلقتسم یلیخ هک ال؟ ثم ینک تباث
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؟ دایم تدب هک ؟ یرادن جایتحا

یلدنص یتشپ هب ار مرس ، مهدب ناشن یشنکاو هکنآ یب
و خاش اب هک ار ییور هدایپ و مداد هیکت شسکول نیشام

اشامت ، دوب ناما رد باتفآ غیت زا دنمونت ناتخرد گرب
. مدرک

؟ ینک یم هاگن یراد ور اجک ! هدب ور نم باوج _

: مدناخرچ ندرگ ، مرادرب ار مرس ی هیکت هکنآ یب

اال هک مه ییانیمه . متسین یزیچ ندرک تباث لا بند نم _
! تسه مه دایز مارب یداد مهب ن

: داد ناکت متمس دومع تلا ح هب ار شا هراشا تشگنا

یمن مراوید زرج الی درد هب مسانشن ور وت هگا نم _
یور یرب یاوخ یم ! نم اب ینک یم جل طقف وت ! مروخ

! مباصعا

: مدز کلپ یگف کال اب

نیا زا رتشیب ! ممهف یمن اعقاو نم ؟ هیچ لکشم _االن
؟ منک راکیچ ماوخیم
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هگید یات هس نوا زا رتمک وت ماوخ یمن نم هنیا لکشم _
! یشاب هتشاد

ود زا ! هخآ هصلا خ اهنوا نوخ ! هنیمه مشتسرد اقافتا هن _
.... ِنز هی لا م مگر هی یلو نم ! نبایماک فرط

: داد راشف مناهد یور تنوشخ اب ار شتسد

! هسب _

: مدز سپ ار شتسد

اج نیمه ! ور دوخیب ثحب نیا نک شمومت ماوت سپ _
یمن ! منکیم یطاق مراد هگید ! نک شمومت االن نیمه

؟ هگم هروز ! ماوخ

هدش دیلک یاه نادند نایم زا و دش تخس شتروص
: تفگ

! بخ یلیخ _

: درک رارکت رت مارآ و هدرک نشور ار نیشام

! بخ یلیخ _

. متفرگ میاه تسد نایم ار مرس
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ثاریم و ثرا نایرج نیا اما منک شتحاران متساوخ یمن
. درک یم تسرد یریگرد و شنت نامنایم

یمن شدب لوپ زا سکچیه . متفگ یمن غورد مدوخ هب
نیا زا . دوبن مدوخ تسد چیه دب ساسحا نیا ... اما دمآ

! دش یمن مبیصن یتذل تاناکما و لا وما

! دیشخبب _
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! دوب روخلد . دادن یباوج

... اباب _

. دوب تدوخ هساو متشاد هیضق نیا ور رارصا رگا نم _

نم ! هسب منم دعب لسن هی هساو ادخ هب یلو ... منود یم _
؟ بخ . ما یضار

: درک همزمز دولآ مخا تروص نامه اب

! بخ _
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االن؟ یتحاران _

: تخادنا متمس هب دولآ ظیغ یهاگن

! هن _

! یایم ینابصع رظن هب یلو _

؟ ینک یم مومت _

: مدز هنیس هب ار مناتسد و متسشن فاص

! یکوا _

دناسر هفاک هب ارم . دش یط ضحم توکس رد ریسم یقاب
! تفر و

**

زا رتدوز تعاس کی مناوتب ات مدرکن فلت راهن یارب یتقو
مرظن دم هک یهاگنب ات ود یکی هب و موش جراخ یدیلوت

. منزب یرس دوب

هک مدیشک یم ار نیا راظتنا ملد هت اما دوب یهاوخ هدایز
هک ای دنک ما یهارمه نتفر هاگنب یارب دهاوخب شرایک

! دوبن یربخ هک نونک ات ... اما دریگب یغارس لقادح
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. مدش یهار بارطضا و سرت اب و ییاهنت هب سپ

زیم تشپ مادنا رغ ال و لا س نایم یدرم ، هاگنب نیلوا رد
یم شدوخ نس مه یرگید درم اب تشاد و دوب هتسشن

شدرگاش رظن هب هک ناوج یرسپ و دیدنخ یم و تفگ
. دمآ یم

ره میایب رظن هب مکحم و سفن هب دامتعا اب مدرک یعس
! دوب ایند راک نیرت تخس هظحل نآ رد هک دنچ

_سالم.

هللای مسب ملد رد . دش بلج نم هب درم هس ره هجوت
! متفگ

. مناخ دییامرفب سالم. کیلع _

: مدرک رت یبل

کیچوک ی هنوخ هی . ما هراجا یارب هنوخ لا بند نم _
. هبوخ هشاب مه تیئوس ... ای

: درک ما یسررب قیقد

؟ دیتسه اهنت _
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: مدز بل و مدرک یثکم

! هلب _

: دش کیراب یمک شنامشچ

؟ هنوتلا س دنچ _

هلا س تسیب رگید ی هتفه هک تفر یم مدای تشاد مک مک
! مدش یم

! تسیب _

وت اهنت مناخ هب هک مشاب هتشاد یدروم منک یمن رکف _
؟ دیتسه وجشناد . ندب هنوخ امش لا س و نس

. ماجنیا راک یارب ... نم هن _

؟ نراد فیرشت اجک هداوناخ _

؟ درک یم یواکجنک همه نیا ارچ تشادن یدروم یتقو

: متفگ هنادیماان

. اقآ نونمم _

. مدمآ نوریب و
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ضغب . دوب هدش رت دیدش تبرغ و ییاهنت ساسحا
. دوب مرانک یسک شاک ! متشاد

جک متشاد رظن ریز هک یهاگنب نیمود تمس هب ریسم
. مدرک

یم رظن هب ور شوخ هک دوب یناوج اتبسن درم یکی نیا
. دمآ

_سالم.

. دیدما شوخ _سالم

. نونمم _

. متمدخ رد _

هی هساو هک ییاج هی . ما هراجا یارب هنوخ لا بند نم _
. هشاب بسانم رفن

؟ دیتسه درجم ؟ نوتدوخ یارب _

. مدرجم . هلب _

یللعت . دش رگزیلا نآ یلبق درم نامه لثم تسرد شهاگن
: تفگ و درک
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مناخ اصوصخم اهنت و درجم مدآ هب یسک همه شتسار _
نامتراپآ هی طقف منک یم رکف امش بسانم . هدیمن هنوخ
رجاتسم یور شا هنوخ بحاص هک هیرتم تشه و یس

باب دینیبب دینزب رس هی دیشاب لیام رگا . تسین ساسح
. هن ای تسه نوتدنسپ

: مداد ناکت رس هدز قوذ

. نونمم یلیخ هلب _

: درب باال یمک ار شیادص

. یرقاب هنوخ نک ییامنهار ور مناخ نییاپ ایب یدهم _
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هلپ زا دوب ترپسا یپیت اب دق دنلب یرسپ هک مان یدهم
سال عضاوت اب نم هب ور و دمآ نییاپ هزاغم ی هشوگ یاه

. درک م

: مداد ناکت رس
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_سالم.

هناخ دصقم هب مه شوداشود ام و داد وا هب ار دیلک درم
. میداتفا هار " یرقاب " ی

؟ دیتسه اهنت _

! داد یم یدب ساسحا هلمج نیا ردقچ

: متفگ بذعم

. هلب _

بحاص . هیکوا یلیخ رفن کی یارب میریم هک ییاجنیا _
س یلو هتخاس یمیدق رادقم کی . هراد ما یبوخ هنوخ

. هملا

سامت شرایک ارچ . مداد ناکت رس شتاحیضوت باوج رد
؟ تفرگ یمن

زین نم و داتسیا تکرح زا یا هقبط هس نامتخاس لباقم
تخاس یمیدق ، تفگ هک روطنامه . مدش فقوتم شرانک

. دوب هنهک و

هدش ردک و هتفر یگریت هب ور گنر مرک یاه هراوید گنر
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. دوب

کیرات و گنت اتبسن یورهار لخاد و تخادنا دیلک رسپ
. میدش

. دییامرفب _

یم فرط نآ و فرط نیا هناشوگیزاب هک ینامشچ اب
. مدرک تکرح شلا بند هب دندیرپ

رارق مه یوربور رد ود اه هلپ هار رانک و رتولج مدق دنچ
بوغرمان یبوچ سنج زا رظن هب هک رد ود . دنتشاد

. دندوب

لخاد نم ادتبا ات داتسیا رانک وا دش زاب هک دحاو برد
. موش

پم ال رسپ هکنیا ات دوب رو هطوغ قلطم یهایس رد هناخ
و کچوک ی هناخ نیا مدیمهف نم و درک نشور ار اه

! درادن مه هرجنپ کی ادخ یاضر ضحم ریگلد

ور تور " متفگ مدوخ اب . دیخرچ اضف رد هنادیماان مهاگن
زا ینیبب دیاب هزات ؟ هنکن یتشاد دابآ دعس خاک راظتنا . مرب

"! هن ای یایمرب مه اجنیمه هراجا سپ
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. هشقاتا مه یلغب رد نیا ... هسیورس اجنیا _

نازیوآ فقس زا هک یدرز پم ال اب کیرات و کچوک قاتا
. دش نشور دوب

؟ هردقچ اجنیا هراجا تقونوا _

. هراجا دصتشه یهام شیپ لوپ نموت تسیب _

نیرتهب اال متحا اما دیزرا یمن رادقم نیا هک مسق ادخ هب
. درک ادیپ فارطا نیا دشیم هک دوب یتمیق

مه ور شاه تنیباک و آالت ریش و هدش یشاقن هزات _
خ . نراد مه یرازآ یب و مورآ یاه هیاسمه . ندرک ضوع

یبوخ یلیخ دروم اهنت مناخ هی یارب منک یم رکف هص ال
. هشاب

شرایک هک روصت نیا اب . دروخ گنز مفیک رد لیابوم
جراخ مفیک زا ار لیابوم دوز و مدش لا حشوخ تسا

. دز دنخزوپ ما یلا یخ شوخ هب ناراب مان اما مدرک

؟ مناج _

؟ ییاجک . مشخع _سالم
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. منیبب هنوخ مدموا نم . ناج ناراب _سالم

؟ یک هساو ؟ هنوخ _

. میورب هک متفگ رسپ هب هراشا اب

. مدوخ هساو _

؟ هنوخ لا بند یتفر یدشاپ اهنت هنووید ؟ تدوخ هساو _

 . مدرک تکرح نامتخاس یجورخ رد تمس هب

؟ مدرک یم راکیچ بخ _

ای ایدرب . دموا یم تهارمه ام زا یکی لقادح یتفگ یم _
. شرایک

. نوشمزادنب یگدنز و راک زا مدوخ رطاخب هک دشیمن _

هی ننیبب ات . میتسین هبیرغ هک ام اباب . هیفرح هچ نیا _
. نراذیم کاله ترس ییاهنت ی هچبرتخد

هاگن هی متساوخ طقف ... هک منک همانلوق مدموین _حاال
. مرایبرد رس اه تمیق زا و مزادنب

. میریم مه اب ادرف ایب هرا _
DONYAIE

M
AM

NOE



. هشاب _

: دیسرپ رسپ دش عطق هک سامت

؟ دوب یچ نوترظن ... بخ _
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شنا منک یتروشم هی دیاب نم نوتا هزاجا اب . دوب یکوا _
. مشیم نوتمحازم هرابود هللا

: داد ناکت رس

. دیتسه محارم . یلا ع مه یلیخ _

هاگتسیا فرط هب و مدش ادج وا زا هاتوک یظفاحادخ اب
. متفر سوبوتا

. دوب هار هقیقد هد دودح سوبوتا اب هفاک ات اجنآ زا

هب هچ دمآ و تفر یارب مدرک یم همانلوق ار اجنیمه رگا
. متشادن یلکشم هفاک هب هچ و یدیلوت
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ناموت تسیب رگا . مدش باتک باسح لوغشم منهذ رد
یم باسح رد مه ار یقبام و مداد یم شیپ لوپ

یارب یبوخ کمک تسناوت یم شدوس اال متحا متشاذگ
اب یمک هتبلا . مدمآ یم رب شسپ زا . دشاب هناهام ی هراجا

! یتخس

باال ییوربا مندید اب . مدروخرب لا هن هب هفاک رد لباقم
: تفگ و تخادنا

؟ یایم راکرس زا ! ینوزیوآ هفایق هچ _

: مدرک قاجنس مبل هب کحضم یدنخبل

. هنوخ لا بند مدوب هتفر _

؟ تدوخ یارب ؟ هنوخ _

: مداد ناکت رس

. هرآ _

؟ یدرک ادیپ ییاج ! روطنیا هک _

. دوب بوخ نم هساو مدید ور اج هی _

: متفگ نم و درک مهاگن لماتم یمک
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. وت میرب _

. میرب هرا _

هب تشاد تسد رد رپ ینیس اب ناراب . دوب غولش هفاک
دید هک ار لا هن . دش ام هجوتم و تفر یم یزیم فرط

. دیشک رگید یتمس هب ار شنامشچ و درک جک ار شبل

هناخزپشآ فرط هب مه نم و تسشن یزیم تشپ لا هن
. مدرک تکرح

. دندوب لوغشم شرایک و ایدرب

. دش مفوطعم ناشساوح مداد هک سالم

: تفگ و درک مزادنارب یمک شرایک

یتفگ یم دیاب . هنوخ لا بند یرب هرارق زورما دوبن مدای _
. مداتسرف یم تاهاب ور ایدرب

متساوخ یم ار شدوخ نم . مدنکفا ورف هاگن هنادیماان
!.. ار ایدرب هن

"! شکب تلا جخ ور تدوخ نک عمج " مدز بیهن مدوخ هب

. متسین یسک تمحز هب یضار هن _
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: داد باوج تیدج اب ایدرب

! ناراب لثم ماوت . تسین یتمحز _

. ایدرب اقآ نونمم یلیخ _

؟ یتفر اجک : شرایک

هنوخ هی . دوب یدیلوت یاکیدزن نومه هاگنب ات ود یکی _
ور اجنومه اال متحا . دوب روج نم طیارش اب مدید مه

. منک همانلوق

: دیسر رس مه ناراب هظحل نامه

. هروطچ مینیبب یتخادنا یم سکع _

هرادن ینانچنآ لکش و رس ... بخ هتبلا . دوبن مدای هگید _
منکن رکف مدب منوت یم نم هک یا هیارک اب . هکیچوک و

. هشب ادیپ رتهب یاج

: دیسرپ ایدرب

؟ تهب تفگ دنچ _

و یس مش ژ ارتم . شیپ نموت تسیب هراجا دصتشه _
. فکمه هقبط نومه هرتم تشه
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: تفگ ناراب

هی هروطچ مینیبب میایم تاهاب مه ایدرب و نم ادرف _حاال
. میدب یرظن

تفگن هدش هک مه فراعت هب یتح و هدرک توکس شرایک
! دیآ یم

. مدرگرب منک ضوع سابل مرب نم ! دینک یم فطل _

: داد ناکت رس شرایک

. ورب _

یبیجع سیطانغم بش نآ هفاک راگنا و مدوب هتسخ
رت غولش مد ره و درک یم بذج ار یرذگهر ره هک تشاد

! دشیم

رازآ دنچره یقیسوم و هدنخ و همهمه یادص بیکرت
! درک یم مجیگ اما دوبن هدنهد

متساوخ و متشاذگ شزیم یور هک ار یرتشم شرافس
. دناوخ ارف ارم شتسد ی هراشا اب لا هن مدرگرب

: متفر شفرط هب و مدز ملغب ریز ار یلا خ ینیس
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؟ هلب _

؟ ینیشب هظحل دنچ یراد تقو _

: متفرگ اج شلباقم یلدنص یور یواکجنک اب

؟ هدش یچ _

... هنوخ دروم رد _

؟ بخ _

! یاوخب رگا مراد غارس تارب یبوخ یاج هی نم _
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: مدیسرپ هدز ناجیه

؟ اجک ؟ اعقاو _

اجنیا اب هار راهچ هی اقافتا هک همگرزب ردام ی هنوخ _
. هراد هلصاف

؟ ننک یم یگدنز اهنت _
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: دز کلپ دییات ناشن هب

نییاپ شدوخ تس هقبط ود یی ال یو هی شا هنوخ . هرآ _
نوا یتقو زا و دوب باال هقبط مومع ال بق . هنک یم یگدنز
یم تفگ هگید هکنیا ات دوب یلا خ اجنوا االن ات هدش ادج
ای اهنت رتخد و نز هی لا بند اضق زا . هرایب رجاتسم داوخ
ور هک منک تا یفرعم نم رگا . دوب رهوش و نز تیاهن

. هنک یم لوبق اوه

: مدرک لفق مه رد ار مناتشگنا

؟ یچ هیارک دروم رد ... تقونوا دعب _

: داد ناکت یلا یخیب هب یرس

نوا وت داوخ یم طقف تسین هیارک دنب و دیق رد ال صا _
! نیمه هشابن اهنت تشدنرد هنوخ

کی هیبش تسرد . مدز دنخبل هناروابان ! نم یادخ هوا
! دوب هزجعم

: تفگ و دش مخ ولج هب یمک لا هن

هی مینک یم گنهامه دعب منز یم فرح شاهاب ادرف نم _
فرح مگرزب ردام اب مه ینیبب ور هنوخ مه یایب زور
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؟ موه . ینزب

زیگنا تفگش داهنشیپ نیا زا ار مقوش متسناوت یمن
: منک ناهنپ

! لا هن منونمم اعقاو . هیلا _ع

: تفگ دوب توافت یب هشیمه هک روطنامه باوج رد

؟ مرادن ور تا هرامش ... یتسار . منک یم شهاوخ _

. منکن رکف هن _

: تشادرب زیم یور زا ار شتمیق نارگ و کیش لیابوم

. سپ وگب _

. دوب نم هب دنوادخ فطل جوا ! دشیم روج رگا هک خآ

: دیسرپ مشوگ ریز نانک دنلورغ ناراب

؟ نیا تفگ یم یچ _

باوج دشیمن راهم قیرط چیه هب هک یا یلا حشوخ اب
: مداد

. هراد غارس مساو هنوخ تفگ _
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دولآ مخا ناراب و دش بلج زین ایدرب و شرایک هجوت
: دیسرپ

؟ اجک زا ؟ هنوخ _

هراجا . هنک یم یگدنز اهنت . هشگرزب ردام باالی ی هقبط _
. تسین مهم شارب دایز مه

: تخادنا باال ار شرس مکحم ناراب

! تسین دامتعا لباق هرتخد نیا _

: مدیدنخ شا هرهچ هب

؟ هروخب ور ملوپ ؟ هنک راکیچ هرارق ال ثم _

. مرادن شهب یبوخ سح کال . منود یمن _

کی شمتخانش نم هک یروجنوا ! تسین یدب رتخد _
! هنک یمن رهاظت ! هئور

: درک هلخادم شرایک

نک تبحص مه شگرزب نامام اب نیبب ور هنوخ ورب _حاال
زا رتهب و رت نما منک یم رکف . هیروجچ طیارش نیبب

نتسه لومتم مشا هداوناخ . هشاب هگید یاجکره
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. دایب هار تاهاب اال متحا هرادن هراجا هب یجایتحا

: متفگ

. منک یم رکف روطنیمه منم هلب _

رد یتقو بش نامه یادرف . دشن ین ال وط نادنچ مراظتنا
. تفرگ سامت لا هن مدوب یدیلوت

_سالم.

؟ یبوخ _سالم

؟ یبوخ وت یسرم _

رصع زورما ینوت یم مدرک تبحص مگرزبردام اب . مبوخ _
؟ ور هنوخ ینیبب یایب

. مایب منوت یم دعب هب راهچ زا هرا _

؟ هبوخ مین و راهچ _

. هیلا ع هرا _

. میرب مه اب اجنوا زا هک هفاک یولج مایم _

. نونمم هشاب _
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ال. عف . تمنیب یم رصع سپ بخ _

. ظفاحادخ _
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ار رگیدکی هفاک لباقم میدوب هتشاذگ رارق هک روطنامه
. میدید

. دوب هجوت بلا ج میارب هشیمه شیاه سابل و پیت

ریز مهرب مهرد یسیلگنا طوطخ زا رپ و داشگ ترشیت
هک یناتک راولش . دوب هدیشوپ شهاتوک و ترپسا یوتنام

ریجنز و هتفر ورف یدنلب قاس یناتک رد شیاه هچاپ
. دوب لصو چم یکیدزن هب ات راولش رمک زا یکیراب

؟ میرب _

: مداد ناکت رس باوج رد

. میرب _

. میدرک گنهامه مه اب ار نامیاه مدق و میداتفا هار
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عورش شدوخ مسرپب یلا وس مهاوخب نم هکنآ زا شیپ
: درک نداد حیضوت هب

و کشخ ترظن هب مگرزب نامام هنکمم لوا دروخرب وت _
نوا هراد قلق . هیلا حاب و فصنم مدآ یلو دایب قلخدب

. هشیم یکوا تاهاب هروج همه هشاب تتسد

: متفگ یفیفخ سرتسا اب

؟ نتفگ یچ یدرک تبحص نوشاهاب نم دروم رد _

: داد ناکت هناش

. یایب زورما تفگ تفلا خم نودب یچیه _

... اه نیا و یلا م لئاسم ... زیچ دروم رد _

: دناخرچ شناهد رد ار سمادآ

ور یریگ ال صا . تحار تلا یخ دروم نیا رد هک متفگ _
. دوب یباسح مدآ هی لا بند طقف هرادن هراجا

: درک مهاگن یکپچ روط کی و

؟ هگید یتسه _

؟ یباسح _
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. موهوا _

: تفرگ ما هدنخ

؟ هیچ تدوخ رظن _

یمن تهب ور داهنشیپ نیا ال صا هک دوب نیا زج رگا مرظن _
! مداد

مرج هب مردارب دندیمهف یم رگا . دیسام مبل یور دنخبل
... تسا نادنز رد ییابر کدوک

! نموه خآ

یم ریت میاه ناوختسا مامت دمآ یم مدای هک رابره
زا منک یراک شیارب مناوت یمن دمآ یم مدای رابره ! دیشک

. مدشیم دیماان مدوخ

؟ یدش نوزیوآ ارچ _

: متفگ و مدرک روج و عمج ار مدوخ

. طقف مبرطضم مک هی . تسین یزیچ هن _

. هتدوخ لا م اجنوا مدیم لوق تهب سرتن _

: مدیلا م مهب ار میاه تسد فک
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هللا. شنا _

مگرزب نامام منود یم نوچ ؟ مسرپب لا وس هرادن یبیع _
. یشاب هدامآ دیاب هسرپ یم تزا اعطق

! تسیچ شلا وس متسناد یم

: مداتسرف نییاپ ار مناهد قازب

. سرپب ؟ یبیع هچ _

؟ ناجک تردام ردپ _

: مداد باوج هتسهآ یادص اب و مدرک رت ار مبل

. ندش توف _

: درک مهاگن هدروخ هکی و داتسیا تکرح زا

؟ نوشتفج _

. هلب _

: درک همزمز رثاتم و دروخ نیچ شا یناشیپ

! مفساتم یلیخ ... هوا _

: مدز سپ ار کشا
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. نونمم _

؟ یرادن ردارب رهاوخ ... زیچ _

هک مفساتم ... نموه . مدرک ثکم شنامشچ رد هریخ
! منک تراکنا مروبجم

! هن _

! ترسح و درد زا رپ . دوب فیعض ما " هن "

رازآ شنامشچ رد محرت و دمآ یم هچاپتسد رظن هب لا هن
: دوبن هدنهد

حاال . ینک باسح نم یور ینوت یم ... لا حره هب ... بخ _
! تسود هی ناونع هب ... یلو رهاوخ مگیمن

: متشاذگ شا هناش یور تسد

. تزا منونمم _

: تفگ و دز یجک دنخبل

! هرظتنم مگرزب ردام ... ایب . منک یم شهاوخ _DONYAIE
M
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یی ال یو کی تفگ لا هن هک روطنامه شگرزبردام ی هناخ
شتمس ود رد هک دوب گرزب اتبسن یطایح اب هقبط ود

. تشاد تخرد و هچغاب

زا . مدرک ادیپ یبوخ لا ح رایتخا یب مدش دراو هک نیمه
. دوب تبثم ژی رنا عبنم راگنا هک ییاه ناکم نآ

هک یناویا رد . مدرک تکرح لا هن لا بند هب هلصاف یمک اب
طسوت و تشاد نیمز اب رتم مین و کی دودح یعافترا

ار ام هک مدید ار ینز ، دشیم تظفاحم دیفس یاه هدرن
یاهوم هک لا حرس و فیرظ ابیرقت ینز . درک یم اشامت
سابل . دوب هدش هاتوک و بترم شا هدش گنر یا هوهق

نخان الک مرک گنر و تشاد نت هب یکیش و هدیشوپ یاه
یم دوب هداد هیکت هدرن هب هک ییاه تسد زا ار شیاه

! مدید

نامام "سالم تفگ و داد ناکت شیارب یتسد لا هن یتقو
ات ! دشاب شگرزب ردام وا متشاد کش مه زونه ،" نوج

: درک یفرعم نم هب باطخ شدوخ هکنیا

DONYAIE
M

AM
NOE



! مگرزبردام _

مهب اه گرزبردام زا نم تاروصت مامت هک دوب اجنآ و
! تخیر

هب اصع و روجنر نزریپ کی اب ات مدوب رظتنم هکیلا ح رد
وربور درمش یم ار حیبست یاه هناد تشاد هک تسد

ما هکوش کیش و ور ورب شوخ و باداش نز نیا ، موش
! درک

تتمدخ هک هیناه متسود منوشیا نوج نامام : لا هن
. مدوب هدرک ضرع

: متفگ دنت و مدرک عمج ار مکف

... مناخ _سالم

! متسناد یمن مه ار ناش یگداوناخ مان یتح نم ! هوا

: دز یروج و عمج دنخبل گرزبردام

. متسه ناروت _

: میدوب هدیسر اه هلپ باالی هب

. مناخ ناروت ...سالم هلب _
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: درک زارد ار شتسد

! ابیز مناخ سالم کیلع _

تسد و مداد میاه بل هب یسوق و شک هدز تلا جخ
. متشاذگ شتسد نایم

! اهرتخد لخاد دییامرفب ، دیدموا شوخ _

! دوب ادص شوخ و نحل شوخ هک مه ردقچ

نردم و ابیز ینویساروکد و گرزب ینلا س هک هناخ دراو
. میدش تشاد

؟ دیراد لیم هک تبرش _

: داد باوج عیرس یلیخ لا هن

. هریم امرگ هب ور هراد مک مک اوه هنکن درد تتسد هرا _

. دینیشب دییامرفب سپ _

: تفگ لا هن و میتفرگ یاج هرفن هس یتنطلس لبم یور

؟ هیچ شدروم رد ترظن _

: مدز کلپ
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... ردقچ _

؟ هن ... هفاد _

: مدیدنخ

! اعقاو هرآ _

. هشیم یکوا تحار مه اه نووج اب . هیزورما یلیخ _

ولا بلآ تبرش دنلب ناویل ود یواح هک ینیس اب مناخ ناروت
. دمآ نامتمس هب و دش جراخ هناخزپشآ زا دوب

: مدروخ ناکت میاجرس

. دیدیشک تمحز _

! ناج شون . منک یم شهاوخ _

: دیسرپ تسشن هک نامیوربور

؟ مناخ هیناه یتسه وجشناد _

! دش عورش

: مدرک یم تبحص سفن هب دامتعا اب دیاب

مه سرد یارب مراد دصق هتبلا . منارهت راک یارب نم ریخ _
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. داوخب ادخ منک مادقا

: داد ناکت رس

؟ نتسه اجک هداوناخ . یلا ع مه یلیخ _

. ندش توف _

نودب هیناث دنچ یارب اما مدیدن شا هرهچ رد یرییغت
: درک مهاگن ندز کلپ

! هنک تمحر ادخ _

. رکشت _

؟ یرادن یشیوخ و موق ، یلیماف نارهت وت _

رابدور هلزلز یوت ور نومماوقا زا یلیخ ام ... شتسار هن _
هک ننک یم یگدنز لا مش مه یقبام . میداد تسد زا

. مرادن نوشاهاب ینادنچ طابترا ... بخ

؟ ردارب ؟ رهاوخ ! روطنیا هک _

یداعریغ ندوب راک و سک یب همه نیا شرظن هب امتح
! دمآ یم

. مدنزرف کت _
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؟ یتسه یراک هچ لوغشم _

رصع زا و منک یم راک سابل یدیلوت یوت رصع ات حبص _
. هفاک هی یوت مه

: تفگ دوز لا هن

. هشرایک یاهانشآ زا هیناه ال صا . هگیم ور شرایک هفاک _

ناروت و دروآ نایم هب ار شرایک مان هنادماع لا هن راگنا
! تفرگ شدوخ هب یرت تحار تس ژ مه مناخ
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؟ هتلا س دنچ ! روطنیا هک سپ _

! تسیب ، نم _

؟ هردقچ تقوقح _

. مین و هس دودح _

؟ یدب هراجا ینوت یم ردقچ _
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. دییامرفب امش یچره _

: داد ناکت رس

هب ینادنچ جایتحا نم ، هن ای هتفگ تهب لا هن منود یمن _
هب . مشاب اهنت اجنیا متساوخ یمن طقف . مرادن هراجا

ننوت یمن و نتسه نوشدوخ یگدنز رس ماه هچب لا حره
هب تسین نیا مروظنم هتبلا . نشاب نم بقارم مئاد
ییادخ ! هگید هدازیمدآ ... بخ یلو مراد زاین تبقارم

اهنوا ات دایب شیپ مارب یلکشم بش هفصن و بش هدرکن
اضق زا ! هشاب هتشذگ راک زا راک دیاش نبنجب نوشدوخ هب

. متشگ یم مه امش لثم یصخشتم مناخ کی لا بند

: تفگ هک مدز شفیرعت هب یدنخبل

ال صا مینیبب زادنب باال هب یهاگن هی ورب لوا یاوخ یم _
! تسه مه هلبم نمض رد . هن ای ینک یم دنسپ

دنچ زج نم هک داتفا مدای هزات راگنا ! نم یادخ ! هلبم
نیا هب مساوح روطچ ! مرادن یا هلیسو چیه سابل تسد

؟ دوبن عوضوم

نییاپ باال ار اه هلپ داد حیجرت درد وناز رطاخب شدوخ
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یارب رفن ود ام و درپس لا هن تسد هب ار دیلک سپ . دنکن
. میتفر باال ی هقبط هب دحاو ندید

یور و هچراپ اه لبم یور . دوب رتم داتشه لقادح
ییاضف . دندوب هدیشک یا هشیش رواک هناخزپشآ لیاسو

هچغاب و طایح هب ور یاه هرجنپ رطاخب نشور و ریگرون
نیا ! متسه باوخ دیاش منک رکف دش ثعاب هک تشاد اه

! دشاب یعقاو تسناوت یمن

: داد حیضوت لا هن

ضوع هک ور هنوخ . تسانیا مومع یاه هلیسو انیا _
هراد باوخ قاتا ات ود . ندربن ور یمیدق ثاثا هگید ندرک
قاتا یوت مومح . منکن هابتشا نا یرتم هدزاود ادودح هک

. هئورهار نیمه وت ما ییوشتسد . تسا یپچ

! مدش یم رجفنم یلا حشوخ زا متشاد

: دیسرپ و دز یخرچ ییاریذپ نایم لا هن

؟ هیچ ترظن _

: مدیدنخ روابان

نم هب یباسح هچ ور وت ... یلو ! هبوخ یدایز ... شتسار _
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؟ اجنیا میدروآ و یدرک دامتعا

: دناکرت و درک داب ار شسمادآ

. هشرایک رطاخب لوا ی هلهو رد مدامتعا مگب کر بخ _
ی هلهو ...و هرادیمن هگن شدوخ کیدزن ور یسکره نوا

هابتشا ال ومعم منم سح . مراد تهب یبوخ سح کال ، مود
! هنک یمن

تبثم رثا زاب ، مه درک یمن یراک یتقو یتح شرایک
. تشاذگ یم نم یگدنز رد ار شدوخ

: درک مهاگن رظتنم مناخ ناروت . میتشگرب نییاپ

؟ بخ _

: مداد ناکت یا هناش

. هیلا ع زیچ همه _

یمن تزا شیپ لوپ ، هراجا دروم رد ... بخ . رکش ور ادخ _
. هناهام هراجا یغلبم هی طقف . ماوخ

؟ هنوترظن دم ردقچ . نونمم یلیخ هلب _

یم رکف تدوخ . هشاب فرط ود تیاضر اب ماوخ یم _
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؟ یایبرب رادقم هچ سپ زا ینک

... ما ... نم _

! نکن یتسیابردور وگب ور تقیقح _

. مدب منوتب منکیم رکف ... مه دصنوپ و کی ات _

: دز دنخبل

؟ هبوخ ! نموت دصهن _

! دوب یخوش کی هیبش

! تساه فرح نیا زا رتشیب یلیخ هک امتح اجنیا ی هراجا

! هدب نوتریخ ادخ _
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یم قرب شنامشچ . تشگزاب ینیریش هبعج کی اب هیناه
! تفکش یم رتشیب هظحل ره شیاه بل یور دنخبل و دز

فرصنم هنحص نیا ندید اب دوب نتفر ی هدامآ هک ناراب
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: دیسرپ واکجنک و دش

؟ دش تسرد _

: داد ناکت رس دنت هیناه

! دوب یبوخ نز هچ . هدب نوشریخ ادخ _

: تفگ ایدرب

؟ نیتشون مه دادرارق ! هکرابم _

هللا. شنا ادرف . نونمم یلیخ _

یم نم هب یسح کی ... نتفر نیا و ! تفر یم تشاد سپ
یم شکرد هن و متشاد شزا یفیرعت هن هک یسح ! داد
! دوب ینارگن ، متشاد نانیمطا هک یزیچ اهنت زا . مدرک

! یتم سال هب _

یا هظحل یارب و دش هدیشک نم تمس هب شنامشچ
! تفر شهاگن زا ییاشامت قرب ، هاتوک

! دیشاب تم _سال

ثکم یمک زا سپ و تفگ راو همزمز ییادص اب ار نیا
: درک هفاضا
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تفگ تفرگ مزا ور امش هرامش لا هن گرزب ردام ... یتسار _
ما هرابرد هرارق اال متحا . هنک تبحص نوتاهاب داوخ یم

. دیشاب نایرج رد . هشب نئمطم و هسرپب

یرتشم مه وا . شمتخانش یم شیبامک ... لا هن گرزب ردام
. داتفا یم هفاک هب شرذگ یهاگ زا ره و دوب نام

: مداد ناکت رس

. بخ یلیخ _

شتمس هب یمک هیناه . دوب هتفر مه رد ناراب یاه مخا
: دیسرپ و دش لیام

؟ هیچ _

: داد باوج قداص و کر ناراب

! هشیم میدوسح _

؟ یک هب _

کیج وت کیج شاهاب نم زا رتشیب یرادن قح ! لا هن هب _
! یشب

: تشاذگ شرس هب رس ایدرب
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؟ هکیج وت کیج وت اب هتفگ یک _

: تفر هرغ مشچ ناراب

! تسه _

: تخادنا شا هناش رود تسد هیناه

! هریگ یمن ور وت یاج سکچیه ؟ یا هنووید _

و کیدزن مه هب ردقنا هام کی زا رتمک ضرع رد روطچ
؟ دندوب هدش یمیمص

و مدش هناخزپشآ تشپ یورهار دراو باهش سامت اب
: مداد باوج

_سالم.

یم ناونع ار تاملک هلجع اب و دوب یدج یمک شیادص
: درک

؟ یبوخ . ایک _سالم

؟ یروطچ وت . مبوخ _

؟ هدز فرح وت اب اریخا اباب مگیم . مبوخ منم _

: تسشن راوید یور و دمآ باال یدنک هب مهاگن
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؟ یچ هرابرد _

. شدوخ دروم رد _

! مشیمن هجوتم _

شلا ح وهی . مدوب ششیپ متشاد راک شاهاب زورما نیبب _
! دش دب

: مداتسیا خیس

؟ یچ _

رد شادص هک مه تیعضو نومه وت . دوب هدرک فعض _
روبجم رگا تفگ . همهفن یسک تشاد رارصا دموا یمن
شارب رتکد ناتسرامیب شمدرب ! منک ربخ ور وت ، مدش

هدب شیامزا دشن یضار مدرک یراکره تشون شیامزآ
نیرتدب وت حاال ات . هداتفا مراشف تسین یچیه تفگ

! شمدیدن یلکش نیا نم مه طیارش

: مدیشک مندرگ تشپ تسد

؟ هبوخ _االن

هک دوبن ییاسک هیبش ال صا . ایک مکوکشم نم اما هرا _
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یزیچ مه رگا منئمطم ور نیا و ! هشاب هداتفا نوشراشف
! هتفگ وت هب طقف تسه

ال؟ ثم یچ _

؟ هضیرم _

ناهنپ ار یزیچ شزا دوشب هک دوب ینآ زا رت زیت باهش
! درک

! تفر یم ول تشاد زیچ همه دوز ردقچ

! باهش _

: دیزرل یمک شیادص

؟ هرآ _

: متفگ هفخ ، مدوب هدنابسچ مناهد هب هک یتسد تشپ زا

! هرآ _
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. دوب هدرک عطق نیگنس یتوکس نایم باهش

مسرپب ار شلا ح ات متفرگ ار شواچ ی هرامش هلصاف بال
. دادن خساپ اما

. متشگزاب مراکرس و مدیشک یهآ

دوز ای رید و دوب هداتفا هلمح رود یور شا یرامیب راگنا
تسد زا ار وا دنراد دندیمهف یم همه ! دندیمهف یم همه

! دنهد یم

دوجو اب هک ینز رانک ! قیقع رانک تفر یم مه شواچ
مه زونه ! تشاد تسود ار وا مه زونه ، شندوب دب مامت
هک ینز . دیشیدنا یم وا هب زونه . درک یم عافد وا زا

شگنت لد شواچ اما دوب هتشاذگ شیاهنت هار نایم
! درک یم شیوجتسج نم رد یتح و دشیم

هیناه هک مدز یم اپ و تسد مدنیاشوخان راکفا نایم
: درک همزمز مشوگ ریز و دش مکیدزن ناهگان

! یزیچ هی ... شرایک اقآ _

باال زا ، مدرک یم درخ ار اه سیسوس متشاد هک روطنامه
: متخادنا شتمس هب یهاگن ما هناش ی
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؟ هیچ _

: تفگ نانک نم و نم و درک رت ار شبل

رهاوخ مگب شگرزب نامام و لا هن هب مدش روبجم ... نم _
و تساجک تشاداد هک نشب ریگیپ مدیسرت . مرادن ردارب

کش نوشارب دوب نکمم ییاهنت ارچ یراد ردارب رگا
. هشب زیگنارب

: مداد ناکت رس

. تسه مساوح یکوا _

. منونمم _

. تفرگ سامت سانشان یا هرامش هک دوب ماگنه نامه و

هیناه هب باطخ و دشاب لا هن گرزب ردام مدز سدح
: متفگ

! نتسه مه هداز _حالل

. متفر ورهار هب و متشادرب ار لیابوم

؟ ولا _

. ناج شرایک _سالم
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. دییامرفب _سالم

هوهق تباث یرتشم هتبلا و لا هن گرزب ردام متسه ناروت _
! تا هکرعم یاه

؟ امش لا ح هلب _

؟ مدشن هک تمحازم . مرسپ نونمم _

. متمدخ رد منک یم شهاوخ _

رجاتسم ادخ دیما هب هرارق هک لا هن تسود اب هطبار رد _
. هشب نم

. منایرج رد هلب _

زا متساوخ یلو دموا یم یقداص و فاص رتخد رظن هب _
مناخ یسانش یم . هشاب تحار ملا یخ مه تدوخ بناج

. هنوتاهانشآ زا تفگ لا هن ؟ هگید ور

: مدرک فاص ییادص

یم . هنک یم راک منم شیپ شتسه مردپ یاهانشآ زا هلب _
. هیا هیشاح یب و بوخ یلیخ رتخد ! شمسانش

ور تدییات متساوخ یم طقف . رکش ور ادخ سپ بخ _
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. مریگب

. دیشابن نارگن هلب _

یمن ور تتقو هگید . ناج شرایک یدرک فطل یلیخ _
. مریگ

. منک یم شهاوخ _

. ترادهگنادخ _

. امش ظفاحادخ _

: دیسرپ دوز و دوب نم رظتنم هناخزپشآ رد هیناه

؟ نتفگ یچ ؟ دش یچ _

: مداد له مراولش بیج رد ار لیابوم

. تمسانش یم هشب نئمطم تساوخ یم طقف یچیه _

: دزیم ود ود شنامشچ

؟ دیتفگ یچ امش _

: مدرک شهاگن هیفس ردنا لقاع

ال صا ! هتفگ غورد شمسانش یم هتفگ یک ره متفگ _
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؟ هیک هیناه

: درک یا هدنخ کت

! دوب هناقمحا ملا وس دیشخبب _

: مدز بل و متشگزاب اه سیسوس فرط هب

! هلح تحار تلا یخ _
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س کی . مدرک یهارمه ار هیناه ، هناخ دادرق میظنت ماگنه
مدوخ شیپ مدید هک ار هلبم و گرزب دحاو . دنتسب هلا

ال ماک هک تسا سناش شوخ یدایز رتخد نیا ای متفگ
ح تبیصم همه نآ دعب هتساوخ ادخ هک مه ای ! دوب دیعب

! دهدب وا هب یلا

یم رگا هک دنچره . مدوب لا حشوخ شیارب تروص ره رد
دوش رازگرب شردارب هاگداد تسا رارق دعب ی هتفه دیمهف
هراب نیا رد یزیچ ال عف دوب رتهب ! دمآ یم رد شغامد زا
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. داد یم ار شربخ نموه دوخ هکنا رگم دینش یمن

دوب سابل ارثکا هک ار شیاه هلیسو رصتخم تشاد حاال و
. درک یم عمج نم یضرق نادمچ اب ،

ال صا شلیلد ندز سدح و دمآ یم رظن هب ریگلد یمک
. دوبن تخس

اب ، تشاد هک ییاه دوبمک مامت دوجو اب اجنیا زا نتفر
مامح یتح هک یدوجو اب ، یلا خ و کچوک قاتا نآ دوجو
! دوب تخس شیارب ، دوب هارمه هقاش لا معا اب شنتفر

و منک شکمک یطیارش ره رد مداد لوق مدوخ هب نم
نیا زا ار شا هیکت رگید هک دوب رتهب اما مشاب شا یماح
ال صا دیاش ! مدوبن نم یتقو کی دیاش ! درادرب راوید
یاپ سکچیه دوبن هک دشیم لقتسم یردقنآ دیاب ! مدرُم

! دنکن گنل ار شا یگدنز

و دروآ یم اه هلپ زا تمحز هب ار شنادمچ دراد هک مدید
: متفر ولج

. نم هدب _

. هنکن درد امش تسد _
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یور ار شنادمچ . میدش جراخ هفاک زا ، یتشپ رد زا
: متفگ و متشاذگ بقع یلدنص

. نیشب _

: تفگ میتفرگ یاج هک نیشام لخاد

مبلق میمص زا . منونمم زیچ همه تباب ... شرایک اقآ _
! منونمم

رتشیب یزیچ متسناوتن اما دوب راذگ ریثات شم کال صولخ
! میوگب خساپ رد یلا خ و کشخ " منک یم شهاوخ " کی زا

هدننک دیماان باوج نیا تباب ار شا یرفک و هاتوک هاگن
! مداد تروق ار ما هدنخ و مدش هجوتم

. مدرک کراپ دیفس و گرزب برد لباقم ار نیشام

. یسرم _

: متفگ

و لکشم اجکره تقوره هک منک رارکت زاب تسین مز _ال
؟ موه ؟ هک ینزب گنز مهب ینوت یم دموا شیپ یا هلئسم

. هنکن درد مه امش تسد هلب _
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. مرایم ور تنودمچ ورب _

؟ هشن تمحز _

. هن _

ار نوفیا گنز ، مروایب نوریب ار نادمچ نم ات و دش هدایپ
. دوب هدش زاب رد و هداد راشف

یور لا هن گرزب ردام . میدش افصاب و گرزب طایح دراو
. دوب هداتسیا نامراظتنا هب ناویا

. تفگ دماشوخ و داد زاب ییور اب ار نامم سال باوج

: متفگ و متشاذگ اه هلپ باالی ار نادمچ

؟ هیناه یرادن یراک . مریم نم نوتا هزاجا اب بخ _

: تفگ لا هن گرزب ردام

نک لیم یتبرش یاچ هی لخاد امرفب ؟ ناج شرایک اجک _
. ورب دعب

. مراد راک ییاج مرب دیاب هنکن درد امش تسد _

لا هن گرزبردام و درک رکشت و داد ناکت میارب یرس هیناه
: تفگ
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. بخ رایسب _

. امش رادگنادخ _

: دوب نیگمغ هیناه دنخبل

! ظفاحادخ _
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مزاع وا هارمه ادرف مدوب هداد لزغ هب هک یلوق قبط
. مدید یم ار شواچ دیاب نآ زا لبق و مدش یم رفس

. متفر شتکرش هب اجنامه زا امیقتسم سپ

سیئر قاتا هاگیاج ، رکیپ لوغ نامتخاس مهدجه ی هقبط
. دوب

. تخانش یمن ارم و دوب دیدج یشنم

: تفگ ییور شوخ اب و تساخرب اج زا

. دییامرفب _
DONYAIE

M
AM

NOE



. منیبب ور بایماک یاقآ ماوخ یم _

؟ دیتشاد یلبق رارق . دیدما شوخ هلب _

. بایماک شرایک . متسه نوشرسپ _

: درک رییغت شا هرهچ تلا ح

رگا هظحل دنچ . نوتمدرواین اج هب نم هدنمرش هلب هوا _
نوشا هسلج االن دیشاب هتشاد فیرشت تسین یدروم

. هشیم مومت

ناکت رس و مدناخرچ نلا س للجم روکد یور ار مهاگن
: مداد

. تسین یلکشم _

: درک هراشا مرس تشپ یاه لبم هب

. ننک ییاریذپ نوتزا مگیم دینیشب دییامرفب _

. منوم یم رظتنم . مرادن لیم یزیچ نونمم یلیخ _

: داد باوج دنخبل اب

. دیتسه لیام روطره هلب _
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. مدرک کچ ار ملیابوم و متسشن مرچ یاه یتحار یور
! دوب هداد مایپ زاب باهش

؟" هنوم یم هدنز ردقچ ؟ هشیم یچ "حاال

. دیسام الت مج یور مهاگن ییاه هیناث یارب و مدیزگ بل

هب کانسرت شواچ ندوبن ! دوب هدرک مگ ار شیاپ و تسد
! دمآ یم رظن

" منود یمن منم " مداد باوج

تصرف متسناد یم طقف . متسناد یم عقاو رد یلو
. درادن ینادنچ

قاتا برد هکنیا ات مدوب لطعم یا هقیقد تشه تفه
کی یاه راولش تک هک نز کی و درم ود و دش زاب شواچ

یظفاحادخ یشنم اب ، دندمآ نوریب دنتشاد نت هب یگنر
. دنتفر و دندرک

: تفگ نم هب باطخ یشنم

. منک یم شهاوخ لخاد دییامرفب _

: مداتسیا اپ یور
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؟ دیدب الع طا تسین مز _ال

هب زاین نوشاه هچب دروم رد ندرک دیکات نوشیا هن _
. تسین یگنهامه

: تفگ شواچ و مدز رد هب یا هبرض . مداد ناکت یرس

. شرایک وت ایب _

: داد همادا مدش هک لخاد

. تمدید اه نیبرود زا _

_سالم.

! غورف مک شنامشچ و دوب هدیرپ گنر یمک

. نیشب ایب سالم. کیلع _

ناشن وا یاهاپ ریز ار نارهت ، شرس تشپ یا هشیش راوید
! اه بایماک لا ثما یاپ ریز رهش ! رگید دوب نیمه . داد یم

: دز رود ار شگرزب زیم و تساخرب یلدنص یور زا

! ینیشب زیم نیا تشپ وت هنیا موزرآ _

: مدناخرچ هساک رد ار منامشچ
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. هدوبن دعاسم یلیخ زورید تلا ح مدینش _

: دش ما هریخ

؟ یتفگ باهش هب _

: متشاذگ میوناز رب تسد و متخادنا اپ یور اپ

یم نم همهفب یدوب هدرک یراک ماوت . دوب هدرک کش _
! منود

تبرش ناویل ود شرافس و تشادرب ار یشوگ . درک للعت
. داد

. تسشن میوربور و دما شیپ سپس

! هنومب زار نوتودره شیپ مراودیما _

: مدرک قالب مه رد ار مناتشگنا و مدش مخ ولج هب یمک

و مد نیا تشپ ینوشنب ور نم هک هتنهذ وت رگا ... اباب _
کی یتح و ! مریمن شراب ریز زگره نم مگب دیاب هاگتسد

! مشورف یمن نومتخاس نیا لک هب ور هفاک نوا زا رتم
فالن هن و لته هن و هراد یتیمها تکرش نیا هن نم یارب
سال و تدوخ طقف نم یارب ال! یو نامهب هن و ناروتسر
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یم لیئارزع میدقت یتسد ود یراد هک همهم تا یتما
! ینک

شنامشچ رد ار کشا قرب ، هاتوک یا هظحل یارب دیاش
. مدید

: تفگ یتقو دیزرل شیادص

! هبوخ یلیخ ! شرایک یتسه وت هبوخ _

139_ تراپ #

رظن تحت یرب یاوخ یمن ؟ هدشن ضوع ترظن مزونه _
؟ ینک عورش ور نامرد کشزپ

و داد ناکت رس ، مدرکن کرد ار شیانعم هک یدنخبل اب
: تفگ

! ینک یمن رواب تس هدیاف یب مگیم تهب یتقو _

ثکم یتاظحل یارب و مداد نیمز یاه گنس هب ار مهاگن
. مدرک

DONYAIE
M

AM
NOE



. متسین یزور هس ود اال متحا . رفس مریم ادرف _

؟ یک اب _

. هریم ناریا زا هراد ... لزغ _

؟ هشیمه هساو _

: مدز کلپ تبثم ناشن هب

. هرا _

؟ یتشادن شتسود هگم _

...._

؟ یراد یمن شهگن ارچ _

! مرادن شتسود ، مراد شهگن ماوخب هک یردقنوا _

. دوب یبوخ رتخد _

: مدرک همزمز

! موهوا _

گرم لبق مراد تسود مگب اهدرمریپ نیا لثم رگا _
؟ یدنخ یمن منیبب ور تا یسورع
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شنامشچ رد هریخ و مداد راشف مپل ی هشوگ ار منابز
: متفگ

منیب یم هک ور منایفارطا کرتشم یگدنز تبقاع _
لوق هب ! مدیم تسد زا جاودزا هب تبسن ور مقایتشا

! هکانرطخ نتفر فقس هی ریز ! یتسود و یرود اه یمیدق

زاب ور تدید هیواز هرتهب ! نتسین تنایفارطا لثم همه _
! ینک

: مداد باوج و متساخرب لبم یور زا

! مشاب منایفارطا لثم نم دیاش _

. دزن یفرح و دش ردک شنامشچ

؟ یرادن ماهاب یراک ال عف _

! هرذگب شوخ ... هن _

!... اما منک شلغب تساوخ یم ملد

ال! عف . نونمم _

. رادهگنادخ _

*

DONYAIE
M

AM
NOE



یتدم یارب حاال هک یا هناخ هب و هدرواین تقاط ناراب
. دمآ ، دوب نم هب قلعتم هاتوک

یم کرس اج همه هب و دیخرچ یم هناخ فارطا هدز قوذ
: دیشک

اه هگرزب رفن کی هساو یلیخ مگیم ! هییاج بجع ! یاو _
؟ یاوخ یمن هنوخمه

: دیدنخ شغ شغ و

مادم هرارق هک ییاج هتبلا ! مدرک یدرجم یگدنز سوه _
! ارمع ، چن چن ... مشب مشچ وت مشچ لا هن اب

: متفگ دمک لخاد میاه سابل ندیچ نیح

هنوخ نیا منم دوبن نوا ! یبوخ نیا هب رتخد ادخ هدنب _
االن. متشادن ور

ار شیاه تسد هناراکبلط و داتسیا قاتا رد بوچراهچ رد
: دز رمک هب

؟ ینک یم یرادفرط شزا یراد _

: مدیدنخ شدوسح ی هفایق هب
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! یا هنووید یلیخ _

: تخادنا هرفن کت تخت یور ار شدوخ و دما ولج

! هبوخ مشتخت _

شرب و داتفا یتختور یور ما همانسانش هب شمشچ
: تشاد

؟ منیبب ور تدلوت خیرات _

. تس هگید زور شش . شکن تمحز _

: دنام زاب شناهد

؟ هبنشکی ... هشیم ینعی ؟ یگیم یدج _

. هرا _

؟ یگیمن رتدوز ارچ ! امدیمهف دش بوخ ... َاَاَا _

؟ هدلوت رکف یک هخآ یریو یریه نیا وت _

: درک مهاگن پچ پچ

دیاب ؟ هشدلوت لا س رد زور دنچ مدا هگم ! قوذ یب _
! میزیرب همانرب
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! هریم فعض ملد هک میزیرب همانرب ماش هساو میرب ال عف _

؟ میدب شرافس _

: مداد ناکت رس

. هشاب _

؟ ترفاسم هریم شرایک ادرف یراد ربخ یتسار _

: مدرک شهاگن و مداتسیا تکرح زا

؟ ادرف _

. موهوا _

! متسناد یمن

: دیرپ مناهد زا

؟ یک اب _

: داد شیاهوربَا هب یبات

! هگید شرتخد تسود اب اال متحا بخ یلو منود یمن _

. مدرک تفس وتنام ی هقی رود ار متشم

؟ زور دنچ _
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ساوح یب و درب ورف لیابوم ی هحفص رد ار شا هلک
: داد باوج

. هتفه رخآ ات _

؟! شمدید یمن هتفه رخآ ات ینعی

140_ تراپ #

یمن کیرحت ار میاهتشا وب و گنر شوخ یاهازتیپ
. دندرک

ی هصغ نم و درک یم لا ح و قشع شرتخد تسود اب وا
رفس شرتخد تسود اب ! مدروخ یم ار شندیدن زور هس

! مدرک یم ضغب شندوبن یارب نم و تفر یم

! دروخ یم مهب مدوخ زا ملا ح ردقچ

: دیسرپ ُرپ ناهد اب ناراب

؟ هلیمکت شاه هلیسو _

یارب ماوخ یم فورظ و فرظ یرس هی طقف _
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. هنوخزپشآ

زاهج هراد مومعرتخد . مایم تاهاب یرخب یتساوخ _
. هشاب بوخ هک هسانش یم ور ییاج امتح هرخیم

: مدز دنخبل

. هنکن درد تتسد _

: تفگ و تفرگ ار اه یتشم شاد تس ژ

! یجبآ تس هفیظو _

یتساوخ یم سابل تاومعرتخد یسورع یارب یتسار _
؟ هن

: درب هباشون یطوق تمس تسد و داد ناکت رس

. هرآ _

. مرخ یم یطایخ خرچ هی هدنیآ زور دنچ ات اال متحا _
. منک شعورش هک مهب هدب ور تا هچراپ

و تشادرب زیخ مفرط هب . دش درگ قوذ زا شنامشچ
: تخادنا مندرگ رود تسد

؟ یگیم تسار . نم مرب تنوبرق یاو _
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: مدیشک شا هناش یور ار متسد فک

؟ هیچ مغورد . هرآ _

! مرگ تمد ! یسرم یسرم _

: مدز کمشچ

! یجبآ تس هفیظو _

لکش هب ، تفر وا و دمآ ناراب لا بند هب ایدرب هک بش رخآ
! مدرک ییاهنت ساسحا یبیجع

مه اجنیا هک مدرک رکف نیا هب و متسشن لبم یور
نیمه اما مدرک یمن هدافتسا هک دنچره . مرادن نویزیولت

! دوب بوخ دشیم دیلوت هناخ نیا رد ییادص هک

هک مدرک رکف و مدنابسچ وناز ی هساک هب ار ما هناچ
؟ دوش یم هچ شرخآ

و کاروخ و هناخ جرخ مناوتب ات منک یم راک اه لا س نم
ردارب ی هصغ و موش هدوسرف و منک نیمات ار مکاشوپ
نایم تبقاع و مروخب ار مماجرفان قشع و ینادنز

! مریمب ییاهنت

! یباذج ی هدنیآ هچ ، ییابیز یگدنز هچ
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زانورس یریوصت سامت هجوتم یتقو ، ما هنیس یور راشف
! دش رتمک ، مدش

. مدرک رارقرب ار طابترا و مدادن تسد زا ار یا هیناث

. درک ما هکوش وا ی هناش هب هناش هناگی ندید

ار ملا ح قوش و روش اب و دنداد مم سال هدز ناجیه ود ره
. دندیسرپ

: متفگ زیما تبحم یدنخبل اب و مدرک عمج ار مدوخ

. دوب هدش گنت نوتارب ملد ؟ نیروطچ _سالم...

: داد باوج زانورس

؟ ینک یم راکیچ ؟ ربخ هچ ! ادخب رتشیب ام _

: دادن متصرف هناگی

؟ راکرس یریم ؟ هبوخ تلا وحا عاضوا _

؟ هیک ی هنوخ ؟ ییاجک یتسار : زانورس

! دندوب هتسب مرابگر هب

: متفگ ناشیاه لا وس خساپ رد یکی یکی دنخبل اب
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مایم راکرس مریم ! ناما و نما تسین هک یصاخ ربخ _
! هرذگ یم رکش ور ادخ مه لا وحا عاضوا . هشیمه لثم

. مدموا مه زورما نیمه . مدرک هراجا هما هنوخ مه اجنیا

! راگنا داتفا ناشناج هب هلولو

؟ یک ؟ هنوخ ؟ یچ _

! هلگشوخ مردقچ هشیمن مرواب یاو _

. مینیبب نوخرچب ور نیبرود _

هیاپ هناگی . اه میروخب وشا ینیریش میایب دش بجاو _
؟ نارهت میرب رس هی یا

: دیدنخ هناگی

! متسه _

لوغشم دادماب ی هس و ود یاه یکیدزن ات اهرتخد اب
. مدمآ نوریب الت کشم مامت رکف زا و مدش

سامت متخ زا دعب هلصاف بال هک دش کبس یردق محور
! درب مباوخ

*
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طخ یور هناشوخرس هدیشک باال یاه هچاپ اب لزغ
عطق یا هظحل شیاه هدنخ یادص و دیود یم لحاس

. دشیمن

. مدرک شیاشامت و متخادنا میاهوناز رود تسد

: تفگ یم و درب یم ورف بآ نورد ار شیاهاپ هدز قوذ

! شیخآ ! ایرد یوب هساو دوب هدش گنت ملد ردقچ یاو _

هی و میراذب ور اه هلیسو میروخب راهن هبلک میرب _
. میدرگیمرب زاب مینکب یتحارتسا

: درب شوگ تشپ ار شک زا هدمآ نوریب یاهوم

. ما هتسخ منم . میرب هرآ _

شعنام تشاذگ یمن یزیچ کی . دوب تخس شنتفر رواب
اب نامودره ی هدنیآ تفگ یم راگنا هک یزیچ کی . مشاب
نیا تفگ یم هک یزیچ کی . دوب دهاوخ رتهب ییادج نیا
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. تسا نامتفج عفن هب

یلگنج ی هقطنم کی رد میتشاد تماقا نآ رد هک یا هبلک
مه و دوب نم دنسپ باب مه هک ییاج . دوب رکب و جند

. لزغ

هفاک عاضوا مدز گنز ایدرب هب ، متفرگ شود هکنآ زا دعب
. تسا بوخ زیچ همه داد نانیمطا هک مدش ایوج ار

هتشاذگ شیامن هب ار فارطا یابیز رظانم هک یا هرجنپ زا
باوخ هب تخت یور هک مدید ار لزغ و متفرگ هلصاف دوب

. دوب هتفر

ار شتروص تایئزج ردقنآ و مدیشک زارد تخت تمس نآ
! بیجع و نیگنس یباوخ . درب مباوخ ات مدرک اشامت

! شیپ یتاعاس هک میدوب یلحاس نامه رد

هن اما ! لزغ لثم تسرد . دیود یم لحاس طخ یور ینز
! متشادن وا هب یبوخ سح ! لزغ دوخ

تروص ، دیخرچ هک نیمه و متشاذگ شا هناش یور تسد
! مدید ار قیقع ی هدش یش ال تم و ینوخ

هب لیدبت تساخرب میولگ زا هک یا هدز تشحو دایرف
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! دشن توص

! دوبن اما متشگ لزغ لا بند و متفر بقع

. دش هتخود مرس تشپ یا هطقن هب قیقع ی هریخ هاگن
، منک ادیپ ار رادانعم هاگن نآ فده ات مدیخرچ هک یتقو
هب تشاد هک یا هزانج . مدید اه تسد یور ار یا هزانج
وا متسناد یم نم و دش یم تیاده یلا خ یربق فرط

! تسا شواچ

! دوب هتخیر مناج هب ایند دب یاه ژی رنا مامت

یم تالش رتشیب هچره اما منک رارف اجنآ زا متساوخ یم
! دشیم رتدنک و رت هاتوک میاه مدق ، مدرک

اما متسیرگ یم متشاد . متخیر ورف نیمز یور هنادیمون
یسک ، میلست ی هطقن یور تسرد و دشیمن سح یکشا

دنلب رس . دیود میاهاپ هب ورین . تخادنا میوزاب ریز تسد
اما دوب مهبم تشاد هزجعم ِتسد هک یسک ِتروص . مدرک

! متخانش یم ار شیادص ... شیادص

! وش دنلب _

: مدرک همزمز یشسرپ
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؟! هیناه _

: تفگ رت حضاو ادص و دش هدیشک رت مکحم میوزاب

! ینیب یم باوخ یراد . شرایک وش دنلب _

ح نیرت هرظتنم هریغ رد ، مدرک زاب هک ار میاه کلپ الی
. مدید مرس باالی ار هیناه نکمم تلا

. متشادرب زیخ هنایشحو و ساره رپ و مدروخ یا هکی

ار شدوخ دوش هدیبوک شا ینیب یور مرس هکنآ زا لبق
: دیشک بقع

؟ هتچ ادخ ای یاو _

مرانک هک یرتخد هب هرابود و مدیلا م مکحم ار میاه کلپ
. مدرک هاگن دوب هتسشن تخت یور

دنلب دراد هک تسا لزغ نیا و ! دوبن راک رد یا هیناه
! دروایب بآ میارب ات دور یم نارگن یا هرهچ اب و دوشیم
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ات ادرف تفگ یم ایدرب . دوب هتفر شرایک هک دشیم زور ود
. ددرگیمرب رصع

هک ای . تشاد مک یزیچ کی راگنا وا روضح نودب هفاک
! تشادن زیچ چیه ، میوگب رتهب

، مدرک یم رکف هک ابیز رتخد نآ اب شا یصوصخ رفس هب
هب ار مدوخ ! تخوس یم ما هنیس طسو ییاج کی
دیاش هک یلا ح نیا اب ندما رانک هب روبجم یلکشره

. مدرک یم ، دوب تداسح

نموه ی هغدغد و یگرمزور و اه هلغشم هک دوب بیجع
. درک یمن گنرمک نم نهذ رد ار شرایک مه زاب ، جراخم و

زغم هب روطنیا هک تشاد یصاخ یگ ژ یو هچ رشب نیا
؟ دیبسچ یم نم یتنعل

مراکفا زا مه ار شرایک یتح نموه سامت ، لا ح ره هب
! دوب نادنز زا . متخانش یم ار هرامش نیا ! درب و تُسش

هلجع اب و مدناسر هفاک رد تولخ یناکم هب ار مدوخ
: مداد باوج

؟ ولا _
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! مدوب شگنتلد ردقچ هآ ... شا هگرود یادص

_سالم.

! نموه _

؟ یبوخ _

؟ یچ ... وت . مبوخ نم ... نم _

! مبوخ منم _

مغ ! دز یم دایرف درد ! دیکچ یم نوخ شا " مبوخ " زا و
! دیراب یم

؟ ینارهت _

: متشاذگ مسیخ یاه کلپ یور یقفا ار متسد

. مدرک هراجا هنوخ . هرآ _

؟ یراد لوپ _

. متفرگ نادزی زا ور هیزیهج لوپ _

تاه هیاسمه ؟ هیبوخ یاج ؟ هیروجچ تا هنوخ . نیرفا _
؟ نروطچ
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! دشاب منارگن دوب هداتفا شدای رید

. شابن نارگن . هبوخ _

؟ هن هگید یتسه تدوخ بظاوم ، هیناه _

. متسه _

تیذا رگا دیشخبب . رسدرد وت تمتخادنا هک دیشخبب _
. مدوبن ردارب هک دیشخبب . یدش

. داتفا نوخ و تخوس اه نادند راشف تدش زا مبل

اال متحا یلو هشیم یچ منود یمن . همهاگداد هگید هتفه _
. نُرب یم مارب سبح لا س هدزنوپ هد

نیرت ییاهتنا تشپ ، یلا خ یلدنص یور و دیزرل میاهوناز
. متسشن هفاک زیم

هداوناخ و خرهاش کیدزن یتح ، هیناه منک یم تسامتلا _
نوریب یایند زا یراویدراهچ نیا وت نم ؟ بخ ، وشن شا

چیه تباب نیا زا . مشکب ور مازج دیاب ! همقح ! مرت تحار
؟ یونش یم . تساجنیمه نم یاج . متسین تحاران

: مدرک هفخ ار ما هجض یادص
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؟ یدرک راکیچ نموه ! هریم تا ینووج ی همه _

؟ مدرک یم ینووج نم هگم ؟ ینووج مودک ! کرد هب _
؟ هن ای مشاب ناذنز هنک یم یقرف هچ ؟ متشاد یگدنز هگم

! هنم یوت نادنز

؟ هیناه _

ِناراب هب و مدیشک باال لا ح یب ار مدولآ کشا نامشچ
. متخود نارگن

تدوخ یگدنز هب وت ؟ متفگ یچ یدیمهف سپ : نموه
هک ییاهوزرآ لا بند ورب . نوخب ور تسرد ، نک راک . سرب
هگید مه ماوخ یمن ! شاب اه گرگ بقارم طقف . یتشاد
یم گنز تهب مدوخ دوب مز ال تقوره . نم تاق مال یایب

. منز

... نموه _

! ظفاحادخ _

! مهدب ار شا یظفاحادخ باوج ات دادن منامز یتح

: تشاذگ ما هناش یور تسد و دش مخ ناراب
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؟ هبوخ تلا ح ؟ مزیزع هدش یچ _

: مدیشک منامشچ یور و متشادرب زیم یور زا یلا متسد

. یچیه _

؟ یدینش دب ربخ _

! رادرب نم ی هنیس زا ار تیاهاپ ، فاصنا یب یگدنز خآ

: مداد باوج هتفرگ

. نومراکرس میدرگرب . تسین مهم _

. هنوخ ورب یتسین یکوا هگا _

: متخادنا باال ار مرس

. مبوخ هن هن _

اب ندش مشچ رد مشچ ، انامه ندیخرچ و نتساخرب
! انامه ناخ شواچ
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: درک بلج مه ار ناراب هجوت ناخ شواچ تسد ی هراشا

! هشرایک یاباب هک نیا ... هع _

: مدیعلب ار مناهد قازب

. هشدوخ ... هرا _

: تفگ مرس تشپ ناراب . مدرک تکرح شفرط هب و

؟ تسین شرایک هنود یمن هگم _

هتشاد مرب مهَو ! تشاد راک نم اب اال متحا ...و تسناد یم
؟ تسا هار رد یدیدج قافتا . دوب

: مداتسیا شزیم رانک

. ناخ شواچ _سالم

: تفگ نم لا بند هب مه ناراب و

. بایماک یاقا _سالم

. مدید یمن شتروص رد مه یتنوشخ اما تشادن دنخبل

. دیشابن هتسخ . اهرتخد سالم کیلع _

. میدرک رکشت نامزمه
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: تفگ نم هب باطخ ، شلباقم یلا خ یلدنص هب هراشا اب

تارب یتمحز رگا مه امش مناخ ناراب ؟ هیناه ینیش یم _
یمن قرف دوب یچره ، شونمد ، یاچ نوجنف ات ود تسین

. رایب نومارب ، هنک

هناعیطم و دناخرچ ام نایم ار شواکجنک هاگن ناراب
: داد باوج

. مشچ هلب _

. هنکن درد تتسد _

مهاگن و متسشن یلدنص یور هتسهآ ، ناراب ندش رود اب
. متخود شتک ی هقی هب ار

؟ یبوخ _

: مدرک لفق زیم ریز ار مناتشگنا

. نونمم _

یم یگدنز اجنیا زونه ؟ هریم شیپ روطچ تعاضوا _
؟ ینک

: دوب فاطعنا یب و کشخ میادص
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. مدرک هراجا هنوخ . زیچ همه هبوخ _

: داد ناکت رس هدش زیر نامشچ اب

! هیلا ...ع موه _

یاچ اب ناراب هک یتقو داتفا هملا کم نایم هفقو یتاظحل
. دمآ شرطع شوخ یاه

. دییامرفب _

: تفگ ناخ شواچ

. یدیشک تمحز _

: دز دنخبل ناراب

. دیدب راشف ور گنز دیتشاد یرما . منک یم شهاوخ _

. تفر ناراب و داد ناکت رس ناخ شواچ

: دیسرپ و درک هقلح ناجنف ی هتسد رود تشگنا

؟ هروطچ تدمآرد ؟ یرادن نداد هراجا یارب یلکشم _

! تسیچ اه لا وس نیا زا شفده متسناد یمن

. منوسرب هک تسه یا هزادنا مقوقح . مرادن یلکشم ریخ _
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: درک عمج یمک ار شیاه بل

. منک تبحص تاهاب مک هی هک مدموا ! رکش ور ادخ _

ی؟ هرابرد _

: دیشچ ار شا یاچ زا یمک

. نموه و خرهاش ی هرابرد _

. مدرشف ولج یاه نادند نایم ار منابز

یردقنوا ، متسنود یمن . متسنود یم نم تفگ نموه _
هکنیا اب شدعب ! دوب هتشذگ راک زا راک هک مدیمهف رید
متساوخ یراکره مه زاب یلو درک یم در نموه دوخ

یمن رب مزا نیا زج یزیچ نوچ هشب ناربج ات منکب شارب
ور مدوخ ی هچب متفر یم ؟ مدرک یم راکیچ ! دموا

؟ هدرک زواجت هچبرسپ هی هب متفگ یم مدرک یم یفرعم

. مدرب ورف متسد فک ار اه نخان و متسب مشچ

: دمآ رت نییاپ ناخ شواچ یادص

یتح نم یارب ! نم یاج راذب هیناث دنچ یارب ور تدوخ _
لوبق ور امش تیلوئسم نم ! دوب تخس نموه زا رتشیب
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یور هانگ نیا راب فصن مدرک یم ساسحا . مدوب هدرک
هی مدوب هدیمهف هک مدوخ رسپ فرط هی زا . هنم شود
نموه فرط هی زا ، هنک یم یگدنز شوت هدنرد نوویح

مسق همنیرتزیزع هک شرایک نوج هب ، مروخ یم مسق هک
نیرتهب و دوب مدوخ هداوناخ زا یوضع لثم مروخ یم

. درک یمن لوبق مزا یکمک چیه . متساوخ یم شارب ور
یتقو هن ، رتکد شمربب متساوخ یتقو هن ، یلا م کمک هن
شارب متساوخ یتقو هن ، هاگشناد شمتسرفب متساوخ

! درک یمن لوبق . منک روج نومرد تسرد راک
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اب و داد شا یلدنص یتشپ هب ار شا هیکت ، درک ثکم
: تفگ سوسفا

همه مه شرخآ . دشن منک شتسرد مدرک تالش یچره _
! دیشاپ مه زا نکمم لکش نیرتدب هب زیچ

درد هک مدروآ راشف نتسیرگن یارب منامشچ هب ردقنآ
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! دنداتفا

! مشاب هدنز هگید ردقچ تسین مولعم . هیناه مرامیب نم _

. مدرک شهاگن تام

لپ همه نوچ دایمنرب متسد زا یراک هگید نموه یارب _
نوج اب یاوخب رگا ... اما درک بارخ ور شرس تشپ یاه
زاین هک یلکش ره هب . منکب تارب یراکره مرضاح لد و
منود یمن ! هنوخ ، راک ، لوپ . منکیم تکمک یشاب هتشاد

یا هرذ یتح مروصق یروطنیا دیاش . یاوخب هک یزیچره
! مرب کبس و هشب ناربج

؟! دُرم یم تشاد

؟ هیچ ترظن ؟ بخ _

. میایب نوریب کوش زا ات دیشک لوط یمک . مدز کلپ

و هدرک کمک ادخ شن اال ات . مرادن جایتحا کمک هب نم _
ادخ مه دعب هب نیا زا . مایبرب میگدنز سپ زا متسنوت

! تسه

: دش ما هریخ قیمع
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. هرت تحار تلا یخ یلا م هناوتشپ هی اب اما _

: مداد ناکت نیفرط هب یرس

. هتحار یا هگید روج نم لا یخ _

اب ات دوب رت تحار ، شرایک و ادخ روضح اب نم لا یخ
! مریگب اه بایماک زا تسا رارق هک یلوپ

هکنیا ...و نوتداهنشیپ تباب نونمم تروص ره رد _
. دیرایب تسدب ور نوتیتم سال رتدوز هچره مراودیما

رس تس یروظنم هچ شتشپ مدیمهف یمن هک یدنخبل اب
: تفگ و داد ناکت

تشاداد و وت رورغ و سفن تزع ! مدزیم ور شسدح _
! هیندوتس اعقاو

بل تبوطر لا متسد اب و دیشک رس ار یاچ ی هدنام هت
: تفرگ ار شیاه

یزیچ هی و مدب تهب یرادشه هی منوت یم لقادح سپ _
؟ مسرپب تزا مه

. دییامرفب _
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. ریگب هلصاف خرهاش زا ینوتیم ات هکنیا رادشه _

: متخادنا نییاپ رس

. منک یم ور راکنیمه ! هلب _

؟ یراد هق عال شرایک هب ... لا وس اما _و

. داد ناشن شنکاو ، دروخ هدارا یب هک یناکت اب مندب

؟! هلب _

: درک رارکت هدرمش هدرمش ، نیگنس و بیجع یهاگن اب

؟ یراد هق عال شرایک هب _

: مدوب هدنام توهبم و جیگ

! ممهف یمن _

؟ هتخس نم لا وس هب نداد باوج ردقنا _

هناوید هک یبلق اب . دوب هداتفا قرع هب میاه تسد فک
: متفگ ، دیپت یم راو

؟ دیسرپ یم ور نیا ارچ _

! مراد یلیلد امتح _
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! درک یچیق ار مغورد نابز هک دوب شهاگن رد یزیچ کی
. دشیم شندوب ردپ هب طوبرم دیاش هک یزیچ کی

: تفگ و دمآ شدوخ باوج

! هلب _

رطاخ یگدوسآ کی ...و دش نشور یقرب شنامشچ رد
. تسشن شدنخبل نایم

! یتشاذگ هک یتقو و تتقادص تباب نونمم _

راکدوخ اب هک یا هرامش هب و تشاذگ زیم یور یتراک و
: درک هراشا دوب هتشون یبآ

ای یتشاد زاین کمک هب تقوره . هنم یصخش هرامش نیا _
. یریگب سامت هیفاک یتساوخ یزیچ

متشاد زونه هک اریز تفر یک و تساخرب یک مدیمهفن و
نم باوج زا هک یبوخ لا ح و همدقم یب لا وس ی هرابرد

! مدرک یم رکف ، تشاد
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رد ار نامراهان نیرخآ میتفرگ میمصت لزغ تساوخرد هب
فورعم شیاه یهام هک مینک فرص یلحاس یناروتسر

. دوب

تشاذگ زیم یور ار شناتسد ی هدیبسچ مهب دعاس لزغ
: تفگ ایرد ناشورخ جاوما هب هریخ و

! تشذگ شوخ یلیخ _

: متفگ مارآ

! دش زیگنا هرطاخ ... هرآ _

میتخادنا تا یشوگ اب هک ییاه سکع ی همه مارب ادعب _
. تسرفب ور

! ینک هیرگ ماه سکع اب ینیشب متسین یضار _

: درک مهاگن یجک دنخبل اب

! فرش یب _

! منونمم _

سپس و دنارذگ متروص ندرک اشامت هب ار ییاه هیناث
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: تفگ

زورما ایب ... ینعی ... مینیبب ور هگیدمه هگید ماوخ یمن _
! هشاب نیرخآ

و لا وس نودب و متفرگ زاگ لخاد زا ار منییاپ بل
. مداد ناکت رس تفلا خم

: داد حیضوت شدوخ

مروظنم هجوتم ، هشب تخس مارب نتفر ماوخ یمن _
؟ یتسه

: مدز نادکمن هب یا هبرض هراشا تشگنا نخان اب

! ممهف یم _

ور مطابترا کال ماوخ یم هک تسین ینعم نیا هب ... هتبلا _
مه زا یلا ح راب کی تدم دنچ ره ... رگا . منک عطق تاهاب

تسود ات ود لثم ... ینعی ؟ هرادن داریا هک میسرپب
! یلومعم

: متفگ هدش کیراب یاه مشچ اب و مداد ولج ار مکف

نم هب ور تدیدج رسپ تسود وت ال ثم ؟ یداریا هچ ! هن _
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؟ موه ! ور مدیدج رتخد تسود نم ، ینک یم یفرعم

: مداد همادا نم و درک مهاگن ساسحا یب

؟ ننک یمن اهراک نیا زا یلومعم یاه تسود هگم ؟ هیچ _

یاه تسود اعقاو هن ، یلومعم تسود ات ود لثم متفگ _
! یلومعم

ور تلد ، یرب هرارق رگا ، لزغ مگب تهب ور یزیچ هی راذب _
! ربب مه

لحاس و ایرد ، عیرس یلیخ و دش تفس شتروص الت ضع
! درک شهاگن رد نم ریوصت نیزگیاج ار

! هشیم باذع ! هشیم منهج تیگدنز تروصنیا ریغ رد _
! لزغ راذن اج اجنیا تدوخ زا ور یچیه ! یرایمن موود

هرخ باال هک یتقو ات داد همادا شتوکس هب و درک توکس
. دیسر اهاذغ

: تشگنزاب لبق ثحب هب و درک فاص یمک ار شرمک

هکرعم نوشمعط یلو هشیم هداما رید شاهاذغ اجنیا _
وت راگنا . نا هلحم نیمه یاه مناخ همه شاهزپشآ . تس
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! نزیر یم وداج اذغ

: متشادرب ار لا گنچ و قشاق و مداد ناکت رس

! هدزن خی ات نک عورش سپ _

فرح . میتسشن لحاس رانک یمک ، میدروخ هک ار نامراهان
. میدیشون یاچ ، میتخادنا سکع مه زاب ، میدز

ات میتساوخ یم و میتشادن تشگزاب یارب یا هلجع راگنا
هک نامز اما ! میروایب شک ار رخا تاعاس نکمم یاج

! دنام یمن ام لطعم

نارهت تمس هب دش یناراب و تفر یکیرات هب ور هک اوه
. میداتفا هار

و یلیکو دنز نیگمغ یادص ، یناراب یاوه ، هعمج بورغ
هک دوب هدرک بارخ ار ناملا ح یردق هب ،" راب نیرخآ " نیا

نامدوخ یایند رد و دیخرچ یمن یم کال چیه هب نامنابز
! میدوب هتفر ورف

و مدرک کراپ جرب لباقم هک دوب بش مین و ُهن تعاس
: تفگ شدنبرمک ندرک زاب نیح لزغ

! یشابن ما هتسخ . هنکن درد تتسد _
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. نونمم _

ی هشوگ کشا ریسم لوط مامت راگنا . دیخرچ متمس هب
! دوب هظحل نیا لطعم شمشچ

مندرگ رود ار شیاه تسد و دیشک متمس هب ار شدوخ
: تخادنا

! هشیم گنت تارب ملد _

یور ار متسد و مدرک جراخ هنیس زا ادص یب ار مهآ
: مدیشک شرمک

! روطنیمه منم _

سپس و درک منامهم هاتوک یا هسوب . تفر بقع یمک
: تخود منامشچ هب ار شنایرگ و خرس نامشچ

! منونمم تزا ... لا س ود نیا ی همه تباب _

شا یناشیپ هب ار مبل و مدز یگنرمک و خلت دنخبل
: مدنابسچ

! یشاب قفوم و تخبشوخ یتسه اجره مراودیما _DONYAIE
M

AM
NOE
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بارخ یباصعا اب تفر و دش ادج نم زا نایرگ هک لزغ
. مداتفا هار هفاک تمس هب

دای مدید یرتشم شرافس تبث لا ح رد هک ار هیناه
نامرفس لوا زور رد نآ زا دعب قافتا و بیجع باوخ

! دوب یفاک ملا ح ندش رتدب یارب نیمه ...و مداتفا

: تفگ و دز یعقاو نادنچ هن دنخبل دید ارم یتقو

. نیدموا شوخ . شرایک اقآ _سالم

. نونمم _سالم،

باسح یور و دوبن انشآان شیارب منداد باوج نحل
مه شنهذ ی هشوگ هب یتح و تشاذگ یمن یرگید
ساسحا و ما هدید هک یباوخ رطاخب نم درک یمن روطخ

! مرادن ار شا هلصوح چیه شا هرابرد مبیجع

: متفگ ناراب و ایدرب و وا هب باطخ و

ات تیاهن مه امش باال. مریم اه هچب ما هتسخ یلیخ نم _
. دینک لیطعت هگید تعاس مین
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: داد ناکت رس ایدرب

. نک تحارتسا ورب وت شاداد یکوا _

. ریخب یگمه بش _

هیناه هب ار رخآ هاگن . دندرک همزمز یریخب بش مباوج رد
دوب قرغ شدوخ یایند رد رکفتم یا هرهچ اب هک یا

. متفر و متخادنا

*

اما یدب تاجن ور تشاداد یتسنوت یم هک هشاب تدای "
تهب ور تصرف نیا نم هشاب تدای هشیمه . یتساوخن
نئمطم ! یدز شسپ تدوخ یاه تسد اب تدوخ اما مداد
یم ور مروز ی همه و منک یمن محر شهب یا هرذ شاب

" هشب رت ین ال وط شا سبح ات منز

و مدرب ورف وتپ ریز ار مرس ، متفرگ خرهاش مایپ زا مشچ
! مداد ندش اهر ی هزاجا مضغب هب

! دش مامت نموه

لیمحت نم هب رت هناملا ظ رابره و هظحل ره تیعقاو نیا
! دوب نداد ناج نیع شنتفریذپ و دشیم
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دح نیا ات نموه ندوبن یزور مدرک یمن روصت هاگ چیه
! درس و تکاس نموه ! دشاب تخس

دمآ رد ادص هب دحاو گنز هک دوب هدزای هب عبر کی تعاس
ناش هناخ زا ناراب هک یباوختخر زا ار ریحتم ِنم و

. دیشک نوریب ، دوب هدروآ میارب

رد تشپ تسد رد یفرظ اب هک مدید ار لا هن یمشچ زا
. دوب هداتسیا

داد یم ناشن اراکشآ ار هیرگ راثآ هک یتروص زا مساوح
. مدرک زاب اوه یب ار رد و دش ترپ

شیپ ییاه هیناث ات هک دیمهف اصخشم و درک مهاگن لا هن
! مدوب یراک هچ لوغشم

_سالم.

: داد باوج

. دیشخبب مدموا عقومدب _سالم،

: مدیشک رانک

. وت دییامرفب هیفرح هچ اباب هن _
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: تفگ تشذگ یم بوچراهچ زا هک ینیح

دوب هجوج ماش . مگرزب نامام هنوخ نعمج همه بشما _
! دش هدامآ رید هتبلا . میرایب مه وت یارب میتفگ

: متفرگ دوب هدرک زارد متمس هب هک ار یفرظ

. یداتفا تمحز وت . هنکن درد نوتتسد _

. منک یم شهاوخ _

: دروآ یم نابز رب ار شا هتساوخ کر و دوبن فراعت لها

؟ منیشب _

: مدیدنخ

هنوخ ! هشک یم تلا جخ مدا یریگیم ارچ هزاجا _
. هنوتدوخ

: تفگ و درک ترپ لبم یور ار شدوخ

ور نییاپ یادص و رس و یغولش هلصوح ! شیخآ _
! متشادن

نتشادن ترسح رد نم لثم یسک ! دوب سکعرب ایند راک
لثم مه یکی و تخوس یم یمهرود و هداوناخ نینچ
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؟! ارچ ! درک یم رارف اما تشاد لا هن

و درجم رتخد هی ندیمهف یتقو زا لیماف یاهرسپ : لا هن
! نجنگ یمن نوشدوخ تسوپ وت اجنیا هدموا نووج

! تننیبب نواکجنک
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. مدز یا هچاپتسد دنخبل و مدرک لوه یمک شفرح نیا اب

یروجچ مینیبب میروخب همقل هی میزادنب هرفس ایب ... ایب _
! همنشگ ! مدروخن زونه ممدوخ نم . هدش

: متفگ اما متشادن اهتشا

. مرایم االن هشاب _

رد . میدرک نهپ ار هرفس و دمآ مکمک هب مه شدوخ
نیگنر ار هرفس یمک لقادح ات متشادن یتافلخم لا چخی

: متفگ هدز تلا جخ و منک

راهن ال ومعم نوچ مرادن مه یندیشون یتح هدنمرش _
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یم یلا خ ملا چخی هگید مروخ یم هنوخ زا نوریب ماش
! هنوم

: تفگ یلا یخیب اب

. هیفاک رایب بآ چراپ هی اباب تسین مهم _

: دش اذغ ندیشک لوغشم وا و میتسشن مه یوربور

؟ هن یتسه یضار هک اجنیا زا _

: مدیدنخ رایتخا یب

؟ مشابن یضار ارچ ! هینیب شیپ لباق ال ماک باوج _
وت یسک یارب یا هنوخ نیچمه ندش ادیپ شتقیقح

یدرک منویدم روجدب ! دوب هزجعم نیع نم طیارش
. منک ناربج تارب هک هشب مراودیما

ی هنوخ هی متسنود یم طقف مدرکن یراک هک نم اباب هن _
ملا حشوخ . ندب شا هراجا ناوخیم و هداتفا اجنیا یلا خ

. مشاب هدرک یکمک متسنوت هک

! منونمم یلیخ تروص ره رد _

. منک یم شهاوخ _
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ناهد هب و مدز لا گنچ رس ار ینارفعز ی هجوج زا یا هکت
. دوب یا هفرح و معط شوخ . متشاذگ

؟ منکب تهب یا هیصوت هی : لا هن

: درک شدوخ فوطعم فرح نیا اب ار مساوح

؟ یچ _

مه تدوخ حیرفت یارب یتقو هی هلغشم و راک _البالی
! یشیم نوغاد یروجنیا . راذب

حیرفت تصرف رگم یهانپ و تشپ یب و هدنیآ و لوپ رکف
؟! داد یم نم هب

تدوخ هساو ور ینامز هی ! هشب هدوسرف تحور راذن _
ح هک یلدم ره حاال . نورذگب تقو تدوخ هساو . راذب

. هنک یم بوخ ور تلا

: متفگ هناقداص و متخادنا نییاپ ار مهاگن

روبجم ! مدرکن حیرفت دایز ما هلا س تسیب رمع وت نم _
منکب ور ما هدنیآ رکف مدوخ ، مشاب مدوخ یاپ یور مدوب

ور ممیات ی همه و هشب مرگ شهب ملا یخ دوبن یسک نوچ
! منورذگب تقو مدوخ اب متسین دلب ال صا . مدرک راک فرص
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بوخ ور ملا ح یچ اهزور نیا وت االن، منود یمن یتح
! هنک یم

دوب مه رگا ! دوبن شنامشچ رد یزیچ . درک مهاگن یمک
! مدیمهف یمن نم

. نوریب میرب هک متشاد رارق متسود اب بش ادرف نم _
ناراب مینوت یم . میرب نومدوخ ات منک یم لسنک ور نوا

؟ هیچ ترظن . میربب مه ور

هک . مداتفا زانورس و هناگی و مدوخ یاهرارق دای
و کیک فرص هب هنارصع کی اتیاهن نامیاه یزیهرپان

! دوب ینتسب

یاه مدآ اب و مزیرب رود ار یمیدق یگدنز مدوب روبجم
. مریگب تخا دیدج

: دیسرپ لا هن دش ین ال وط هک متوکس

؟ یرادن تسود _

شدب ندنورذگ شوخ زا یک . مراد تسود هک همولعم _
؟ دایم

: تفگ و دز ینکشب
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نوا هب . مینک یم گنهامه ور ناکم و نامز سپ . نیرفآ _
شاهراوطا ادا رگا هتبلا . وگب یتساوخ مه یگنج سورخ

! دایب و هراذب رانک ور

: مدیدنخ

. ما هفاک نوچ هشیمن ُهن لبق ات طقف هشاب _

. میریم شدعب _

شا هجوج ی هدنام یقاب یاه هکت اب و تفگ ار نیا
یتقو هک مدیشیدنا نادجو باذع اب نم و دش مرگرس
رظتنم و تسا نادنز رد کانفسا طیارش نآ اب مردارب
یم یلد هچ اب ، دوب هدنزاب نآ رد املسم هک یهاگداد

؟! منک حیرفت متساوخ
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هن سال هن سال متشاد یدیلوت رد هک یراکرپ زور زا هتسخ
نیلوا راوس و مدناسر سوبوتا هاگتسیا هب ار مدوخ

. مدش دمآ هک ینیشام
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یتح نم و دش یلا خ مرانک یلدنص کی ، ردان یقافتا یط
. مدادن تسد زا نتسشن یارب ار یا هیناث

یضار مه ناراب شاک . مدرک رکف لا هن اب مبشما رارق هب
. متشاد یرتهب ساسحا روطنآ . دشیم ندمآ هب

خ یتنعل یاهزور نیا نایم زانورس و هناگی یاج ردقچ هآ
! تس یلا

تمس نآ هک مدش ییولبات هجوتم ، مدیسر هفاک هب یتقو
. دندوب هدنابسچ رد هب هشیش

تعاس ات هفاک زیزع یاه یرتشم زا یهاوخرذع نمض "
" دشاب یم لیطعت مین و جنپ

! دوب ناراب طختسد نیا

؟ تسا هداتفا یقافتا ینعی

! دوبن سکچیه . مدش لخاد و مداد له ار رد ینارگن اب

. دزیم قوذ یوت اضف توکس

: مدز ادص و مداد ورف سرت زا رپ ار مناهد بآ

؟ ایدرب اقآ ؟ ناراب _
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؟ شرایک اقآ ؟ شرایک اقآ _

و مدروخ یتخس ناکت . مدینش رس تشپ زا یقش یادص
. مدیخرچ مدرشف یم ما هنیس ی هسفق یور هک یتسد اب

. تخیر مرس یور یگنر یاهذغاک

یاه عمش هک یدرگ کیک اب . دندوب اجنآ ناش هس ره
. تخوس یم شنایم یزتناف

. مدرک ناشهاگن هدز تهب

: دز غیج ناراب

! کرابم تدلوت _

هناروابان دنخبل اب نامزمه . متشادرب مبلق یور زا ار متسد
. تسشن ولگ نایم مه ضغب ، مبل یور

مه شرایک هک یا هرفن هس عمج ! دندوب هتفرگ دلوت میارب
! ایادخ هآ ! دوب ناشوضع

هب نانک صقر ناراب و دش یلپ کرابم تدلوت کیزوم
. دمآ متمس
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" کرابم تدلوت کرابم کرابم ، کرابم تدلوت دلوت دلوت "

. دش یراج کشا هرطق کی

زا اما تشادن دنخبل شرایک . دز یم تسد دنخبل اب ایدرب
. متفرگ بوخ ساسحا یلک ، دوب نم یور هک شهاگن

هکیچ هکچیم تساو هک نک هاگن و عمش یداش کشا "
نک نیریش ایب ور همه ماک هکیچ

" هکیت هکیت ربب و کیک ایب

: تفگ هناشوخرس و دیخرچ مرود ناراب

. نکن منیمه یلو ینک یم هیرگ قوذ زا یراد منود یم _
. اجنیا نیشب ایب ... ایب ! نیرفآ اه ! دنخب

کنکداب اب و تشاد هراشا ناراب هک یا یلدنص تشپ
. متسشن دوب هدش نیئزت

: تفگ ایدرب

تفگ رید ام هب هدش لیلذ ناراب نیا هگید دیشخبب _
. میریگب هیده دشن هتدلوت

و مداتفا هدنخ هب هدش لیلذ یشیامن و صرح رپ ظفل زا
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: متفگ

زا . هراد شزرا ایند هی نم هساو منیمه . هیفرح هچ نیا _
. منونمم نوتا همه

نامه ، هاگن نامه اب ، تشاد اج زیم تمس نآ هک شرایک
دنازرل یم ار ملد هک ینحل و انحنا یب و فاص یاه بل

: تفگ

! کرابم تدلوت _

: مدرک لفق مه رد زیم ریز ار مناتشگنا

. نونمم یلیخ _

. یدوب هتفگن _

: متخادنا باال هناش

! دموین شیپ شتصرف ... بخ _

: تشاذگ ملباقم ار کیک و دروآ وقاچ ناراب

یدش ریپ ! دش تلا س تسیب ! لگ مناخ هیناه دییامرفب _
! هگید

. متفرگ شتسد زا ار وقاچ و مدیدنخ
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ام . ربب مه دعب نک توف ور اه عمش نک وزرآ لوا : ناراب
. میرامش یم سوکعم تسیب زا

. متسب ار میاه مشچ و مداد ناکت رس

... هدزون ، تسیب _

مدینش یمن ایدرب و ناراب یادص نایم ار شرایک یادص
. مدرک یم سح ار شا هریخ هاگن ینیگنس اما

... هدزنوش ، هدفه ، هدجه _

؟ مدرک یم ییوزرآ هچ ؟ وزرآ

... هدزیس ، هدراهچ ، هدزنوپ _

؟ دشیم ، دوش دازآ نموه مدرک یم وزرآ رگا

... هد ، هدزای ، هدزاود _

متسود ، دشاب هتشاد متسود شرایک مدرک یم وزرآ رگا ای
؟ تشاد یم

... تفه ، تشه ، ُهن _

نیمه ، دشابن ما هتشذگ لثم ما هدنیآ مدرک یم وزرآ رگا
؟ داتفا یم قافتا
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... راهچ ، جنپ ، شش _

! دیما زا مه ردقچ ...و ما یلا خ وزرآ زا ردقچ

! کی ، ود ، هس _

! نم لد لثم . دش شوماخ اه عمش . مدرک توف
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هبعج هدز ناجیه ناراب . دش دنلب ناشندز تسد یادص
: تفگ و تفرگ متمس هب ییوداک

مریگب یزیچ متفگ یلو تسین یصاخ یوداک دیشخبب _
. دایم تشوخ نیبب نک شزاب . هرتهب هتمز ال هک

؟ یدیشک تمحز ارچ ! مزیزع _

. هرادن ور تلباق ! یتمحز هچ _

یا هناوتسا یزتناف باوخ غارچ و مدرک زاب ار هبعج برد
. تشاد هام و هراتس شا هتسوپ یور هک مدید ار یلکش
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: داد حیضوت ناراب

هتفا یم اه هراتس و هام سکع ینک شنشور هک اه بش _
هس . دوب لگشوخ یلیخ هک شسکع وت . فقس و راوید ور

. زبس و شفنب و یبآ . هراد مه گنر ات

: شمدرشف مشوغآ نایم مکحم و متساخرب

. هنکن درد تتسد . هگنشق یلیخ _

: دیسوب ار ما هنوگ

. هشاب تکرابم _

، ایدرب و ناراب اب ییات هس ، یعمج تسد . میتخادنا سکع
! شرایک اب ییاتود یتح ، ناراب اب ییاتود

ار نامروج و عمج نشج و میدروخ یاچ هارمه ار کیک
. مییاشگب ار هفاک ات میدرک مامت مین و جنپ تعاس سار

شوگ ریز و مدرمش تمینغ ار تصرف راک عورش زا لبق
: متفگ ناراب

؟ هگید رفن هی اب ؟ نوریب میرب بشما یایم _

یطلغ راکفا امتح و دش ناطیش شیاه مشچ تلا ح
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! دنارورپ یم رس رد " هگید رفن هی " ی هرابرد

؟ یک _

. شیسانش یم _

؟ هرتخد ؟ مسانش یم _

! هلب _

: تفگ دولا مخا و رکفتم

. تسه مه رتخد ؟ وت مه مسانش یم نم مه هک یسک _
! دایمن منهذ هب یزیچ

. لا هن _

؟ یچ _

: متفگ هدنخ اب

؟ ینز یم غیج ارچ مورآ _

. دوب هدنوم نیمه طقف ! نشور ممشچ _

نوریب میرب مه اب تفگ درک متوعد ! نم رطاخب ناراب _
بذعم مرب اهنت نم . داد داهنشیپ شدوخ مه ور وت ندروآ
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! مشیم

! یشیم نومیشپ تنتفر زا کال هک مایب نم _

! یقنعدب شاهاب ردقنا ارچ منود یمن نم هیبوخ رتخد _

! هرورغم ! هیروج هی _

! هیصاخ مدا مک هی تسین رورغم . هیلکش نیا شرهاظ _
. یمهف یم شیسانشب ینک یعس

. درک اپ نآ اپ نیا ددرم ، دوب نادند ریز هک یبل اب

! یقفاوم وگب _

؟ مایب تفگ شدوخ اعقاو _

. تفگ ادخب _

: تفگ راد هدنخ یا هرهچ اب و درک توف ار شسفن

! وت رطاخب طقف _

! ینکشب لوغ خاش هرارق راگنا _

! هرادن مک _واال

یم نیشام اب ُهن تعاس شدوخ هک دوب هداد مایپ لا هن
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. هفاک یولج ناملا بند دیآ

زوجم و میدرک گنهامه مه ایدرب و شرایک اب شدروم رد
! میتفرگ ار

: تفگ ناراب دش هک ُهن هب کیدزن

ال صا هک میرب یلکش نیا مینک شیارآ مک هی لقادح ایب _
! ندیمن نومهار اج چیه

. مدرک تقفاوم اما متشادن ار شا هلصوح

میتفر دوب نامدوخ صوصخم ورهار رد هک یسیورس هب
. داد ناماه هفایق هب یناماس و رس شمزاول اب ناراب و

. مدز سپ ار نموه ریوصت و متفرگ هنیآ زا مشچ

لکش نیا اب ندش رهاظ زا نم اما دوبن ظیلغ نادنچ
. مدیشک یم تلا جخ شرایک و ایدرب یولج

! انیدرگرب هدزای ات : ایدرب

ییورپ اب و تخادنا شفیک لخاد ار شیاه هلیسو ناراب
: تفگ

. هشیم یچ مینیبب _حاال
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. هتشز نکن لک لک ور بشما لقادح مه هرتخد نیا اب _

: داد باوج نانز هنعط ناراب

. شابن شنارگن امش مشچ _

و داد ساپ ناراب و نم نایم ار شیاه کمدرم شرایک
: تفگ اهنت

. هرذگب شوخ _

. دوب هدیسر ینعی هک تخادنا سیم لا هن هظحل نامه و
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! دوب هدمآ ناملا بند لدم نیرخآ یویلبد ما یب کی اب لا هن

بلج یمک ، اهنت و ناوج رتخد هس اب نیشام نیا اعطق
. درک یم هجوت

ود ره . درگاش یلدنص یور نم و تسشن بقع ناراب
نداد زا لبق لومعم قبط لا هن و میدرک سالم نامزمه

: دناخرچ شناهد رد ار سمادآ ، خساپ

DONYAIE
M

AM
NOE



! ارتخد _سالم

شیارآ و هدیشوپ شگنرمه راولش اب یهاتوک نیج تک
عابشا ار نیشام یاضف مامت شرطع یوب . تشادن یدایز

. دوب هدرک

. همین و هد هساو شمیات هک مراد ترسنک طیلب ات هس _
؟ دیقفاوم . اجنوا میرب دعب میروخب ماش میرب لوا

و دنک یفخم ار شناجیه تشاد یعس هکیدوجو اب ناراب
: تسناوت یمن ، دشاب کشخ

! هیلا ع هوا _

: مدرکن ناهنپ ار مدنخبل

. مقفاوم منم _

! میتفر هک نزب سپ بخ _

یتشپ هب ناراب و نم هک درک یفآ کیت نانچ هعفد کی و
! میدش هدیبوک یلدنص

: متفگ یخوش هب

یروطنیا هک تسین تدوخ لا م نیشام مدنب یم طرش _
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! یریم

نم ! درک یمن یقرف دوب ممدوخ یارب یلو همنامام لا _م
! مدرکن فداصت مه حاال ات ... دیشابن نارگن ! متعرس قشاع

: دروآ ولج یلدنص ات ود نایم زا ار شرس ناراب

؟ یدرک توعد ارچ ور نم _

: دش ثیبخ لا هن ی هرهچ

! هناگرزب زا ششخب نوچ ... بخ _

: تفرگ شدوخ هب یا هرخسم ی هرهچ ناراب

! مدش تیراکشزرو الق خا ی هدنمرش ! هاه هاه هاه _

: مدرک همزمز

! ناراب _

: تفگ دوز و دمآ شدوخ هب

! نونمم تتوعد تباب تروص ره رد _

: دهدب صرح ار وا دمآ یمن شدب راگنا لا هن

تسود رگا متفگ هیناه هب طقف مدرکن تتوعد هک نم _
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! هرایب مه ور وت تشاد

: دز غیج ناراب

؟ ینک یمن ما هدایپ اجنیمه ارچ سپ هع _

: متفگ هنارگشنزرس

! اه هچب _

! دوب هتفر هسیر هدنخ زا هک یلا هن و

! اهدرک عورش شدوخ هیناه نیبب ! ره ره ره : ناراب

: درک کاپ شمشچ ی هشوگ زا کشا لا هن

! هناف ردقنا ارچ هرتخد نیا ایادخ _

: مدینش مه نم یتح ار ناراب ی هچورق نادند یادص

! هتا هفایق ناف _

: منک لر تنک ار ما هدنخ متسناوتن

؟! ناراب ! افطل اه هچب _

: دز هنیس هب ار شیاه تسد ناراب

! هراذن مرس هب رس وگب شهب _
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: تفگ رت یدج یمک و درک روج و عمج ار شا هدنخ لا هن

ام نیب شنت همه نیا ممهف یمن ! منک یم یخوش مراد _
مه وت اب ما یکوا هیناه اب هک روجنومه متساوخ ! هیچ

! نیمه . مشاب

: داد باوج للعت اب و دش مرن ناراب

یمیمص دایز طقف ! میرادن یشنت هک ام ! بخ یلیخ _
! میدوبن

یب و کاپ ، هانگ یب کدوک کی ی هزادنا اقیقد ناراب حور
! درک یم درف هب رصحنم و یندوتس ار وا نیا و دوب هنیک

قرب و قرز رپ و للجم ناروتسر کی لا هن متشاد راظتنا
! دشن روطنیا اما دنک باختنا ار

151_ تراپ #

تشپ یور هک مرگ ییاضف اب روج و عمج ناروتسر کی
. تشاد رارق یمیدق و یتنس یا هناخ ماب
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: تفگ لا هن هب باطخ ناراب و میداد شرافس ار اهاذغ

؟ تس هیناه دلوت بش بشما یتسنود یم _

: درک مهاگن بجعتم لا هن

س دنچ . نوریب میدموا یبوخ بش هچ سپ لویا ؟ یدج _
؟ دش تلا

. تسیب _

. هشاب کرابم _

! منونمم _

کیرش ماش ی هنیزه رد ات میتساوخ ناراب و نم هچره
. میتسه وا نامهم تفگ و درکن لوبق لا هن میشاب

هک یثحب و شترسنک ات هتفرگ شماش زا . دوب یبوخ بش
نموه رکف هک رگا . داتفین قافتا لا هن و ناراب نایم رگید
روطنآ هدنناوخ یساسحا گنهآ نایم و درک یم میاهر
یمن بلج ار لا هن و ناراب هجوت و تسکش یمن مضغب

! دشیم مه رتهب ، مدرک

لا هن اب ناراب و نم یاه هناتسود عورش بوخ بش نیا و
تسود تیصخش رت ینورد یاه هی ال اب ییانشآ و

DONYAIE
M

AM
NOE



! دوب وا ینتشاد

*

هب مدرک شوماخ ار اه غارچ و بترم هک ار هفاک
. منک کچ مه ار اجنآ ات متشگرب هناخزپشآ

مهدب فآ اه هچب هب و لیطعت ار هفاک ادرف متشاد میمصت
! مدوب هتسخ . اهنآ مه مشاب هدرک یتحارتسا مدوخ مه ات

ییابیز مامت اب لا مش رفس راگنا و ! یمسج و یحور مه
! درب ار ما ژی رنا ی همه و درک مرت هتسخ شیاه

کیک زا یتمسق . مدرک زاب ار لا چخی یگنسرگ ساسحا اب
یقاب ، مدوب هتخپ ناراب شرافس هب مدوخ هک هیناه دلوت

. دوب هدنام

و مدروآ نوریب ار شا ینیس . دنام هریخ کیک هب مهاگن
. متشاذگ زیم یور

هک بوخ هچ و ! دوب شدلوت ، اهنت ی هدرسفا کرتخد
نشج شیارب ار شزور داز ات تشاد ار ناراب لقادح

! شدربب شدرگ هب هک ار لا هن و ! دریگب

. مدرب ورف کیک نورد ار لا گنچ
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. دوب هدش مک ، هفاک نیا زا شنتفر اب راگنا ییاهزیچ کی
! ییاه نامز دیاش ای ، ییاهزیچ کی

و دمآ یم هناخزپشآ هب هنایفخم هک ییاه بش دیاش
دای نم تسد موادم یاشامت زا هک ار ییاه یکاروخ

. درک یم ناحتما ، دوب هتفرگ

نیشام ای مامح زا تساوخ یم هک ییاه تقو دیاش
یم ضوع گنر ردقنآ شلبق و دنک هدافتسا ییوش سابل

دراد دصق هک راگنا تخیر یم قرع تلا جخ زا و درک
! دهدب ماجنا یا هنامرش یب لمع

رذع و میاه کمک رطاخب اه ندرک رکشت مادم نآ دیاش
! شندش محازم رطاخب شیاه نتساوخ

ار هفاک نیا راگنا هک ، تیئوس رانک قاتا اهنت هن شنتفر اب
تلا ح نیرتادص و رس یب رد رگا یتح ! دوب هدرک یلا خ

! درک یم یگدنز اجنیا نکمم

ینیس رد تنوشخ اب ار لا گنچ و مدرک همزمز یچن
. متخادنا

یضیرم و لزغ نتفر رکف هکنیا یاج هب طیارش نیا وت "
یشاب تا یگدنز یوت قیقع نودرگرس حور و شواچ
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"! لکسا ... ینک یم رکف هیناه هب یتسشن
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*

ماش کی یارب ات تساوخ نم زا و دز گنز شواچ
. منک ناش یهارمه ! یگداوناخ

هک دوب یزیچ نیرخآ ترامع هب نتفر هک دوب فافش ال ماک
هن نونکا . تشاد قرف طیارش نونکا اما متساوخ یم

! دوب تخس شواچ هب نتفگ

ملیف ، مدناوخ باتک . مداد مل تیئوس رد ار زور مامت
دنچره و مداد صاصتخا مدوخ هب ار یتاعاس و مدید

. مدنار نوریب منهذ زا ار رگید یاه مدآ ی همه اما ، تخس
! متشاد جایتحا یرواکیر نیا هب

هار و مدش هدامآ یلیم یب اب ، تفر یکیرات هب ور هک اوه
. مداتفا
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هک منک اقلا و مهدب تبثم ژی رنا مدوخ هب متشاد یعس
رسدرد هنافساتم اما تفر دهاوخ شیپ بوخ زیچ همه

! تشگ یم نم ی هقی لا بند هب هشیمه ناکم نیا یلا وح

یلنام ، مدرک کراپ غاب هچوک رد ار نیشام هک یضحم هب
کی هکیلا ح رد ، یبوخ نادنچ هن تیعضو اب هک مدید ار
یاهوم ندناشوپ رد شلا ش و تشاد نت هب یگناخ زیموش
نیلوا رد و دیرپ نوریب ترامع زا ، دوب قفومان هتفشآ زاب

! دش نم هجوتم اه مشچ شخرچ

: تسشن ولج یلدنص یور و دیود نیشام تمس هب

! ایک ورب _

: مدرک مخا

؟ هربخ هچ _

: تفگ هچاپتسد

! دموا یاو . مدیم حیضوت تهب ورب طقف _

ار برد و دیشک نوریب زا ار نیشام ی هریگتسد یتسد
! نیمرآ تسد ... درک زاب

! نییاپ ایب _
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" دش عورش " متفگ لد رد و مدیشک یفوپ

؟ اه یدب شیرارف اجنیا یایب هک هدرک ربخ ور وت _

: دیشک ندرگ نیشام رد و دش مخ و

؟ مناخ .... هرآ _

ناهد . مدرکن بجعت داد تبسن یلنام هب هک یتشز ظفل زا
. تشادن تسب و تفچ رشب نیا

: متفگ و مدش هدایپ

دیرپ اجنیا مدیسر هک نیمه . هیچ ناتساد منود یمن نم _
! نوتدوخ شیپ دیربب ور نوتاهاوعد . ورب تفگ نیشام وت

: دز گنچ ار ما هقی هتسجرب یگر و هدیرداو ینامشچ اب

! یضوع ییاوعد لماع اج همه و هشیمه تدوخ وت هخآ _

رد و مدیشک نییاپ ما هقی زا ار شیاه هجنپ تنوشخ اب
: مدش مخ شتروص

! تراک در ورب . مرادن ور تا هلصوح و لا ح ال صا نیمرآ _

: درک یم سامتلا یلنام
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! شمدید یقافتا . ادخ ور وت نیمرآ _

: درکن انتعا وا هب اما نیمرآ

! مدرک تادیپ هزات ؟ مراک در مرب _

! دیبوک ما ینیب یور و درب بقع ار شرس یلطعم یب و

یلنام غیج یادص و دیچیپ ما همجمج و تروص رد درد
! دشکب توس مشوگ دش ثعاب

یور شا تشم و درک هدافتسا ما یگنم و جیگ زا نیمرآ
. تسشن ما هنوگ

؟ هرآ ینک یم سوم سوم نم نز لا بند : نیمرآ

مناما درد هک یدوجو اب ! دمآ شوج هب منوخ نایم مشخ
تشم ، دید یمن ار ییاج تسرد منامشچ و دوب هدیرب ار
ار شباوج مرگید تسد اب و مدرک راهم ار شا یدعب

! مداد تخس یلیخ

153_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



باال یریگرد و متسشن شا هنیس یور . دروخ نیمز
! تفرگ

تشپ زا باهش . درک ربخ ار یقاب یک یلنام مدیمهفن
. دیشک مبقع تردق اب و هدرک لفق ار میاهوزاب

نیمز یور نینوخ یتروص اب هک یطیارش رد یتح نیمرآ
یب شیاه فرح شین زا ارم تساوخ یمن مه دوب هداتفا

: دراذگب بیصن

راب هی هک هیسک لا بند زونه تمشچ رگا یتخبدب یلیخ _
! هدز تا سپ

و دمآ باهش کمک هب مه دارآ هک متشادرب زیخ شفرط هب
. دش معنام

: دز داد شواچ

! نیمرآ دنبب ور تنهد _

! دوب هدز باال میور نآ ! متشادن هظح مال لا ح رگید

: متفگ یلنام هب ور زیمآریقحت یا هدنخ اب

؟ اه ؟ مناخ رتخد یدرکن فیرعت ور شا هیقب سپ ارچ _
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سامتلا هب یداتفا و یدش نومیشپ گس لثم یتفگن ارچ
رگا یتفگ نم هب یدز گنز تیدزمان بش یتفگن ارچ ؟

؟ هزرل یم ملد و تسد یایب

: مدیشک داد و مدز سپ هنایشحو ار باهش و دارآ

وت زج نوچ ینامز هی ، مدوب قمحا ، مدوب هچب نم اباب _
یطلغ هی تشاد مرب االت یخ دوبن مرب و رود یرتخد
تقوچیه هگید تسین رارق ! دش مومت ! مدرک طلغ ! مدرک

؟ دیرادرب نم رس زا تسد

: دز غیج هیرگ اب یلنام و نیگنس یتوکس ! دش توکس

! نوتا همه هب تنعل _

. تفر ترامع هب ناود ناود و

**

: تفر اوه ما هلا ن هک داد راشف ما هنوگ یور ار خی باهش

! یآ _

؟ هدنگ درم هتچ _

یم مهاگن هریخ هریخ و هداتسیا شرس تشپ شواچ
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: درک

؟ یتشاد تسود ور یلنام وت _

: متشاذگ ما یناشیپ یور تسد

! ادخ ای _

: تفگ باهش

! دینکن شا هدنگ هدوب چام هی شا همه اباب _

: مدیبوک شنار هب دگل اب ینابصع

! وش هفخ _

: تفگ شواچ هب باطخ یکحضم ی هرهچ اب

؟ هنک یم راتفر یروطچ شرت گرزب ردارب اب ینیب یم _

: داد همادا نم هب ور و

! دَرم ایب تدوخ هب _

: مدرشف اه تسد نایم ار مکاندرد رس هلصوح یب

ادخ هب ! هشیم لا جنج اجنیا مایم راب ره نم ینیب یم _
! مراذیم ترامع نیا وت ور ماپ همرخآ هعفد
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: تفگ هدش لر تنک ی هدنخ اب باهش

خرهاش زورید ! هشیم لا جنج مه یایمن یتقو یتح _
تساوخ ور ال یو دیلک هاگداد هساو لا مش تفریم تشاد

! دوب یلا خ تاج ! چن چن چن ! وت مان هب هدز تفگ اباب و
! تشذگ شوخ ردقچ

هلصاف بال و دوب رت گنر رپ منهذ نایم هاگداد ی ژه او
. دش یعادت میارب هیناه تروص

؟ دیر یمن امش سپ ؟ هاگداد _

: داد باوج و دیشک یهآ شواچ

هاگداد لبق ات متفا یم هار باهش اب دوز حبص ادرف منم _
. میسریم

. دمآ لخاد مناخ اروبص و دروخ رد هب یا هبرض

: دیسر نم هب و درک روبع باهش و شواچ یور زا شهاگن

؟ هاگنومرد میرب تسین مز _ال

. تسین یدج لکشم . هن هگیم : باهش

! ماش دیایب ... سپ هبوخ _
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خرهاش هک نیمه هتبلا . مدوب بذعم تدش هب هرفس رس
! دشیم بوسحم یگرزب فطل شدوخ تشادن روضح اجنآ

. درک یم قز قز و تشاد درد ما هنوگ و ینیب

هدشن یلا خ ظیغ زا زونه نیگنس یراک کتک نآ دوجو اب
ییاج رگید اه مدآ نیا و تشاد یدح مه نم ربص ! مدوب

! دندوب هتشاذگن یقاب تاعارم یارب

: دیسرپ درک یم مهاگن یکریز ریز هکیلا ح رد خرهام

؟ یتخادنا یم سکع تا ینیب زا یتفر یم دوبن رتهب _

: متفرگ یزاب هب ار ینارفعز یولپ قشاق اب

. تسین یلکشم ! هتسکشن _

: تفگ و دیشک شبل رود لا متسد شواچ

دیاب . هدرک رت زارد شمیلگ زا ور شاپ هگید نیمرآ نیا _
! مشکب ور ششوگ
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: دز بل هنینامط اب مناخ اروبص

نیمرآ اب شلد یلنام . دوب هابتشا ات ود نیا یدزمان _
ور نوا هنوت یمن و هیبصع و یشوج مدآ منیمرآ . تسین

. هنک قاتشم مک هی

یم مامت نم روضح رد لقادح ار ثحب نیا شاک هآ
. دندرک

: دیرپ تاملا کم نایم دوز و دوب شساوح باهش

دیراین نویم لچ و لخ ات ود نیا زا فرح هگید بخ _
. میروخب ور نومماش دیراذب

و دوب هدش دنب یلدنص یور روز هب هک ناهام یور مهاگن
. درک ثکم یمک داد یم شدروخ هب اذغ خرهام

: متفگ باهش شوگ ریز

؟ ارو نیا هرایمن ور زاین نیمث _

باال وربَا و دز لا گنچ رس ار غرم تشوگ زا یا هکت
: تخادنا

. هشابن خرهاش هک یطرش هب _
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؟ هبوخ شلا _ح

رتهب مک مک . شنرب یم مه یپارت . هبوخ یمسج رظن زا _
. هشیم

رتهب دوب رارق روطچ شا هداوناخ ندیشاپ مه زا دوجو اب
؟ دوش

ور همه روطچ شا یزاب نودان اب رخ ی هرسپ نیا نیبب _
رهاوخ نوا مه ، ور شدوخ مه ، ور ام مه ! درک راتفرگ

؟ شغارس دموا خرهاش یتسار ! ور شتخبدب

: مدرک همزمز دولآ مخا

دوبن مولعم مدوب هتفرگن ور شولج نم ! دموا هک هلب _
! دروا یم شرس یی بال هچ

؟ هئوت شیپ زونه ؟ تساهاجک _االن

. هدرک هراجا هنوخ ... هن _

؟ اجک _

. تس هفاک یکیدزن نومه _

؟ تشاد لوپ _
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. مدرک شهاگن

؟ دوب یعیبط هیناه دروم رد باهش یواکجنک نیا ایآ

: متفگ للعت اب

! درک روج _

: دیبوک متایسدح هب دییات رهم شا همزمز اب و دناخرچ ور

! دایب ما هیناه رس دموا هدوس رس هک یی بال راذن _

: داد همادا وا و مدرک توکس

و وت ی هطبار اب هدوس و نم ی هطبار منود یم هتبلا _
. هشاب شهب تساوح ... یلو هراد قرف هیناه

! تسه _

! دوب هدرک بارخ ار شلا ح هدوس یروآدای راگنا

: تفگ و داد ناکت یرس

؟ هاگشاب میرب میدروخ ور ماش . هبوخ _

: مداد باوج شواچ هاگن ریز

. میرب _
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؟ یزاب یریمن _

ار میاه کمدرم و مدروآرد نارود هب ار الس یگ تایوتحم
: مدناخرچ هاگشاب رد باهش یصوصخ قاتا نایم

. تسین شا سح _

155_ تراپ #

! اه هنوم یمن نیا متفگ ! دش ینتفر مه لزغ سپ ... بخ _

! هنومب دوبن مه رارق _

رامخ ، دوب داد هیکت مرچ لبم یتشپ هب هک یرس نآ اب
: درک مهاگن

؟ یتحاران _

نییاپ سپس و مدناخرچ ناهد رد ار گنر یی طال عیام
. مدیرخ ناج هب ار میولگ شزوس و DONYAIEمداتسرف
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! هشاب یعیبط منک رکف _

: دز کمشچ

. منک یم دنب ور تتسد !bro هرذگب تخس تهب مراذیمن _

رتخد هلصوح و لا ح تدم هی ات یلو تفطل زا یسرم _
! مرادن رتخم

: دز ههقهق

زا یخرب هب هشیمن لیلد یرادن هلصوح و لا ح تدوخ _
! ینک ملظ تاضعا

! دوب تسم ال ماک

: مدیپاق ار شکیپ

! روخن هگید هسب _

: دیشک یشیامن یهآ

هب هاگن هی ؟ منک راکیچ مروخن ! منک یمن زودروا سرتن _
! زادنب نومدوخ

یم مشخ ار شیاج و تفر یم شبل یور زا دنخبل
: تفرگ
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نوملا ح نومرفن دنچ ؟ میتخبشوخ اعقاو ام زا رفن دنچ _
ردقچ ؟ میتسه یضار نومیگدنز زا نومرفن دنچ ؟ هبوخ

االن ات هدز مرک هداوناخ نیا ؟ مینک یزاب ملیف دیاب هگید
نیا هگید هرب هک منوا . دوب هدنوم اپرس شواچ اب طقف

ور شکرادم هشیمن یضار یتح ! هزرا یمن رازود یگدنز
! هشب ادیپ یتاجن هار هی دیاش رونوا میتسرفب

سپ . مدرک شیاشامت مکانزوس و هتخورفارب نامشچ اب
! نم هک دیشیدنا یم یلئاسم نامه هب مه باهش

یچوپ و یدیماان ساسحا االن ی هزادنا تقوچیه _
یم هزات مدیم شتسد زا مراد هک االن راگنا ! متشادن
تحار نوملا یخ ردقچ . دوب بوخ شندوب ردقچ ممهف
نوا ، تسه نوماباب هشب یچره ، هرادن بیع هک ... دوب
راگنا ، منک یم رکف شندوبن هب یتقو ! هنک یم شتسرد

! منیمز نیا یور مدا نیرت اهنت

یب اما مداد ورف باهش کیپ ی هدنام هت اب ار مضغب
! درب نیب زا ار مرود ی هتسوپ لکلا . دوب هدیاف

: دناشوپ مهاگن تیفافش یور یا هدرپ کشا

و همع ، ینت ردارب رهاوخ ، یراد ور تردام لقادح وت _
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ینوخ نمشد مشچ هب هک ییاه هداز ومع و هداز همع
؟ یچ نم ! ننک یمن تهاگن

و مدیشک باال ار مرس ما هقی ندش هدیشک اب ناهگان
: دیرغ ضبقنم یکف اب هک مدرک شهاگن

یم درخ ور تاه نودند ، ینزب یرز نیچمه هگید راب هی _
و مغ وت اب ، مدنورذگ تقو وت اب هک یردقنوا نم ! منک
مودک اب ، مدرک هیرگ و مدیدنخ وت اب ، مدش کیرش ومیداش
ور نوشمودک ؟ مدوب یرب یم مسا هک ییانیا زا یکی
وت زا رتشیب نوشمودک ور ؟ مراد لوبق وت فصن یتح

؟ متشاد تسود وت زا رتشیب ور نوشمودک ؟ مدرک باسح
؟ یرادن فاصنا ؟ یگب و نیا هشیم تور یروطچ ال صا

مدرک کاپ ار میاه کشا . مداد راشف مه یور ار میاه بل
: متفگ رادشخ و

! دیشخبب _

: دیبوک مندرگ تشپ مارآ یلیخ هن یا هبرض

! ترس رب کاخ _

: دیشک شدوخ تمس ارم و داد راشف اجنامه ار شتسد و
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! رخ هرک _
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لیلد نیمه هب مه ار یدیلوت و دوب یمسر لیطعت هبنشود
یشان درد رمک و درد لد دوجو اب نم سپ . دندرک لیطعت

زا هک متفرگ میمصت ، دعاسمان یحور لا ح و ما هناهام زا
و رکف و هناخ رد نتسشن اهنت زا . مورب هفاک هب حبص

. دوب رتهب یلیخ لا یخ

نارگن ...و دیسر یمن رظن هب لا حرس دایز شرایک زورما
! دوب شا هنوگ یدوبک رت هدننک

شرامخ و خرس نامشچ و تشاد هجیگرس و درد رس
ی هرهلد و مهدب تسد زا ار مزکرمت مه نم دشیم ثعاب

. مشاب هتشاد ار شعاضوا

: تفگ مشوگ ریز تنطیش اب ناراب

! هدوب همانرب ششاداد اب بشید اال متحا _
DONYAIE

M
AM

NOE



: مدیسرپ واکجنک

؟ همانرب _

درایلیب هاگشاب هی ؟ یسانش یم هک ور باهش ششاداد _
هیبش ییاروج هی ! هدرایلیب شمسا طقف هک هراد

. اجنوا هرب یم یهاگ دنچ زا ره ور شرایک ! هئونیزاک

: مدرک همزمز مارآ و متخادنا باال ییوربَا

! اهآ _

: تفگ شرایک هب باطخ ایدرب

ور اهراک ام . یتسین هار هب ور دایز شرایک باال ورب وت _
. مینک یم سیر و تسار

: داد باوج یجیگ اب و دیلا م ار شا یناشیپ شرایک

. دیشیم تیذا . زورما هغولش _

: داد شلوه یمک و تشاذگ شا هناش تشپ تسد ایدرب

تقوره نک تحارتسا ورب . میشیمن تیذا شاداد هن _
. نییاپ ایب یدش رتهب

: دمآ هاتوک و دناخرچ ام نایم ار شهاگن شرایک
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مرادیب . مباوخب تعاس هی زا رتشیب دیراذن . بخ یلیخ _
. دینک

: تفگ و دز یکمشچ ام هب ور ایدرب

. تحار تلا یخ هشاب _

ماحدزا لیلد هب ام نیح نیا رد و دوب هتشذگ یتعاس مین
! میتشادن مه ندناراخ رس تقو یتح یرتشم

: دز ادص یگف کال اب ایدرب راک طساوا

؟ ناراب _

: مداد باوج

. هریگ یم شرافس هراد _

هنوخزپشآ ؟ یرایب باال یریم . هدش مومت هت ال کش نیا _
هنرگو هفیثک ملا ب و تسد . هشیم ادیپ هشیمه شرایک

. متفر یم مدوخ

: مدرک رت ار مبل و متخادنا هاگن شا یریمخ یاه تسد هب

؟ تقو هی هشن رادیب _

باال تسه تنیباک هی . تسین هراچ ورب ادص و رس یب _
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. هراذیم اجنوا . زاگ تسار تمس

: متفگ

. هشاب _

. متفر باال ار اه هلپ ددرم و

ایوگ اما موش شتیئوس دراو ربخ یب روطنیا دوبن تسرد
باوخ زا و منزب رد مدیسرت یم . متشادن یرگید هار

. منک شرادیب

و مداد نییاپ نکمم لکش نیرت مارآ هب ار هریگتسد سپ
. مدش دراو

ولهپ هب هنهرب ی هنت باال اب ... شمدید ، متشذگ هک ورهار زا
تارطق و ندیشک سفن زرط زا . دوب هداتفا تخت یور

! دنیب یمن یبوخ باوخ دوب صخشم شتسوپ یور قرع

لا ح نیا رد دمآ یمن ملد . مداتسیا شیاشامت هب یمک
امتح مدرک یم شرادیب مه رگا ... اما مورب و منک شیاهر

! دشیم تحاران نم ی هزاجا یب دورو زا

تسد الت کش . متفر هناخزپشآ هب و متشذگ یتخس هب
. داد سردآ ایدرب هک دوب ییاجنامه شرایک زاس
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فیفخ یادص ناهگان هک متفر یم هجنپ کون یور متشاد
! دش لش میاپ و تسد و مدینش ار شا هلا ن

راجنلک مدوخ اب . متشگرب شرس باالی تحاران یبلق اب
! دیشک یم باذع تشاد . منک هچ هک متفر یم

همزمز ار شمان یمارآ هب و مدش مخ . مدز ایرد هب ار لد
: مدرک

. شرایک اقآ _

: مدز شیادص رتدنلب . دیزرل شکلپ یمک

! شرایک اقآ _

. متفر بقع و مدیسرت هک دش زاب یناهگان ردقنآ شنامشچ

: تسشن و دش زیخ مین باتش اب . دز یم سفن سفن

؟ ینک یم راکیچ اجنیا _

اجنیا زا مایب نتفگ ایدرب اقآ ، دوب هدش مومت الت کش _
. مرادرب

.... اب درک طلغ ایدرب _

: دروخ ورف مشخ اب هارمه ار شا " وت "
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ور رتخد هی دیابن همهف یمن ؟ دایب شدوخ تسنوت یمن _
؟ اهنت رسپ قاتا هتسرفب

: متخادنا نییاپ ار مرس

. نتشاد هلجع دوب دنب نوشتسد . ماوخ یم ترذعم _
! دیشخبب

: تفگ و درک مهاگن رگ شهوکن روطنامه یتاظحل

. نییاپ ورب _

: مداد راشف الت کش ی هشیش رود ار مناتشگنا

. دیشخبب مزاب _

. مدش جراخ تیئوس زا دنت ییاه ماگ اب و مدیخرچ و

. دوب هتسشن میولگ رد یروآ ناقفخ ضغب

: مدرک اوجن مدوخ شیپ و مدز متروص هب یمارآ ی هبرض

! تسین شتقو االن . هنوخ ربب ور تاهرز رز _
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: دیسرپ دید مناتسد نایم الت کش اب هک ارم ایدرب

؟ ردقنا یدرک رید ارچ _

نوتدوخ ارچ هک ندوب تحاران ما یلک و ندش رادیب _
روجدب ... بخ یلو دوب دنب نوتتسد متفگ نوشهب ! دیتفرن

! نراکش

: تفگ یلا یخیب اب

ادص االن نوبنجب تسد . متشادن هراچ هرادن بیع _
! دایم رد یرتشم

درک چپ چپ ایدرب شوگ ریز یمک دمآ نییاپ شرایک یتقو
. داتسیا راک رس دولآ مخا و تخس یا هرهچ اب سپس و

. موشن شکیدزن دایز ناکم اال یتح مدرک یم یعس

نآ زا . دنتفر یمن شتمس مه ناراب و ایدرب هک ، نم اهنت هن
! دوب شرایک یاهزور

تخپتسد زا نامرفن راهچ ره یارب ناراب راهن یارب
یندشن رارکت شمعط هک یزبس همرق . دوب هدروآ شردام
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! دوب

تشاذگ یم شناهد یکلوه لوه ار رخآ قشاق هک ینیح
: تفگ

ترذعم ضرع اب . مسرب مزورما یسرد همانرب هب مرب نم _
! مراذیم تاهنت تخس تاظحل نیا وت هک دیشخبب . شرایک

: تفگ ایدرب هب باطخ و داد ناکت رس ناراب هب ور شرایک

؟ هرا رتکد یربب زورما ور تنامام دوب رارق ماوت _

: درک کیدزن شیاه بل هب ار رتسلد یطوق ایدرب

. هگید زور هی هساو مزادنا یم یلو هرآ _

؟ ارچ _

! هغولش ردقچ هگم ینیب یمن _

: داد همادا شیاذغ اب یزاب هب شرایک

. دیسرب نوتاهراک هب دیرب امش . تسه هیناه _

... اما : ایدرب

! تسین تنامام زا رت بجاو یچیه ایدرب ورب _
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رس نتفریذپ ی هناشن هب سپس و درک ثکم یمک ایدرب
نیا رد شرایک اب دوب رارق هکنیا زا چیه نم ...و داد ناکت
هلعش مدیسرت یم ! مدوبن لا حشوخ موش اهنت هناخزپشآ

ارم ناماد تخوس یم شنامشچ رد زورما هک یشتآ یاه
! دریگب مه

شیپ نونک ات هک یتلا ح نیرت بذعم اب ، دنتفر هک اهنآ
. مداتسیا شتسد کمک ، متشاد شرایک

یم تکرح دنت دنت شناتسد طقف ! دز یمن یفرح چیه
اب ردقنآ مه نم و درک یم هدامآ ار تاشرافس و درک
میارب رمک و اپ رگید هک مدوب هدمآ و هتفر تلبت و ینیس

! دنامن

، دوب هتخیر شرس یور هک یراک همه نآ دوجو اب شرایک
: دش نم عاضوا هجوتم

؟ تسین بوخ تلا _ح

: مدرک راکنا

! مبوخ ... هن هن _

! هگیمن ور نیا هک تور و گنر _
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. ما هتسخ مک هی طقف تسین یچیه _

! هشارخآ . ور هفاک مدنب یم هگید تعاس کی ات _

: مداد ناکت رس

. تسین یلکشم هلب _

هتشذگ یمک و دعب یتعاس ، دوب هتفگ هک روطنامه شرایک
یزیچ هب رگید هک مه نم . درک لیطعت ار هفاک ، هدزای زا

و متشادرب ار مفیک ، مدرک یمن رکف باوخ و هناخ زج
: متفگ

؟ نم اب تسین یرما _

رخآ ی هظحل راگنا اما دیوگب یزیچ دما و درک مهاگن
: دش نامیشپ

! یشابن هتسخ هن _
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. شوخ نوتبش . روطنیمه مه امش _
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. ریخب تبش _

! دوش ریخب دوبن رارق اما ین ال وط بش نآ

لودج ی هبل زا و هتشاذگ نوریب هفاک زا هک ار میاپ
. دش مکیدزن نیشنرس ود اب یروتوم ، متشذگ

اب و مدرک ساسحا ار مفیک ندش هدروخ گنچ
یراشف رپ زاگ روتوم . شمدیبسچ یتسد ود ، یگچاپتسد

. مداتفا نیمز . مدش ترپ ولج هب شلا بند هب نم و داد
و دش هدیبوک لودج ی هشوگ هب ما هقیقش زا رت باال یمک

. دیزخ نوریب ما هرجنح زا یناج مک غیج

رترود و رود و درب یم شتایوتحم اب ار مفیک روتوم
زین مه ار مناتشگنا نداد ناکت یان رگید نم و دشیم

! متشادن

و هریت ثعاب هجیگرس و درد . دش غولش مرب و رود یمک
زا یتسرد کرد یتاظحل یارب . دوب هدش مدید ندش رات

و اه " مناخ یبوخ " و همهمه نایم هک ات متشادن مفارطا
هدیچیپ مرمک رود یمرگ تسد ، اهدزد رب نیرفن و نعل

. درک مدنلب و دش
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ثعاب مه هظحل نیا رد یتح شندید . مدرک شهاگن
! دشیم ملد نایم یوق یرون ندیشخرد

: تفگ مشوگ ریز هدنهد شمارآ ییادص اب

! سرتن . تسین یچیه _

کشا و دیزرل ضغب زا مبل . متفرگن شتروص زا ار مهاگن
: تسشن متروص یور

! مفیک ... شرایک اقآ _

دنلب ینوت یم . ناتسرامیب تمربب دیاب ! هرادن بیع _
؟ یشب

اما ! متشادن ندب رد یناوختسا و تشوگ رگید هک راگنا
. مناوت یم هک مداد ناکت رس

شدوخ هب ار ما هیکت و درکن ادج مرمک رود زا ار شتسد
. داد

رد اما تفر یم یشوماخ هب ور مزغم . متشاد هجیگرس
مفیک رد ییاهزیچ هچ هک مدرک یم رکف لا ح نامه

. متشاد
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ناموترازه لهچ یس ، تیمها یب ترپ و ترخ یرس کی
! ملیابوم ! ملیابوم هآ و... رباع تراک ، لوپ

: مداتفا هیرگ هب دنلب یادص اب

! هنزب گنز مهب هنوت یمن نموه هگید ! دُرب ور ملیابوم _

تشاد یتقو و هدناشن شنیشام یلدنص یور ارم شرایک
مرس ندناخرچ و ما هناچ نتفرگ اب تسب یم ار مدنبرمک

: تفگ شدوخ تمس

هب یریم . میرخ یم لیابوم هرابود . تسین مهم انیا _
شوگ ! هتیتم سال هلئسم االن . یدیم ور تا هرامش نموه

؟ ینک یم

نازوس یاه هلعش زا رگید . مدنام هریخ شنامشچ هب
. دوب تبقارم و طلست زا رپ شهاگن . دوبن یربخ

زا لبق و هاگترپ ی هبل ار کشا هرطق ، شتسش تشگنا اب
: درک راکش طوقس

. نکن هیرگ هگید . سیه _

یولج ، دوب هک یتمحز ره هب و مدرک تشم ار مناتشگنا
. متفرگ ار اه کشا یقاب
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! هشاب _

هب باطخ ردپ کی لثم و دز یا هدنهد یرادلد دنخبل
: تفگ شرتخد

! نیرفآ _
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: دیسرپ داتفا هار و تفرگ اج هک نامرف تشپ

؟ یرادن ینیبود و عوهت ، هجیگرس ؟ هروطچ تلا ح _االن

: مدز ین ال وط یکلپ

! هریم جیگ مرس طقف _

هیخب منک یمن رکف ال صا هفیفخ یلیخ مه تا یزیرنوخ _
؟ هدیدن بیسآ تا هگید یاج . داوخب

نیمز نآ اب هک یتمسق نامه ، مندب تسار تمس ! ارچ
! دوب درد همه ، مدروخ
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! هن _

: درک مفرط یهاتوک هاگن

؟ نئمطم _

. هیگتفوک لثم . مراد درد ندب ... مک هی طقف _

: تفگ یشخب نانیمطا نحل اب

. شابن نارگن . تسین یزیچ _

رتشیب زین مدرد ، مدرک یم رکف ملیابوم هب رتشیب هچ ره
، مدید ار مشوگ تشپ ینارگ همه نیا اب رگید ! دشیم

! منیب یم مه لیابوم

و دنتخادنا سکع مندب یتح و مرس زا ناتسرامیب رد
مه شرایک هک روطنامه و دوبن یلکشم . دنتفرگ یتیس
ی هجیگرس اما تشادن هیخب هب زاین یتح مرس تفگ
دشیم هفاضا نآ هب هتفر هتفر هک یعوهت تلا ح و دیدش

! درک یم متیذا

رگا تفگ یم رتکد . مدمآ اپ یور یمک نکسم و مرس اب
تروص رد ات دوب دهاوخ رتهب دشاب مبقارم یسک ار بش

. مدناسرب ناتسرامیب هب اعیرس ، ملا ح ندروخ مهب
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هلصاف یمک اب . میدش جراخ ناتسرامیب زا شرایک هارمه
. مروخن نیمز هک دوب شساوح و دما یم مرس تشپ زا

: دیسرپ و درک زاب میارب ار نیشام رد

؟ ینک تیاکش یاوخ یم _

: مداد باوج لا ح یب

ور گنف و گند و مایب و مرب و منک جرخ لوپ یلک ! هن _
یمن ! مسر یمن ییاج هب مشرخآ منئمطم . مرخب نوج هب

! هزرا

نوا زا تهب مدیم . مراد هدافتسا بال لیابوم هی نم _
. یرخب ور شرتهب هی ادعب ات ال عف نک هدافتسا

و هاگنزب رس هشیمه هک تسیچ شتمکح . مدرک شهاگن
؟! تسه ، دشاب دیاب هک ییاه تقو نامه

هک دوب شدوخ یسناشدب و نم یسناش شوخ زا هتبلا
! دشیم راوه شرس میاه یراتفرگ هشیمه

! منونمم _

؟ هنومب تشیپ تسین یسک هک بش _
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؟ تسناد یم یتقو دیسرپ یم ارچ

نشور قربریت یجنران یاهرون اب هک ینابایخ و وربور هب
: مدش هریخ دوب

. دایمن شیپ یلکشم یلو ، هن _

؟ دایمن شیپ یلکشم ینئمطم اجک زا _

! هک مرس هتسکشن هخآ _

. نشاب تبقارم هرتهب تفگ رتکد یلو _

: متخادنا باال هناش

! مرادن هراچ تسین یسک یتقو بخ _

: تخوس شلد راگنا و درک یللعت

. باوخب هفاک بشما _

... یم شرایک اقآ تسین یزیچ _

یمن بیع یراک مکحم زا راک . تفگ یچ رتکد هک یدید _
. هنک

! دوب هدش وا ریگ نابیرگ میاهرسدرد مهزاب
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. مشب محازم ماوخ یمن _

: داد باوج هاتوک

! یتسین _

. میتفر هفاک هب میقتسم ناتسرامیب زا

دوب نم هاگهانپ شیپ زور دنچ نیمه ات هک یقاتا هب
مدرک هراشا
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: متفگ و

. هگید مباوخب اجنیمه _

هنوخ تمدرب یم نومه هک یباوخب اجنیا دوب رارق _
دوز دش دب تلا ح هدرکن ییادخ رگا ماوخ یم . تدوخ

. ممهفب

تخس ؟ مباوخب فقس کی ریز و تیئوس رد وا اب ! هوا
! دش
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نیا یراچان رس زا هک داد یم ناشن ال ماک شا هرهچ
! هداد ار داهنشیپ

: تفگ و درک زاب ار تیئوس رد

. وت ورب _

. مدش دراو و متشذگ شرانک زا هداتفا نییاپ رس اب

. باوخب تخت یور وت . مباوخ یم هپاناک یور نم _

: مداد ناکت نیفرط هب رس

. مرت تحار هپاناک ور نم هن هن _

؟ ینک یم فراعت ارچ _

. متحار یروجنیا دینک رواب مرادن فراعت _

: داتسرف نوریب ار شسفن

. بخ یلیخ _

: تخادنا هپاناک یور ییوتپ و شلا ب و

. نک مادص دوبن بوخ تلا ح ای یتشاد راک . مرادیب ال عف _

. نونمم هلب _
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هپاناک یور مه نم و تفر تخت فرط هب و دش رود
ساسحا ... اما مدوبن بذعم ناونع چیه هب . متسشن

. مدش شتولخ محازم هکنیا زا متشادن مه یبوخ

لوغشم باوخ غارچ رون رد و تفرگ شتسد باتک هک وا
مدوخ یور ار وتپ و مدیشک زارد مه نم ، دش هعلا طم

. متخادنا

رد ار یفیفخ درد زونه اما دوب هتفر نیب زا معوهت لا ح
. مدرک یم ساسحا مرس

شهاگن یمشچ ریز . دوب هدرک نیگنس ار میاه کلپ نکسم
. مدرک یم

یم و دوب باتک فوطعم ال ماک شساوح هکنیا زا
مورب باوخ هب هک ینامز ات تحار لا یخ اب متسناوت

! مدوب لا حشوخ ، منک شیاشامت

**

یتقو و دادماب هس تعاس ! مدشن نامز رذگ هجوتم
مدید ار هیناه و مدرک دنلب رس داتفا شزوس هب منامشچ

. دوب هتفر ورف قیمع یباوخ رد هک
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تسد . متفر شرس باالی و متشاذگ رانک و متسب ار باتک
یور شیاهوم زا یا هکت . دوب شا هنوگ ریز شپچ

. درک یم تکرح یمک مدزاب و مد ره اب و هداتفا شتروص

خرس ات مدرک یسررب ار شمخز بسچ و مدش مخ یمک
. دشاب هتشادن یزیرنوخ زا ناشن و هدشن

شتیمولظم . مداتسیا فاص دش تحار ملا یخ یتقو
اصوصخم ! دوب هدیسر دوخ ی هجرد نیرخآ هب بشما

اب دناوت یمن رگید هک تفگ یم ینموه زا هیرگ اب یتقو
! دریگب سامت وا

یاضعا زیلا نآ هب هدارا یب ال ماک و مدز رمک هب ار مناتسد
ارم و دوب ابیز و صقن یب شتروص . متخادرپ شا هرهچ
شا ینیب سوق رطاخب ناراب هک تخادنا یم یتقو دای

! شابن تحاران " تفگ یم یخوش هب شردام و دز یم رغ
" رت هاتوک شلا بقا ، رت لگشوخ یچ ره رتخد

! دوب قح هیناه دروم رد شا فرح هک ادج
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هک وا و مدرک بترم شیور دوب هتفر رانک هک ار ییوتپ
. دش رادیب هلصاف بال دوب هدیباوخ رایشه ایوگ

: دیسرپ ناساره و درک هاگن نم هب زاب ال ماک ینامشچ اب

؟ هدش یچ _

: متفگ مارآ

. تور مدیشک یم وتپ متشاد . هدشن یزیچ _

: درک هاگن رب و رود هب یجیگ اب و دز کلپ

. نونمم ... اهآ _

؟ هبوخ هک تلا _ح

: تفگ و درک یثکم

. هلب _

! باوخب . سپ هبوخ _

باوج ریخات اب و دوب هدماین اج رس لماک شساوح زونه
: داد یم
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. هشاب _

یم او هدنخ هب ارم تشاد شتوهبم و هدرک فپ ی هفایق
. تشاد

ندناوخ باتک زا منامشچ . متشگرب مدوخ تخت تمس هب
. دمآ یمن مباوخ اما دوب هتسخ

دلوت یارب باهش هک دش یا یزاب لوسنک فوطعم مهاگن
یدرد ره یاود تشاد داقتعا و دوب هدیرخ ملبق لا س

یب هک حاال دیاش . مدوب هتفر شغارس تردن هب ! تس
! دوب شتقو هدز مرس هب یباوخ

عورش یارب ار اه میگ زا یکی و هدرک لصو ار هتسد
مزکرمت هیناه ندروخ ناکت مادم یادص اما مدرک باختنا

. دز یم مهرب ار

هک مدناخرچ شتمس هب ندرگ و مدرک فقوتم ار یزاب
: درک مهاگن لصاتسم و تسشن

! دیرپ مباوخ _

! دش نم ریصقت _

یمن مه امش ! مدوب هتفر یدب و کبس باوخ ...کال هن _
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. مدش یم رادیب نیدموا

! یزاب ایب یاوخ یم رگا . مدش باوخ یب منم _

؟! یزاب _

: متفگ و مدرک یلپ ار میگ

. هرتهب یراکیب زا هرآ _

. تسشن نیمز یور مرانک و دمآ شیپ ددرم

. منک یم هرفن ود ور یدعب رود ، هشب مومت رود نیا راذب _

: داد ناکت رس و دش هریخ نویزیولت هحفص هب تقد اب

. هشاب _

. دیسر نایاپ هب میگ دعب هقیقد مین

: تفگ نیح نامه وا و مدرک لصو هیناه یارب یا هتسد

! دیشاب رمیگ دموا یمن نوتهب _

. دنچیپن مهب ات مدرک بترم ار اه میس

یزاب هریمن مباوخ و مراکیب یروجنیا هک یهاگ ، متسین _
. منک یم
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: درک هاگن هتسد یاه همکد هب واکجنک

! متسین دلب _

: مداد حیضوت

منیا . یریم بقع ولج نیا اب . ینز یم هبرض ات ود نیا اب _
یعمج ساوح اب دیاب هراد کسیر یلو هینف هبرض لا م

. ینک هدافتسا شزا

: داد ناکت رس

! مدیمهف موهوا _

؟ یا هدامآ _

: تفگ ممصم و درشف مه یور بل

! هلب _

: مدروخ ورف ار ما هدنخ

؟ یاوخ یم ور رتکرک مودک ! میرب نزب _

: درک باختنا و دیخرچ یمک

! هندگرک هیبش هک ینیا _
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! مدنخن متسناوتن رگید

! یا ینافوط عورش هچ _

مه رد ار شیاه مخا و تخاب هیناث هد رد ار لوا رود
: دیشک

. هگید راب هی _

! رت تخس یمک راب نیا و تخاب مه ار مود راب

: درک همزمز شدوخ اب

! چن _

: تفگ رتدنلب و

. مرب یم هگید رابنیا _

! تخاب زین مه ار دعب یاهراب هک رابنیا اهنت هن و
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دوب دقتعم و داد یم همادا هنارصم و دمآ یمن هاتوک اما
DONYAIE

M
AM

NOE



. دش دهاوخ زوریپ هرخ باال هک

: متفگ دنخشین اب

! تس هدیاف یب ! رتخد لا یخیب _

: درک مهاگن تجامس اب

! منم هدنرب یرس نیا مدنب یم طرش ... هن _

؟ یچ رس _

. نیتفگ امش یچره _

دح نیا ات وا اب یزاب مدز یمن مه ار شا سدح یتح
! دشاب حرفم

هگن شنامشچ یور ار مذفان هاگن و مدرک رت ار مبل
. متشاد

ار شراظتنا یناطیش طورش و طرش یلک ، دوب لزغ رگا
! دیشک یم

لزغ یاج ار هیناه ، درک جک ریسم منهذ یا هظحل یارب
! درک ما هکوش و تشاذگ

امتح ، مدوب اهنت رگا و مدرک عمج ار مدوخ دوز یلیخ
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! متفرگ یم رظن رد مه یهیبنت

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

یتقو ات یتحارتسا یچیه هک زور ود یکی ، یتخاب رگا _
هک یزور نیلوا یلو . نوریب هرب تندب زا فداصت یگتفوک
و کیک همه ندرک هداما ، یدش رضاح راکرس یصخرم دعب

! هئوت اب اه ینیریش

؟! یچ _

! شمراپسب تهب منوت یم و یتفرگ دای لماک منود یم _

! شرایک اقآ مایمنرب شسپ زا _

: مداد یرتشیب تیدج منحل هب

ینتشاد تسود ال صا سفن هب دامتعا مک یاهرتخد _
! نتسین

: تفگ توکس یتخل زا سپ ...و دروخ اج

! اه هنوتدوخ ریصقت مدنورپ ور نوتاه یرتشم رگا _

: مدرک همزمز دیق ال

! منک یم یرکف هی ندیرپ رگا _
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: تفگ لماتم داد ولج ار شبل

! مینک عورش ! بخ یلیخ _

! دیرپ هتسد یور یلوگنچراهچ وا و دش عورش یزاب

حا طقف و مدش یم یزاب لا یخیب لک هب تساوخ یم ملد
یم اشامت ار وا تروص زکرمت زا رپ و راد هدنخ الت

هک ارچ مدادن ندش ترپ ی هزاجا مساوح هب اما ... مدرک
! متساوخ یم ار مطرش وا زا اعقاو

هک تشاد هنیمز نیا رد یهجوت لباق دادعتسا وا مرظن هب
و تبثم یلیخ زایتما کی هب لیدبت شیارب تسناوت یم

. دوشب از دمآرد

یخسار مزع راگنا و دوبن تحار شنداد تسکش راب نیا
! تشاد مدرک لوحم وا هب هک یتیلوئسم زا رارف یارب

مناتشگنا و مدوب هریخ یزاب ریوصت هب تخس هک ینیح
: مدز بل درشف یم ار اه همکد هفقو یب

! منم هدنرب نزن روز _

؟ دیزادنا یم هار یناور گنج _

: دش جک مبل ی هشوگ
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! یشن هکوش هک منک یم تا هدامآ مراد طقف هن _

هبرض مدیرخ ناج هب ار کسیر ، دش مهارف هک تصرف و
. مدرک شا ینف

. تخادنا نیمز ار هتسد هناروابان

: متفگ و مداد ما هدش کشخ رمک هب یتکرح

! هشاب مکرابم _

. منک مارا ار ما هنسرگ مکش یادص و رس ات متساخرب و

نم هکیلا ح رد دندش یم کیدزن حبص جنپ هب اه هبرقع
رس تشپ ار ما یگدنز یاه بش نیرت بیجع زا یکی

! مدوب هتشاذگ
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؟ هتا هنسرگ ماوت _

. تفگن یزیچ و درک مهاگن نازیوآ یاه بل اب DONYAIEطقف
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! هراد تخاب و درب یزاب هرخ باال ! نکن هیرگ _

هی ! مربن نم مه راب کی یزاب راب یس یوت هشیم هگم _
؟ دیدوب هدرکن یراک

: مدروآ نوریب لا چخی زا ار هجوگ و غرم مخت

وت هک مدرک راکیچ ! تسین مک هک مه تور هللا شام _
؟ یدرکن

: تفگ و درک یچن

! مرادن میگ وت یدادعتسا راگنا _

ات نزب بآ ور تتروص و تسد هی ورب وشاپ ! اقیقد هلب _
دناب هب بآ شاب بقارم . منک یم هدامآ ور تلما نم

. هروخن ترس

مه یوت شا هرهچ و داتسیا شا هتفر باوخ یاهاپ یور
: دش هدیشک

! نونمم هشاب _

هقلح تروص هب . متشادن ار هجوگ ندرک هدنر ی هلصوح
خرس هک یمک و مداد ناشرارق نوتیز نغور یور یا
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و کمن سپس مدناکش ناشیور مه اه غرم مخت ، دندش
. مدرک هفاضا لفلف

: متفگ و متشاذگ زیم یور ار هبات یهام ، دمآ هک هیناه

. رایب قشاق و یتسد شیپ ات ود _

. هلب _

و مدرک جراخ رفورکیام زا ار هدش مرگ کگنس یاه نان
. متسشن زیم تشپ

. نک عورش _

. هنکن درد امش تسد _

ینامیپ و رپ یاه همقل فراعت یب و میدوب هنسرگ ود ره
یلا خ تایوتحم زا ار اه باقشب دوز یلیخ و میتفرگ یم

. میدرک

... شرایک اقآ مگیم _

. درک یم یزاب نان هدرخ اب هک مدرک شهاگن

؟ هلب _

هچ اقیقد نموه هاگداد دیرادن الع طا ... امش انایحا _
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؟ هیزور

! زورید نیمه

؟ روطچ هن _

شردوپ و دش رتشیب نان هدرخ یور شناتشگنا راشف
: درک

هتفه نیا تفگ ... مهب دز گنز اه شیپ تقو دنچ _
. هشیم رازگرب شهاگداد

؟ دایمرب شارب تتسد زا یراک _

: تفرگ نادند هب ار شبل

! هن _

؟ هاگداد وت ینک تکرش یاوخ یم _

: درک رارکت رت مارآ

! هن _

؟ هشاب یک هنک یم یقرف هچ سپ _

. منودب متساوخ یم طقف _
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! ینک یم تیذا ور تدوخ طقف . وشن شریگیپ _

. داد ناکت رس و دیشک یهآ

مدمک نیریز یوشک زا و متشگرب اه فرظ نتسش زا دعب
ژ راش هارمه ار مقباس لیابوم تشاد ار یرابنا مکح هک

. مدروآ نوریب شر

: مدرک شنشور و متخادنا شرد مه تراک میس

. متخادنا شلخاد مه میس ! هملا _س

. هنکن درد امش تسد _

؟ یدلب هک ور لدم نیا اب ندرک راک _

: درک هاگن لیابوم هب قیقد

دموا متسد لوپ تقوره هللا شنا . هرادن یراک هرآ ... ممآ _
. مدیم نوتا سپ مدیرخ و

شنداد سپ رکف داوخ یمن مرادن شمز ال هگید نم _
. یشاب

: تفگ و تفرگ ما هدش زارد تسد زا ار لیابوم

. دیسر یم مداد هب عقوم هب هشیمه . منونمم _
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: متخادنا باال وربَا

! هنیا نم تقلخ زا ادخ فده اال متحا _

هاگن نامه زا و دیخرچ منامشچ نایم شیاه کمدرم
یلیخ اما ! تشاد ریسفت باتک کی هک داد ملیوحت ییاه

: تفگ و شا دیدزد دوز

! هراد تسود ور نم یلیخ ادخ اال متحا _
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و مداتسرف ایدرب یارب یکمایپ هک دوب شش دودح تعاس
ات منک یم زاب هد تعاس ار هفاک زورما مدرک شعلطم

. مشاب هداد تحارتسا یارب هیناه و مدوخ هب یتصرف

؟ یتسین ظفح ور یدیلوت هرامش _

! هن _

تساو هدش یچ مگب مرب هدب ور شسردآ سپ بخ _
. مریگب یصخرم
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؟ دیتسه یک ندیسرپ رگا _

. منک یم یفرعم تردارب ور مدوخ _

میارب ار تساررس و هاتوک سردآ شرس نداد ناکت اب
. دناوخ

. منک یم شتسرد نم . باوخب ریگب وت ، بخ یلیخ _

. منونمم _

اب مه نم سپ ! تفر ، شیاه کلپ نتسب ضحم هب و
. مداد ندش اهر ی هزاجا محور هب رت تحار یلا یخ

*

و مدروخ یتخس ناکت ما هنوگ یور یتسد نتسشن اب
. مدوشگ مشچ

: درک یم مهاگن ینارگن زا رپ دوب مرس باالی ناراب

! مدرک ترادیب دیشخبب _

. دوب هدرک نهپ نماد تیئوس طسو ات دیشروخ رون

تمس الت ضع رد درد تکرح نیا اب و مدش زیخمین
: دیچیپ تسار

DONYAIE
M

AM
NOE



؟ هدنچ تعاس _

. مین و هدزای _

: مدز رانک ار وتپ هچاپتسد

. مدش یم رادیب رت دوز دیاب ! یاو یا _

. ینک تحارتسا هرتهب یا هتسخ تفگ شرایک دوخ _

؟ یدیلوت تفر _

هبنشجنپ هتفرگ یصخرم تساو ور ادرف و زورما هرآ _
؟ یرادن درد ؟ هروطچ تلا ح االن . هلیطعت هک مه هعمج

! هدش هتفوک مندب طقف متسین دب _

یرب دیاب ! تشذگ ریخب زاب . درک محر تهب ادخ چن چن _
تساو مایم تاهاب منم . ینک تحارتسا تدوخ هنوخ

. منک یم تسرد یزیچ یپوس

: مدز دنخبل شنابرهم ی هرهچ هب

. سرب تاهراک هب ورب وت مزیزع داوخ یمن _

: تفگ و موش دنلب درک کمک
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تلو طیارش نیا وت هرادن ناکما ؟ وت زا رت مهم یراک هچ _
! منک

. هنکن درد تتسد _

و مدرک بترم ار میاه سابل و مدز بآ ار متروص و تسد
. میتفر نییاپ ناراب هارمه

: دیسرپ ار ملا ح هناردارب ینحل اب دش مهجوتم هک ایدرب

؟ یرتهب ! مناخ هیناه هدن دب ادخ _

. رکشور ادخ مبوخ هلب . ایدرب اقآ _سالم

غرم ی هکت هکت یاه هلیف و هبات یهام هب شرایک هاگن
: نم هب شباطخ و دوب

راک . دایم تهارمه مه ناراب . نک تحارتسا هنوخ ورب _
. مدرک یکوا مه ور یدیلوت

: متفگ ینادردق اب

. نوتفطل زا یسرم تفگ ناراب هلب _

هی هیناه ؟ یدرگرب ینوسرب ور ام یدوز یایم ایدرب : ناراب
. هشتخس نتفر هار هراد درد ندب مک
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: داد ناکت رس ایدرب

. میرب . امتح موهوا _

. تفر و دناسر ار ام ایدرب

ناروت دحاو گنز مدوب روبجم سپ دوبن مهارمه دیلک
یساش متشگنا هکنا زا لبق تسرد و مهدب راشف ار مناخ
ناراب و نم و دش زاب تمس نا زا طایح رد ، دنک سمل ار

و میتفای ناملباقم ار یتماق و دق شوخ و ناوج رسپ
! مینک سالم یتح دش نامشومارف

: دیبنج شدوخ هب ام زا رتدوز وا

! اه مناخ _سالم

. میداد باوج نامزمه ود ره

: دمآ یم ناطیش رظن هب

؟ دیتسه باال هقبط رجاتسم _

: مدرک رت ار مبل

. نوتا هزاجا اب هلب _

: داد شیوربَا هب یصقر
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دعاسم دایز راگنا مه نوتلا ح . دیتسه رایتخا بحاص _
! دییامرفب . مشیمن محازم . تسین

نم ناهد زا هک مه یم کال اهنت و دوب تکاس هک ناراب
. دوب یلا خ و کشخ رکشت کی دما نوریب

؟ دوب شا هون ! واو : ناراب

: مدیشک نیمز یور ار مکاندرد یاپ

اال! متحا _

! مرادن لا ح یلیخ دیمهف

؟ هن یرادن اتعیبط هک مه ور تدحاو دیلک _

هنود هی طایتحا هساو تسه هلپ هار وت نودلگ هی ارچ _
. متشاذگ نوا تشپ

. سپ هبوخ _

یتحار سابل اب ار میاه سابل میدش دراو هک هناخ هب
. مداتفا تخت یور و مدرک ضوع

: دیسرپ ناراب

. مشیم پوس لوغشم منم . باوخب روخب نکسم هی _
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. یراد ور شلیاسو مدرک هاگن ور لا چخی

. یداتفا تمحز وت _

: تخادنا شا ینیب هب نیچ

! نزن فرح یروطنیا نم اب ! هَا _

رتدب ار عاضوا نکسم و مدوب هدشن ریس باوخ زا زونه
! درک مه

! مدش هدَنک ایند نیا زا یک مدیمهفن
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درد ندب زونه . دروآ اج یمک ار ملا ح هتعاس ود باوخ
. رت لمحت لباق یلو متشاد

رد ناراب پوس یوب . متسشن تخت یور و مدز رانک ار وتپ
کیرحت ار ما هنسرگ ی هدعم و دوب هدیچیپ هناخ مامت

. درک

ادتبا و مدش دنلب و مداد مدوخ هب یفیفخ سوق و شک
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. مربب نیب زا ار مرس یگنم خی بآ اب ات متفر سیورس هب

و مدز مه کاوسم دوش ضوع مناهد خلت معط هکنآ یارب
. مدمآ نوریب

. دوب مرگرس شلیابوم اب و هدیمل لبم یور ناراب

: تفگ و تسشن فاص یمک دش هک مهجوتم

؟ یرتهب ؟ یدش رادیب _

: مداد ناکت رس

! یتخادنا هار ییوب بجع . رکش ورادخ مبوخ هرا _

؟ میروخب مزیرب . تس هدامآ _

! هنکن درد تتسد _

. میدرک نهپ ار هرفس مه کمک اب

: تفگ یم ناراب

. مدز ومیلبآ . دشیم رتهب یلیخ میتشاد شرتومیل رگا _

. هبوخ هرادن بیع _

تهب تفر مدای کال مدرک لوه هدش یچ مدیمهف ال صا _
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! هدرک توعد ور شرایک و وت منامام بش ادرف سپ مگب

: مدناخرچ پوس لخاد ار مقشاق

؟ مه ور نم _

یباسح هک مدرک فیرعت تزا تدم نیا ردقنا هرا یاو _
مریگب مه ور تا هرامش تفگ حاال ! تتنیبب هدش قاتشم
هتشاد هک هدب ور تدیدج طخ . هنک تتوعد شدوخ هک

. مشاب

. متشاد یبوخ سح شردام هب ، هتخانشن و هدیدن

. مشیم محازم . هنکن درد نوشتسد . هشاب _

دیایم ییاتود مه ! مراد قوذ یلیخ . مزیزع یمحارم _
! مه هب دیایم مه ، ام هنوخ

! داتفا هدنخ هب شغ شغ و تفگ ار نیا

: مدرک شهاگن هدش درگ نامشچ اب

! ناراب _

: دز یم قرب تثابخ و تنطیش زا شهاگن

مه ور شتقیقح ! منک یمن لا ح شرتخد تسود اب _
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کی اه نومز نوا . تسین قباس لثم نوشا هطبار یاوخب
اال ! ننیبن ور هگیدمه ای ننومب ربخ یب مه زا دشیمن زور

یکی نوا زا یغارس هی ال صا هتفه هب هتفه ینیب یم ن
! نریگیمن

! درپب میولگ هب پوس دوب کیدزن

نیا عقوم هی . هرادن یطبر ام هب اه نوا ی هطبار ناراب _
نم هنک یم رکف هرپب تنهد زا شرایک یولج اه فرح

! مدیشک یزیچ یا هشقن

: دهد یم ناکت اوه رد ار شتسد

! یتسین اه خن نیا وت ، وت هنود یم مه نوا اباب هن _
! منک یم تسرد ور زیچ همه مدوخ ، سرتن

: مداد یرتشیب تیدج منحل هب

هنویم تسین مهم ال صا ! هراد رتخد تسود شرایک _
هب تسه رتخد نوا یتقو ات ! هیروطچ ال عف نوشا
ییاه مدآ نوا زا نم . منک یمن مه رکف یزیچ نیچمه
یمن هگم ! هگید رفن ود ی هطبار طسو مرپب هک متسین

؟ میسانش
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زا ار هملا کم دش ثعاب شرت بیجع هاگن و بیجع دنخبل
ی...! هرتخد و... منک رورم ادتبا

هدرک فارتعا یگداس هب قمحا ِنم ! دشیمن مرواب ایادخ هآ
! تسا شرایک رتخد تسود طقف لکشم هک مدوب
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: دیشک ار مپل و دش مخ مفرط هب هرفس تمس نآ زا

! یراد شتسود _

**

کی و هویمبآ کی اب باال. دندوب هدمآ مناخ ناروت و لا هن
! یب گال توپمک

! دوب کچوک مخز کی شا همه

: تفگ لا هن

نوبایخ هچوک وت هگید مدآ ! هدش یچ مدینش ناراب زا _
. ینک تبقارم یلیخ دیاب هرادن تینما اه
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لبم یور و دناخرچ فارطا هب یهاگن مناخ ناروت
: تسشن

یریذپان ناربج قافتا تدوخ هساو هک رکشورادخ _
! ندرگ یمرب تایدام . داتفین

! هتسرد هلب _

: دیسرپ لا هن

؟ تسکش ترس _

: مدیشک مخز بسچ یور یتسد

. دش مخز طقف هن _

؟ یتفرگ یصخرم _

هتفوک مندب . هرتهب منک تحارتسا زور هس ود متفگ هرآ _
. رادقم هی دوب

: داد ناکت رس مناخ ناروت

؟ ینک یم راک یچ ور تماش راهن . یدرک یبوخ راک _

لا ح نیا اب ماینرب شسپ زا هک تسین دب ملا ح یردقنوا _
. هرایم مارب تفگ متسود
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. متسه نم درواین رگا منوا ، سپ هبوخ _

: متفگ و مدز دنخبل . دش مرگ ملد

. دیراد فطل هنکن درد نوتتسد _

نیا ! دوب بوخ شیاه یگتسخ دوجو اب ندرک راک ردقچ
. درک یم مرت هتسخ یراکیب و ییاهنت

رد هک یبش . مدرک رکف بشید هب و مدیشک زارد لبم یور
هک یبش . دیسر حبص هب ، شرایک اب یتناس دنچ یا هلصاف

. دش راگدنام مرطاخ رد هشیمه یارب

" یراد شتسود "

یم راتفر راکشآ ردقنا ؟ دندیمهف یم همه هک دوب روطچ
؟ مدرک

راب اهدص نونک ات مه شدوخ هک مدرک رکف و مدز تلغ
! تسا روآ تلا جخ ! هدش نئمطم

ار هتفر تقرس هب تراک ات متفر کناب هب هبنشراهچ
دعب و مهدب یدیدج تراک رودص تساوخرد و منازوسب
. مدرک مادقا تراک میس تیکلا م لا قتنا یارب مه نآ زا

و تفرگ سامت ناراب ردام متشگزاب هناخ هب یتقو
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بش ادرف یارب ، دوب هداد الع طا ناراب دوخ هک روطنامه
. درک متوعد

! مدش یم توعد ینامهم کی هب هک دوب یتاعفد دودعم زا

ار یگشیمه و یرارکت یاه سابل مدوب روبجم هکنیا زا
متفرگ هک ار مقوقح دیاب . متشادن یبوخ ساسحا مشوپب

. مدرک یم دیرخ یمک

. تفرگ سامت شرایک ، شحبص ادرف

. شرایک اقآ _سالم

؟ یبوخ _سالم.

؟ نیتسه بوخ امش نونمم هلب _

. تلا بند مایم مین و تشه تعاس بش . مبوخ _

. رکشت هشاب _

. ظفاحادخ _

. نوترادهگنادخ _

؟ درک رت ین ال وط یمک وا اب ار هملا کم دشیمن ارچ

زا بسچ و مدیشوپ ار ما هدش وتا و زیمت یاه سابل
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. دوب رتهب یلیخ ممخز . متشادرب ما یناشیپ

رد و مدناشن تروص رب یا هنارتخد و گنرمک شیارآ
. مدرمش ار قیاقد شرایک راظتنا

ملا بند هب مین و تشه تعاس سار دوب هتفگ هک روطنامه
. دمآ

هک تشاد نت رب یگنر هریت یا هچراپ راولش و نهاریپ
نلکدا یوب و دوب هتخاس شیارب یا هنادرم لیاتسا

. داد شزاون ار مماشم شخلت

! دوب هدش گنت شیارب ملد

سال اب ار شمدزاب و مدرک سبح هنیس رد ار منازرل سفن
! مداتسرف نوریب ، مدرک شراثن هک یم
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: مدرک شزادنارب ارذگ و هاتوک یهاگن اب
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؟ هک یرتهب سالم! کیلع _

: داد ناکت رس

. یلیخ هلب _

. هبوخ _

زا دعب هلصاف بال و متخادنا یلصا نابایخ لخاد ار نیشام
! میدش لفق کیفارت رد ، راک نیا

! یتنعل نارهت

...؟ شرایک اقآ مگیم _

؟ هلب _

؟ مشاب هتشاد ور باهش اقآ هرامش نم هشیم _

: دنتسج باال همدقم یب تساوخرد نیا زا میاهوربَا

؟ راکیچ یاوخ یم ور باهش هرامش _

هدش رازگرب نموه هاگداد االن ات ننود یم امتح نوشیا _
شدعب ! منودب ور هجیتن ماوخ یم طقف ... نم . هن ای

. مدوخ یگدنز هب مبسچ یم ... هگید
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! دوب صخشم لوا زا هجیتن _

: تسشن مخرمین یور شهاگن ینیگنس

؟ هن دینود یم امش _

. دوب هتفگ میارب باهش ! متسناد یم

ال هب ، لغب ی هنیا ندرک کچ زا دعب و مدرک توف ار مسفن
: مدیچیپ یرگید نی

! هرآ _

؟ بخ _

. دش نییاپ و باال ! داتفا جوم یور راگنا شیادص

: تفگ هنارصم هک مدرک للعت باوج یارب

! افطل دیگب _

! لا س هدزنوپ _

! دش لش شندب مامت راگنا ناهگان

زاب و تسا نموه راظتنا رد یتبقاع نینچ تسناد یم
! تفر ورف کوش رد مه
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؟ اعقاو _

: مدرک رتشیب ار تعرس کیفارت ندش ناور اب

؟ یدرک یم رکف نیا ریغ یزیچ _

: داد باوج فیعض

... هن _

: درک هفاضا ینعم یب یا هدنخ اب و

! دوب تخس شندینش مزاب ارچ منود یمن ... اما _

؟ بخ ، نکن رکف شهب بشما لقادح _

و داد نییاپ ار هشیش یمک ، دوب هدروآ مک سفن راگنا
. دیشک هیر لخاد ار اوه هناصیرح

: تفگ دوب هدش رت مارآ ایوگ هک دعب ییاه هیناث

یم هگن دیدید هار رس رگا بوخ یشورف ینیریش افطل _
تسین تسرد ، نوشا هنوخ مریم هراب نیلوا هک هن ؟ دیراد

. مشاب یلا خ تسد

. یکوا _
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ار نامتقو هقیقد هد عمج رس رت یاه ینیریش دیرخ
تسیب ریسم دش ثعاب هک دوب کیفارت نیا و تفرگ

! دماجنایب لوط هب تعاس کی ، یا هقیقد

. دوب افص اب و مرگ هشیمه لثم ناش هداس ی هناخ

اب و دمآ ناملا بقتسا هب شا یتاذ تبحم اب مناخ هوکش
: تفگ هیناه تسد زا ینیریش ی هبعج نتفرگ

؟ مزیزع یدیشک تمحز ارچ _

اب ار شتروص ادخ راگنا . تشاد دنخبل هشیمه لثم هیناه
! دوب هدز شقن دنخبل

! یتمحز هچ منک یم شهاوخ _

: دز بل هنارورش ناراب

؟ دیدرک تس _

گنر هجوتم هزات و میدرک هاگن مه هب فرح نیا اب ود ره
! میدش ناماه سابل یدادم کون

! درب موجه هیناه تروص هب نوخ

ناراب زا ار شرگدیدهت هاگن و درک یا هفرس کت ایدرب
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: تفرگ

. دینیشب دییامرفب ؟ دیداتسیا اپ رس ارچ _

ینیگمشخ روط کی و دوب هدش بذعم رظن هب هیناه
. تشاد رظن ریز ار ناراب

! دشیمن مدآ رتخد نیا هک مدیشیدنا متخادنا اپ یور اپ
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: تفگ یم هیناه هب باطخ مناخ هوکش

هللا شام . مرتخد مدینش ناراب زا یلیخ ور تفیرعت _
! یتسه االت مک اب همولعم

: داد خساپ هنابوجحم هیناه

. نونمم یلیخ دیراد فطل نم هب امش _

: دز داد هناخزپشآ زا ناراب

گرب هملد کی و باال مداد ور اه نیتسآ امش راختفا هب _
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! هنوخ نیدرگیمرب تشگنا نودب هک مدید کرادت ییوم

: تفگ هویم ندرک فراعت نیح ایدرب

! درک تسرد نامام هک ور اه نوا نکن ناخاچ _

فراعت وتا هویم امش ! درک ییامنهار مک هی طقف نامام _
! نک

هویم فرظ و دیدنخ ناراب ندرک یصرح زا یضار ایدرب
: تسشن نم تفج ، تشاذگ زیم یور هک ار

نیزرف ؟ دازرف ؟ شمسا دوب یچ . مدز فرح هرسپ نوا اب _
؟

: مدرک شکمک

! زارف _

. دایم جوز یاهزور طقف داد ور یکوا ! نومه اه _

؟ ونایپ _

. هرآ _

: مداد ناکت رس
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. هبوخ _

...؟ شدزمتسد دروم رد _

. مایم رانک شاهاب مدوخ _

. هلح سپ _

و درب ورف شناهد رد ار هراشا و تسش ناتشگنا ناراب
: دز یشارخشوگ توس

رون یلع رون هگید نیدروآ یم مه یج ید هی ! لویا _
! نیدرک یم فیک ! مدیصقر یم نوتساو ما ونکت ! دشیم

: تفگ وا تمس رادانعم یهاگن اب مناخ هوکش

! اه فرح نیا یاج هب رایب زیرب یاچ نوجنف ات ود _

همزمز ایدرب و روامس تمس دیخرچ زاب یشین اب ناراب
: درک

! هشاب نیا رهوش هرارق هک ینوا هب هدب ربص ادخ _

: داد باوج و دینش ، شوگ زیت ناراب و

! هشاب مه شادخ زا _
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: تفگ ناراب هب ور هیناه ، ماش ماگنه

ای هبنش اال متحا مداد شرافس یتنرتنیا ور خرچ یتسار _
شلیوحت متفگ ما هنوخ بحاص هب . هسریم هبنشکی

دموا تقوره مربب هدب ور تا هچراپ یاوخ یم . هریگب
. منک شعورش

: دناشن وا ی هنوگ یور تخس یا هسوب هدز قوذ ناراب

سابل هللا شنا . هنکن درد تتسد ! مرب تنوبرق یآ _
! یزودب ور ما یسورع

! کقلد . منک عمج ار ما هدنخ متسناوتن

: تفگ شمارآ اب مناخ هوکش

اجره تساوح ! نیمز راذب یدرک دنلب هک ور ینوا ال عف _
! سرد اال تسه

: داد خساپ بناج هب قح

و مشب لوبق بوخ هتشر هی مداد لوق نم منامام _
! نیبب حاال . مشیم

! مینک فیرعت و مینیبب : مناخ هوکش
DONYAIE

M
AM

NOE



اب ایدرب و نم و داد میموتناپ داهنشیپ ناراب ماش زا دعب
شلد نتسکشن یارب ، میتشادن یزاب ی هلصوح هکیدوجو

. میدرکن تفلا خم

. میش رای ود هب ود مینک یچیق ذغاک گنس : ناراب

و تسیب اب نم . مدرک یمن رواب ار هدما شیپ تیعضو
! یچیق ذغاک گنس لا ح رد نس لا س تشه

! میدش یمیت مه هیناه و نم

: تفگ ناراب

! ایب هیناه . میگیم عوضوم ام لوا _

: درک هاگن نم هب سرتسا اب هیناه

راکفا تسادیپ شا هفایق زا ! مرادن یبوخ سح اتقیقح _
! هشرس وت یموش

! مدنخن هک مدرک ضبقنم ار مبل رانک الت ضع

. هریمن راظتنا منیا زج ناراب زا _

: دیسرپ یم ایدرب

! هک یدرکن تروشم زونه نم اب ؟ یگب یاوخ یم یچ _

DONYAIE
M

AM
NOE



: درب شتام ایدرب و درک چپ چپ ششوگ رد ناراب

؟ یچ ینعی _

! هبوخ ما یلیخ : ناراب

شوگ یهار ار شا همزمز راب نیا تساوخ ناراب یتقو و
! دش عنام ایدرب ، دنک هیناه
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! ناراب _

! دوب ناراب یارب رخآ رادشه ، ادص نآ و نحل نآ

: دیرغ و درک هاگن ایدرب هب پچ پچ یمک

! ابجع _

: تفرگن ناراب زا ار شا یدج هاگن ایدرب

. هگید زیچ هی _

: تفگ بل ریز ناراب
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! بخ یلیخ _

تسد هدنخ اب مه وا و درک همزمز یزیچ هیناه شوگ ریز
: تشاذگ شا هنوگ یور

! مرس رب کاخ یاو _

. داد ناکت فسات هب رس ایدرب و دیدنخ زیر زیر ناراب

و مدوب هتشاذگ ما هناچ ریز تسد یواکجنک اب
. مدرک یم ناشیاشامت

. درک مهاگن و داتسیا ییاریذپ طسو ددرم هیناه

: متفگ

! نک عورش _

یلو هنوسآ یلیخ عوضوم . منک یم یهاوخ رذع شلوا _
! هزیچ رادقم هی

: مدز یوحم دنخبل

! هلح _

. داد ناشن ار هس ددع شتشگنا اب و درک یا هفرس کت
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. هفرح هس _

. تفرگ ار شلوا تشگنا و دز دییات هب یکلپ

. لوا فرح _

رد و دهدب تروق ار شا هدنخ تشاد یعس هکیلا ح رد
باالی ار شتشگنا ود ، دیشک یم مه تلا جخ لا ح نیع
اه شوگ ندوب دنلب ی هناشن هب و تشاد هگن شرس

. دیشک باال ار شناتشگنا

! شکراب نوویح هی _

: تفگ ایدرب

! شاداد شاب تحار _

! رخ _

. دندیدنخ رکرک ناش همه

و مود تشگنا و درک نییاپ باال رس یلا حشوخ اب هیناه
. داد ناشن مه اب ار شموس

؟ نلصو مهب _

. دز کلپ
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؟ بخ _

: دمآ فرح هب

! ادیشخبب ادخ ور وت _

. تسین یلکشم _

. دنارپ بقع هب یدگل و داتسیا ولهپ هب

هتسشن نیمز فک هدنخ زا هدش خرس یا هرهچ اب ناراب
. دوب هتفرگ هناشن ار هیناه تشگنا اب و دوب

! هدرک مَر رخ _

: داد ناکت رس لوجخ هیناه

! هتسرد _

: داتسیا و دش دنلب ناراب

رتشیب هرخ ؟ یدید و دز دگل یتقو شا هفایق طقف یاو _
! هدرک مر ات دوب هدنمرش

! دیبوک یم مهب ار شیاه تسد و دیدنخ یم دنلب دنلب و

: تفگ هتفرگ نادند هب یبل اب ایدرب
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؟ هشیم بآ هراد ینیب یمن هگید بخ _

. درک روج و عمج ار شدوخ تمحز هب ناراب

"ی تسوبی " عوضوم اب و تشاد همادا دعب یتعاس ات یزاب
! تفای همتاخ میداد ایدرب هب ام هک !

یم رد ندز روز یاَدا تشاد هکیلا ح رد ایدرب ی هرهچ
هتفرگ مه ملیف هنایفخم یتح و هدش ناراب ی ژه وس دروآ

یاه هورگ رد شملیف ندرک شخپ هب دیدهت ار ایدرب و دوب
! درک یم ناش یگداوناخ

. میتشاذگ رس تشپ ار یبوخ بش لک رد

نوریب یایند یتاظحل یارب هیناه مه و نم مه هک نیمه
و هتشاذگ رد تشپ ار شت ال کشم مامت و هناخ نآ زا

! دوب تمینغ ، میدوب هدرک ناششومارف

**
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زا ، دندرب هک یفیک نآ اب مه ار نموه یاه سکع یتح
! مداد تسد

، شا مغ زج دوب هدنامن ما یگدنز رد وا زا یرثا رگید
! شبوخ تارطاخ کدنا ، شا یگنتلد

هب مناوتب یزور ات مدرک یم یزیر همانرب منهذ رد متشاد
لقادح ات مهدب ار مدیدج ی هرامش و مورب شتاق مال

! مونشب طخ تشپ زا ار شیادص یهاگ زا ره هدش

یتارثا هجوتم ، متشگرب یدیلوت رد مراکرس هب هک هبنش
! مدش دوب هتشاذگ اجنآ هب شنتفر اب شرایک هک

رطاخب و درک یم راک اجنآ هک ییاهرتخد زا یکی ، هزوریف
یم ناراب دای ارم شطاشناب ی هیحور و اه تنطیش

: دیسرپ ، تخادنا

؟ یدوبن ارچ _

: تفگ وا و مدرک فیرعت شیارب ار نایرج

! دوب هدموا نیمه هساو تشاداد سپ _

: درک هفاضا هدز ناجیه و

! یراد ینفخ ردارب نیچمه یدوب هدرکن ور _
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دننزب ادص مردارب ار وا هک نیا زا یبوخ ساسحا
! متشادن

! دوب هدموین شیپ شفرح ... بخ _

! دوب هدموا نوششوخ املس و زاناس دوب مولعم گنشق _
یصخرم شور لگ رطاخب ما هگید هتفه هی تشاد اج

! تهب نداد یم

. درک ندیدنخ هب عورش زیر زیر و

و مداد یم یتوس هتساوخان رگا ! مدوب هدش نارگن
! مداتفا یم یگرزب رسدرد رد ، تفر یم ول نامغورد

بلا غ ما یگدنز رب یگرمزور هرابود راک رس منتشگزاب اب
تداع میاهدوبمک و الت کشم هب ار مدوخ هرابود . دش
یاه هغدغد راصحنا هب ار منهذ مامت هرابود و مداد

رد شاعم رارما . مدروآ رد مقوقح تیریدم و جراخم
! دوب تخس اعقاو نارهت

زارف نامه . دوب هدش هفاضا هفاک رد ام هب یدیدج وضع
هب ارجا یارب جوز یاهزور و دوب هتفگ ایدرب هک یتسینایپ

. دمآ یم هفاک
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دید یم باال و دق شوخ رسپ کی ات لومعم قبط هک ناراب
نم و درکن رظن فرص مه یکی نیا زا ، دشیم شبذج
یشان و یتاذ تاناجیه دنکن هک مدش یم سپاولد یهاگ
شاک ! دنک راتفرگ هدرکان ییادخ ار وا ، شلا س و نس زا

. دشیم رت لقاع

یم تعرس هب و دندوب هداتفا رارکت رود یور اهزور
، دنداد یم نم هب هک یحیرفت گنز اهنت و دنتشذگ
. دوب لا هن و ناراب و نم ی هرفن هس یاه یمهرود
یاهزور یگتسخ زا یشخب هک یتاحیرفت و اه یمهرود

. داد یم شهاک ار یراک یاهراشف و غولش

مناخ ناروت دوبن رد زور کی ، رارکت لکیس نیا و تشذگ
مشف رد شیاهرتخد زا یکی الی یو هب ار هتفه رخآ هک

! تسکش مه رد ، دوب هتفر

قوتاپ ار یلا خ ی هناخ ناشناتسود و شا یرسپ یاه هون
رارق ناشحیرفت ی هیامتسد ارم ، لقعی ال و تسم و هدرک

! دندوب
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! مدیزرل یم اپ ات رس زا

پال و ترپ و دیدنخ یم ، دیبوک یم تشم رد هب ناشیکی
! تفگ یم

کمدرم . مدنابسچ میاه هنوگ هب ار ما هتسب خی ناتسد
هک مدرک یم رکف و دیرپ یم فرط نآ و فرط نیا میاه

؟ هچ دننک زاب ار رد دنناوتب رگا

نیا اما مدوب هدناخرچ لفق رد رود نیرخآ ات ار دیلک
. درک یمن مک مسرت زا یزیچ

ُله رد یولج ات ار یبوچ یشفک اج یراک مکحم یارب
هب ماگ دنچ مدیوج یم ار میاه نخان هکیلا ح رد و مداد

. متشادرب بقع

. دوب هدیاف یب اما متفرگ سامت لا هن اب مدنچ راب یارب
. داد یمن باوج ارچ مناد یمن

یم شرایک مسا تمس هب دیدرت زا رپ متسش تشگنا
زا ! مدیشک یم تلا جخ رگید . تشگ یم رب زاب و تفر

منک شا هلا وح ار میاهرسدرد و مدوخ مادم هکنیا
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! مدیشک یم تلا جخ

. متفرگ یم کمک ایدرب و ناراب زا دوب رتهب دیاش

و هتسکش مضغب رگید هک مدرک سمل یتقو ار ناراب مان
. دوب هداتفا نارود هب مرس

" هدب باوج وت افطل . هدب باوج وت "

؟ یناه مناج _

! ناراب _

: دیسرپ یگچاپتسد اب و درک ثکم یمک

؟ ارچ ینک یم هیرگ ... هیناه _

. نک مکمک ناراب _

؟ هدش یچ _

تسم هنوخ وت نتخیر شاه هون . تسین لا هن گرزبردام _
! ننک یم متیذا . ندرک

نومتوعد انیا مومع ! میتسین نارهت هک ام ! ادخ ای یاو _
. ناقلا ط میدموا ندرک
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هبنشجنپ دوب هتفگ ! داتفا مه یور یگدنامرد اب میاه کلپ
! مدرک شومارف کاپ نم و دنتسین هعمج

. میسرب ات هدب ربخ شرایک هب هشیم رید میدرگرب ات _

: مدرک کاپ ار مکشا تسد فک اب

یمن هگید . شرایک هب منز یم گنز االن . مزیزع هن هن _
. دیدرگرب امش داوخ

.... ایدرب اب هن _

: مدیرپ شفرح نایم

شرایک هب . ینک یراک نیچمه ناراب متسین یضار ادخب _
. مگیم

! مریم یم سرتسا زا نم هک یروجنیا هخا _

. دروخ یم مهب ناشرفس نم رطاخب دیابن

متساوخ یمن دیشخبب . منک یم شتسرد شابن نارگن _
! منک بارخ ور تبش

یچیه ! ینک یم متحاران وگن یروجنیا هناوید وش هفخ _
! تسین وت زا رت مهم
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. شرایک هب منزیم گنز ! یسرم . مرب تنوبرق _

؟ بخ هدب ربخ نم هب مشدعب . وگب شهب دوز هرا _

. امتح هشاب _

مدش روبجم مه رخآ رس و دوب ما هنیزگ نیرخآ شرایک
! مربب شدوخ ناماد هب تسد

؟ ولا _

، دوب لا ح یب و هتسخ روطنیا رگا یتح شیادص ندینش
ره و طیارش ره رد ، مدوب لوجخ و هدز تشحو رگا یتح

! دوب شمارآ و تینما ی هیام مه زاب ، یتیعضو

... شرایک اقآ _

دش هجوتم ، دولآ هیرگ و بارطضا زا رپ ِعورش نیمه اب
! تسین تسرد یزیچ

؟ هدش یچ _

اب و دروخ هرجنپ هب یکچوک گنس نیح نامه و
دنلب ارم غیح ، دوبن یمکحم ی هبرض یلیخ هکیدوجو

! درک
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: دز میادص رت هنارایشه شرایک

؟ هربخ هچ ؟ هیناه _

: متفرگ مرس هب ار متسد

تسم . اجنیا نتخیر مناخ ناروت یارسپ . شرایک اقآ _
! نراذیم مرس هب رس ! ندرک

؟ سپ هنک یم راکیچ شدوخ ؟ یچ _

: مدیلا ن زجع اب

شزا هارمه هرامش . شرتخد هنوخ هتفر ! تسین شدوخ _
! نیسرب مداد هب ادخ ور وت . مرادن

: تفگ للعت یا هظحل نودب

! مسریم _االن
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! مهایس ور . مرتخد ما هدنمرش نم _
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: مدرشف لا متسد نایم ار ما ینیب

؟ هیفرح هچ نیا . مناخ ناروت هدنمرش نوتنمشد _

. هشیمن رارکت هگید مسق مرهوش حور هب _

یهاگن اب دوب لا سنایم ابیرقت یدرم هک مناخ ناروت رسپ
: تفگ هداتفا ریز هب

مینوتب مراودیما ! یدرک فطل . یداد تیاضر هک منونمم _
. مینک ناربج

. متفگ هچ ناشباوج رد مدیمهفن و دوبن شوخ دایز ملا ح
یدنمونت مسج هک متشادرب بقع هب لداعت یب یمدق

. دش مندروخ نیمز عنام

. مدید ار شرایک خرس نامشچ مدیشک باال هک ار مندرگ

هدیرپ گنر ِمناخ ناروت هب باطخ و تفرگ ار میوزاب ریز
: تفگ

. میریم هگید ام نوتا هزاجا اب _

: داد ناکت رس مناخ ناروت

هدب نیریش زیچ هی هداتفا منومگ شراشف . تم سال هب _
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. هروخب شهب

. امتح هلب _

شنیشام فرط هب و درک جراخ یرتن کال زا ارم شرایک
. درب

؟ یداد تیاضر یچ هساو _

: مدیزرل مدوخ هب شرگشنزرس و ینافوط نحل زا

؟ مدرک یم راکیچ بخ _

! نشب مدآ ات ننومب وت نوا بش هی یتشاذیم _

! تشاد هانگ مناخ ناروت _

: درک مهاگن دولآ باتع و طلسم باال، زا

نکمم هک شاب تدوخ رکف . هزوسن هیقب هساو تلد وت _
! دایب ترس بال اترازه دوب

: داد مناکت تنوشخ اب ار میوزاب و

! یسر یمن ییاج هب شور نیا اب هنومز هرود نیا وت _
! ور تیزاب هپپ نک عمج
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. مدنام هریخ شبهتلم ی هرهچ هب هدز تشحو و روجنر
! دوب هدش کانسرت

؟ دینز یم داد ... ارچ _

! یریگب ور تقح یتسین دلب نوچ ! ما ینابصع نوچ _

: مدرک یلا خ هناش شتسد ریز زا

؟ هنیمه طقف شتلع دینئمطم _

رطاخ هدرزآ . درشف مه رب ار شیاه کلپ ، نانز سفن سفن
: مدز بل

نوتتقو و مدش نوتمحازم بش عقوم نیا هک دیشخبب _
هب مه دعب . دادن باوج ... مدز گنز لا هن هب لوا . متفرگ ور

ربخ امش هب مدش روبجم . ندوب ناقلا ...ط بخ هک ناراب
! مدب

: دیشک مه یوت تدش اب ار شیاه مخا

ره اجره هنیا ریغ هگم ؟ هیچ اه فرح نیا زا تروظنم _
تنم تقوچیه هگم ؟ مدرک تارب هدموارب متسد زا یکمک

؟ متشاذگ
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: دش راوس میادص یور ضغب

یمن نیمه رطاخب منم ! تسین نیا ریغ همولعم هن _
! منکب مدوخ یاه ناتساد ریگرد ور امش هرابود متساوخ

! ماوخ یم ترذعم ، تروص ره رد

سپس و درک مهاگن یمک ، هدز نایغط و هریت هاگن نامه اب
: تفگ

! وش راوس _

! مدش یمن شنیشام راوس رگا دوبن یزاب سول شاک

رطاخب ناراب لوق هب هک هچ نم هب ؟ هدش مگرم هچ ال صا
هچ نم هب ؟ دوب تحاران ناریا زا شرتخد تسود نتفر
؟ هچ نم هب ! تسیچ شریخا یاه یرگشاخرپ تلع هک

هار نایم . دوب مکاح نیشام کقاتا وج رب ینیگنس توکس
زا بل هکنآ یب مه زاب و دیرخ الت کش میارب هکد کی زا

. داد متسد هب ، دنک زاب بل
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یمک زا دعب و مدرک رکشت الت کش قرورز ندرک ادج نیح
: تفگ باوج یاج هب ثکم

اهنوا قح مگیم . هتدوخ رطاخب مشیم ینابصع رگا نم _
ات دوب هاگتشادزاب وت ندروخ کنخ با بش کی لقادح

! نشن بارخ هچبرتخد هی رس و ننکن اه طلغ نیا زا هگید

: مدنارپ و مدز الت کش هب یکچوک زاگ

مهب یطبر ال صا هک دیزادنن نم ندرگ ور نوتتینابصع _
! هرادن

: تفرگ مفده شا هدش گنت نامشچ

؟ تس هگید یاج زا نم تینابصع یراد رارصا ردقنا ارچ _
! مشیمن هجوتم

! مدنام الل

مخ متمس هب یمک زیگنا بعر و هنایوجزاب تلا ح کی اب
: دش

؟ منود یمن مدوخ هک تساجک زا نم تینابصع ؟ موه _
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! ینایرج رد رتشیب وت منک رکف

ار مناهد قازب . دوب بیقعت رد وا هاگن و زیرگ رد نم هاگن
: مداد ورف

! دیرپ منهد زا یزیچ هی . متشادن یروظنم ... نم _

تزغم وت منودب مراد تسود اعقاو ! دیرپن تنهد زا هن _
! یگیم ور نیا یه هک هرذگ یم یچ

! دوب هتفرگ ما هیرگ ادج . دوب هتفرگ ما هیرگ

لکش هب مضغب ! مدوب هداد تسد زا ار مباصعا لر تنک
: دیکرت یدب

بش هی زا دعب ؟ دش بوخ ال! صا مدرک طلغ ! شرایک اقآ _
لقادح یلو مرادن یرادلد عقوت نوتزا ادخ هب کانتشحو

! دیراین ممشچ یولج ور ماباب حور

زا و متشاذگ دروبشاد یور ار هدروخ مین الت کش و
! مدش هدایپ نیشام

: دمآ ملا بند هب هلصاف بال

؟! اجک _
DONYAIE

M
AM

NOE



. دیشک مبقع و تفرگ تشپ زا ار مسابل و

: دز رشت

! راینرد یزاب هرخسم نیشام وت نیشب ورب _

هجوت . مدییاپ ار فارطا و رود مدولا کشا نامشچ اب
. دوب هدش بلج ام هب یدارفا

! مریم مدوخ _

! ییوت هینابصع هک ینوا رظن هب _

! مدش تیذا و مدیسرت گرم دح رس ات نوچ _

! یتسه ینابصع نم زا راگنا ! هن _

وا زا دیاب ارچ . متفرگ تشم یوت ار منازرل ی هناچ
هکنیا زا مراد قح ؟ مراد یقح رگم ؟ مشاب ینابصع

؟ مشاب روخلد دوب هدش قلخدب شرتخد تسود رطاخب
رگم ؟ مشاب هدیجنر دوب رود ردقنا هکنیا زا متشاد قح

نآ ندرک یرپس زا دعب متسناوت یمن هکنیا زا متشاد قح
مارآ وا اب ، دراد زاین یرتخد ره هک روطنآ تخس تاظحل

؟ مشاب ینابصع موش

: دش یراج نابز یور ، هزاجا یب مرکف
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! مرادن یقح نیچمه _

یگدارا یب نیا زا یهآ نم و دش ضوع یهاگن تلا ح
: متفگ یگف کال اب و مدیشک مدوخ

مهب رادقم هی طقف . شرایک اقآ متسین ینابصع نم _
، مروخ یم اوه مک هی من اال . هیعیبط ... بخ هک متخیر
مزاب . هنکن درد امش تسد . هنوخ مریم سوبوتا اب مشدعب

. ماوخ یم رذع متفرگ ور نوتتقو هکنیا زا

: تفگ تیدج و مکحت اب و تخادنا باال وربَا

اما ، مراذب مارتحا تا هتساوخ هب متشاد تسود _
راوس ورب ! تسین یروخاوه نامز و هتقورید هنافساتم

! وش
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یتحار هب ! عضاوتم شتقو هب ، دوب رورغم شتقو هب
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رگا یتح دیدرت یا هرذ نودب ، درک یم نایب ار شساسحا
تساسخ نودب ! تساوخ یم رذع تشادن یریصقت

تمعن تباب ، هدرکن و هدرک راک تباب ، درک یم تبحم
، دوب هتسخ رگا یتح ! دوب رازگساپس مه هتشادن و هتشاد

یمن یاپ زا شا یگدنز نتخاس یارب یطیارش چیه رد
یم و درک یم تالش تجامس اب . دمآ یمن هاتوک ، تسشن

. دیگنج

زا رت صاخ . درک یم شا صاخ نیمه و دوب مک وا هیبش
. مدوب هدید نونک ات هک ییاهرتخد مامت

دوب هدرک زک یلدنص یور هک مدرک شهاگن یمشچ هشوگ
. درک یم اشامت ار نوریب و دز یمن کیج و

یظفاحادخ نتم کی اب . دوب هتفر شیپ بش هس لزغ
ار شا یگدامآ ، مدوب شرظتنم باال! و دنلب ی هناقشاع

! مدروخ اج مه زاب ارچ مناد یمن و متشاد

لا ح دیسر ربخ هک مدوب هدماین رانک دروم نیا اب زونه
. هدش یرتسب ناتسرامیب رد و هدروخ مهب هناخ رد شواچ

مهب یباسح عاضوا و هدش شا یرامیب هجوتم همه
! دوب هتخیر
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داوم زا و دز گنز باهش تسود ، هتفشآ طیارش نآ رد و
ناتسرامیب هب شواچ لثم مه وا راک و تفگ شندز

! دیشک

و یباوخ یب و یناور یاه شنت زور هس ود نیا ردقنا
رس بشما تیاهن رد هک دروا راشف نم هب هفاک یاهراک

راظتنا وا زا ناونع چیه هب هک یتقامح تباب باهش
، وا یور ، مرمع رد راب نیلوا یارب و مدش رجفنم متشادن
زا رتشیب مدوخ زا . مدرک دنلب تسد مرت گرزب ردارب یور
لثم رگا یتح باهش مدیمهفن رتدوز هک متشاد ظیغ وا
زا یدب بیسآ ، دروایب رد یزاب هدول و دنک راتفر هشیمه
لکش نیا هب ار شدوخ هک یبیسا ! هدروخ هدوس گرم

! داد ناشن

نم هب و دنداتفا راو ونیمود هک یتاقافتا مامت ِرخا رد و
شیپ هیناه ناتساد ، دندادن مه ندرک مضه تصرف یتح

. دمآ

ششخبب زا مه و رگید یاج رازه زا مه ار مبارخ باصعا
، متشاد شتباب هک یا ینارگن زا مه و شدوخ یانعم یب
لثم شلد و دوبن یا هنیک هک دنچره . مدرک یلا خ شرس

مدوب راودیما اما دوب فاص و کچوک ، هچب کی لد
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. دوشن ین ال وط شا یروخلد

: تسشن فاص و دروخ یناکت مدرک کراپ هک هناخ لباقم

. هنکن درد امش تسد _

: مدرک همزمز وربور هب هریخ

. منک یم شهاوخ _

باال؟ دیایمن _

. نونمم هن _

. مدرک یقلخدب مک هی دیشخبب _

؟! تسناوت یم روطچ

: مدیشک مبل ی هشوگ ار متسش تشگنا

. مگب دیاب نم ور نیا _

. دیگن یروطنیا _

یضاران منک یم تکمک هکنیا زا ینک رکف مرادن تسود _
متفگ تهب یتقو . مرادن یتسیابردور سکچیه اب نم ! ما

! مدوب یدج مدیم ماجنا دایبرب متسد زا یراک تقوره
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! مدنورپن فراعت هساو

: تفگ هداتفا نییاپ رس اب

! دیدرک تباث مهب نوتلمع اب اهراب ور نیا . منود یم _

ین فال رگا هک زادنن کلتم هگید سپ ! ینود یم هک هبوخ _
! مدش یمن نوتمحازم داد یم باوج ینامهب و دوب

: دیزگ بل

! دیدرک تشادرب هابتشا . متخادنن کلتم نم ! شرایک اقا _

یایب یتساوخن رگا مه ادرف باوخب ورب ! یچره _حاال
. تسین یلکشم هفاک

. هشیمن ! دینوم یم اهنت تسد نتسین مه ایدرب و ناراب _
. مایم

منک رکشت و مشکب شرس یور یتسد تساوخ یم ملد
! تسا نم نارگن یسکره زا رتشیب هک

ا متحا ممدوخ . نک تحارتسا رتشیب لقادح ، بخ یلیخ _
. منک یم زاب ور هفاک رهظ کیدزن . مباوخب ال

. شوخ نوتبش و نونمم مزاب ... سپ هشاب _
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: مداد باوج مارا و مدز کلپ

. ریخب تبش _
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اب هفاک هب تشگرب ریسم رد ، مدرک هدایپ هک ار هیناه
یلیس نآ تباب زونه متسناد یم . متفرگ سامت باهش

! تسا رهق ، رگید یترابع هب و روخلد

و رادشک یاه قوب ات داد یم باوج رید ردقنا یتقو
نیا دیوم مه دورب بطاخم باصعا یور دروم یب راظتنا

! دوب شا یتحاران

. مدروا یم رد شلد زا دیاب

. دش شخپ نیشام متسیس زا شراکبلط یادص

؟ یگیم یچ _

! باهش _

؟ اه _
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! مدرک یطاق یروجنوا تدوخ رطاخب نم _

یطلغ هچ هریمن مدای هروج چیه ال صا ! نکن یسولپاچ _
! یدرک

؟ یدرک یم راکیچ یدوب نم یاج وت دییامرفب هشیم _

؟ یچ هگید ! ینکب اه طلغ نیا زا یروخ یم گ..ه وت _

: مداتفا هدنخ هب تهب تدش زا

تتسد مگب ؟ منک تزان یتشاد راظتنا نم زا سپ ! ابجع _
بل ات و یداد یم نتشک هب ور تدوخ یتشاد هنکن درد

؟! یتفر شیپ زودروا

؟ هن تسین تیلا ح کیچوک و گرزب _

: متفگ نامرف ندناخرچ نیح و مدرک یچن هف کال

ینک یم کیچوک گرزب یروج کی ! هدن وج زاب باهش _
. هنومینس توافت لا س کی شا همه راگنا هن نم هساو

؟ هیچ ینود یم ال صا ؟ مراد اه ثحب نیا زا وت اب نم هگم
یم بیسآ تدوخ هب یراد منیبب و بقع مدرگرب مزاب رگا

منم نوچ ! منز یم مه رت مکحم و رتدب ! منز یم ینز
ور مازیزع نتفر نیب زا یکی یکی منیشب ماوخ یمن ! ممدآ
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ندش رت اهنت سرت شا همه هکنیا زا مدش هتسخ ! منیبب
! نیمهفب ! مشاب هتشاد ور

. دوب هدش دنت میاه سفن و هتفر باال میادص

و دش ین ال وط یمک نم یارغ قطن دعب باهش ثکم
: تفگ توافتم ینحل اب سپس

ممکتشخ ایب یاوخ یم ؟ یرایبرد ملد زا یدز گنز ال ثم _
! وپاه هتچ ! یدش رت مورآ دیاش مرس شکب

لزغ دیمهف یمن ؟ دیمهف یمن ؟ تشاد لا وس ؟! دوب ما هچ
یمن ؟ دور یم تسد زا دراد شواچ دیمهف یمن ؟ هتفر
یمن ؟ مدیشک یسرتسا هچ شدوخ رطاخب نم دیمهف
تسناد یمن ؟! مراد ار منایفارطا گرم یایبوف دیمهف

؟ هدروآ نم رس یی بال هچ قیقع

؟ ینکن کاخ ریز هدنز هدنز ور شواچ هشیم ! ایک _

. دش گنت میولگ . مدرب ورف نامرف رد ار مهاتوک یاه نخان

هراد ! تساپرس ! هشکیم سفن هراد زونه تخبدب نوا _
یم ممدوخ . ممهف یم ور تلا ح نم . هنک یم یگدنز
ازع هدموین تبیصم هساو ایب یلو ، مشنارگن ، مسرت
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! میدب هیحور شهب هک تسام هفیظو االن ؟ هشاب . میریگن

. مدز دنخزوپ یخلت هب

تحیصن و نداد شمارآ تیح صال یسک هچ دوبن مولعم
یرگید زا نامعضو مادک ره هک ام ! تشاد ار یرگید ندرک

! دوب رت بارخ

؟ یونش یم _

: مدرک همزمز شباوج رد

هک نیمه طقف . یدب دنپ نم هب داوخ یمن وت ! مونش یم _
! هیفاک هشاب تدوخ هب تساوح

یلیخ ! شکب داد ! نزب طقف وت ! دیشخبب ! شاداد مشچ _
تا هدنمرش یلیکو ادخ . یدروآ رد ملد زا یسلجم و زیر

ترذعم هی منک یم ساسحا ارچ منود یمن ال صا . مدش
! مراکهدب تهب ما یهاوخ

! دنریگن نم زا ار وا شاک . دنامب میارب باهش لقادح شاک

ار مدوخ ، منک جراخ منت زا ار نوریب یاه سابل هکنا یب
. مدش هریخ فقس هب و متخادنا تخت یور تشپ زا
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لد امتح مه باهش ، تسین شواچ هک یزور هب مدرک رکف
مه ایدرب و ناراب ، هداد لیکشت هداوناخ و هدنک یشایع زا

ار ناشتقایل هک ییاه هاگیاج و یگدنز رس دنا هتفر
. دنراد

یا هدنزگ و خلت سح موجه ثعاب مه یزور نینچ روصت
. دشیم

، مدیشیدنا نیگنس و درس زور نآ رد ییاهنت هب یتقو
هدیدرونرد ار تیعقاو و ایور نایم زرم هک ییادص راگنا

اقآ " درک همزمز مشوگ ریز یگشیمه نحل نامه اب دوب
" شرایک

کمدرم . مدز کلپ تام و گنم و مدروخ یناکت رایتخا یب
ار هیناه هناکحضم و دیهج فرط نا و فرط نیا میاه

. درک وجتسج

؟ دوب هدرب مباوخ دولآ مهو راکفا نایم دنکن

. مهدب تکرح ار متخرک ندب متسناوتن

منت هب وم . متفرگ منامشچ لباقم و مدروآ باال ار مدعاس
! دوب هدش تسار

DONYAIE
M

AM
NOE



176_ تراپ #

! نک فیرعت _

اجنامه و مدرب ورف ما هقیقش باالی یاهوم رد هجنپ
یم درد مرس ردقچ . مدرک تشم ار هدروخن هناش یاهرات

! درک

؟ مگب یچ _

: دیسرپ هدز ناجیه

؟ دشیچ دموا شرایک هک دعب بخ _

اب شرایک اه باتک و اه ملیف لثم درک یم لا یخ امتح
ارم گنت و هدمآ هتفرگ درد تریغ زا هدش خرس نامشچ

! ما هتسیرگ یاه یاه مه نم و هتفرگ شوغآ رد

یرتن کال ندرب ندرک عمج ور ارسپ ، دموا سیلپ اب یچیه _
ندوب تفلک مد هک مه انیا . نوشاه هداوناخ هب ندز گنز

ور نوشاه هچب یروج هی مداد یمن تیاضر منم نک رواب
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ناروت هب دروخ ممشچ منم . ندرک یم خالص اجنوا زا
یهاوخ ترذعم مزا هک ردقنا ! تخوس ملد شتسار مناخ

اال بخ مدوخ اب مدرک رکف ! دش هدنمرش ادخ هدنب و درک
اجنیا زا رتهب مه ییاج مرادن ییاجباج طیارش هک ن

مه یلصا لماع . تسین شزاس زج یا هراچ دایمن مریگ
هچبرسپ تشم کی . دوب نوا تسود ، دوبن شا هون دوخ

! ندوب هلا س هدزون هدجه ی

یلو ! دایمرب هچب اتدنچ زا اه یزاب زخ نیا ! نومه سپ _
دیلک ینک یم یگدنز اجنوا اهنت رتخد وت یتقو یچ هساو

؟ شاه هون تسد هدیم

یکی نوشردام ردپ دیلک زا یکشاوی تفگیم هدادن نوا _
! یشایع اجنیا نزیرب تسین هنوخ تقوره هک ننزیم
دیلک مه یسک هب هگید هنکیم ضوع ور اه لفق تفگ

. هدیمن

؟ درک یم راکیچ شرایک ! هدرک محر ادخ مه زاب یاو _

! دوشب ناماوعد دوب هدنامن یزیچ ! شرایک هآ

نم رس مک هی ! ارچ منود یمن دوب ینابصع یلیخ یچیه _
نم ریسا منوا . یداد تیاضر ارچ هک درک دادیب و داد
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! هراچیب دوب هدش

یم بشید دیاب نم . منوج هیناه دیشخبب ! اباب یا _
! مدموا

یمنرب تتسد زا یراک ؟ یچ هک یدموا یم مزیزع هن _
. دموا

. دیسر تداد هب دوب اجنوا شرایک رکش ور ادخ _حاال

دیسرن مدوخ نهذ هب دایب هکنیا لبق ارچ منود یمن . هرآ _
! سیلپ منزب گنز

. هیعیبط هنکیم مگ ور شاپ و تسد طیارش نیا وت مدا _
هگید ! مدرکن رکف سیلپ هب ال صا طخ رو نیا مدوخ نم

؟ هفاک یریم زورما حاال . یراد دوخ یاج هک وت

: مدنابسچ کشت هب ار ما یناشیپ و مدش مخ

. تساهنت تسد شرایک . مریم رصع هرآ _

یم . میایم میتفا یم هار هگید تعاس کی ات مه ام _
ال! عف . بش تمنیب

. ترادهگن ادخ . تمنیب یم _
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تعاس مین ات " داد مایپ لا هن ، مدرک عطق هک یضحم هب
؟" یتسه . متا هنوخ هگید

" متسه " متشون هلصوح یب

177_ تراپ #

تشاد هک یدرد ات مدرک ادیپ یوق ینکسم و متساخرب و
. منک مارآ ار دروآ یم راشف منامشچ ی هساک هب یتح

راگنا ؟ دوب یعیبط اعقاو مه تشپ یرایب دب همه نیا
بیجع و موش تاقافتا زا اهتنا یب یا هریجنز طسو

هیبش ما یگدنز ! اهنت یاهنت ، هناوتشپ نودب ! مدوب راتفرگ
دیاب یک ات ! تشادن یمامت هک دوب اه یتخبدب زا یلا یرس

؟ مشاب ششوخ نایاپ رظتنم

یور برض اب ار ناویل و مدیعلب ار بآ ی هعرج نیرخآ ات
. مدروآ دورف نپا

زونه ینعی تلا یخ هب منک یمن هلگ ! ادخ مرب تنوبرق _
همشچ هی هشیمن ؟ هدموین رس مربص زونه ؟ هدایز ملمحت
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؟ یدب منوشن مه ور ایند نیا یاه یگنشق زا

رد هناخزپشآ ی هرجنپ تشپ نشور نامسا و دیزرل مسفن
. دش رات منامشچ

زا ات ردقنآ . مزیرب کشا ریس لد کی و منیشنب متساوخ
گنز ندروخ اب اما دوش هتساک ما هدننک هفخ ضغب مجح

! داتفین قافتا نیا رد

: مداد رس دولآ هیرگ یا هلا ن

! مشاب مدوخ لا ح وت مک هی دیدب تلهم لقادح _

دوش وحم منامشچ باهتلا و یخرس ات مدرک ثکم یمک و
. مدوشگ لا هن یور هب ار رد سپس و

و درک ما یسررب شفاکشوم هاگن اب ندش دراو زا لبق
: تفگ

! ندروآ باال یدنگ هچ اه هنودردزیزع مدینش هزات _

: مدرک هراشا لخاد هب تسد اب

! تشذگ ریخب دوب یچره _

: دیرغ بل ریز شکرام یاه یناتک ندنک نیح
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! قمحا یاه شل نت _

: تفگ رتدنلب و

مدوب ییاج بشید . ماوخ یم ترذعم اعقاو نم _
مومت ژ راش هگید ما هنوخ مدیسر . مدرکن کچ مملیابوم

. مدرکن شنشور حبص ات دوب هدرک

. شراک یپ تفر دش مومت . هرادن یبیع _

نم هب هریخ نامشچ اب و درک ترپ لبم یور ار شفیک
: دز رمک هب تسد

؟ هک یبوخ _

: مداد باوج یخوش هب

! هشاب یچ بوخ زا تفیرعت ات _

: داد ناکت رس و دیشک یفوپ

! یدیسرت یلیخ امتح . یراد قح _

: تفگ وا و مدرک دییات مه رب میاه کلپ ندز اب

هاگن تور وت هشک یم تلا جخ تفگ یم مگرزب نامام _
! هنک
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. نرادن یهانگ هک نوشیا _

مهارف ار ییاریذپ بابسا ات متفر هناخزپشآ فرط هب و
: دش عنام عیرس وا و منک

. مروخ یمن یزیچ نم _

! هشیمن هک مه یچیه _

! مه اب میرادن هک فراعت . اباب نیشب _

. میتسشن مه یوربور

؟ هفاک یریم زورما _

. مریم راهان دعب هرآ _

؟ یراد راهان _

. منک یم تسرد یزیچ هی _

و لا ح . میروخ یم یزیچ هی نوریب میریم . داوخ یمن _
نیشام . هفاک تمنوسریم دعب . هشیم ضوع مه تاوه

؟ یکوا . همهارمه

. مدز دنخبل شنارگن ی هرهچ هب
DONYAIE

M
AM

NOE



! یکوا _
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و هفاک زج ییاج ی هلصوح هکیدوجو اب هنوگ نیا و
، متشادن ار شا ینتشاد تسود بحاص و نیشنلد یاضف

درب ارم وا هک یناروتسر رد راهان فرص یارب ار لا هن
. مدرک یهارمه

ینیمز ریز ی هدنناوخ کی اب هتشذگ بش هک درک فیرعت
کیزوم کی یارب اهنآ اب ات هتشاد رارق رسویدورپ و

ناریا زا نتفر طیارش دهاوخ یم تفگ یم . دنک یهارمه
ار شمسا دراد تسود شلبق و دنک مهارف دوخ یارب ار

. دزادنیب اه نابز رس یمک

طقف هک ینم یارب نوچ مدرک یمن کرد ار شیاه هغدغد
و مدوب مجراخم و قوقح تیریدم و زادنا سپ یمک رکف
دوب تخس ، هفقو یب و ین ال وط راک زا یگتسخ ندز سپ

یارب هک یش تال زا دوجو نیا اب و ممهفب ار شراکفا
یم مشوخ شا منج و هضرع زا ، درک یم شیاه هتساوخ
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. متشاذگ یم مارتحا نآ هب و دمآ

و نما یا هناخ . متشاذگ وا یاج ار مدوخ یا هظحل یارب
تالش یارب یفده ...و زوسلد و نارگن یا هداوناخ ، مرگ

؟! هچ نم ! ندرک

و مدروخ یم ار مردارب مغ و مدزیم ود گس طقف هک نم
هفرط کی ار دوب هوهق ندرک مد لا ح رد هک یدرم نیا

؟ مدرک یم یگدنز تلع هچ هب اقیقد ، متشاد یم تسود

زا رت توافتم یمک ، دش مروضح هجوتم یتقو شرایک
! دوب رادشک و بیجع شهاگن . درک مزادنارب هشیمه

_سالم.

سالم. کیلع _

؟ مدرکن هک رید _

. هن _

؟ شرایک اقآ _

: داد باوج دنت یمک داد راشف مه یور ار شنامشچ

؟ هلب _
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؟ هبوخ نوتلا _ح

! مبوخ _

: تفرگ باال متمس هب ار شا هراشا تشگنا ناهگان و

! نکن ادص یروطنیا ور نم هگید _

: درب متام

؟ یروطچ _

.... یراد راگنا هک یروط هی _

، رمک تشپ شتاتسد ندرک قالب اب و دیرب ار شفرح
: دش ما هریخ تیدج اب باال زا و داتسیا نم لباقم

! مگیم مراد نم هک روجنیمه ! شرایک اقآ وگب مکحم _

: درک رارکت عطاق و هدرمش و

! شرایک اقآ _

: مدوب هدش جیگ

! هگید مگیم یروجنیمه منم بخ _

یاَدا ال ثم شیادص ندرک کزان اب و داد نیچ ار شا ینیب
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: دروآرد ارم

! شراااایک اقآ _

: تفگ شدوخ یادص اب وا و دش ات راهچ منامشچ

؟ مگیم نم هک هیزیچ هیبش نحل نیا _

شیادص هوشع ولیک دص اب روطنیا نم ینعی ! رود هب بال
؟ مدز یم

! وگب متفگ نم هک یروجنوا _

: مدرک تباجا ار شا هتساوخ و مدز کلپ رابدنچ

! شرایک اقآ _

؟! دوب هچ رگید نیا . تفرگ ما هدنخ ناهگان

! میراد اوعد راگنا هک یروجنیا هخآ _

: تفگ دیق یب

... هک هنیا زا رتهب میشاب هتشاد اوعد _

: مدیسرپ شا یناهگان توکس اب

؟ هیچ زا رتهب _
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: درک مخا

! نومراکرس میرب . یچیه _
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! دوب بیجع شراتفر رد یزیچ کی

! مشچ _

: تفگ درک یم رپ هوهق زا ار اه ناجنف هک ینیح

؟ هدن یرخ هرن ره تسد دیلک هگید یتفگ مناخ ناروت هب _

سکچیه هب ننک یم ضوع ور اه لفق نتفگ نوشدوخ _
. ندیمن دیلک مه

. هبوخ _

اه هچب ؟ هیکوا لا مش مرب ماوخب هبنشراهچ رگا مگیم _
؟ هگید نتسه

مه الت کش سس و هتشاذگ باقشب لخاد ار کیک دی ال سا
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. تخیر شرانک رد یصاخ شقن اب

؟ نموه تاق مال یرب یاوخیم _

. هلب _

متشاذگ . ممان هب دز شواچ ور ال یو . مایم اال متحا منم _
منیشب شاهاب ماوخ یم هدش ادیپ یرتشم شورف هساو

. تمرب یم . هلماعم یاپ

. تشذگ ملد زا یبوخ سح هظحل کی

مک ار مبارطضا زا یدایز مجح مورب اهنت دوبن رارق هکنیا
. درک

؟ دیشورفب دیاوخ یم اعقاو _

. مدیرخ هگید یاج دیاش . دایمن مشوخ اجنوا زا . موهوا _

و هناخ شیپ هام دنچ نیمه ات ، تفگ یم وا هک ییاجنآ
یا هناخ . دندیشک شتآ هب هک یا هناخ . دوب نم ی هناشاک

هنابیرغ عادو هچ . مدرک شکرت تارطاخ نیرت خلت اب هک
! یا

! یتم سال هب هللا شنا _
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**

ات مدرمش ار اه قوب و مدنابسچ مشوگ هب ار لیابوم
: داد باوج هک یتقو

؟ مناج _

_سالم.

؟ یبوخ . اباب _سالم

؟ یرتهب امش . مبوخ هک نم _

. دوبن یصاخ زیچ . ندرک شغولش اه نیا هرآ _

. هتحارتسا راک نیرتهب . راکرس یرب دیابن _

یم ور راکنیا امتح یراکیب ، هشکن ور نم یضیرم رگا _
! هنک

یریگیم یرسرس ارچ . شاب تدوخ بقارم رتشیب افطل _
؟ اباب

یداع یگدنز هب منک یم یعس مراد . متفرگن یرسرس _
ور متفیب هکنیا ات هرتهب یلیخ نیا . مدب همادا مقباس
! مغارس دایم لیئارزع یک منیبب منیشب رظتنم تخت
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شا هولج تیمها یب تشاد ارچ . مدرشف ار مکف
شندوبن و ندوب ی هلئسم ، هلئسم تسناد یمن ؟! داد یم

؟ تسا

؟ شرایک _

: مدرک همزمز

؟ هلب _

. نک یلا خ یدعب هن هتفه نیا رخآ هساو ور تا همانرب _

؟ یچ هساو _

و وت و نم . منیچب هرفن هس رفس هی همانرب ماوخیم _
. باهش

! متشاد تسود ... باهش و وا و نم

؟ اجک _

. منک یم رکف هیکرت هب مدوخ یلو نیاوخب امش اجره _
. مرادن ین ال وط ریسم هلصوح

: متفگ و متخود فقس هب ار مهاگن

. مقفاوم ، هشاب _
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. متشگرب نییاپ

زا یکی باتک و باسح تشاد و دوب قودنص یاپ هیناه
. داد یم ماجنا ار اه یرتشم

: دیخرچ نم تمس دش مامت هک شراک

. میراد دیدج شرافس _

: مداد ناکت رس

. هشاب _

مدش تاشرافس ندرک هدامآ لوغشم و متفر هناخزپشآ هب
: دمآ هیناه دعب عبر کی هک

؟ شرایک اقآ _

! اه میا هدش یراتفرگ ! چن

: تفگ و داتسیا فاص هرابکی

. دیشخبب هن _

: درک رارکت یکحضم تیدج اب و

! شرایک اقآ _
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! تفر هسیر و دریگب ار شدوخ یولج تسناوتن

روآ تلا جخ ؟ ما هدش ساسح شندز ادص یور ردقنا ارچ
! تسا

؟ مراد یخوش وت اب نم _

: تفرگ شناهد لباقم ار شناتشگنا

! هیروج هی ... یلو دیشخبب ... هخآ هن _

: مدناصقر ییوربَا

! هنک تداع تنهد ات وگب _

نا هدامآ اه شرافس رگا منیبب متساوخ ... مها . مشچ هلب _
. مربب

: مداد ُله شفرط هب ار ینیس

. ایب هرا _

: درک دنلب ار ینیس

مدوخ تسد . اه منک یمن یروجنیا یدمع نم ادخب _
! هدرکن ییادخ دینکن دب رکف . تسین
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. ربب ور ینیس . منک یمن دب رکف . شابن نارگن هن _

. متشاذگ دازآ ار مدنخبل و مدرک وا هب ار متشپ و
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هارمه و مدرپس ناراب و ایدرب هب ار هفاک حبص هبنشراهچ
. میداتفا هار هیناه

تسوپ ندنک هنایشحو روطنآ و دمآ یم برطضم رظن هب
! دوب مباصعا یور ، شیاه نخان رانک

! نیچمه نکن _

اب هک دوبن اجنیا شساوح و شوه ناونع چیه هب ایوگ
: درک مهاگن و دروخ یسوسحم ناکت نم یادص

؟ راکیچ _

: مدرک شتسد هب یا هراشا وربَا و مشچ DONYAIEاب
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! ینک یم مخز ور تاه تشگنا یراد _

: دز بل و درک شناتسد هب هاگن

! مراد سرتسا مک هی ! اها _

؟ یچ هساو سرتسا _

ح شمدیدن هک تدم نیا دعب منود یمن . نموه رطاخب _
. هیروطچ شلا

؟ هشاب بوخ هک یرادن عقوت _

: تفگ نیگمغ و درک عمج ار شیاه بل

. منارگن نیمه هساو ! هن _

ینومهفب شهب نک یعس طقف . درک هشیمن شیراک _
. شتاق مال یریم راب کی یهام هدش و یراذیمن شاهنت

. یایب ماوخ یمن هگیم نوا ... اما مدرک ور راک نیمه _
ملد هک نم ... یلو تدوخ یگدنز و راک لا بند ورب هگیم

. منک شلو دایمن

وا یهاوخدوخ و تقامح اب هک ار یردارب دمآ یمن شلد
هک امتح ! دنک اهر ، دوب هتخادنا یکانتشحو رسدرد رد ار
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. تشاد یگرزب لد

. تسین شا یعقاو ی هتساوخ یلو هگب روطنیا دیاش _

: داد ناکت رس

. هتسرد _

. میدیسر دوز ابیرقت و دوبن غولش نادنچ هداج

. درک ما ییامنهار نادنز ریسم ندرک ادیپ رد هیناه

دیرب دیراد یراک رگا امش . شرایک اقآ هنکن درد نوتتسد _
. مایم مریگیم یسکات هنتشگرب نم

فرظ و کرادم و رداچ تشاد هک مدرک شیاشامت
هدرک تسرد نموه یارب هتشذگ زور هک ار ییاه ینیریش

. تشاد یمرب بقع یلدنص زا ، دوب

. یایب منوم یم رظتنم . هرصع ، فرط اب مرارق هن _

: دز میور هب یمرگ دنخبل

. هشک یمن لوط دایز . نونمم یلیخ _

. دش هدایپ وا و متشاذگ مه رب کلپ
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**

لبق هعفد زا یتح . دیخرچ شتروص یور ما هنشت هاگن
. دوب هدش رترغ ال مه

! مدموا رید دیشخبب _

! یاین هگید مدوب هتفگ _

یگنتلد ، منک رواب ار شفرح متساوخ یم رگا یتح
ار هزاجا نیا تشاد شندرک ناهنپ رد یعس هک شنامشچ

. داد یمن

. هاوخن مزا یزیچ نیچمه ! ماین منوت یمن _

هک هرخ باال ؟ لا س هدزنوپ ؟ یایب یرب یاوخ یم یک ات _
! یشیم هتسخ

هب رس ، درک یم رهز ار مماک شا یخلت هک یدنخبل اب
: مداد ناکت نیفرط

یمن . هشکب لوط هک ردقچ ره ! لا س دنچ تسین مهم _
! منک تلو منوت
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: تخادنا ورف ار شهاگن و دیزرل شکلپ

. مرادن ور شتقایل نم _

هی دیابن و دوب هابتشا تراک هتسرد . وگن یروطنیا _
یمن هیقب لثم هک نم یلو یدرک یم ینابرق ور هچبرتخد
یمن هک نم ! مریگب هدیدان هدش تهب هک ور یملظ منوت

قح تهب ! منک شومارف ور تیعضو نیا زاس هنیمز منوت
. منک تکرد مک هی منوت یم لقادح ... یلو مدیمن
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تباث منامشچ یور یتاظحل شا هتسشن کشا هب نامشچ
: تفگ سپس و دنام

؟ هروطچ نارهت تلا وحا عاضوا _

، مدرک هراجا هنوخ ، مراد راک . منورذگ یم ، رکشور ادخ _
. هراد ور ماوه مه شرایک

. هراد قرف نوشا هیقب اب شرایک دوب مولعم مه شلوا زا _
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: مدرک همزمز تذل اب

! هراد قرف مه یلیخ ... موهوا _

اهتنا هب ار ام رادید قیاقد دوز یلیخ محر یب نامز
یگنتلد و اه فرح زا یدایز مجح یوگباوج نیا . دناسر

. دوبن نم

. دوب هدش ندنک ناج نیع میارب نتفر

: مدنابسچ هشیش هب ار متسد

هرذگ یم تخس وت نوا منود یم . شاب تدوخ بقارم _
. متسه شندش مومت رظتنم نم . هشیم مومت هرخ باال یلو
لوا زا ور زیچ همه منک یم تکمک نوریب یدموا تقوره

یا هتشذگ نیچمه تقوچیه هک راگنا ! ینک عورش
شَهت ات نم ادخب . نموه رایب تقاط طقف . یتشادن

! تقوچیه . مشیمن تلا یخیب . متسه تتشپ

: داتفا ورف شکشا

... هیناه _

نموه و مدنابسچ منازرل یاه بل یور ار متسد تشپ
: دنابسچ ممان ی هلا بند
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! یجبآ منونمم _

. متفر یم هار و مدیشک یم نیمز یور ار میاهاپ

و هداد هیکت یلدنص یتشپ هب ار شرس نیشام رد شرایک
. دوب هتفر باوخ راگنا

: متفگ مدوخ اب بل ریز

! مدرک یم قد یدوبن رگا _

یب اما دوشن هراپ شترچ ات مدیشک یمارآ هب ار هریگتسد
. دوشگ کلپ عیرس یلیخ و دوب هدیاف

؟ یدموا _

. متفرگ اج یلدنص یور

. هلب _سالم،

؟ تمنیبب _

: دیسرپ وا و مدناخرچ شیوس هب رس

؟ یدرک هیرگ ردقنا ارچ _

یب ی هریجنز زا دنب هرابود ات دوب یفاک لا وس نیمه
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! دوش هدیرب اه کشا یاهتنا

مخ میاهاپ تمس هب و مدناشوپ تسد ود اب ار متروص
: تفگ هک مدش

یدموا یرس ره هرارق ! اه هشیمن یروجنیا ! اباب یا _
؟ یدب رجز ور تدوخ

هک ییادص یب ی هیرگ . مهدب ار شباوج متسناوت یمن
! تشاذگ یمن ، درک یم گنت ار مسفن تشاد

! مناخ هیناه _

: درک دنلب ار مرس و تشاذگ ما هناچ ریز تسد

. منیبب رادرب ور تتسد _

. مدرک نایامن ار مسیخ تروص رابجا هب

. نکن هیرگ . هسب _

هتفرگ یادص اب و مدرک کاپ ار میاه کشا نانک نیف نیف
: متفگ

. دیشخبب _

: دروآ نوریب ار یذغاک لا متسد ی هبعج دروبشاد زا
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. ایب _

. مدرک رکشت و مدیشک نوریب گرب کی

: تفگ و موش رت مارا ات داد تصرف یتاظحل

؟ یچ وت . همنسرگ نم _

. متشادن اهتشا اما مدوب هنسرگ

. روطنیمه منم _

اب هک مراک . مینک تحارتسا ال یو میرب دعب میروخب راهان _
؟ هلح . میدرگ یمرب دش مومت یرتشم

ار شیاهراک تشاد وا هک یا هلصاف رد متسناوت یم
هکینامز زا . منزب هناگی و زانورس هب یرس داد یم ماجنا

و متشادن اهنآ اب یطابترا هنوگچیه دندیدزد ار ملیابوم
! مدلوت زور هب دشیم طوبرم نام سامت نیرخا

. هلح _
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یناروتسر طیحم بسانم ناونع چیه هب نم عضو و رس
وا تشپ هدز تلا جخ و دوبن درک باختنا شرایک هک
: تفگ و دناخرچ ار شخرمین هک مدرک یم تکرح

؟ یشیم میاق یچ هساو _

: دیرپ یم فرط نآ و فرط نیا منامشچ

! دیدرک یم باختنا رت یلومعم یاج هی شاک _

؟ روطچ _

یمن رظن هب بوخ ال صا ! دیزادنب نم هب هاگن هی هخآ _
! مسر

: دیشک باال ار شبل هشوگ یدیق یب اب

! شاب لا یخیب ؟ هراد یتیمها هچ _

. میتسشن یا هرفن ود زیم تشپ

؟ دوب روطچ نموه لا ...ح بخ _

: متفگ و مدرک هاگن زیم یور ما هدش قالب ناتسد هب

شهب مک هی مدرک یعس نم یلو ! دوبن هک بوخ _واال...
. مدب دیما
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: داد ناکت رس

؟ یداد شهب ور تدیدج هرامش . هبوخ _

! هنک هدافتسا شزا مراودیما . هلب _

با یلو هنک تمواقم لیاوا هنکمم . هنک یم شاب نئمطم _
! هرایم مک هرخ ال

: مدیسرپ ینارگن اب

؟ شا هلک هب هنزب یشکدوخ رکف هرابود هنکن _

! هن هشرظتنم نوریب نیا یکی هنودب یتقو ات _

: دش مخ متمس هب یمک و

نوا یاج ام . هشلا س تفه شش و یس هشب دازآ یتقو _
هزیگنا دح هچ ات نوریب دایم یتقو مینود یمن و میتسین

دیدج عورش هساو یدایز نس ... اما هراد همادا یارب
هنک ناربج ور شتقامح و هتشذگ نیا داوخب رگا . تسین

! هنوت یم

، مدوب هتفگ نموه هب ار نیمه مه مدوخ هکیدوجو اب
: متشادن شهب یداقتعا نادنچ
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هک هراد سناش ردقچ تکلمم نیا وت راد هقباسوس هی _
؟ هنک عورش ون زا داوخب

ور شیگدنز هک تساوخ شدوخ و دش دازآ تقوره _
! منک یم شکمک نم ، هدب نوماس

ترایز ... درک فاوط ار شتروص یازجا کت کت مهاگن
! دیتسرپ ... درک

نامریسم ایآ ؟ اجک نم و ؟ تساجک وا ... رگید لا س هدزناپ
؟ میتسه نامدوخ یگدنز رس مادک ره و هدش ادج مه زا
اب زونه ایآ ؟ میدرک جاودزا هبیرغ ییاه مدا اب کی ره ایآ
وا نودب نم ؟ تسا بوخ ناملا ح ایآ ؟ میراد یطابترا مه

! تسا هلئسم نیرت مهم نیا ؟ دوب مهاوخ هنوگچ
! یا هناوتشپ یب و اهنت و بیرغ ِنم هچ ! وا ... ِنودب ... نم

**

شدوخ هب ات درب نامز یمک . درک یم مهاگن تام زانورس
! دنک مرواب و دیایب

و دیرپ هچوک هب یگناخ یاه سابل نامه اب ناهگان و
: تخادنا مشوغآ رد ار شدوخ
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! روعشیب _

: درک رارکت و دیبوک ما هناشرس یتشم و

؟ هشوماخ ارچ تطخ ؟ یضوع وت یدوب اجک ! روعشیب _

: مدیشک شرمک یور ار متسد و مدیدنخ نیگمغ

! هراد ناتساد _

ام تدم همه نیا هیچ تا هنوهب منیبب وت میرب ایب ... ایب _
! یتشاذگ یربخ یب وت ور

؟ تسین یسک _

مک هگید هراچیب . مدب ربخ دیاب ما هناگی هب . ماهنت هن _
. تغارس نارهت دایب هشاپ شدوخ دوب هدنوم
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. دش لیکشت ام ی هرفن هس عمج هرابود هک دش روطنیا و

نم گنتلد مه اهنآ ، مدوب اهنآ گنتلد نم هک یردقنامه
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. دندوب

هجوتم ات مدرک فیرعت ناشیارب ار لیابوم یدزد یارجام
متسناوتن و هدوب شوماخ مطخ تدم نیا ارچ دنوش

. مهدب ار ناشباوج

یواکجنک دیسر یم رظن هب . مدوب ناشرانک دعب یتعاس ات
شرایک دروم رد مه رتشیب و زیچ همه ی هرابرد ناشیاه

! دنتشاد لا وس هک ردقنآ ! تس یندشان مامت

؟ ینک یم راک شا هفاک زونه _

؟ هراد ور تاوه _

؟ هیروجچ تاهاب شراتفر _

؟ هرادن تتسود ینئمطم _

! هشیم تقشاع هرخ باال منئمطم یلو _

اما دیسر یمن نایاپ هب مه ادرف عولط ات نامیاه فرح
مامت مه وا راک هک مدرگرب جنپ ات دوب هتفگ شرایک نوچ

. مدش ییادج هب روبجم ، هدش

: درک یم مهاگن یتحاران اب هناگی
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! هشیم گنت نوملد _

: متفگ و مدیشک ناششوغآ رد

دیدب ربخ داتفا نارهت هب نوترذگ رگا مه امش . مایم مزاب _
نوتهب هک مه ور مدیدج هرامش . مینیبب ور هگیدمه هک

؟ بخ . مداد

نوریب زانورس ی هناخ زا ، یتخس ابیرقت یظفاحادخ اب و
ار اجنآ شرایک هک نامگ نیا اب متشگرب ال یو هب و مدمآ

ال یو رد ار وا ... اما میدرگ یم زاب نارهت هب و هدرک هلماعم
: متفای دز یم فرح لیابوم اب ینابصع هکیلا ح رد

؟ ادرف هگیم مه االن هدرک عالف تعاس ود هک ور نم _

..._

لطعم هگم . ینسحم یاقآ مراد یگدنز و راک نارهت نم _
! هدش فرصنم ال صا دیاش ؟ منوشیا

..._

و هراشا و تسش تشگنا اب ار شیاه کلپ و درک یچن
: دیلا م نشخ یمک
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. هگید یرتشم هی لا بند دیدرگب دموین مه ادرف رگا _

..._

. رادهگنادخ . هنکن درد امش تسد _

: مدیسرپ درک عطق هک نیمه

؟ هدش یچ _

حبص ادرف هدموا شیپ مارب یلکشم هگیم . فرط دموین _
. مایم

؟ میدرگیمرب ادرف ینعی _

یم بل هکیلا حرد و دیبوک لبم هاگ هیکت هب ار شرمک
: تفگ دیوج

! تسین یا هراچ ارهاظ _

و خلت تارطاخ . دمآ یمن مشوخ ال یو نیا رد ندنام زا
ی همه ، مدنارذگ اجنیا هک ییاهزور نیرخا ی هدننز

. دوب هدرب و هتسش مه ار بوخ تارطاخ

یم وا عبات دیاب مه نم و دوب شرایک اب اجنیا میمصت
یلیخ اجنیا نم روضح اب دیاش هک رکف نیا اب اما مدوب
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: مداد داهنشیپ ، دیوگب ار نیا دناوت یمن و دشابن تحار

؟ مدرگرب یراوس ای سوبوتا اب نم دیاوخ یم _

: داد باوج هلصوح یب

؟ تسین لیطعت ادرف هگم یدیلوت _

! ارچ _

تارب یقرف هچ یدرگرب رتدوز تعاس دنچ حاال بخ _
. میریم مه اب ادرف نک ربص ؟ هراد

: متفگ هناعیطم و مدرک رت ار مبل

! هشاب _
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؟ ور ترفاسم تفگ تهب شواچ _

. هرآ _
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. درک ورزر _

یمک و متشاذگ نکلا ب یگنس یاه هدرن یور ار مدعاس
و دوب هدشن یگدیسر غاب هب رخاوا نیا . مدش مخ

. دیسر یمن رظن هب بوخ نادنچ شعاضوا

! هبوخ _

؟ یچ ینعی هرب داوخ یم ام اب طقف یتقو ینود یم _

شواچ . دش هدیشک ولپآ یلا خ ی هن ال تمس هب مهاگن
، دیمهف ار نیا یتقو هیناه و دوب هدرک شدر لبق یتدم

! درک ضغب اه هچب لثم

! هرادن ور یسک ام زج ینعی _

رتشیب دیاب ام ! ایک مراد نادجو باذع گس لثم خآ _
یلیخ ! تساهنت یلیخ شواچ . دوب یم شهب نومساوح
وت ندیبوک لا س دنچ . ندرک شتیذا یلیخ ، دش تیذا
تسرد ! یا هراب نز ، ییافو یب ، یراکتنایخ وت هک شرس
دیاش یلو همردام هیضق فرط هی ، مگب ور نیا تسین
ور هگیدمه اه نوا . تشاد قح مک هی لقادح شواچ

اه لا س دش شهت هک یرابجا جاودزا هی . نتشادن تسود
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مدید یم نم ! قشع هرذ هی زا یلا خ و درس ی هطبار
هنوخ وت شواچ مدید یم . هنک یمن تبحم شهب منامام

! ایک تشاد قح . هرادن شمارآ . تسین بوخ شلا ح

؟ دوب بوخ قیقع اب شلا ح ال ثم . مدرک هفخ ار مهآ یادص
هن ، تشاد شمارا هن اما ، تشاد قشع دیاش ناش هطبار

نزوس رس ادخ یاضر ضحم هن و تشاد بوخ لا ح
! قطنم

: درک عمج ار ثحب دوز باهش

؟ ندز مهب ینام و نیمرا متفگ _

: متفگ یگرخسم اب و مدیشک باال ار میاهوربَا

! مدش زیارپروس ! واو _

! بسچن منوشتفج ! شییادخ دموا لا ح مرگیج یلو _
ادخ ! داتفین یقافتا ینام و وت نیب اسومان یدروآ سناش

! تشاد تتسود

. مدز بل یموه و مدیدنخ

. رفس نیا هساو ملا حشوخ تروص ره رد . نک شلو _حاال
! رخرس نودب یرفن هس
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: مدیبوک هدرن یور ار متشگنا کون

. روطنیمه منم _

! ور ال یو یدن تفم هشاب مه تساوح . مرب دیاب نم _

. هرخیم بوخ تمیق هن _

؟ یرادن راک ال عف . هبوخ _

. ظفاحادخ هن _

هیلوا داوم لوغشم ار هیناه متشگرب هک ال یو لخاد هب
. مدید هناخزپشآ رد یزپشآ

؟ ینک یم راکیچ _

: درک مهاگن و دروآ باال ار شرس

و ییاذغ داوم یرس هی لبق زا . مزپب اذغ ماوخ یم _
. هدوب هدنوم رزیرف لا چخی وت انیا و تاجیزبس و تشوگ

. مدیرخ ییازیچ هی متفر ممدوخ

. میدیم شرافس داوخ یمن _

همه نوچ نارهت . هدش گنت یزپشآ هساو ملد هخآ هن _
. منک تسرد اذغ هشیمن تصرف دایز مراکرس شا
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دوب هدرک هداما هک یسس لخاد ار اه غرم هک ینیح و
: دیسرپ دناباوخ یم

؟ دیشورف یم شثاثا اب ور اجنیا _

شفرط هب سپس و مدرک رپ بآ ناویل کی ریش زا
: مداد هیکت کنیس ی هبل هب ار مرمک و مدیخرچ

. هرآ _

: دش کیرات شنامشچ هاتوک یا هظحل یارب

. یتم سال هب .. اهآ _

. یشاب تم _سال

یم یتاعفد ی همه دای و مدرک یم هاگن شزرف ناتسد هب
و تخپ یم هنت کی وا و میدمآ یم لا مش هب هک مداتفا
رد مه نآ درک یم ییاریذپ یتیعمج کی زا و تسش یم

هدیسر یدیلوت رد یراک زور کی زا یگزات هب هک یتروص
ات یطایخ خرچ یاپ تسشن یم دیاب مه شدعب و دوب

. دهد ماجنا ار شا هدنام بقع یاهراک

! دشاب هتشاذگ رانک وا یارب یساسا لا ح کی دیاب ادخ

یم یعس یتقو و دشیم شریگ اپ و تسد مادم شلا ش
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. دوب شتخس ، دنزن اهنآ هب ار شا یسس ناتسد درک

تشپ و متشاذگ تنیباک یور ار هدروخ مین بآ ناویل
. مداتسیا شرس

! دش تکرح یب ناهگان

و مدز هرگ شندرگ تشپ و متفرگ ار لا ش رپ ود ره
لکش نیرت هتسهآ هب ار راک نیا مراد ارچ هک مدیمهفن

! مهد یم ماجنا نکمم

! متسناد یم مه دیاش ای

" ایک یزیر یم مرک یراد "

یم شرس هب رس متشاد ! متخیر یم مرک متشاد ! هلب
بلقنم هنوگنیا یتقو دمآ یم مشوخ هک ارچ متشاذگ

یمن مه سفن و دوب هداتسیا تباث همسجم لثم و هدش
! دیشک
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. مدیشک بقع و مداد تروق ار مدنخبل

: تفگ نکمم یادص نیرت مارآ اب و تفرگ یسفن

! نونمم _

مهاگن مدوب شبطاخم یتقو یتح و بش رخآ ات رگید و
! درکن

س و نس بسانم نادنچ هن تنطیش زا نم هک بیجع و
! مدوبن نامیشپ ، ملا

: تفگ دش فرص توکس رد هک یماش زا دعب یمک

. مباوخب نییاپ نامهم یاه قاتا زا یکی وت مرب نم _
! ما هتسخ

رارف تساوخ یم ، دشاب هتسخ هک نآ زا رتشیب رظن هب
! دنک

تشگنا ود هکیلا ح رد و مدرک ما هنوگ هاگ هیکت ار متسد
شهاگن ، متشاذگ یم ما هقیقش باالی ار ما ینایم و هراشا

. مدرک

. ریخب تبش . موهوا _
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: درک همزمز نابیرگ رد رس روطنامه

! ریخب مه امش بش _

دوب رتهب بخ اما " هریگن درد تندرگ " میوگب متساوخ
ار شتیفرظ ال عف دمآ یمن رظن هب ! منکن شتیذا رگید

! دشاب هتشاد

اجنامه و مدرک شوماخ ار اه غارچ مه نم ، تفر هک وا
. مدیشک زارد هپاناک یور

نارهت حاال ، درک یمن ملطعم روطنیا لوق دب یرتشم رگا
! مدوب

اب . متشاذگ ما یناشیپ یور ار مدعاس و مدیشک یهآ
. دشیم هتشادرب مشود یور زا یراب راگنا اجنیا نتخورف

شرد هکنآ زا رتشیب و تشادن یبوخ ژی رنا ال یو نیا
ییاج ! دنتخاس جنر و درد ، دنشاب هتخاس بوخ تاظحل
هیناه زا ، تخاس ار رامیب و یغای رسپ نآ نموه زا هک

شداد هب نم رگا هک ینامناخ یب و هدرسفا همین کرتخد
نم زا ! دمآ یم شرس یی بال هچ دوبن مولعم ، مدیسر یمن

! شردپ ی هداوناخ زا رفنتم و هدش ریقحت رسپ کی
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! دمآ یمن مشوخ اجنیا زا ردقچ

ی هفقو یب یاه ناکت اب یک و درب مباوخ یک مدیمهفن
! مدش رادیب هیناه تسد

! مدش شناشیرپ و دازآ یاهوم هجوتم طقف یکیرات نآ رد

! دیش دنلب ! شرایک اقآ _

! دیزرل یم سرت زا شیادص

: مدش زیخمین و مدرک مخا

؟ هدش یچ _

: درک اوجن

! هغاب وت یکی منک رکف _

: مدینشن تسرد مدرک رکف

؟! یچ _

! مدید هیاس نم ! شرایک اقآ هدزد دیاش _

: مداتسیا اپ یور

! لحم نیا وت میتشادن دزد ام _
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ار هدیشوپ ییاه هرهچ اب رفن ود و متفر هرجنپ تشپ و
یم نامتخاس فرط هب طایتحا اب دنتشاد هک مدید

. دندمآ

: تفگ هدز تشحو هیناه

! ادخ ای یاو _

هب ناشیاپ هک مداد یم هزاجا هیناه دوجو اب دیابن
! دسرب نامتخاس

: دما ملا بند هیناه هک متشادرب راوید زا ار یراکش گنفت

. سیلپ مینزب گنز ! هکانرطخ ! شرایک اقا _

! هدموا نوملخد هک اجنیا هسرب دایب ات سیلپ _

: متفگ و مدرک تکرح رد فرط هب و

! این ملا بند _

؟ یچ نرایب نوترس یی بال رگا ، ادخ ور وت _
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رکف انیا . نوشمنوسرتب ماوخ یم طقف مشیمن ریگرد _
! نریم رد ننیبب ور نم هیلا خ ال یو ندرک

: مدز داد و مدرک زاب ار رد و

؟ دینک یم یطلغ هچ _

یکی و دندش کشخ اج رب هدز کوش یا هظحل ود ره
زا وقاچ یرگید و دیود یجورخ فرط هب روفلا یف ناش

! درک جراخ شبیج

! هراد وقاچ شرایک اقآ _

: مدیپوت و مدناخرچ شفرط هب ار مخرمین

! ملا بند این متفگن هگم _

: دمآ یرارف دزد یادص

! قمحا هراد گنفت ؟ ینکیم راکیچ _

: متفگ نم و دوب هداتسیا هناتخسرس زونه وا و

! ههار وت سیلپ ، نومب اقافتا هن _
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هک مدرک تکرح شفرط هب . دش تسس فرح نیا اب راگنا
. تفر بقع بقع

! دوب یداعریغ مرظن هب شتمواقم نیا

! شرایک اقآ _

دعب و هیناه ی هفخ غیج و مدرک کیلش شیاپ یولج
. دوبن شلا ح یسررب یارب یتقو اما مدینش ار شنداتفا

. تشاذگ رارف هب اپ و تسکش مه رد شتمواقم هرخ باال

یور . مدیخرچ هیناه تمس مدش نئمطم هک اهنآ نتفر زا
. دیلا م یم ار شیاپ چم و دوب هداتفا اه هلپ

؟ این مگیمن هگم _

ای سرت ای درد زا ار شیاه کشا یولج تشاد تمحز هب
: تفرگ یم یزیچ ره

؟ یچ شهب دروخ یم ؟ دیدرک کیلش یچ هساو _

! دوب یقشم _

: مدز وناز شلباقم و

؟ هدش یچ _
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! دروخ چیپ _

مدوخ اب بل ریز و مداد باال ار شراولش داشگ ی هچاپ
: متفگ

؟ ندیدن یگدنگ نوا هب ور نیشام روک یاه قمحا _

: دیلا ن

! میتسه ام نتسنود یم _

. مدرک شهاگن

! شمتخانش . دوب نادزی دروآرد وقاچ هک ینوا _

: مدیدنخ روابان ما هدنام زاب ناهد اب

! ندموا وت رطاخب سپ ! ایادخ _

هنیک مزا زونه ... نادزی یلو ... منود یمن ور یکی نوا _
! دموا شیپ رخآ هعفد هک یتانایرج زا دعب اصوصخم هراد

دیاب فرش یب کدرم نیا . دش لفق مه یور میاه نادند
! دشیم هداد یلا مشوگ

: متخادنا شیوزاب ریز تسد
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یچ وت یاپ مینیبب میرب دش دنلب . تشذگ ریخب هک ال عف _
! هدش

. دیگنل یم

؟ یراد درد _

! یلیخ _

. مدروآ دامپ هناخزپشآ زا و شمدناشن لبم یور

! دیزرل یم زونه

شچم یور دامپ ندیلا م هب عورش و متسشن شیاپ نییاپ
. درک عمج ار شکچوک ناتشگنا . مدرک

؟ هک یا یکوا _

: داتسرف ششوگ تشپ ار شیاهوم

! مدیسرت مک هی ... طقف ! هرآ _

نودب یاهوم و تشاذگ شرس یور ار شناتسد ناهگان و
: درک سمل ار شا ششوپ

! یاو _
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شترشیت زاب و لش ی هقی هک یلصا ی هتکن هجوتم زونه
! دوب هدشن ، دوب

درک غاد نتفرگ شتآ زرم ات شیاه هنوگ ، دیمهف یتقو و
نم و دیشک بقع هناشرس زا ار شترشیت تسد اب و

! تسا رتابیز یلیخ ، باجح نودب هک مدیشیدنا
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. دش مامت رادیرخ اب راک

ود کچ رگید یشخب یارب و داد دقن ار لوپ زا یشخب
. تشون ههام

دنامب ال یو رد دوبن رارق هک یلیاسو زا هتسد نآ یارب
. مداتسرف ترامع و نارهت هب و متفرگ تناو

. میدرک تشگزاب مزع هیناه هارمه سپس

رفس دعوم ، میایب مدوخ هب ات و تشذگ عیرس هتفه نآ
. دوب هدیسر باهش و شواچ و نم
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و حیرص یلیخ همه هب شواچ هک تفگ یم باهش
هب شکچوک یاهرسپ اب دراد هک هداد حیضوت هناقداص

شدوخ یور هب یزیچ یسک تفگ یم . دور یم رفس
حضاو ال ماک ناشرادانعم یاه هاگن هنعط اما هدرواین

! هدوب

و ناراب و ایدرب هب ار هفاک شرافس یباسح نتفر زا لبق
مدوب نئمطم . دوب تحار ناشتباب زا ملا یخ و مدرک هیناه

. تسا عمج ناشساوح مدوخ زا رتشیب

دنلب هعبر کی ریخات اب هک دوب حبص ُهن تعاس نامزاورپ
. دش

اب هظحل ره ، متشاد ما هداوناخ یاضعا اهنت اب هک یشمارآ
رفس نیرخآ ای ، ام اب شواچ رفس نیرخآ نیا هک رکف نیا

. دشیم شودخم دشاب شدوخ

هرابرد ندیشیدنا اب ات متشاذگ رارق مدوخ اب لا ح ره هب
. منکن بارخ ار لا ح تیعقاو ، هدنیآ االت متحا ی

هب شناتسود و باهش اب مه نآ راب کی طقف نیا زا شیپ
. ما هدمآ ایلا تنآ

رختسا هب شمشچ یتقو و راک یادتبا نامه زا باهش
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ار شیاه یزاب کقلد طاسب ، داتفا شفارطا و لته زابور
. درک نهپ

، دنولب ! عونت همه نیا زا هنک یم فیک مدآ ! هب هب ، هب هب _
ور مودک ، ناج شواچ ! رغ ال ، قاچ ، هاتوک ، دنلب ، یکشم

؟ یاوخ یم

هب هلصاف نیا زا و دوب هدش رغ ال یمک مرظن هب هک شواچ
پچ پچ و دیخرچ یمک ، مدیمهف یم ار نیا ـح ضو

: درک شهاگن

ور نومتثیح باهش نا یناریا اجنیا یاهرفاسم فصن _
! ربن

اروبص تسد زا زور دنچ هی ! متفگ تدوخ هساو اباب یا _
! یتحار نوج

: تفگ باوج رد شواچ

نمشد هب زاین هگید هشاب هتشاد وت لثم رسپ هی ردام ره _
! هرادن

. میدشن لطعم قاتا لیوحت یارب دایز

هک دوب هدرک ورزر ار یا هباوخ ود للجم تیئوس شواچ
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. تشاد ایرد هب ور میقتسم یویو

فصن هک راگنا هن و تشاذگ اپ شگرزب سارت هب باهش
زاب همین ناهد اب هدز مخش ار ایند ی هراتس جنپ یاه لته

: تفگ

یروح فیح یلو ! هراد رختسا مشسارت ... یجاح ! َاَاَا _
! هرادن

اب و دیشک لخاد هب ندرگ سارت ییوشک رد تشپ زا و
: دیسرپ هدش داشگ نامشچ

؟! ندیم مه نز _

: دیلا م ار شنامشچ یگف کال اب شواچ

؟ تسین تدوجو وت ایح هرذ هی یتفر یک هب _

و دنک ار شیاه سابل اجنامه و درکن ییانتعا چیه باهش
: تخادنا بآ رد ار شدوخ

! هدیم لا ح ردقچ ! اد ـــــــ _خ

! منک لر تنک ار ما هدنخ متسناوتن رگید

: درک همزمز فسات اب شواچ
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هچب هی االن دیاب و هشیم شلا س یس هراد راگنا هن راگنا _
! هشاب هتشاد مه

هتخانشان سح دش ثعاب باهش ی هتشادن ی هچب روصت
! دهدب تسد نم هب ار ینیریش و
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: درک کیدزن شبل هب ار دانومیل گرزب ناویل باهش

؟ هدزن انیا و گنز تهب هگید هتفر یتقو زا لزغ _

زا تسد تلم هک یگنر شوخ و مارآ یایرد زا ار منامشچ
: متفرگن دنتشاد یمنرب شرد ندرک انش

! هن _

؟ هدش گنت تلد _

ح ره هب ! تسین هک یبیجع زیچ اما ! دوب هدش گنت ؟ ملد
! نآ زا یمهم شخب . دوب ما یگدنز زا یشخب لزغ لا
هدرک هدامآ خال ساسحا و یگنتلد نیا یارب ار مدوخ
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! تس یرگید یاج زا بجع . مدوب

: مدرب ورف مرگ یاه نش رد ار میاهاپ

! موهوا _

! هشیم تسرد ! هیتقوم _

: مدرک شهاگن

؟ دش تسرد وت لا _م

ور نم یگنتلد زا رتشیب هک یزیچ . هراد قرف نم هیضق _
متسنوت یم هک نیا رکف ! هنادجو باذع ، هنک یم تیذا
تسرد مه نیا یتح ... بخ یلو ! مدادن و مدب شتاجن
یمن یمدآ چیه هنرگو ! هنیمه یگدنز نوناق . هشیم

! هشب دنلب شاج زا هگید یکی نتفر ای گرم دعب تسنوت

تبقاع اما دشیمن شومارف لزغ دیاش ! دوب وا اب قح
! دشاب یداع شندوبن هک دمآ یم یزور

؟ باهش _

؟ موه _

! ورن داوم غارس هگید _
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شا هتسخ هک دپوت یم و دوش یم تحاران مدرک رکف
: داد باوج دنخبل اب وا اما متفگ ار نیا ردقنا مدرک

. هتفا یمن یقافتا نیچمه هگید ! سرتن _

. میتشگزاب لته هب

هق عال دروم ی هدنناوخ ترسنک طیلب بش یارب شواچ
. دوب هدرک ورزر ار شا

دنارذگ یم شوخ تشاد هدنیآ هب تبسن لا یخیب هکنیا زا
لا حشوخ درک یم هدافتسا شرفس ی هظحل هظحل زا و

! دمآ یمن شیپ شتصرف رگید دیاش ! مدوب

؟ اجنیا نرایب مگب ای ناروتسر میرب راهان _

ناروتسر هب نتفر زا میدوب هتسخ ود ره هک باهش و نم
سیورس تساوخ شواچ هک دش روطنیا و میدز زاب رس

. دنروایب تیئوس هب ار

ازع زا یلد سپس و میتفرگ یشود اهاذغ ندیسر ات
! میدیباوخ بورغ کیدزن ات یگتسخ زا و میدروآرد

ترسنک هب نتفر یارب ات درک نامرادیب هک دوب شواچ
. میوش هدامآ
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یم شوخ ، مدیشک یم ار شراظتنا هک یزیچ زا رتشیب
! تشذگ

هک ردقنآ . دوب لآ هدیا یعیبطریغ لکش هب زیچ همه
. دمآ یم رظن هب یعقاوریغ

یدنلب یتسپ نودب و فاص طخ نیا هرخ باال هک هتبلا و
! تسکش اج کی

! دش دب شواچ لا ح یتقو و ترسنک زا دعب تسرد

لا ح ، تفر یم شا ینیب زا هک ینوخ هرطق هرطق ندید
! تخیر مهب مه ار باهش و نم

یارب و شمیدناسر ناتسرامیب هب شدوخ لیم مغریلع
. میداد حیضوت ار لکشم کشزپ

: دزیم رغ مرس ریز

مه رتدب هزات هنیمه معاضوا دعب هب نیا زا نم ناج اباب _
! ناتسرامیب میرب مینک عمج رابره هک هشیمن . هشیم

: تفگ مه باهش

! هگید میریم هش مومت تمرس ! نم ردپ نزن قن ردقنا _
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. هروخب مرس هب ییاوه هی نوریب مریم نم _

. متفر ناتسرامیب ی هطوحم هب و

هیحور وا هب هک دوب ام ی هفیظو نیا باهش لوق هب
! یتخس ی هفیظو هچ و میهدب

. دروخ گنز ملیابوم متسشن تکمین یور هک نیمه

. دوب هیناه . مدرک شجراخ مراولش بیج زا

. مدرک دازآ یمارآ هب ار مسفن

هک تساجنآ زا بجع . دوبن بیجع لزغ یارب یگنتلد ! هلب
ادج رطاخب ما یفطاع یاه یگدیچیپ زا هرگ زونه یتقو

نیا رد دیاب ارچ ، هدشن زاب لزغ یناهگان نتفر و ندش
و دیما لثم یزیچ رتخد نیا سامت اب تخس تاظحل

؟! دوش قیرزت میاه گر هب شمارآ

189_ تراپ #

؟ ولا _
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دوب رظتنم راگنا هک درک لوه میادص ندینش زا ردقنآ
! دهدب باوج یرگید صخش

...سالم! مها ِا... _

: دوبن لا حرس منحل

؟ یبوخ _سالم.

: داد باوج نئمطم نادنچ هن

؟ دیتسه بوخ امش . مبوخ _

! مبوخ ... موه _

: تفگ هک دش مدولآ هنعط نحل هجوتم امتح

؟ مدش محازم عقومدب ، شرایک اقآ دیشخبب _

مه بولطمان طیارش نیا نایم و بش عقوم نیا یتح
! دوبن محازم

: متفگ تسار و کر ار نیا

! یتسین محازم . هن _

! رکشورادخ بخ ... اهآ _
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؟ هدش یزیچ _

... هک مدز گنز شتسار ... هن _

تشگنا و مدز یتسوپ ریز یدنخبل . دش ین ال وط شللعت
. مدیشک ینیب ریز ار ما هراشا

: تفگ رت طلسم یمک

. مسرپب ور نوتلا ح مدز گنز _

: مدز هناچ ریز ار متشم

؟ نیمه _

؟ هشاب دیاب یا هگید زیچ _

! متشادن ار یباوج نینچ راظتنا . مدیزگ بل

! هشیمن هچاپتسد ردقنا یسرپلا وحا هی هساو یسک هخآ _

: دش دولآ ظیغ شنحل

! متسین هچاپتسد نم _

: درک نهپ میاه بل یور ار شا هرفس هدنخ

. مدرک هابتشا نم دیاش ، موهوا _
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! هروطنیمه امتح هلب _

؟! ینابصع ردقنا ارچ یلو تیسرپلا وحا زا یسرم _

؟ ینابصع ای هچاپتسد هرخ _باال

؟ مدرب یم تذل نتشاذگ شرس هب رس زا متشاد ارچ

! ود ره _

. مودکچیه _

: تشاذگ رانک ار فراعت و دیشک یقیمع سفن و

هب ! دینکن دب تشادرب هتبلا . دوب هدش گنت ملد طقف _
! تسود هی ال ثم ای ، راکمه هی ... هی ناونع

! درک یم ار راک نیا دیابن . مدز کلپ شرف گنس هب هریخ
! دیابن

: دیوگب درک شراداو هک دش ین ال وط ردقنآ متوکس

. ظفاحادخ . ریخب نوتبش . مرب دیاب نم _

. دش عطق طابترا و درکن لطعم رگید و

. مدنابسچ میاهبل هب ار لیابوم
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یم زور ره هک تسا هام نیدنچ . دشاب یعیبط دیاب
یم شیارب هک یتاقافتا و اهراک نایرج رد مادم ! شمنیب
رگا یتح تدم نیا زا دعب مدآ بخ . مریگ یم رارق دتفا

! درک یم تداع نآ هب ، دوب مه نادلگ کی

نیچمه ؟ تسین روطنیا ناراب دروم رد ارچ سپ "
" هرارقرب مه نوا دروم رد یطیارش

هک مدوبن یمدآ نم . مدز هنیس هب ار مناتسد و مدرک یچن
رد هک مدوبن یمدآ . دشاب رتخد ود ریگرد نامزمه مرکف

نیا زا ال صا ! موش زجاع متاساسحا کیکفت و کرد
! دمآ یمن مشوخ تیعضو

؟ دوب یک _

هداتسیا تکمین زا یمک ی هلصاف رد هک باهش تمس رس
: مدناخرچ دوب

؟ اه _

: درب ورف شراولش بیج رد ار شناتسد

! ننز یم الس نراد هک دوب ییاه مدآ هیبش تا هفایق _

! درک رت بارخ ار زیچ همه باهش ! هَا
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! منز یمن الس تقوچیه نم _

: تسشن مرانک

؟ فرط دوب یک حاال ! یشیم لمع دراو میقتسم امش هرآ _
؟ هیناه

: مدرواین ور هب ار مندروخ اج

؟ دوب هیناه یدیسر هجیتن نیا هب اجک زا _

هنکمم ریغ ال صا هک یلنام یانثتسا هب رضاح لا ح رد _
دوجو امش فارطا رتخد ات هس هشاب هدوب نوا تبطاخم

ح یدز یم فرح نوا اب رگا بخ هک دوب لزغ یکی . هراد
! دشیمن زاب تشوگانب ات تشین و درک یم قرف دیاب تلا

غارس تزا نم هک یا هقیلس هب هجوت اب هک ناراب یکی
نم لقع هک هیناه ما یکی ! یشیمن شبذج ارمع مراد

! هرت لمتحم ات ود نوا هب تبسن هنیزگ نیا هگیم
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: متخادنا باال ییوربَا شقیقد لیلحت و هیزجت زا

؟ یاوخ یم یچ هزیاج ! زمله کولر ش نیرفآ _

: دز ییامن نادند دنخبل

؟ نیتفگ یم یچ ؟ بخ _

! درک یم شدوخ شیپ ییاهرکف هچ حاال

! تسین هتزغم وت هک اهربخ نوا زا _

هروشب ور لزغ راذب ! زاسب ور ربخ یونش یم نم زا _
! هلزغ زا رتهب مه یلیخ ! هربب

یدج و یخوش دشیمن هک دوب ییاه تیعقوم نآ زا
! داد صیخشت ار باهش

: مدیبوک شا هناش یور یتسد

! تا هیصوت زا یسرم ، هشاب _

*

قاتا هب ار هناحبص سیورس شواچ تساوخرد هب
. دندروآ
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اهنت شواچ و نم و دوب هتفر لته یبا کراپ هب باهش
. میدوب

. تفر و دیچ سارت زیم یور ار فورظ تمدخشیپ

: تفگ شواچ

. وش لوغشم _

. دوب رت لا حرس و دمآ یم رظن هب بوخ زورما شلا ح
: دیسرپ

؟ دایمن باهش _

. ام زا رتدوز دروخ ناروتسر تفر نوا _

ال؟ صا تساجک _

! یبآ کراپ _

! هنک یم لا ح شدوخ هساو هنوم یمن ام لطعم هبوخ _

. مداد ناکت رس و مدز دنخبل

؟ یریمن وت _

. متفر هنوحبص دعب دیاش _حاال
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؟ اجنیا تهب هرذگ یم شوخ _

: مدرک شهاگن

ملا ح و مایم امش اب هک هیرفس نیلوا نیا دیاش . هرآ _
! هبوخ

؟ شرایک یدیشخب ور نم _

: مدرک هقلح لا قترپ بآ ناویل رود ار مناتشگنا

؟ یچ تباب _

! ینود یم تدوخ _

. متفگن یزیچ و متخود گنراگنر زیم هب ار میاه مشچ

و تسین بوخ شلا ح قیقع متسنود یم هکنیا تباب _
، متشاذگ اهنت شاهاب ور وت یلو هنزب بیسآ تهب هنکمم

و یدش تیذا نم هنوخ وت هک ییاه لا س همه تباب
قیقع گرم دعب هک یتقو تباب ، منک یراک متسنوتن

! هاگشرورپ تمراذب ... متساوخ

تال همه نآ دعب ارچ . دش رت ضبقنم ناویل رود مناتشگنا
؟! دروآ مدای زاب یرخآ نیا ندرک شومارف یارب ش
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: تشاذگ مچم یور ار شتسد

یم . هنکیم تتحاران انیا هرابرد ندز فرح منود یم _
شیپ شتصرف هگید دیاش یلو تسین شتقو االن منود

! مشب کبس مک هی ات نک مل حال . داین

: مدیشک باال شتروص یور ات ار میاه کمدرم

مومت . منک حالل ماوخب هک یروخلد هن مراد یا هنیک هن _
! هتفر هدش

! دیراب یم کشا شدنخبل زا

یم دیاب یلو تساه فرح نیا زا رت گرزب وت لد ! هرآ _
! هشب تحار ملا یخ هک متفگ

و تیدج اب و مدرک رت کیدزن وا هب یمک ار ما یلدنص
: مدش هریخ شنامشچ رد نانیمطا

یم رکف شهب هن . اباب مرادن هتشذگ هب یراک هگید نم _
ور تدوخ ماوت . مدیم باذع شتباب ور مدوخ هن منک
داد شرییغت هشیمن هگید و هتفر هک ییاهزور رطاخب

! هرادن ور ششزرا . نکن تیذا

مهب ار ناماه یناشیپ و داد راشف مندرگ تشپ ار شتسد
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زا رپ ...و هق عال زا رپ ، تبحم زا رپ شنامشچ . دنابسچ
! دوب ینادردق

! منونمم _
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ردقچ ، دوب هفخ شرایک روضح نودب هفاک یاوه ردقچ هآ
! تسا نادنز وا یب رهش نیا لک ، هفاک طقف هن ! ریگلد

! دش زور شش ؟ تشگ یمنرب ارچ سپ

باال مه منامشچ ات ضغب متشاذگ یم هناخزپشآ هب هک اپ
یم ورف مدا بلق رد رجنخ لثم شا یلا خ یاج ! دمآ یم

! تفر

دوب هدش تباث نم هب ال ماک هزور شش تبیغ نیا رد رگید
! ما هتفر تسد زا هک

نیشام رد ار فیثک یاه فرظ یگلصوح یب اب
ناراب ی هدز تفگش یادص هک مدیچ یم ییوشفرظ
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. درک بلج ار مساوح

! نتفر ییاج هچ . هیزیچ بجع چن چن ! هاگن و لته ! واو _

: درک مهاگن و دیشک باال رس و

؟ یراد ور باهش یاتسنیا _

! شردارب دسرب هچ ، متشادن مه ار شرایک دوخ لا م یتح

؟ روطچ ! هن _

هراذیمن ما یروتسا هی هرادن یتیلا عف ال صا هک شرایک _
. نیبب ور شاه تسپ ! باهش شضوع

منامشچ هب ور ار لیابوم نیرکسا و دیود مفرط هب و
: تفرگ

! ننک یم یقشع هچ نراد هاگن _

ناخ شواچ و باهش و وا زا هرفن هس یفلس لوا ریوصت
. دندرک یم هاگن نیبرود هب یروج و عمج دنخبل اب هک دوب
دوب هداتفا ناشتروص یور هک دیشروخ گنر یجنران رون

. هدش هتفرگ بورغ تقو هب سکع داد یم ناشن

. تسب شقن هحفص یور یدعب سکع و دز قرو ناراب
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نییاپ ار لیابوم باهش . دندوب شرایک و باهش یکی نیا
هنیمز سپ نامسآ هک دوب هتخادنا سکع یروط و هتفرگ

. دیخرچ شرایک یور مهاگن . دوب هتخاس ار ریوصت ی
ار شندرگ هکیلا ح رد و هدوبن نیبرود هب شساوح

یم اشامت ار باهش ی هناش یارو ییاج ، دوب هدناخرچ
کنیع و تشاد نت یا هداس دیفس و روُا ترشیت . درک

هویمبآ ناویل و دوب هتشاذگ شیاهوم یور ار شا یباتفآ
هب رهاظ شوخ یردقنآ . دشیم هدید شتسد رد مه یا

! دنک یراکتسد ار مبلق نابرض هک دیسر یم رظن

یایرد نایم یگرزب و دیفس قیاق رد یدعب سکع
گنراگنر یاه یکاروخ زا یزیم و دندوب یبآ و گنرشوخ

. دروخ یم مشچ هب ناشلباقم

، رهش رد ، لحاس بل ، بیترت نیا هب مه یدعب یاه سکع و
و... دوب ناشقاتا لا م رظن هب هک یسارت ، ناروتسر ، لته

: تفگ یم ندز قرو نیح ناراب

ام لا س هس قوقح هزادنا نک رواب ؟ ادخ ور وت ینیب یم _
! ندرک شاپب و زیرب

یم رکف اه سکع مامت رد شرایک ی هبذاج هب طقف نم و
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لکش هب هک یا هتخیسگ راسفا یانمت و باهتلا و مدرک
! تفرگ یم تدش تشاد یروآ مرش

: درک یم رکف نیمه هب تشاد راگنا مه ناراب

دوب شُکرتخد مک هتخوسردپ ! اه هتخاس شرایک هب یلو _
! هدروآرد ور شروش هگید ،

: دیسرپ لوه اب دشاب هداتفا شدای یزیچ هک راگنا و

؟ یدز شهب نزب گنز متفگ تهب _

شتآ میاه هنوگ ، زور دنچ نیا رد نامسامت اهنت یروآدای اب
دنک ما هسوس دوب هتسناوت هکنیا زا صرح اب و تفرگ

: مدیرغ

! متفر وت فرح یپ مدرک یطلغ بجع یاو _

: دیدنخ

؟ هگم دش یچ _

! مدرک ولبات ور مدوخ طقف یچیه _

! هگید میتساوخ یم ور نیمه مه ام بخ _

: تفگ رشت اب و دیسر ایدرب هک دش زاب ازسان هب مناهد
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! هرظتنم یرتشم دیبنجب ؟ دینز یم پگ دیداتسیاو _
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. دنتفر و دندناسر هناخ رد ات ارم ایدرب و ناراب بش رخآ
تصرف رگا دوب هدمآ شیپ یپاق فیک نایرج هک یتقو زا

. دندرک یم ما یهارمه ، دنتسناوت یم و دنتشاد

: دز میادص تشپ زا یسک مدناخرچ لفق رد هک دیلک

! یناه _

تشگنا و یتشپ هلوک کی اب هک مدید ار لا هن و مدیخرچ
. دوب هداتسیا هچوک رد نآ دنب هب شا هدش دنب یاه

؟ لا هن _

: دمآ ولج

! مدموا همهفب مگرزب نامام ینکن ادص و رس _

؟ هگم هدش یچ _
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: دیشک مه یوت ار شیاه مخا

. نوریب مدز انیا منامام اب دش ماوعد اباب یچیه _

مدرک زاب ار رد . منک شچیپ لا وس رد یولج دوبن تسرد
: متفگ و

. هیچ ناتساد منیبب نک فیرعت دعب وت میرب ال عف ایب _

باال ار اه هلپ نکمم لکش نیرت هتسهآ هب مه هارمه
. میتفر

بارخ باصعا اب و درک باترپ یا هشوگ ار شا هلوک لا هن
. دش ولو لبم یور

؟ تارب مرایب یروخ یم یزیچ _

! مروخب تفوک ! اباب هن _

: متسشن شرانک

حاال؟ هدش یچ ! نوج زا رود _

: درک هاگن فقس هب و داد بقع ار شندرگ یمک

! یگشیمه تانایرج نومه _
DONYAIE

M
AM

NOE



: دز رغ صرح اب و تفرگ شناهد یولج ار شتشم و

ور نوشدوخ تلم ! طقف نک هاگن ور نم سناش ! هع هع _
یتح رونوا نتسرفب ور نوشاه هچب ننزیم یرد ره هب
نم یاباب هنن ! نشاب هتشادن ور شلوپ و تاناکما هگا

! دوب نیمه طقف شاک ! ننک یم غیرد و ننوتیم و نراد
هک ننک یم عطق ور ما هناهام و مشیم مه هیبنت هزات
مدرم هب بش ات حبص هزاغم یوت مسیاو مرب مشب روبجم
ردقچ یاو هک منک هچ هچ هب هب یه و مدب سابل تمیق
یوت هراد منامام عقوم نومه هکیلا ح رد ! دایم نوتهب

مریگب هام رخا هرارق نم هک یقوقح نوا هزادنا هاگشیارآ
یکی و تسیب نم ؟ هرادن روز ! هنک یم شرف و رق جرخ

یمن ارچ ! مدرک در ور مینوناق نس هتقو یلیخ ! هملا س ود
؟ نتسین لک لقع نمهفب ناوخ یمن ارچ ؟ نمهفب ناوخ

نرادن قح ندوب ردام و ردپ فرص نمهف یمن ارچ
؟ ننک هایس ور نم یاهایور

اه ژه او هک دیسر یم رظن هب لا حدب و ینابصع یردقنآ
یارب دیاب متسناد یمن یتح و دندیکشخ نم ناهد رد

! منک راکچ شا شتا ندناباوخ

! شاب مورآ _
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! همهف یمن ور نم لا ح سکچیه ؟ مشاب مورآ یروجچ _
هتفا یم هار نوشنهد با ننک یم اشامت نوریب زا همه

ح هکیلا ح رد ! ینیشام هچ و یگدنز و هنوخ هچ یاو هک
منک یم وزرآ و هروخ یم مهب نوشا همه زا هراد نم لا
یم مکرد مردام ردپ طقف متشادن ور مودکچیه شاک
ور مدوخ متسنوت یم تکلمم نیمه وت رگا نم ! ندرک
رخ زغم هگم منک هدروآرب ور ماهوزرا و مدب نوشن
هک ییاهزیچ همه زا و مرب ماوخب هک مدوب هدروخ

رگا ! مرادن یا هراچ ! مروبجم ؟ منکب لد مراد نوشتسود
و مریم مراذیم هنوبش ندب همادا شور نیمه هب ناوخب

! منک یم رارف یقاچاق

: متفرگ ار شتسد

! هدب تتسد راک تینابصع راذن ! لا هن شاب لقاع _
و نووج رتخد هی هساو منوا ؟ هیکلا هگم نتفر یقاچاق

! اهنت

193_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



! هگید مدش هتسخ ؟ مگنجب یک ات ؟ منک راکیچ سپ _
! هریم هراد مرمع

گرزب یاهب گرزب یاهایور ! یهار لوا زونه ! وشن هتسخ _
! ناوخ یم مه یرت

: درک هقلح شا هدش مخ یاهوناز رود ار شناتسد

ینود یم ! هیقب هراچیب ! متسنوت نم ضرف هب _حاال
شندوب نز رطاخب هک تسه نم لثم هگید رتخد ردقچ
نز رطاخب ؟ هنک هدافتسا شاه ییاناوت زا هنوت یمن

! هشاب داش ، هصقرب ، هنوخب ، هنک شزرو هنوت یمن شندوب
نز رطاخب ! تسین شبسانم یلغش ره شندوب نز رطاخب
هی زا هنوت یمن ! رفس هرب شاتسود اب هنوت یمن شندوب
ادخ ! هنک یگدنز هنوت یمن ! هشاب نوریب دعب هب یتعاس
هچ ! هشیم فلت اجنیا هراد دادعتسا ردقچ هنود یم

! فیح اعقاو ! فیح ! هریم تسد زا هک اهوزرآ

**

دوب یوق یکیرتکلا کوش کی نیع هفاک رد شرایک ندید
! درک متخرک دعب و دنازرل ار مندب هک
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یناشیپ یور دوب هدرکن هاتوک دشیم یتدم هک شیاهوم
هتفر یزنرب هب ور مک یلیخ شتسوپ گنر و هتخیر شا

. دوب

دیما رگید راگنا هک مدرک یم شهاگن هدز تفگش یروط
هکنیا ات منک سالم تفر مدای یتح و ددرگزاب متشادن

: تفگ دولآ هنعط و درک ار راکنیا شدوخ

! دش ضرع _سالم

: مدرک عمج ار مزاب همین ناهد

هک هن دیشخبب ! ریخب ندیسر ! شرایک اقا سالم ... هوا _
! مدرک بجعت مک هی دیدرگرب هرارق متسنود یمن

؟ هبوخ تلا ح ! هرادن بیع ! نونمم _

: مدز یا هچاپتسد دنخبل

؟ تشذگ شوخ . رکشور ادخ _

. دوب بوخ یلا خ نوتاج . موهوا _

. دنونشن ار مبلق یایح یب یادص شاک

: تفگ هدش زیر نامشچ اب ناراب
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نوا اهرادلوپ هچب امش هساو ؟ نیمه ؟ دوب بوخ _
؟ هبوخ طقف یرچک ال تاحیرفت

: تفگ ایدرب و دز ناراب ی هرهچ هب یدنخبل شرایک

! ناراب _

؟ هن تسین یسک اب ال عف باهش مگیم : ناراب

ناراب ندرگ تشپ زا و درکن لر تنک ار شدوخ رگید ایدرب
: دیشک شبقع و تفرگ ار

یزاب لق ود لق هی منم تریغ اب ادیدج یدش ورپ یلیخ _
؟ مدوخ یاه مشچ ولج ینک یم

: تخادنا شا ینیب هب نیچ ناراب

اه فرح نیا هگید هنومز هرود نیا وت نوج شاداد _
! افطل وش تیدپا مک هی هراد هدنخ

: داد شلوه هناخزپشآ رد فرط هب ایدرب

! نزن هفاضا فرح قودنص تشپ نیشب ورب _

: تفگ و تشادرب ار ونم مه شدوخ و

. مریگب شرافس مرب _
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اب شرایک دندش دیدپان نامناگدید لباقم زا هک ود نا
: داد ناکت رس یرگشسرپ کمشچ

؟ هزمرق ردقنا ارچ تاه مشچ _

میدوب رادیب لا هن اب حبص هس و ود یاه یکیدزن ات بشید
. میدرک یم تبحص و

. میدیباوخ رید ... دوب نم شیپ لا هن ... بشید _

: تخادنا باال ییوربَا

. روطنیا هک _

: دیسرپ غرم مخت ندز مه لا ح رد و

؟ تشذگن تخس هک نم نودب _

اهرسدرد نیا ی همه . مدرک شیاشامت هدش درگ نامشچ اب
! نم یتنعل سامت هب تشگ یمرب

باوج نانک هتپ هتت و مدوب هدرک مگ ار میاپ و تسد
: مداد

مک هی ... هزیچ و... دوب یلا خ هک نوتاج ینعی ... بخ ... هن _
! انیا و... دش گنت ... دش زیچ ... نوملد

DONYAIE
M

AM
NOE



اما تشادن دنخبل . دیشک غرم مخت ندز مه زا تسد
دنک مهاگن هکنآ یب . دروخ نیچ شنامشچ هشوگ هک مدید

: تفگ

! دوب هفاک ندرک هرادا مروظنم _

. مدرشف مه رب مکحم ار میاه کلپ

حاال! نیمه ! هظحل نیمه ! دشکب ارم ادخ شاک
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! مدرک ساسحا حوضو هب ار متروص ندش غاد

هفرح و هبرجت اب یلیخ هگید ایدرب و ناراب ... بخ ! اها _
داجیا راک وت یللخ امش ندوبن ندیمن هزاجا . ندش یا

! هنک

زا ار نیا ! دنک یم حیرفت یلک نم یتوس اب دوب صخشم
! مدش یم هجوتم شا هرهچ حاالت

زیچ همه ؟ ربخچ تدوخ یاهراک زا ! سپ هبوخ ... موه _
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؟ تفر شیپ بوخ

منک باختنا یا هناطاتحم یاه باوج هک مدوب تالش رد
! منزن یدنگ زاب و

هک یدیلوت عاضوا . رکش ور ادخ هلب مه مدوخ _
یلک متسنوت امش فطل هب . روطنیمه مه اجنیا ... هبوخ

. منک بسک هبرجت و مریگب دای دیدج یاهزیچ

؟ هروطچ تاه ینیریش و کیک لا _ح

اه یرتشم . هدموا متسد شاهزیچ یلیخ قلق هگید _
! نراد تسود

! یریم شیپ بوخ ال! کیراب _

! دش رت نشور مزور شفیرعت اب

دشیم افج مگنت ِلد قح رد و دوب تخس هک دنچره
و مکلپن شرب و رود دایز تقو رخآ ات مدرک یعس ... اما
مدوخ تسد هک ییاه شنکاو و اه فرح اب نیا زا شیب

! موشن هکحضم ، دوبن

هب و مدرک یظفاحادخ هفاک نتسب زا رتدوز یمک نم بش
. متشگزاب هناخ
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نامام شیپ نم " دوب هتشون هک متشاد یمایپ لا هن زا
تسرد یزیربت هتفوک ! :/ تحیصن داب هب هتفرگ . ممگرزب
اجنیمه ایب میقتسم یتشگرب هفاک زا . ایب ماوت هگیم هدرک

". هگید

هب ندرک رکف اب . مدوب هنسرگ مه ردقچ ! یزیربت هتفوک
! دشیم دنلب ما هدعم یادص اذغ

هجاوم مناخ ناروت مرگ لا بقتسا اب مدیسر هک هناخ هب
: مدش

. مرتخد یدموا شوخ _

. مدش محازم دیشخبب . مناخ ناروت نونمم _

! هیفرح هچ نیا یمحارم _

هتفرگ و مه رد هک مدید ار لا هن و تفر رانک مناخ ناروت
ی همه هیبش . دوب هداد مل نویزیولت لباقم ی هپاناک یور

هتسخ و هدینش تحیصن ین ال وط قیاقد هک ییاه ناوج
! دما یم رظن هب دنا

باوج رد هک یناج شون زا دعب و دروا یاچ مناخ ناروت
: داد همادا تفگ نم رکشت
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! هدوب وت شیپ بشید مناخ سپ _

: مدرک هقلح ناجنف ی هتسد رود ار مناتشگنا

. هلب _

: متفگ شدوخ هب ور و

! ییاجک ننودیم انیا تنامام یتفگ _

: تفگ یقنعدب اب و داد ناکت اوه رد ار شتسد

. مداد ربخ ننکن شک گنز هکنیا هساو اباب هرا _

: تفر هرغ مشچ مناخ ناروت

هنوخ زا بش هفصن هتسرد ؟ ینک یم وت هراک منیا هخا _
؟ نوریب ینزب تا

: دیبوک شا یناشیپ هب لا هن

! ندرک ما هتسخ بخ _

راذب رگیج رس نودند مک هی متفگ ، نم رتخد ، نم زیزع _
مه اب هنکب مه ور نوشدوخ یاهراک داوخ یم تاباب

! دیرب
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یم ! ننوود یم رس هنوهب نیا هب ور نم هلا س ود _
االن. ات ندوب هتفر نرب نتساوخ

یم نامز هراد گنف و گند ! تسین یکلا هک ترجاهم _
شوج ردقنا هتلا س دنچ هگم نکن هلجع همه نیا . داوخ

! ینز یم ور ندش رید
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: داد ناکت رس هف کال لا هن

نیا اما منک یم ربص مزاب نم ! هشاب ، ناروت نامام هشاب _
هک ! مشاب اجنیا دیابن عقوم نیا هگید لا س ! هرخآ هعفد

! مریگ یم شیپ یا هگید شور هی مدوب رگا

یرس و تخادنا نم تمس یهاگن لصاتسم مناخ ناروت
. درک مامت ار ثحب و داد ناکت نیفرط هب

هار زا یا هدز رس یاه نامهم هک دوب ماش زا دعب تسرد
ناتسود اب یبش هک مناخ ناروت راکبارخ ی هون . دندیسر

و درب شیپ هتکس زرم ات ارم شا هناوید و قجو قجع
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یولج ار وا ناراب اب راب کی و دوب رت گرزب هک رگید ی هون
. دنشاب ردارب مداد لا متحا . میدوب هدید رد

. داد سالم هدز لوه و دروخ اج نم ندید اب رتکچوک رسپ

: متخادنا نییاپ ار مرس

_سالم.

. دمآ یم بذعم رظن هب هدمآ شیپ طیارش زا مناخ ناروت

دوب هدش تسرد هک یوج ندرک ضوع یارب کرسپ
: تفگ درک یم شهاگن پچ پچ هک لا هن هب باطخ

؟ یس پال اجنیا وت زاب _

؟ هگم مدرک گنت ور وت یاج _

هدرک شباطخ نایاش مناخ ناروت هک رت گرزب رسپ هاگن
. درک یم ینیگنس میور دوب

. مورب و منک عمج ار مطاسب هک دوب رتهب

نم نونمم یلیخ نوتا هزمشوخ ماش تباب مناخ ناروت _
باال. مریم هگید

. مرایب متساوخ یم هویم هزات _
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. یدعب تصرف هنکن درد امش تسد _

: دز میادص نایاش

! مناخ هیناه _

! تسناد یم مه ار ممسا

باوج و مدرک یا هفرس کت ناهد لباقم متشم نتفرگ اب
: مداد

؟ هلب _

تباب امش زا اصخش راب کی تساوخ یم نم ردارب نیا _
ندوب لیخد شوت شناتسود رتشیب هک یهابتشا نوا

! هنکب یهاوخرذع

. دندوب ردارب و دوب تسرد مسدح سپ

! منک رارف هقطنم نآ زا طقف تساوخ یم ملد

. هتفر هتشذگ هگید تسین مز _ال

، دیاب هک روجنوا هنک یم مکح بدا یلو هتشذگ هتسرد _
. هنک یهاوخرذع

دوب هدش زمرق هکیلا ح رد و دمآ فرح هب شردارب هرخ باال
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: دز بل

هب راک متساوخ یمن اعقاو نم . هگیم تسرد نایاش هلب _
مک هی و هشاب یمهرود هی طقف دوب رارق هشکب اجنوا

اب منود یم . میدرک یور هدایز ... بخ اما مینورذگب شوخ
رب مزا هک هیراک اهنت یلو هشیمن ناربج یزیچ دیشخبب هی

! دایم

. دشیم هدید رت یضار حاال مناخ ناروت ی هرهچ

: مداتسرف نوریب ار مسفن

هشیمن ناربج یزیچ دیشخبب اب نوتدوخ لوق هب دنچره _
یلیخ قافتا هی امش ینورذگ شوخ ی هجیتن دوب نکمم و
همه هرتهب ! متشذگ شزا و مدیشخب نم ... یلو هشاب رتدب

. مینک ششومارف

: تفگ هداتفا ورف رس اب

! نونمم . هتسرد _

رگا لا هن . منک یم مک ور تمحز نم نوتا هزاجا اب _
ال. عف مرادیب نم باال یایب یتساوخ

. درک رکشت و داد ناکت رس میارب
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ماگنه و هظحل نیرخا ات نم و درک ما هقردب مناخ ناروت
هک یهاگن ! مدیشک یم ملا بند ار نایاش هاگن مه جورخ
رظن هب مه ینعم یب ... بخ اما دوبن تین دب و زیه ادبا

! دیسر یمن
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"! ایک یدرک تِچ "

شدنچ اب شدنب زا ار ابیز تیاهن یب یکشرز نهاریپ و
هب ...و متفرگ یم شمُد زا ار یشوم هک راگنا ، متفرگ

! مدرک باترپ رگید یتمس

" لکسا ! ترس هب هدز "

هتسناوت روطچ ؟ مدوب هدرک مدوخ اب یرکف هچ اعقاو
؟ مرخب هیناه یارب ار یسابل نینچ مدوب

سکول یاه ژ اساپ زا یکی رد هک دش روطچ مناد یمن
مزغم و مدید نیرتیو رد ار زاب و هاتوک نهاریپ نیا ، هیکرت

! درک سابل رد هیناه روصت هب عورش
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! مدشن شندیرخن هب قفوم اما مدرک تمواقم یلیخ

لثم ار سابل یمشچ هشوگ و دندرک تکرح میاه کمدرم
. مدز دید هعونمم یش کی

! درک یم یطاق تشاد میاه میس رگید

شندز ات یارب یش تال هکنا یب و متساخرب و مدرک یچن
. مدرک شیاهر دمک هت ، منکب

! تسین بوخ ال صا ! تسین بوخ تیعضو نیا

رد ار ناشیاه یتاغوس اه یرتشم موجه زا لبق شیادرف
. مداد ناشتسد هب و مداد رارق اه سکاب

یارب و کرام و هنارتخد فیک ات ود ناراب و هیناه یارب
. مدوب هدیرخ مرچ دنبرمک و لوپ فیک تس ایدرب

هظحل و دندرک یم ور و ریز ار اه فیک ناجیه اب اهرتخد
. دنتشاد یمنرب ندرک رکشت زا تسد یا

: مدنابسچ رگید تسد فک هب ار متسد فک

خ و متسین بوخ یتاغوس و هیده باختنا وت دایز نم _
هب و هشاب هدموا نوتشوخ مراودیما . مرادن تیق ال
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. دایب نوتراک

: داد باوج دنخبل اب ایدرب

نوم هدز تلا جخ ! نا یلا ع شاداد هنکن درد متتسد _
! یدرک

: تفگ وا زا دعب مه هیناه

! نونمم . هلگشوخ اعقاو مدش شقشاع هک نم _

ار مباصعا ردقنآ ییاذک نهاریپ رد رتخد نیا ریوصت
یقطنم لیلد چیه یب وا زا هک دوب هدرک راد هشدخ

ار یمرن نادنچ هن نحل هتساوخان و مدوب نیگمشخ
: مدرک یم هدافتسا دوب مبطاخم یتقو

. منک یم شهاوخ _

یواکجنک و بجعت اب هک دوب هدش هجوتم ار نیا هیناه
تینابصع نیا تلع لا بند شنامشچ اب . درک یم مهاگن

! تشگ یم

اب اصوصخم ! دوش رارکت لزغ ناتساد متشادن تسود
! مدوب نم هک دوبن ییاه یتسود لها انئمطم هک یرتخد

یم دهعت اب و رادیاپ ی هطبار کی اتیاهن هک یرتخد
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تبسن هک ینم لباقم رد و تساوخ یم جاودزا . تساوخ
! متشاد تبثم تینهذ هن مدوب قاتشم هن جاودزا هب

یم هک یرتخد اب مادم یتقو یرسپ ره . هشیم تسرد "
" هشیم یروجنیا هشاب طابترا رد هراد شتسود هنود

؟! هنوگچ اما ! منک شرود دشیم شاک هآ

راتفر ی هرابرد هک مدوب هدرک لوغشم اهراک اب ار مدوخ
هک درک ادیپ یتصرف هرخ باال اما دوشن چیپاپ مبیجع

: دزادنیب مریگ

؟ شرایک اقآ _

و...! شرایک اقآ یا

؟ هلب _

؟ نم زا نیتسه ینابصع ؟ هدش یزیچ _

الت کشم و اه یتخبدب نایم . مدرک یم شکوکشم دیابن
مه مدوخ اب نم گنج ریگرد هدنام مک طقف رتخد نیا

! DONYAIEدوشب
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مدرک شا هلا وح متسناوت یم هک ار یهاگن نیرتدرسنوخ
: متفگ و

؟ یدرک راکیچ هگم ؟ مشاب ینابصع تزا دیاب ارچ ! هن _

اج مداد شناشن هک یتوافت یب مجح نآ زا حوضو هب
! دیماان مه دیاش ! دش نیگمغ دیاش ! دروخ

! نیتسین لا حرس مدرک سح طقف ... بخ یچیه _

هب یطبر نم ندوبن لا حرس ینک رکف هدش ثعاب یچ _و
؟ هراد وت

تحاران مدوخ زا ؟ مدرک یم دروخرب روطنیا متشاد ارچ
؟ مدرک یم یلا خ وا رس دیاب ارچ ! مدوب

"! هنوا هک یتحاران تلع "

هرگ مترشیت ی هقی هب هک یهاگن اب و تفر بقع یمدق
: تفگ دوب هدز

! ماوخ یم ترذعم . دییامرف یم تسرد امش هلب _
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. دش رود و دیخرچ یلطعم یب و

یور ار وقاچ و مدیشک یها شندش رود ریسم هب هریخ
. مدرک ترپ هتخت

؟! تس یدیدج لضعم هچ نیا

. دماین مرب و رود دایز بش رخآ ات

یب و نس مک یاهرسپ لثم دیابن . مدوب نامیشپ مراک زا
یم ناشن فعض دیاب ارچ ال صا . مدرک یم راتفر هبرجت

! دوبن هک یلومعم ششک کی زا رتشیب یزیچ ؟ مداد

و دیماجنا لوط هب یمک اه یکوک تخپ اب شراک
. دورب ایدرب و ناراب اب تسناوتن

. دوب هدش تقورید رگید

: متفگ و متخادنا ما یچم تعاس هب یهاگن

. منک یم شمومت نم ورب وت _

یقیمع سفن هک درک یتشادرب هچ مفرح زا مناد یمن
یم شلا یخ هب امتح . درک مهاگن یکاش یمک دعب و دیشک

. منک شنوریب رتدوز هچره متساوخ
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! مگیم هشن ترید هکنیا هساو _

! ما هجوتم هلب _

: تفگ و درک زاب ار شدنبشیپ و

! هزاجا اب . دیشابن هتسخ _

. ریخب تبش . تم سال هب _

. ریخب مه امش بش _

زا شرس تشپ مه نم و تفر و تشادرب ار شفیک و
دوش جراخ هفاک زا هک یا هظحل ات . مدش جراخ هناخزپشآ

. مدرک شهاگن

یمک اب نابایخ بل نامه زا هک داتفا یقافتا هچ مناد یمن
هب ار شرمک و تسب ار رد ، تشگزاب یگچاپتسد و سرت

. داد هیکت نآ

؟ دش یچ _

شفیک ی هدروخ رُس دنب و دیعلب یتخس هب ار شناهد بآ
: داتسرف باال هرابود ار

! هنز یم کوکشم . هنوریب یروتوم هی مگیم ... شرایک اقآ _
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. مداتسیا رد تشپ و مدمآرد ناوخشیپ تشپ زا

دیشک یم راگیس و دوب هداتسیا نابایخ بل یروتوم کی
شلا یخیب تلا ح و هرهچ هب . درک یم اشامت ار فارطا و

یم ار وا رتشیب هیناه خلت ی هبرجت ! دشاب دزد دروخ یمن
. دناسرت

و دیوج یم ار شبل هنابرطضم هک مدرک شخرمین هب هاگن
. درک یم زادنارب ار یروتوم

: متفگ و مدناراخ ار مرس

. مایم هنوخ مد ات تاهاب _

: دیخرچ مفرط هب شرس

! مدیسرت یکلا نم دیاش داوخ یمن ! اباب هن _

سامتلا شنامشچ اب عقاو رد اما تفگیم ار نیا شنابز
! مراذگن شیاهنت هک درک یم

. هرتهب مشاب تاهاب _

. مدرک شا یهارمه و متسب ار هفاک هک دش روطنیا DONYAIEو
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شنامشچ و دوب هدیبسچ تفس ار شفیک هک روطنامه
دیخرچ یم فرط نآ و فرط نیا هتسبرادم نیبرود لثم

: تفگ

نیا نم رطاخب دیدش روبجم بش تقو نیا ! اهدیشخبب _
! دیایب هار همه

؟ دوب اجک هار همه نیا ! تسین مه هقیقد هد _

: متفرگ وتنام یور زا ار شتسد چم تقاط یب و

تفرگ درد تاه تشگنا ! هک هدرکن نوملا بند یسک ! یه _
! یداد راشف ور تفیک ردقنا

هزات مه شدوخ هک راگنا و درک میاشامت تام یمک
: دوشگ ار شناتشگنا لفق دشاب هدش هجوتم

! اهآ _

: دز یا هدنخ کت و

هنک یم رکف هنودن مه یسک حاال ! دوبن مساوح ممدوخ _
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! هرت کاپ متسد فک زا هللا شام ! هشوت یشزرا اب زیچ هچ

: تفرگ ما هدنخ

یم تزا هک یا هضرع و راکتشپ و دادعتسا هب هجوت اب _
! هشیم تا هغدغد نیرتمک لوپ یزور منئمطم منیب

! دش نشور شنامشچ

! داد هیحور مهب یلک نوتفرح . منونمم _

: دیسرپ توافتم ینحل اب و

؟ هیتخبشوخ ثعاب لوپ نوترظن هب _

، مدید مفارطا هدُرم لد رادلوپ مدا یلک هک ینم هاگن زا _
! میرت تخبدب هشابن هگا بخ یلو ! هن

؟ رت تخبدب _

ادیپ ور یمدآ چیه ینوت یمن مروخ یم مسق ! موهوا _
سپ . هشاب هتشادن یراتفرگ و لکشم شیگدنز وت هک ینک

نوا عقاو رد یتخبشوخ . میتخبدب اهام یلک روط هب
ال ثم ! میراد نوماه یتخبدب البالی هک هیداش تاظحل
مدآ اب ، میریم یرفس ، هبوخ نوملا ح یسک رانک یتقو
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هک ور یزیچ ، میتسه مهرود میراد نوشتسود هک ییاه
یتح ، میریگ یم هیده ، میرخ یم دایم نومشوخ
نوتسبات یامرگ وت یتقو یتح ! رت کیچوک یاهزیچ

هک یا هظحل نوا و مینک یم ینتسب هی ال ثم سوه
ام ! نداد نومهب ور ایند تذل راگنا میشچ یم ور شمعط
همه هگا و هیگدنز تقیقح نیا ! میرادن قلطم یتخبشوخ

! هرت تحار زیچ همه نسرب شهب اه مدا ی

یتقو ات و تفر ورف رکف رد میاه فرح ندش مامت زا دعب
. تسکشن نامتوکس ، میدیسر هناخ رد لباقم هک

. نونمم یلیخ شرایک اقآ دیدیشک تمحز _

: دیخرچ فراعت هب هاگآدوخان دیاش شنابز و

باال. میرب دییامرفب _

داد یم لا متحا اعطق هک تفگ ار نیا دیق ال مه یروط
! دریگ یمن شفراعت

یم مدلج هب و دشیم هدناوخان نامهم تشاد ناطیش
! دیزخ

زا ار مهاگن و مدرب ورف راولش بیج رد ار مناتسد
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: متشادنرب شتروص

باال؟ مایب _

: دش گنرمک شدنخبل

؟ هن هک ارچ دیشاب لیام هگا هلب ... بخ ! مها _

لگ ما یواکجنک ، منک شتیذا متساوخ یم ! ارچ مناد یمن
هک هچره ، منیبب ار شا هناخ متشاد تسود ، دوب هدرک
مه نآ ! متفر یم شا هناخ هب یکلا یکلا متشاد ... دوب
شیپ یتاعاس نیمه هک ینم ! بش عبر و هدزای تعاس

مرکف و یگدنز و هفاک زا شندنار نوریب یارب یهار لا بند
بیع مزغم هک اعطق ! مور یم شا هناخ هب مراد ، مدوب

! هدرک
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نشور زا دعب شدوخ و درک فراعت لخاد هب ارم ادتبا
: تشذگ مرانک زا گنشف لثم اه غارچ ندرک
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! هشاپ و تخیر یلیخ اجنیا ادخ ور وت دیشخبب _

ی هراک همین یاه هچراپ ندرک عمج لوغشم تعرس هب و
خرچ رانک زا ینیئزت یاه گنس و اه دیدراورم و سابل

. دش یطایخ

! دوبن یدیلوت یارب راک زا مجح نیا

تسشن یم هزات تشگ یم زاب هفاک زا هک بش ره ینعی
؟ خرچ یاپ

تشپ هک متخود وا هب و مدیشک باال نیمز زا ار مهاگن
! دوبن صخشم شا هنت باال زا یزیچ اه سابل هوبنا

تفر یم ییورهار فرط هب نانز سفن سفن هک روطنامه
: تفگ دوب اه قاتا هاگیاج امتح هک

. مایم االن نم دینیشب دییامرفب امش _

. مدش نلا س دراو و مدرک جراخ اپ زا ار میاه یناتک

دوب یبوخ یاج . دیخرچ هنارگوجتسج منامشچ
باق ، ینادلگ دیاش . دیسر یم رظن هب یلا خ یمک ... اما

اضف هب تسناوت یم لیبق نیا زا یلیاسو ای ولبات ، یسکع
. دشخبب حور
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هچاپتسد حوضو هب هکیلا ح رد و تشگزاب هلجع اب هیناه
: تفگ دیسر یم رظن هب

هدامآ هوهق نیا زا ؟ دیروخ یم هک یاچ . دیشخبب مزاب _
. هتبلا مراد مه اه

ی هرظنم . دید ار طایح دشیم گرزب یاه هرجنپ زا
. دوب یبسچلد

. هرتهب یاچ هنکن درد تتسد _

. منک یم مد االن هلب _

. دش بلج خرچ هب زاب مهجوت و مدز یرود

نیا تشاد تحارتسا تقو یک سپ . مدرشف مه یور بل
؟ رتخد

زا ... ینک یم راک نوشور یراد االن هک ییاه سابل نیا _
؟ یریگ یم شرافس نوریب

: درک یم رپ بآ زا ار یرتک تشاد

. هلب _

و هفاک قوقح هگم ؟ یرایم راشف تدوخ هب ردقنا ارچ _
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؟ تسین یفاک یدیلوت

: تشاذگ زاگ یور ار یرتک

زا یسک بخ یلو هدیم ور میگدنز فافک االن یارب ارچ _
روبجم یلیلد ره هب یزور هی دیاش ! هرادن ربخ هک ادرف
! مدب هیارک شربارب هس و مرب هنوخ نیا زا مدش

: تخیر یروق لخاد کشخ یاچ

دیاب ! اه ال ثم ، مدش ضیرم ال ثم ، هدرکن ییادخ دیاش ای _
! مشاب هتشاد ور هرظتنمریغ تاقافتا یگداما

یم ساسحا ! دوبن تخس تشاد هک یسرت ندرک کرد
! تس یلا خ شیاپ ریز درک

ات ود تشاد هک مدرک شیاشامت و متسشن لبم یور
. داد یم رارق ینیس لخاد ناجنف

یم رظن هب فیعض راشف و یتخس همه نیا لمحت یارب
. تشاد یوق یلیخ حور ... اما دیسر

: متفرگ نادند هب ار مبل ی هشوگ

؟ یدرک هداما ور تساوخ یم ناراب هک یسابل نوا _
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رید دوب غولش مرس مک هی . همومت هگید زور هس ود ات _
. دش

؟ یراد یتراهم مه هنودرم سابل تخود وت _

: داد ناکت رس یزیما راختفا روط کی و درک مهاگن

! هتبلا _

: مدز یزیر دنخبل

؟ یزودب راولش و تک ینوت یم سپ _

؟ دیراد وشا هچراپ . هلب _

. نزودب مدب دشن تقوچیه یلو ... هرا _

. مرایم رد شزا بوخ راولش و تک هی نم هب دیرپسب _

: مدز هناچ ریز لبم ی هتسد هب هیکت اب ار متسد

؟ دایم تشوخ مه سابل یحارط زا _

یور ییازیچ هی مشاب هتشاد تصرف تقوره ! یلیخ _
. مرایم ذغاک

؟ یدب لیصحت همادا هنیمز نیا وت یراد تسود _
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: تفگ یدولا سوسفا ی هدنخ اب

! همایور ؟ مراد تسود _

؟ ینک یمن لا بند ور تایور ارچ بخ _

! مراک لوغشم شا همه ؟ یک هگید هخآ _

. تخیر اه ناجنف لخاد هدش مد یاچ زا و

طقف . نوخب سرد نیشب . هفاک این یدیلوت زا دعب _
هگید لا س هساو هتبلا . هیفاک یایب هک مه هعمج هبنشجنپ
رکف رنه روکنک هکنیا نمض . هدوز مک هی االن زا ندنوخ

هی یدش لوبق مه تقوره . هشاب لکشم نادنچ منک یمن
. یسرب تاه کالس هب هک میزیریم یا همانرب

؟ هشیم مک ردقچ مقوقح زا تقونوا _

!... شنارگن یاه مشچ

: مداد رطاخ نانیمطا و مدرک تشم ار مناتشگنا

. منک یمن مک شزا یزیچ _

هک مه یروجنیا ؟ دیدب لوپ مهب هدرکن راک رطاخب ینعی _
! تسین تسرد
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: متفگ و متشادرب یناجنف . دش مخ ملباقم ینیس اب و

ملد نک رکف ؟ هشابن تسرد ارچ ما یضار ابلق نم یتقو _
یلیخ . منک تکمک تفده هب ندیسر یاتسار رد داوخ یم

! هیبوخ زیچ مه

هک راگنا . تشگ یمرب و دمآ یم شنابز کون ات یزیچ کی
! دوب هداتفا ریگ نتساوخن و نتساوخ نیب

! هدرک ریگ شیولگ یوت هک تسیچ متسناد یم

!... هتفه رد زور جنپ یارب نم ندیدن

200_ تراپ #

؟ هیچ _

: تفگ هدمآ شک یاه بل اب و دناراخ ار شا یناشیپ

! نوتفطل زا نونمم ! هیلا ع ما یلیخ ... یچیه _

: دیرپ اج زا ناهگان و
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! تسین مساوح ! مدرواین دنق نم یاو _

! نیشب . مروخ یمن دنق نم _

؟ نیروخ یم خلت _

: مدرب ناجنف هب بل

! تسین بوخ دایز رکش و دنق اب ما هطبار ، موهوا _

! دوبن نم یاج مه اجنیا ! دوبن ندروخ یاچ تقو ، تقو
نیع رد زیچ همه ارچ اما ! بش هدزاود تعاس اصوصخم
ارچ ؟ تسا نیریش ، دیآ یم رظن هب تلع یب و هداس هکنیا

! تشادن یصاخ زیچ دایز تاظحل نیا ؟ مرب یم تذل مراد
ینتشاد تسود اما ! تشادن یصاخ زیچ چیه عقاورد

! دوب

کیراب مشچ اب و متفرگ نادند نایم ار ما هراشا تشگنا
: مدرک شهاگن هدش

؟ هک ندرکن تسرد رسدرد هگید مناخ ناروت یاه هچب _

: تخادنا باال ار شرس

ریصقت رتشیب نتفگ و ندرک یهاوخ ترذعم ! هن _
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. دوب نوشاتسود

! روطنیا هک _

! دوب نتفر تقو

: متفگ و مداد رارق زیم یور ار یلا خ همین ناجنف

! مرب هگید نم _

! دوز ردقچ _

؟ منیشب حبص ات یاوخ یم ! هبش هفصن هدزاود تعاس _

یروطنیا هتبلا ! اجنیا نیدموا یم دوب راب نیلوا ... هخآ هن _
فیرشت منک تسرد ماش دیاب راب هی ! تسین باسح ما

. دیرایب

. مدز اپ ار میاه یناتک و مدش مخ

. دوش یلمع اعقاو هک رگا تسیا هدننک هسوسو داهنشیپ

هتخادنا لگ شیاه هنوگ و قارب شهاگن . مداتسیا تسار
! دوب

! امتح _
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: دش داشگ شنامشچ ناهگان و دز دنخبل

! هفاک متشاذگ اج و نیدروآ یتاغوس هک یفیک ! هع _

؟ شا یتشاذگ اجک _

. دوب نوزیوآ یسابل بوچ زا _

. شربب ادرف . هنومب اجنومه شمراذیم هرادن بیع _

. نونمم هشاب _

. ظفاحادخ ال عف _

! نوترادهگنادخ _

**

هدرک تداع شمعط هب مناهد . مداد باال برض کی ار تاش
. مدشیمن تیذا رگید و دوب

ییاهرسپ و اهرتخد یوهایه و کیزوم برض رپ یادص
. تخادنا یم نارود هب ار مرس دندوب هاگشاب رد هک

: دیبوک میاپ هب یمارآ دگل باهش

! ینک یم یور هدایز یراد ؟ بشما هتچ _
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: مدرک شهاگن رامخ

؟ هروطچ شواچ لا _ح

: دز ما هناچ ریز یمارآ ی هبرض

! تسه تیزیچ هی ! نکن ضوع ور ثحب . هبوخ شواچ _

! باهش _

؟ موه _

؟ هدوب ردقچ تا هطبار ات ود نیب هلصاف نیرتمک _

! زور ود _

؟ مشاب راودیما مدوخ هب متسناوت یم ینعی ! زور ود

؟ یتشاد نوشتسود ای ؟ یکلا ی هطبار _

: دش هریت یمک شنامشچ . درک ثکم

تسود هب اهرتخد اب نم راک تقوچیه هدوس زج هب _
ح یلیخ نوشاه یضعب اب هک هدش ... یلو ! هدیشکن نتشاد

! دایب مشوخ نوشزا و منک لا

هک هدش مومت یکی اب تا هطبار هزات یتقو هدموا شیپ _
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مومت تباب مه یدودح ات و هدموا یم تشوخ شزا
ما هگید یکی ریگرد نامزمه ترکف ، یتحاران شندش

؟ هشاب

: تسشن خیس

؟ هدش یک ریگرد ترکف _

؟ هیداع ! باهش _

: دیسرپ هدز ناجیه . دوبن یربخ شا یلا ح یب زا رگید

! تسین تخس شسدح هتبلا ! هیک وگب لوا وت _

؟ اقا ترضح تقونوا هیک تسدح _

: دش جک شبل ی هشوگ

! هیناه _

201_ تراپ #

: مدنابسچ ما هقیقش هب ار متسد و مدیشک یهآ
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یششک نیا منود یمن ! مخُم ور هریم مه شمسا ادیدج _
! دش شادیپ اجک زا وهی شهب مدرک ادیپ رخاوا هک

؟ یحور ششک ای یسنج ششک _

مداد باوج مدوخ شیپ ! مدوبن تحار شلا وس اب ال صا
"! شتفج اال متحا "

یم هک هرتخد بخ ؟ یدیم رازآ ور تدوخ ارچ ! یناور _
؟ هیچ تدرد ! تساو هریم

؟ تدوخ هساو یگیم یچ ! یلا حشوخ یرادن زغم باهش _
شزا مرکف زونه ؟ مدرک مومت لزغ اب هتقو دنچ نم هگم

؟ هیناه ! یک منوا ؟ هگید یکی اب مرب هدشن دازآ

؟ هشچ هیناه هگم _

لزغ لثم یکی هک هیناه ! همچ نم ! تسین شچ نوا _
هی منم ! شگنهرف هن شدیاقع هن شرکفت زرط هن ! تسین
و کراپ مرب مرتخد تسود اب هک متسین یناتسریبد هچب

هتساوخ ! مراد یا هگید یاه هتساوخ اعطق ! مامت و امنیس
! تشاد هشیمن هیناه لثم یکی زا هک ییاه

اجک هب نیبب نک عورش امنیس و کراپ نومه اب وت _حاال
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. نک ناحتما لقادح ! هسریم

باذع هشیم ثعاب مه شهب ندرک رکف ! منوت یمن _
. هراد یریگرد و لکشم یلک شیروجنیمه . مریگب نادجو

بخ ؟ مومت مگب دشن رگا منک شناحتما مرب منم دعب
لزغ لثم یرتخد اب نم ؟ دایم شرس یی بال هچ یروطنیا
یم ور یزیچ نومه منود یم نوچ مرت تحار یلیخ
هیبش نوماهزاین و فادها نوچ ! ماوخ یم نم هک داوخ

مه اب ! نم هن تس هتسب شوگ و مشچ نوا هن نوچ ! همه
روجره ! چن ... هیناه اما ! میرادن یتسیابردور و فراعت

. منزب بیسآ شهب منوت یمن ! تسین یندش منک یم رکف

! دشیم رتزاب باهش دنخبل ، متفگ یم هچره

: مدرک دنلورغ یبصع

؟ هراد هدنخ شاجک ؟ هزاب تشین شمه هیچ _

ج ! یدوب هیناه نارگن شا همه تافرح وت هک شاجنوا _
! یهاوخدوخ اهرتخد لا بق رد ال ومعم وت ! هبلا

منود یمن . تسین اهرتخد یقاب لثم هیناه نوچ _
، مدرک شکمک ، مداد شتاجن هکنیا ! مدب حیضوت یروطچ
DONYAIE

M
AM

NOE



! ناراب اقیقد هن یلو ! ناراب لثم هیزیچ هی ... ینود یم
راگنا ! مدرک شگرزب راگنا . همه اب هراد قرف نم یارب ناراب
هب ور سح نومه حاال ! همرهاوخ ، همداوناخ زا یوضع

! تسین هناردارب مسح هک توافت نیا اب ! مراد مه هیناه

ریزارس ناویل تمس ار یرطب مدنچ مناد یمن راب یارب
: مدز بل هف کال و مدرک

؟ دش عورش ارچ ؟ دش عورش یک زا منود یمن ال صا _

، نارهت شیدروآ هک یزور نومه زا ! لوا نومه زا دیاش _
اجنومه زا شا هقرج ! یدش شا یجان هک یزور نومه

یتساوخن ای یدیدن ، هدوبن تساوح طقف ! ایک هدروخ
! یسرپب تدوخ زا دیاب یلو ور شارچ ! ینیبب

نامه زا دیاش ! دوب روطنیا دیاش . مدرک شیاشامت لماتم
هب تبسن هیناه تاساسحا ندیمهف اب ...و دش عورش لوا
و صاخ تیصخش نتخانش اب ! دش رو هلعش هقرج مدوخ
و منج و تریغ هب ندرب یپ اب ! شزیگنارب نیسحت و یوق

هاگن نم هب رابره هک یقایتشا نآ اب ! شا یشوک تخس
تخس رد هکنیا اب ! دیشخرد یم شنامشچ رد ، درک یم

سفن تزع اب و تشارفا یم رب ندرگ زاب مه طیارش نیرت
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! داد یم همادا

! تشادن ارچ راگنا

202_ تراپ #

؟ یراکرس _

. مراد نامز . هراهان تقو ...االن هرا _

؟ هبوخ هک تلا _ح

دیاب یلو ! دوب هدرک ما هکوش نموه ی هبقرتم ریغ سامت
. مدرک یم روج و عمج ار مدوخ

: متفگ و مداد ژی رنا ملزلزتم یادص هب

؟ یروطچ وت . مبوخ نم رکش ورادخ هرا _

؟ مگب ور شتسار _

: مدرشف متشم نایم ار ما وتنام

؟ هیچ شتسار _
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لوغشم اجنیا ور مدوخ منک یم یعس ! دب هن ... مبوخ هن _
! شزرو ، ندنوخ باتک ، راک اب . منک

رس ؟ نا یروطچ ... اجنوا یاه مدآ ... مگیم ! یلا ع ردقچ _
؟ نراذیمن هک ترس هب

یاه مدا ماسقا و عاونا و هنادنز اجنیا لا ح ره هب _
ال وت مرس منک یم یعس یلو ... هشیم ادیپ شوت تسردان

! دایمن شیپ یلکشم یروجنیا . هشاب مدوخ ک

: مدیلا م ار ما یناشیپ

! هبوخ ! هبوخ _

؟ هبترم تعاضوا تدوخ _

. مدرک ادیپ تسود . هنوخ مایم و راکرس مریم . هرآ _
. مداد همادا مه ور مسرد دیاش ... دیاش . هبوخ ممدمآرد

: درک همزمز لبق زا رت مارآ ییادص اب

! ملا حشوخ تساو ! نیرفآ _

نموه ، میوگب یزیچ مناوتب هکنآ زا لبق و مدرک رت ار مبل
: تفگ

DONYAIE
M

AM
NOE



. مرب دیاب همومت متقو _

: مدنارپ هن ال وجع

. نزب گنز مهب مزاب شاب تدوخ بقارم _

. ظفاحادخ . شاب تدوخ بقارم ماوت . هشاب _

! تظفاحادخ _

یور یکشا هرطق و دروخ رس مشوگ یور زا لیابوم
. دیکچ نیمز

رس میدرگرب دیاب روخب ور تراهان ایب ؟ ییاجک ؟ هیناه _
. نومراک

هب و مدودز منامشچ زا کشا هزوریف یادص ندینش اب
. متسویپ ناشعمج

**

یسورع یارب ناراب . متفرن هفاک هب یدیلوت زا دعب
یهارمه هک تساوخ نم زا و تشاد دیرخ شیومعرتخد
متفرگ میمصت سپ مدوبن زاین یب مه مدوخ . منک شا

. مرخب سابل ، دهد یم هزاجا مبیج هک یردقنآ
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گنراگنر و سکول یاه نیرتیو زا مشچ هک روطنامه ناراب
: تفگ و درشف ارم یوزاب ، تفرگ یمن

منیبب منک ورپ ومسابل میرب دیرخ دعب تسین ملد وت لد _
! هدش یروطچ

: مدز کمشچ

! مدرک جرخ ور مرنه همه ! یرایمن شرد هگید یشوپب _

: دیلا ن فعض تلا ح اب

ناربج تارب لپت ینعی ! مرگ تمد ! ادخ ور وت وگن یاو _
! منک یم

! مدرک مرهاوخ هساو رتخد هیچ ناربج _

: تفگ یناردنزام ی هجهل اب و دیسوب ار ما هنوگ

! ور وت مشب نابرق _

دیرخ ساوسو نودب نوچ دش مامت دوز یلیخ نم راک
هس ار ژ اساپ مامت هک دوب هدروخ مسق ناراب اما مدرک یم

! دراذگب اپ ریز رود

! دوب هدنامن نامیارب رمک و اپ رگید
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هناخ هب سپس و میدش ناراب نامهم یلا وح نامه ار ماش
. میتشگزاب نم ی

انعم شیارب یگتسخ رگید و دیشوپ ار بش سابل ناراب
! تشادن

فرط نآ و فرط نیا و هتفرگ ار سابل نماد هدز ناجیه
دنب یا هظحل شا هدز قوذ یاه غیج یادص و دیود یم

: دمآ یمن

مروخ یم مسق رتخد ! یا هکرعم وت هیناه ! یاو یاو _
تسنوت یمن منارهت طایخ نیرت فورعم و نیرت نورگ

! دایم مهب ردقچ هاگن ! هرایب شرد زیمت ردقنا

؟ یراد شتسود _

: دیخرچ شدوخ رود

! مشا هنووید ؟ مراد شتسود _

نیرکسا هجوتم یقافتا مهاگن و مداد ناکت یرس هدنخ اب
ال مان و دروخ یم گنز تشاد هک دش شتنلیاس لیابوم

. دز یم کمشچ زارف DONYAIEنیت
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! دشاب شرایک ی هفاک تسینایپ زج یزارف تسناوت یمن
! دوب هبرجت اب و گنرز هک ینابز و رس شوخ کرسپ

! هروخ یم گنز تلیابوم _

؟ همنامام ؟ هیک _

: متفرگ نیرکسا زا ار مهاگن

! هن _

روضح رطاخب امتح هک یثکم اب و تشادرب ار شلیابوم
: داد باوج دوب نم

؟ یبوخ سالم. ؟ ولا _

. مدرک لوغشم ار مدوخ و متفر هناخزپشآ تمس هب

. متشاد دیرخ . هیناه اب مدوب نوریب هن . نونمم هرا _

. متفرگ ریش بآ ریز ار اه ولآدرز و بیس

: دروایب مه ار هملا کم هت و رس دوز تشاد یعس
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یم سامت تاهاب هنوخ مدیسر . ما هیناه شیپ _االن
ال! عف . هنکن درد تتسد هشاب . مریگ

. متشگزاب لا ه هب اه یتسد شیپ و هویم فرظ اب

زا هن و متشاد یواکجنک دصق هن ، مدش نارگن هکنیا اب
: داد حیضوت هنابلطواد وا اما ! دمآ یم مشوخ راک نیا

. هدیم مایپ ای هنز یم گنز یهاگ تسه یتقو دنچ هی _
؟ هراد یروظنم ترظن هب ! دح نیمه رد طقف یلو

: مدرک عمج ار میاه بل

هنرگو ! هشاب هنوت یمن روظنم نودب اعطق بخ ... مووا _
؟ هنز یمن گنز نم هب ارچ

! هشاب یدب رسپ منکن رکف _

. دوب نم ندنک تسوپ بیس هب شنامشچ . مدرک شهاگن

مزاب . هیبوخ رسپ هک میریگ یم نیا هب ور ضرف _
یور یراذب ور تزکرمت لا س هی نیا هک هنیا نم داهنشیپ

! هفیح . تروکنک و سرد

: تخادنا نییاپ ار شرس
DONYAIE

M
AM

NOE



! دایم مشوخ شزا _

ریگرد تحار اه مدا تاساسحا نس نیا وت هیعیبط _
؟ هن یراد یرت مهم فده اما . هشیم

. متفرگ شفرط هب ار بیس زا یا هکت و

! بخ هرآ _

: تفگ و دز بیس هب یزاگ و

! نَنک یم ور ما هلک ! اه یدن یتوس شرایک و ایدرب ولج _

! مراد راکیچ اباب هن _

! هشن فیثک عقوم هی مرایبرد ور نیا مرب _

: دیسوب ار ما هنوگ و

! نونمم مزاب _

: مدز دنخبل

! ینک هدافتسا یشوخ هب . منک یم شهاوخ _

. دنک ضوع ار شیاه سابل ات دیود قاتا تمس هب

هب دوب دیعب . مدرک توف ار مسفن شنتفر ریسم هب هریخ
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! دوش فرصنم همادا زا نم فرح اب طقف و یتحار نیمه
مک و هداس رسپ زارف نوچ ! دریگب میمصت هن ال قاع شاک

! دمآ یمن رظن هب یعقوت

*

راتفر رد یزیچ تسا رارق منک لا یخ مدمآ یم هک رابره
هب تشگزاب ی همکد هک راگنا ، دنک رییغت نم اب شرایک
شلوا هک دشیم یروجنامه زیچ همه و دزیم ار هناخراک
یزادرپلا یخ هک دروآ یم مدای و مقوذ یوت دروخ یم ! دوب

! عونمم

رطاخب ار شدعاسمان و هدز مغ لا ح اهزور نیا هک نم
و هجوت ، مدید یم ناخ شواچ تماخو هب ور لا ح

یم میاه هغدغد وزج رتمک مدوخ هب تبسن ار شساسحا
! دوبن تخس دایز رفن کی نم یارب شندرک کرد ! مدرامش

ناونع هب هک یناسک دودعم نداد تسد زا متسناد یم
! تسا تخس ردقچ میراد نام یگدنز رد هداوناخ

هک تفگ یم یتروص یاه هدیا و راکفا نامه اب ناراب اما
تسه مه یسح رگا ات میزیگنارب ار شتداسح دیاب

! دهد ناشن ار شدوخ
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هتفگ هک لا هن سدح فرص و نم اب یگنهامه نودب و
ششوخ نم زا شیومعرسپ ، نایاش دهد یم لا متحا دوب

: تفگ ایدرب و شرایک لباقم ، دیآ یم

تفگ یم لا هن ! هدموا ششوخ هیناه زا لا هن یومعرسپ _
یمن تارج یلو هنزب یتکرح هی ولج هراذب اپ هراد تسود

! هنک
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هاگن ناراب هب هدش درگ نامشچ اب و دیرپ مرس زا قرب
؟ تفگ یم یی پال و ترپ هچ . مدرک

هرابود و درک دنلب یرس دوب اه هت ال لوغشم هک شرایک
زا یا هناشن و تم عال چیه نودب ! تشگرب شراک غارس

! شدناوخ یم تداسح و تریغ ناراب هچنآ

. متسب ازسان هب ار ناراب لد رد و مدرشف مه یور کلپ

: دیسرپ DONYAIEایدرب
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؟ هدید ور هیناه اجک زا _

اهدمآ و تفر وت اجنوا هشگرزب نامام هنوخ لا حره هب _
! هگید ور هگیدمه ندید

رگم نکن دامتعا یرسپ چیه هب هک یونش یم نم زا : ایدرب
؟ ایک هن ! ولج هراذب اپ جاودزا دصق هب

هکیلا ح رد سپس و دز کلپ ایدرب تروص رد هریخ شرایک
: تفگ للعت اب دناراخ یم ار شندرگ تشپ

! بخ هرآ _

هک دنام تباث یردقنآ ناراب یور مرگ شهوکن نامشچ
قودنص تشپ هب یرتشم باسح ی هناهب هب هدز تلا جخ

. درب هانپ

تحاران ناراب ی هناکدوک تکرح تباب متسناد یمن
! شرایک بولطمان شنکاو ای ... مشاب

نامشچ رظتنم دیاب ارچ ! تسین هصق ای ملیف هک یگدنز
هدنخ مه شروصت ؟ مدوب یم هدرک داب گر و دولآ نوخ

! تسا راد

ششنکاو متساوخ یم طقف ! هگید وشن تحاران ! هیناه _
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! منیبب ور

: متفگ یروخلد اب

افطل ؟ دش تحار تلا یخ ؟ یدید ور شنداد رج هقی بخ _
هی ! هدیمن تسد مهب یبوخ سح نکن اهراک نیا زا هگید

گنهامه تاهاب منم ننک رکف نوشدوخ شیپ دیاش عقوم
! هزیما ریقحت . مدرک

یمن یراک نیچمه هنود یم هسانش یم ور وت شرایک _
! متفگن هک مه غورد ال صا ! ینک

مه کالم مه نم اب االن ات ادخ هدنب نوا ؟ یتفگن غورد _
؟ یدروآرد اجک زا هگید ور نداد داهنشیپ ! هدشن

: تفگ نم فرح هب انتعا یب

؟ یدید درک لا وس شزا ایدرب یتقو ور شا هفایق ... ایلو _
هی ! نکن دامتعا ولج دموین جاودزا دصق هب رسپ رگا تفگ

؟ دوبن یروج

: مدرک هاگن بش سابل یوگلا هب

؟ یروجچ _
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نیچمه هی شلکشم دیاش ینعی مگیم . منود یمن _
یلو ... هشب کیدزن تهب هراد تسود دیاش ال ثم . هیزیچ

! دایمن ولج هنک یمن رکف انیا و جاودزا هب نوچ

تشاد نم هب یلیامت هچمین دیاش ینعی . متفر ورف رکف هب
! دنک یمن لح ار لکشم هک نیا ؟! تقوم اما ،

.... نم نوچ ! هرتدب _

رد و دوب ارذگ اال متحا وا سح و مدوب شقشاع نم
! تشادن نتشاذگ ولج یمدق شزرا یتح شرظن

نیمه اب ! هگید هشیم عورش یروجنیمه هشیمه بخ _
یم رکف میدیمن اهب شهب دایز ام هک یکیچوک یاهزیچ

! هریم هشیم مومت و تسین مهم مینک

: مدرک اجباج مشوگ یور ار لیابوم

ماوخ یمن لا حره هب . هشاب روجنیا مه دیاش ! منود یمن _
لتخم میگدنز یروجنیا ... نوچ منک رکف شا هرابرد دایز

! هشیم

؟ هگید یتسین تحاران مزا _

! ینکن اه یراک نیریش نیا زا هرابود هک یطرش هب ! هن _
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. هشیمن رارکت ادخب _

! هبوخ _

. ظفاحادخ ! سوب . ریخب تبش . هگید مرب _

. ظفاحادخ . ریخب ماوت بش _

**

نیشن هناخ ابیرقت و تفر یم راکرس رتمک رگید شواچ
تردق و هدش هریچ وا رب فعض رخاوا نیا . دوب هدش

! تشادن ار قباس

هار اما متشاد هارکا مراذگب ترامع نیا رد اپ هکنیا زا
! دوبن مرامیب ردپ هب ندز رس یارب یرگید

. متشاذگ رس تشپ ار غاب هدش شرف گنس ریسم زا
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فرحنم هرهچ هام همع نامتخاس تمس یا هظحل مهاگن
و هداتسیا مود ی هقبط گرزب نکلا ب یور نیمرآ . دش
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! دوب هتفرگ فده ارم امیقتسم شنیشتآ نامشچ

لقادح شاک . مداد همادا تیمها یب و مدرک یچن بل ریز
روطنآ ! دندرک یمن یگدنز اج کی شیوخ و موق ی همه

! دوب رت لمحت لباق زیچ همه

: دمآ ملا بقتسا هب تمدخشیپ

. دیدموا شوخ _

؟ تساجک اباب . نونمم _

. دییامرفب . نتسه نلا _س

یلصا نلا س دراو و مدیچیپ پچ هب . مدرک روبع ورهار زا
. مدش ترامع

یاچ و دندوب هتسشن اه لبم یور مناخ اروبص و شواچ
. دندروخ یم

_سالم.

مناخ اروبص . دش نم فوطعم نامزمه ود ره هاگن
ار مباوج هدش یناغارچ نامشچ اب شواچ و یلومعم

. دنداد
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: تفگ شواچ

. نیشب ایب . اباب یدموا شوخ _

یارب شواچ بناج زا نم ندرک باطخ " اباب " مه زونه
! داد یم شرازآ مه زونه ! دوب هدشن یداع مناخ اروبص

باختنا نتسشن یارب ار ناشیربور یکت لبم و متفر شیپ
. مدرک

هب رییغت شرهاظ رد . مدرک یسررب ار شواچ قیقد
و هداد تسد زا نزو هکنآ زج دشیمن هدید یصوصخ

! دوب هداتفا دوگ شنامشچ یاپ مه یمک

: مدیسرپ

؟ هروطچ تلا _ح

؟ یبوخ وت . مینورذگ یم ! رکش ورادخ ! یه _

: مدز کلپ

. مبوخ _

. دش نلا س دراو یگناخ کیک و یاچ ینیس اب تمدخشیپ

نیرتاراوگ و دشیم روک میاهتشا هشیمه هناخ نیا رد
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میولگ زا له هال رهز لثم مه اه یندیشون و اه یکاروخ
! تفر یم نییاپ

. مدرک رکشت و متشادرب ار ناجنف

: تفگ و تساخرب مناخ اروبص

امش . دوب رادن لا ح مک هی منزب هدسرم هب رس هی مرب نم _
. دیسرب نوتاه تبحص هب مه

زا ار مت ال ضع رایتخا یب و متفگ یا " شیخآ " ملد رد
. مدرک اهر ضابقنا

یور ینیگنس زا یمیظع شخب مناخ اروبص نتفر اب
. دش هتشادرب ما هنیس

؟ اه ربخ هچ ؟ بخ : شواچ

: مدیشک ناجنف ی هبل ار متشگنا کون

. هدوبن یصاخ ربخ ! یچیه _

: دز دنخبل

؟ یدرک غب ارچ _

شیپ ار شنامرد یریگیپ زا ثحب متساوخ یمن رگید
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و دشاب وا اب قح رگا یتح ! دوب هدیاف یب نوچ مشکب
تسد یور تسد نیا مه زاب ، دنکن یکمک چیه نامرد

شتا ار مناج شنتفر تسد زا هرذ هرذ یاشامت و نتشاذگ
! دزیم

! مدرکن غب _

: مدرب یرگید تمس هب ار ثحب و

؟ هروطچ زاین لا _ح

یاهزور هب هتشگرب ابیرقت . هرتهب یلیخ شمدید زورید _
فراعت یب ... هک هنیمث و خرهاش ییادج لکشم اهنت . لوا

هچب و نز تقایل خرهاش ! دوب رتهب نیمه نیمث یارب ، مگب
! تشادن وشا

! مدرک تقفاوم لد رد

. روطنیا هک _

تفاب تسد شرف یور شهاگن . درک تسد تسد یمک
: دز میادص ددرم رخا رس و دروخ خرچ

... شرایک _
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؟ هلب _

. منک تبحص تاهاب یعوضوم هی هرابرد متساوخ یم _

: دندش کیدزن مهب یواکجنک رس زا میاهوربَا

؟ یعوضوم هچ _

! مغارس ندوب هدموا تا ییاد و گرزب ردپ _

؟ قیقع ردپ ؟! مگرزب ردپ

هب اپ ! هنکیم سامتلا دایم همجنپ هعفد ادخ هدنب نیا _
! هراد هانگ هتشاذگ نس

؟! ادخ هدنب

: مدش مخ ولج هب هدش زیر نامشچ اب

؟ هزوس یم شارب تلد اعقاو _

... نم شرایک _

؟ تخوس قیقع یارب نوشلد اهنوا هگم _

. نوشنیبب ورب مگیمن هک نم _

یراذیم یچ هساو ؟ یدیم نوشهار یچ هساو ال صا سپ _
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قیقع رس ور بال نوا اه نیمه ؟ ننک تبحص تاهاب
! ور نم مه درک تخبدب ور شدوخ مه هک ندروآ
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نم ؟ درکن هابتشا قیقع هگم ! ننک یم هابتشا همه _
؟ مدرکن هابتشا

هداوناخ قیقع رگا ! هدش عورش اهنوا هابتشا زا یچ همه _
یمن تاقافتا نوا زا مودکچیه تشاد یباسح تسرد

! داتفا

: مداد همادا رت دنت و

! شکن شیپ ور نوشثحب نم یولج هگید افطل _

: درب باال میلست ناشن هب ار شناتسد

! شاب مورآ ! بخ یلیخ بخ یلیخ _

! مرب دیاب نم _

؟ ینک یم رهق ارچ _
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مزاب . مدید هک تمنیبب متساوخ . مراد راک ؟ هیچ رهق _
. مایم

. مدرک یظفاحادخ و مدش دنلب و

. شاب تدوخ بقارم . ترادهگنادخ : شواچ

. روطنیمه مه امش _

ندید اب هک مدروخرب مناخ اروبص هب یجورخ رد لباقم
: تفگ و تخادنا باال ییوربا نم

؟ اجک _

. منک یم مک ور تمحز _

. نومب ور راهان . هتردپ ی هنوخ ؟ یتمحز هچ _

.... دیاب نونمم _

: دما مفرح نایم

! شرایک _

: دز لز منامشچ رد و دش رت کیدزن یمدق

یمن . هدرک رییغت شواچ یرامیب دوجو اب االن طیارش _
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عف . منک رکف تشاد دوجو ام نیب هک ییاه شنت هب ماوخ
شا یدایز شخب هک هشواچ ی هیحور همهم هک یزیچ ال

. هئوت هب هتسباو

ندش مشچ رد مشچ زا هشیمه . متخادنا نییاپ ار مهاگن
هایس و خلت تارطاخ مامت نوچ . مدرک یم رذح وا اب

! تخیر یم ورف مرس یور راوآ لثم یناوجون و یکدوک

باوخ زا قیقع یشکدوخ سوباک ! دوب ملا س تفه "
دندوب هدرک ما هطاحا هک یحابشا زا هلجع اب . درک مرادیب
متسناد یم . مدیود شرسمه و مردپ کرتشم قاتا رد ات

هب و دیزرل یم سرت زا مندب مامت اما تسین یبوخ نامز
زاین هناخ نآ یانشآ مدآ اهنت شخب تینما و مرگ شوغآ

نکمم لکش نیرت مارآ هب مکچوک ناتشگنا اب . متشاد
زاب مناخ اروبص طسوت دعب یمک هک مدیبوک رد هب هبرض

: دیسرپ یقلخدب اب و درک مهاگن باال زا . دش

؟ هدش یچ _

! مدید دب باوخ _

؟ بخ _
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؟ منیبب ور ماباب هشیم _

. تقاتا درگرب . هباوخ _

! مسرت یم _

ورب . هسرتب یزیچ زا دیابن هگید وت لثم یگرزب رسپ _
. تقاتا

عولط ات نم و تسب مسمتلم تروص یور ار رد و
زاب هکنآ سرت زا و متسشن رد تشپ اجنامه ، دیشروخ

، دبسچن اه کلپ تشپ مردام ی هدش یش ال تم رس ریوصت
"! متسبن مشچ یا هظحل

؟ هنم اب تساوح _

. مداد ناکت رس و مدروخ یناکت

یم رتهب ور شلا ح یلیخ شرانک تروضح و وت ندید _
. یدیمهف ور نیا امتح . هنک

. مداد شوگ توکس رد و متشاذگ مندرگ تشپ ار متسد

تقو . یشاب شرانک رتشیب . ینزب رس شهب رتشیب دیاب _
نیا ! هشاب تتخس رگا یتح . ینورذگب شاهاب ور یرتشیب
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ام نیب هگید ردقچ تسین مولعم هک تردپ رطاخب ور راک
. هدب ماجنا هشاب

. منک یم ور راک نیمه منوتب هک ییاج ات _

. مییاهنت دایب تسین رارق مه یسک . نومب ششیپ سپ _

متشاد تسود هک دوب مولعم . مدیزگ ار منابز یگدنامرد اب
... نز نیا روضح رد ... اجنیا اما مشاب مردپ رانک رتشیب

ار شهاگن دشاب نم باوج رظتنم هکنآ یب مناخ اروبص
: دز داد و تخود مرس تشپ

! نیچب رفن هس هساو ور زیم ؟ یروح _
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یدیلوت زا هفاک هب نم نتشگزاب زا دعب تعاس ود هیناه
. دمآ

مرب و رود . دشیمن مشچ رد مشچ نم اب دایز اهزور نیا
نکمم لکش نیرت هص خال هب ار نامتاملا کم و دمآ یمن
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. داد یم نایاپ

تسد درک یم لا یخ . درذگ یم هچ شرس رد متسناد یم
یرود نیا اب و ! منیب یم هساک کی رد ناراب اب ار وا

! درک یم در نم رس رد ار هیضرف نیا تشاد اه نتفرگ

هداس مه ناراب ! هبرجت یب هن و مدوب قمحا هن لا حره هب
یارب شیاه تالش مراد نم دمهفب هک ینآ زا رت حول

! ممهف یم مهب ار هیناه و مدوخ ندرک کیدزن

تقیقح دح هچ ات لا هن یومعرسپ نایرج مناد یمن
زا اال متحا ! دوبن بوخ دایز ... تشاد تقیقح رگا . تشاد

... دندش یم زبس هیناه هار رس یدراوم نینچ دعب هب نیا
؟ درادن میارب یتیمها منک رهاظت متسناوت یم یک ات نم و

و نم نایم هیناه هک یراوید هرخ باال ات تشذگ یزور دنچ
ناراب یخیرات تقامح ی هطساو هب ، دوب هدیشک شدوخ

! تسکش

مباوخ یگزات هب یتقو و هعمج بش دادماب کی تعاس
یتختاپ یور ملیابوم دتمم یاه هربیو اب ، دوب هدش قیمع

ماک ار باوخ هحفص یور هیناه مان ندید و مدش رایشه
! دنارپ مرس زا ال
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؟ ولا _

: تفگ دنت دنت

روبجم مدز گنز عقومدب ما هدنمرش شرایک اقا _سالم
! مدش

: متسشن و مدز رانک ار یتختور

؟ هدش یچ _

: درک فیرعت ار ارجام هفقو نودب

دنلب . رسدرد وت هتخادنا ور شدوخ ناراب شرایک اقآ _
وج هکنیا لثم ینومهم نوساول هتفر زارف اقا نیا اب هدش

هتسنوت یلو اجنوا هتخیر مه سیلپ هدوبن بوخ مه شا
یروجچ هنود یمن نوساول هداتفا ریگ االن . هنک رارف
مساو . هنزب گنز ایدرب هب هدرکن مه تارج هدرگرب
؟ شلا بند میرب دیایب هشیم هداتسرف نشیکول

! نم یادخ ؟! زارف اب

! دشیم دنلب مرس زا تشاد دود

: مدش دنلب تینابصع اب
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االن نم ؟ هشب لقاع داوخ یم یک هرتخد نیا ! ادخ یا _
. تلا بند مایم مشیم هداما

. مرظتنم نم هشاب _

باال ار راولش رمک و مدرک ترپ تخت یور ار لیابوم
. مدیشک

! شردام هراچیب ! ایدرب هراچیب

: مدرک همزمز بل ریز و مدیشک نت ار مزولب

! هلبا ی هرتخد _

دوب هدنام مک ! دوب هدنامن شیور هب گنر سرتسا زا هیناه
: دناوخ یم سای ی هیا مادم و دریگب شا هیرگ

هک دوب یطلغ هچ نیا هخا ! منهد وت دایم هراد ملد یاو _
شرس یی بال ؟ یچ هتفیب تسردان مدا ریگ عقوم هی ؟ درک

؟ شنربب نراد شرب ؟ نرایب

: متفگ دنلب یادص اب

! هیناه هسب _

: تفگ هنامولظم و دش عمج شدوخ رد یمک نم داد زا
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! منارگن بخ _

! وگن ییانج ناتساد ردقنا ! هشیمن یچیه شابن نارگن _

: مدیسرپ و

؟ تساجک بش هتفگ انیا شنامام هب _

ماه هراچیب . هشناتسریبد یاتسود زا یکی هنوخ هتفگ _
! ندرک رواب

" مریگب وت زا نم یلا ح کی " متفگ ناراب هب باطخ ملد رد
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. مربب باال ار متعرس میسرب رتدوز هکنآ یارب مدوب روبجم

؟ هروطچ شعاضوا نیبب نزب شهب گنز هی _

: داد ناکت رس دنت دنت برطضم

. مشچ _

. درک رارقرب ار سامت و
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؟ نوبایخ وت ؟ ییاجک . میهار وت ام ؟ ناراب ولا _

. مدییاس نادند رب نادند

! نکن هیرگ . میسر یم دوز هرآ . اسیاو نما هشوگ هی بخ _

ار یساسا یراک کتک کی لیسناتپ ، مدید یم ار زارف رگا
! متشاد

یب کدرم ! متخادنا یم شنوریب هفاک زا یگندرا اب دیاب
اب ار هلا س هدجه ی هچبرتخد یلقع هچ اب سومان
هن مه نآ ؟ دوب هدرب یتفاثک ینامهم کی هب شدوخ

؟! ناساول ! نارهت

، میدیسر دوب هداتسرف ناراب هک ینشیکول هب یتقو
یکیرات رد یا هشوگ هک میدش شا هجوتم نامزمه

تسم اال متحا کناوج ود و دیزرل یم و دوب هداتسیا
! دندرک یم شتیذا دنتشاد

دنچ یتعرس اب ار نوخ دنیاشوخان ی هنحص نیا ندید
هک رکش ار ادخ ! تخادنا نایرج هب میاه گر رد ربارب

! دوبن اجنیا ایدرب

: دیلا ن هیناه
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! ادخ ای یاو _

: مدرب موجه ناشفرط هب و مدیرپ نییاپ نیشام زا

؟ دینک یم یطلغ هچ ! یوه _

. دیخرچ اهرسپ رس

باال یلطعم یب متشم . دوب هتفرگ ار منامشچ یولج نوخ
. دش هدیبوک شا یتشوگ ی هنوگ یور و تفر

: تفگ و دیشک ینیه هیناه

! شرایک اقا _

! تفرگ باال ناراب ی هیرگ یادص

ود سپ زا متسناوت یم و دوب هدرک رتشیب ار مروز مشخ
هک یطرش هب هتبلا . میایبرب هثجلا طسوتم و نس مک رسپ

! دندیشک یمن وقاچ

! دیشک ار مزمرت وزاب رد کانتشحو یشزوس

. مدینش ار ناراب و هیناه غیج

لحم یور هک یتسد اب نم و دنتشاذگ رارف هب اپ اهرسپ
. مدیشک هآ درد زا مدرشف یم مخز
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: تفگ و تفرگ ار میوزاب هیرگ اب هیناه

میرب دوز دیاب هدایز یزیرنوخ ! شرایک اقا یاو _
! ییاج یهاگنامرد

اب و هتسشن نیمز یور هک مدیخرچ ناراب یوس هب
دولآ کشا نامشچ و دوب هدنابسچ ناهد هب هک یناتسد

. درک یم مهاگن

. دمارد ملباقم هیناه هک متشادرب شفرط هب یمدق

؟ ناه ؟ یدرک هک دوب یطلغ هچ نیا _

. دنارب مبقع ات داد راشف ما هنیس یور ار شتسد هیناه

یدموا هبیرغ رسپ اب یدش دنلب ؟ یرادن لقع وت ! ماوت اب _
هک یتسین دلب مه ور شاه نوبایخ هچوک هک ییاجنیا
؟ هشیم یچ نمهفب تنامام و ایدرب ینود یم ؟ یچ

: دز قه

! دیشخبب _

رترید رگا ؟ هشیم مومت دیشخبب اب ؟ دیشخبب ؟ نیمه _
ینومهم وت رگا ؟ دموا یم ترس یی بال رگا ؟ میدوب هدیسر

؟ تتفرگ یم سیلپ
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. مدرک ور راکنیا ارچ منود یمن ادخب ! مدرک طلغ _
! منک هبرجت راب هی تساوخ یم ملد طقف ... طقف

هب دوب نکمم تندرک هبرجت نیا ینود یم ؟ یدرک هبرجت _
؟ هشب مومت یتمیق هچ

: درک همزمز هیناه

دیاب االن . مینک تبحص ادعب دیراذب شرایک اقآ هسب _
. مینک نامرد ور نوتمخز میرب

مفساتم و دیماان هاگن و مداتسرف نوریب ار منشیتآ سفن
. متفرگ ناراب زا ار

: تفگ نانک نیف نیف و تفرگ ار ناراب یوزاب ریز هیناه

. میرب وش دنلب ، وش دنلب _

: دیسرپ هیناه هک مدرک تکرح نیشام فرط هب

؟ هگم دینک یگدننار دینوت یم _

: مدرک هاگن مدولا نوخ نیتسا هب

. منوت یم . تسین قیمع یلیخ _DONYAIE
M

AM
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؟ زونه دیراد درد _

زونه هک مداد وا هب و متفرگ فقس یباتهم زا ار منامشچ
! درک یم لر تنک ار شا ضغب تشاد یتخس هب مه

شیاه کشا لیس متفگ یم ار شتسار رگا اما متشاد درد
! تشاد یمرب ار اجنیا

! هن _

تراتسا دنهاوخ یم هک ییاه هچب لثم شا نییاپ بل
: دمآ ولج دننزب ار هیرگ

! دیگن غورد _

. مبوخ االن ! تشاد درد ندز هیخب عقوم مک هی طقف _

مد نامه ار کشا ات تشاد هگن شکلپ ریز ار شتشگنا
! دنک راکش

تنوفع هک دیشاب بقارم یلیخ زور دنچ . رکش ور ادخ _
. تقو هی هنکن
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! دوب مه رتابیز ، دوب یکشا یتقو شنامشچ

باال یدارا و هاگآدوخ ال ماک ، دوب لصتم مرس هب هک متسد
: تسشن شمرن ی هنوگ یور و تفر

. نکن شغولش ردقنا . تسه مساوح _

هک ور نوتسابل یور نوخ ال صا ؟ منکن غولش یروطچ _
هب هدرکن ییادخ ! ندز ور نوتوزاب هبوخ زاب یاو .... مدید

؟ یچ ندز یم نوتمکش

: مداد تکرح راو شزاون ار ما تسش تشگنا

! ندزن هک _حاال

: داد رارق متسد چم یور ار شتسد

! رکش ور ادخ مزاب _

هچ ؟ دشیم نم نارگن راو هناوید روطنیا یسک هچ وا زج
یم هیرگ ناربج لباق مخز کی رطاخب یاه یاه یسک

؟ تشاد متسود هناصلا خ و ایر یب ردقنا یسک هچ ؟ درک

هک مهدب شراشف مشوغآ نایم یروط تساوخ یم ملد
! دیایبرد شا غیج یادص
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: مراد هلصاف مه زا ار مکشخ یاه بل

! مرادن ور شتقایل منک یم رکف یهاگ _

: دیسرپ ثکم اب

؟ یچ تقایل _

! وت تبحم همه نیا _

ار وا ما هرظتنم ریغ ی هلمج . درک میاشامت تام یا هظحل
. درک ریگلفاغ

: تفگ نازیرگ یهاگن اب دعب یمک

؟ دینک یم یرکف نیچمه نوتدوخ دروم رد ارچ _

: دما رت نییاپ میادص

! یبوخ یلیخ وت نوچ دیاش ! منود یمن _

! دیتخانشن بوخ ور نوتدوخ سپ _

: داد همادا و تفرگ شتسد ود نایم ار متسد

میگدنز ی هظحل هظحل ! مشاب رتهب امش زا منوت یمن نم _
. منک عورش هرابود دیدرک کمک امش ! متسه نوتنویدم ور
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ماد وت دیدش ثعاب امش . دیداد راک و ناکم مهب امش
؟ دینزب یفرح نیچمه دینوت یم روطچ . متفین خرهاش

: داد همادا هرجنپ هب ندرک هاگن اب و دز یا هدنخ کت

نم ساسحا لئاسم نیا دعب هک تسین روطنیا ... هتبلا _
زا رت هنهک یلیخ ناتساد نیا هن . هشاب هدش امش ریگرد

! تساه فرح نیا

شساسحا زا تلا جخ اب دنچره و هناروسج ردقنا یتقو
رت باذج یراکنا لباق ریغ لکش هب ، درک یم تبحص

! دشیم

نوتاه کمک دعب طقف ... مراد نوتتسود هتقو یلیخ نم _
مدآ مدیمهف ...و مدش رت نئمطم هق عال نیا هب تبسن

! مدرک باختنا نتشاد تسود هساو ور یتسرد

یم رت تخس و رت تخس میارب ار تمواقم دراد ... ایادخ
! مناوت یمن رگید ! دنک

: مدروا نابز رب ار مساسحا

! ینک یم شتخس مارب یراد _

: دز رود متروص رد شهاگن
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رگا . تسامش یتحار ما هق عال زا رت مهم نم یارب _
زا منوت یم ... یچ ره ای دیبذعم رگا ، هنک یم نوتتیذا
مهب هناقداص هیفاک طقف . مریگب هلصاف نوتا یگدنز

. دیگب
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: مداد رارق منامشچ یور ار مدازآ تسد هدنخ اب

! دش یچ یتفرگن ! خآ _

؟! دش یچ _

باوج رظتنم . مدرک شهاگن و مدیشک نییاپ ار متسد
! دوب

کی ! مشاب اهر ار بشما کی راذگب ! متخیسگ راسفا
! منکن یراددوخ بشما

سمل . درک زاغآ وا یناشیپ زا ار شرفس ما هراشا تشگنا
! داد یم یبوخ اما بیجع لا ...ح شتسوپ
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! شیاه هنوگ ، شنامشچ ، دوب شا ینیب دعب هاگتسیا

یم دنگ متشاد مه نم و تخوس یم تشاد شتروص
! دوبن مهم مه مدش یم نامیشپ رگا ! دوبن مهم اما مدز
هک یتاقافتا هب ار هظحل نیا بان ساسحا متساوخ یمن

! مشورفب داتفا یم ادعب دیاش

هب اجنیا زا . دش فقوتم اه بل هب ندیسر زا لبق متشگنا
! دوب یور هدایز دعب

! مدرک مامت ار رفس

یم مه اه سابل یور زا ار شا هنیس ی هسفق دنت تکرح
! مدوب هدرک نوگرگد ار شلا ح ! مدید

: مدرک همزمز

؟ دش یچ یدیمهف _

هتبلا . تفگن یزیچ . دز ود ود ما هنت باال یور شنامشچ
!.... مدرک نم هک یراک اب ! دیوگب یزیچ مه تسناوت یمن

؟ شرایک _

هتخیر مهب شیارآ هک دش ناراب فوطعم نامودره هجوت
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. دوب هتسش ار شتروص ی

؟ یرتهب _

! درک یم دادیب شتروص رد یگدنمرش

. مبوخ _

: داد ناکت رس

. رکشورادخ _

: تساخرب هیناه

مگب همناخ هب مه هنتشگرب مریگب ور نوتاهوراد مرب نم _
. هشکب ور نوتمرس

... ملوپ فیک وت تراک _

: درک مخا

! افطل ! شرایک اقآ _

؟! یچ افطل _

! هرادن ور اه فرح نیا هگید وراد ملق ات ود _

؟ هراد یطبر هچ _
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! متفر نم _

! هیناه _

. داد همادا شریسم هب و درکن یهجوت اما

! دروآ یمن نوریب نابیرگ زا رس هک یناراب و مدنام نم

؟ یگیم ایدرب هب ... شرایک _

؟ یسرت یم _

تسد هن ! یسانش یم ور ایدرب هک وت . تسین سرت ثحب _
و شنزرس نومه یلو ... هنک هیبنت دایم شلد هن هراد نزب

شتحاران ماوخ یمن ! هشک یم ور مدآ شامشچ یدیماان
. منک

اجکان زا رس یبش هفصن و ینک شتحاران یتساوخ یمن _
؟ دشیم یچ یتساوخ یم رگا ! یدروآرد دابآ

ال صا . متسین یرتخد نیچمه نم ادخب ینود یم هک وت _
یتقو . مدش قمحا ! مدش روک وهی ! دش یچ منود یمن
یمن ! هن مگب دیخرچن منوبز مرب شاهاب داد داهنشیپ

مدید یم مارگاتسنیا وت یتقو . دوب یواکجنک دیاش منود
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راب کی تساوخ یم ملد ... ینود یم ... اه ینومهم نیا زا
یقافتا نیچمه هگید مدرک هفاضا طلغ یلو ! منک ناحتما

! هتفا یمن

لقاع ات یزارد و رود هار ! یلیخ ! دوب هچب یلیخ زونه وا
. تشاد ندش

و یشرکف هب اعقاو رگا ماوت . مگیمن ایدرب هب یزیچ نم _
هب بسچب ینک لا حشوخ ور تردام و نوا یاوخ یم

هساو تقو . یداد لوق نوشهب هک روطنومه تسرد
نیا هدوز وت هساو االن ! هدایز ینورذگ شوخ و حیرفت

! اهراک

. دمآ رت کیدزن یمک

بالی دوب نکمم نم تیرخ رطاخب ؟ یدیشخب ور نم _
. ماوخ یم ترذعم دایب ترس یرتدب

ایدرب رهاوخ طقف نم یارب ناراب ؟ مشخبن متسناوت یم
! دوب مدوخ رهاوخ ! دوبن

! هرآ _

: تفکش شلگ زا لگ
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هگید منامام نوج هب ! یلگ ردقنا هک مش تادف یهلا _
. منک یمن نوتدیماان

! هبوخ _
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؟ هنومب نوتشیپ بش یسک تسین مز ال مگیم شرایک اقآ _
؟ ایدرب مینزب گنز

مناخ نداد بآ لگ تسد زا هک مینزب گنز ایدرب هب _
! هشیم رادربخ

؟ یچ باهش اقآ ... سپ بخ _

! هشاب مشیپ یسک تسین مز ال ال صا هبوخ ملا _ح

: درک تلا خد مه ناراب

یروجنیا یلو هبوخ تلا ح هتسرد شرایک هگیم تسار _
. هشیم رت تحار نوملا یخ

: تفگ و داد ناکت رس دییات رد هیناه
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دولا باوخ و تسس اه نکسم رطاخب امش االن مشدعب _
اقآ هب میروبجم ! دینک یگدننار دینوت یمن ال صا دیدش

. مینزب گنز باهش

: مدناراخ ار مرس یقلخدب اب و مدرک یچن

. هدب ور میشوگ ... بخ یلیخ _

باهش ی هرامش لا بند . دناسر متسد ار لیابوم هیناه
. هن ای دوب رادیب تعاس نیا مناد یمن . متشگ

؟ ولا _

؟ باهش _

؟ اه _

! دوبن لا حرس مه یلیخ راگنا

: متفگ و مداتسرف مسناش هب تنعل

؟ ملا بند یایب ینوت یم _

؟ هگم ییاجک _

! ناتسرامیب _
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: دش ضوع شیادص نت

؟ یچ هساو ناتسرامیب _

دش رگا نیشام طقف . مگیم تارب ایب تسین یصاخ زیچ _
. تسه نم نیشام . راین

: مدینش ار شیاه سابل شخ شخ و ندش اجباج یادص

؟ ناتساد هیچ منیبب وگب تسرد _

ناراب و هیناه یتسار . مدیم حیضوت تارب ایب هک متفگ _
! نهارمه مه

. متفا یم هار االن بخ یلیخ _

. مدرک عطق و متفگ ار ناتسرامیب مسا

، نم زج تفرگ یم هناشن ار اجکره هک یهاگن اب هیناه
: تفگ

. دش رتهب _حاال

زا و متشاذگ یم شرس هب رس ، متشاد ار شا هلصوح رگا
! مدرب یم ضیف رتشیب هدز تلا جخ و خرس تروص نیا

ار اهرتخد سالم باوج ادتبا و دیسر دوز یلیخ باهش
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: دش کیدزن نم هب سپس و داد

؟ یدروآ تدوخ رس یی بال هچ _

: مدرک همزمز

. مینوسرب ور اه هچب لوا میرب _

: درک یسررب ار میوزاب ینارگن اب

؟ یدروخ وقاچ _

: مدیشک یقیمع سفن

! هرآ _

؟ ارچ ؟ هدز یک _

ال. عف میرب ایب منک یم فیرعت ! باهش _

: تفگ للعت اب و دش هریخ منامشچ هب

. میرب . یکوا _

عورش باهش میدناسر ار ناراب و هیناه هک یضحم هب
: درک

؟ هن ای ینزیم فرح ؟ بخ _
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تینابصع اب وا و مداد حیضوت شیارب ار ارجام راچان هب
: درک دنلورغ

روگ ؟ یشکب دیاب وت مه ور مدرم رهاوخ روج ! قمحا _
! شاباب

هساو ناراب و ایدرب ینود یم هک وت ؟ باهش هیچ مدرم _
! نراد قرف نم

! شیجبآ لا بند هرب شدوخ یدزیم گنز _

نوشتفج تسد یراک هی تینابصع وت تقو هی . دشیمن _
! داد یم

هتشک هگا ؟ یچ هگید یاج دزیم ؟ دادن وت تسد راک _
؟ یچ تدوب

: مداد هیکت یلدنص یتشپ هب ار مرس یلا ح یب اب

! باهش _

! درد _

شک ار ثحب رتشیب هچ ره االن . منک توکس مداد حیجرت
. دشیم رت ظیلغ وا مشخ ، مداد یم
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: متفگ میدش هک تیئوس دراو و میدیسر هفاک هب

ژ ادناب رود یزیچ یکیتس پال هکیت هی ینک یم کمک _
. هینوخ ملا ب و تسد ؟ مریگب شود مرب مچیپب

. دمآ مکمک هب سپس و درک مهاگن پچ پچ ادتبا

کیتس پال رود ار بسچ شدولآ مخا تروص نامه اب
: دیسرپ و دیچیپ

؟ هبوخ _

: مداد باوج شتروص هب هریخ

. هرا _

: دز ما یناشیپ هب مارآ یا هبرض دش مامت هک شراک

؟ یراغت هت هشیم یچ دایب ترس یی بال هک ینود یم _

نیچ یراغت هت یاز ژی رلآ ی ژه او ندینش زا ما ینیب
! دروخ

! هرادن تفآ مب نوجمداب _

. شاب تدوخ بظاوم رتشیب _
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. دییامرفب روتسد امش یچ ره _

: دز دنخبل

! رخ هرک _

212_ تراپ #

مه نم ات متخادنا مه کیدزن نیمز یور ار اه باوختخر
. مباوخب ناراب رانک

؟ یباوخب یتساوخ یم اجک ور بش اعقاو _حاال

گنهامه شاهاب . نوتهب متفگ هک متسود نومه هنوخ _
! نا ناتسرهش انیا شنامام . مدوب هدرک

: تفرگ ار متسد هک مداد ناکت یرس فسات اب

! دیشخبب ! هیناه _

؟ یاوخ یم ترذعم مزا هک ما هراکچ نم _

! یمرهاوخ وت ؟ هیفرح هچ نیا _
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هدافتساوس مدامتعا زا و یتفگن غورد نم هب یلو _
! یدرکن

: دیلا ن ضغب اب و دیچرب بل

! نکن رتشیب ور منادجو باذع _

شیوزاب یور ار متسد و متسب کلپ یا هیناث یارب
: متشاذگ

افطل افطل افطل . تشذگ ریخ هب دوب یچره هگید هک _االن
! تا هداوناخ رطاخب لقادح . نکن تاهابتشا نیا زا هگید

: تفگ درک یم کاپ ار شکشا هکیلا حرد

مسق ماباب حور هب . هتفا یمن یقافتا نیچمه هگید _
! مدروخ

یرتدب قافتا هک رکش ور ادخ . نکن رکف شهب هگید _
میباوخب رهظ گنل ات میریگب هفآ هک مه ادرف . داتفین

. هربرد نوما یگتسخ

: تفگ و دیزخ وتپ ریز

هگید دشیمن مرواب راگنا دوب یروج هی اجنوا ملا _ح
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! هشاب نما فقس هی ریز مدا هبوخ ردقچ ! مدرگرب منوتب

: داد همادا نانز دنخبل و دش ولهپ هب نم هب ور و

! مدوب باذج ی هنحص هی دهاش اه نیا همه ضوع یلو _

: مدیسرپ هناواکجنک

؟ یا هنحص هچ _

: تفرگ شدوخ هب یناطیش یا هرهچ

! نوتمدید _

: مداد ورف یتخس هب ار مناهد بآ

؟ بخ _

! داد او هرخ باال شرایک _

: متفگ و مدرک وا هب ار متشپ هدز مرش

! باوخب ریگب _

: دیدنخ دنلب

لا حشوخ دیاب االن هنووید ؟ یشک یم تلا جخ ارچ _
! میریگب نشج دیاب . یشاب
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! میریگب نشج میاوخب هدرک یراگتساوخ راگنا _

! اسیاو حاال هسریم مه اجنوا هب راک _

یصاخ قافتا . منک زاب شتکرح یور یباسح تسین رارق _
! هداتفین

ار متروص ات دروا ولج ار شرس و دش دنلب شجنرا یور
: دنیبب

وت ؟ درک یم تچام دشیم دنلب دیاب امتح هگم ؟! هیناه _
هب لحم یدید حاال ات ال صا ؟ یسانش یمن ور شرایک
شتشپ یمایپ هی هلا حم شبشما راک ؟! هدب تعامج رتخد

یروجنوا صاخ روظنم نودب یرسپ مودک ! هشاب هدوبن
یم شهاگن یروجنوا ؟ هنک یم سمل ور رتخد هی تروص

؟ ناه ؟ هنک

: مدرب وتپ ریز ار مرس

! ادخ ور وت هسب یاو _

رارف ! هدموا رد وت رافطا اَدا نیا اب شرایک راک فوا _
مدق هی دیاب ماوت ولج دایم مدق هی نوا ! اه شزا ینکن

! یرادرب
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دعب هرایم شدوخ یور هب یزیچ ال صا منیبب اسیاو _حاال
! منک یم ور شاجنیا رکف

! نیبب و نک ربص ! دوب شعورش هزات _

**

ادیپ زارف ی هلک و رس یتقو بورغ کیدزن هبنش شرایک
یایدرب باوج رد تساوخ ار شرذع یلطعم نودب ، دش

: تفگ طقف دش ایوج ار تلع هک بجعتم

! دموین مشوخ شزا _

213_ تراپ #

یلیخ شلا ح ! دنتشادرب ناراب شود یور زا ار یراب راگنا
. دیسر یم رظن هب رتهب

: دش یرگید عوضوم دراو و درکن یریگیپ ایدرب

تبحص تاهاب ما ییاد درگلا س هرابرد هک تسه تدای _
؟ مدوب هدرک
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؟ نیریم یک . هرا _

هتفه رخآ . میدرگیمرب مه ادرف سپ میریم حبص ادرف _
یزیر همانرب یروجنیا ندش روبجم هدوب مسارم دجسم

. ننک

. هلح _

منوسرب ور مدوخ حبص هبنشود منک یم ور ما یعس _
. تتسد کمک مایب

هک مه رصع زا . مایمرب شا سپ زا نکن هلجع مه دشن _
. دایم هیناه

! متفرگ یم هرهلد شرایک اب ندش اهنت هب ندرک رکف زا
! دوب شخب تذل . دوبن دب هک یا هرهلد

یم ناهنپ مشچ زا ار وزاب دناب هک شدنلب نیتسآ زولب هب
: مدیسرپ ششوگ ریز هتسهآ و متخادنا هاگن درک

؟ هرتهب نوتمخز _

. هبوخ هرآ _

. نیروخب تقورس امتح ور نوتاهوراد . رکش ور ادخ _
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: درک مهاگن یکپچ

! ینوم یم اه نامام لثم _

: متفگ و مدیدنخ

؟ هدب هگم _

نم هزادنب شردام دای ور یسکره اهراک نیا نوچ ! هن _
! هزادنا یمن ور یکی

خلت یانعم زا هک ینم و درک شراک مرگ ار شرس هرابود و
یتاظحل ، دوب هدیکشخ مدنخبل ، شفرح تشپ هتفهن

: دز میادص ایدرب هک ات مداتسیا اج رب نادرگرس

. هدزای زیم ربب ور ینیس نیا ایب هیناه _

**

! یراگتساوخ دموا لیمک ! هشیمن ترواب یناه ... یناه _
! هشاب نوروخ ینیریش رارق هتفه رخآ

! درک بوخ ار ملا ح هک دوب یربخ قارغا یب

ی هلیم و مدرک رت مکحم مشوگ رد ار یرفزدنه یاج
و هظح مال یب یاهزمرت ات مدیبسچ تفس ار سوبوتا
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! دهدن متسد راک هدننار ی هنایشحو

! هشاب کرابم ! مزیزع _

! یسرم مش تادف _

: تفگ و دز توس زانورس

. اه یلا قاب یطاق هریم هراد نومقیفر _

لیابوم باق رد یتح ناشنادنخ یاه تروص یاشامت
. مبایزاب ار ممامتا هب ور ژی رنا درک یم کمک

. مناج یجبآ یشب تخبشوخ . هناگی ملا حشوخ تساو _

! تدوخ یسورع هللا شنا . مرب تنوبرق _

سپ هناگی فرح زا دعب ار شرایک ی هدش مسجم ریوصت
. مدرک رکشت و مدز

مدرک عطق ار یریوصت سامت راچان هب مدیسر هک هفاک هب
. مباتشب دوب اهنت تسد هک یشرایک کمک هب ات

هک دوب ادیوه ال ماک شا هتفشآ یور و رس ندید زا
! هتشاذگ رس تشپ ار یتخس تاعاس

: تفگ یا هدنامرد تلا ح اب دید هک ارم
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کیک پاک نیا بیترت ایب ... ایب ! ینعی تدنوسر ادخ ! یاه _
. مریگب شرافس مرب نم هدب ور اه

. امتح هلب _

. مدش راک هب تسد روفلا یف و متسش ار میاه تسد

و دشیم ریزارس هفاک یوس هک دوب یرتشم دب سناش زا
هک دندوب هدما دلوت نشج یارب مه غولش پیکا کی

! دنتخیر نامرس راک یباسح

زا نامیاهاپ و میدوب هتفرگ هجیگرس شرایک و نم رگید
! دروخ یم ات تشاد یگتسخ

214_ تراپ #

: تشاذگ شرس یور ار شتسد شرایک

نوشا همه مرب هگیم هنوطیش ؟ هشیمن مومت بشما ارچ _
! مدنبب مه ور هفاک رد و نوریب مزادنب ور

تشپ مدوبن دنب اپ یور یگتسخ زا مدوخ هکیدوجو اب
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: متفگ هدنهد یرادلد و مدیشک یناشیپ یور ار متسد

هک ییانوا طقف نریم نراد مک مک ! هدنومن یزیچ هگید _
! نا یندنوم رظن هب نتفرگ دلوت

ریگوج یناتسریبد یاه هچبرسپ و رتخد نیا زا ! هرا یاو _
راگیس ردقنا ندرک دود رپ ور هفاک مومت نتسه مه

! ندیشک

سفن یمد میدمآ و دش رت تولخ نامرس هک نیمه
شرایک لوق هب یاه هچب ، مینک تحارتسا و میریگب

! دندش زاسرسدرد یناتسریبد

ار غولب ی هلحرم دراد دوب مولعم شیادص زا هک یرسپ
: دز یم هدبرع ، دراذگ یم رس تشپ

! سومان یب یتفرگ دلوت نم لِر هساو یدرک طلغ وت _

یاه بل و تساخرب دوب وا رس اوعد ارهاظ هک یرتخد
: داد ناکت ار شخرس ی هتسجرب

! همشاداد لثم شورس ؟ هگم هدش یچ _

منیبب وش دنلب ؟ ششاداد قلح وت هریم یروجنیا مدا _
! وقیر
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: متفگ بل ریز

هللا! مسب یاو _

فورظ و فرظ زا ات دنچ و دندش ریگرد رون تعرس هب
. دندناکش مه ار اه

ادج یارب تالش رد مه اهرسپ و دندز یم غیج اهرتخد
. دندوب ناشندرک

: دز دایرف و تفر ولج ماگ ود یکی شرایک

دایب سیلپ منز یم گنز دینکن شمومت االن نیمه _
یا ! نوریب دیربب نم ی هفاک زا ور نوتاوعد ! هنک نوتعمج

ال!

مارآ ار ناشلا ق و لیق و دش عقاو راذگریثات شرایک دیدهت
. درک

: داد همادا کانسرت یتیدج اب

هک یفورظ نیا تراسخ هو عال هب ور نوتباسح من _اال
یم ور نوتفیرشت دعب و دینک یم تخادرپ دیدنوکش

! دیرب
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ی هفاک و میدنام ام و دش هدنک نایرتشم یقاب و اهنآ رش
! هتخیر مهب

هتسکش یاه فرظ ناج هب زادنا کاخ و وراج اب شرایک
. مدش فیثک یاهزیم ندرک زیمت لوغشم نم و داتفا

ار شعقوت !! دش مامت کیتنامر روصت دح زا شیب نامبش
. متشادن

: درک یم رغرغ بل ریز شرایک

! هَا هَا هَا ! هریم نومدوخ زا رتولج نومسناش هشیمه _
! یگدنز نیا حور وت گس

. متشادرب ار یت و مدروخ ورف ار مدنخبل

: دش بلج نم هب شا هجوت

! مشکیم مدوخ ور نوا نک لو _

. منک کمک ماوخ یم هن _

: تفگ و دیشک یسفن

! یدش تیذا زورما ماوت دیشخبب _

. هیگدنز زا یشخب انیا همه لا ح ره هب ؟ هیفرح هچ نیا _
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نامراک یتقو دوب هتشذگ بش همین هدزاود زا تعاس
. دش مامت

: تفگ شرایک

. هتقو رید یلیخ مایم هنوخ ات تاهاب _

! یباذج داهنشیپ هچ

! مریم مدوخ دیا هتسخ _

: تخادنا باال ار شتسار یوربَا یا هنارورش تلا ح اب

تسد زا ور یهارمه نیا داوخب تلد منکن رکف ! لا یخیب _
! یدب

215_ تراپ #

نتشگرب یارب ارم اه بش رخآ هشیمه هک یریسم ردقچ
ییاهاپ . دوب هدش نمَا وا روضح رد ، دناسرت یم هناخ هب
مه اب ندیسر هناخ هب رتدوز هچره یارب بش ره هک

رت ین ال وط هچره یارب دنراد حاال ، دنتشاذگ یم هقباسم
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نیمز یور ار ناشدوخ شخب تذل یور هدایپ نیا ندرک
! دنِشک یم

لیطعت ور هفاک بش هی هتفه رخآ هساو هنکمم مگیم _
. هرادن قرف هعمج ای هبنشجنپ حاال ؟ مینک

؟ یچ هساو _

توعد ور نوشردام و ایدرب و ناراب و امش ماوخ یم _
ندرگیمرب مه نوشا ییاد درگلا س زا هک اصوصخم . منک

هیچ نوترظن . هشب ضوع نوشاوه و لا ح دیاش یروجنیا
؟

. میدوب هدیسر هناخ رد لباقم

بیج رد ار شتسد ود ره تسش و داتسیا میوربور
: درب ورف شراولش

... یلو هیبوخ یلیخ رکف _

؟ یچ یلو _

: درک عمج ار شیاه بل

ینومهم هی هب راب هی ور نم هرارق مدرک یم رکف _
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! ینک توعد یصوصخ

؟ دنک ما هکوش دوب رارق یک ات

شرایک هک تشاد ریخات ندروخ ناکت رد ردقنآ منابز
: درک هفاضا

. یزودب ینزب هزادنا مرایب مه ور ما هچراپ ماوخ یم _

: تفگ یزیر کمشچ اب و

! هظوفحم مه تا همحزلا قح _

: مدز دنخبل روز هب

ماجنا یلوپ ور راکنیا امش هساو نم ؟ هیفرح هچ نیا _
نوتهب مه ال بق و... . دیریگب رظن رد هیده مشچ هب . مدیمن

امش هن هک نومهم ناونع هب راب کی امتح ماوخ یم متفگ
زا ادج بش کی حاال... . دیرایب فیرشت ... دیا هنوخ بحاص

دازآ تقو و دیدوب رت تحار نوتدوخ تقوره انیا ناراب
. مرظتنم نم ، دیتشاد

شنهذ یزیچ ناهگان هک راگنا . درک میاشامت لماتم یمک
! دشاب هدرک ریگرد ار
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. مینک یم گنهامه ! هبوخ _

: مداد ناکت رس

! امتح _

. هگید وت ورب _

. ریخب نوتبش . دیدموا ماهاب هک نونمم یلیخ . هلب _

. ریخب تبش _

. مداد نآ هب ار ما هیکت اجنامه و متسب مرس تشپ ار رد

هب طقف شرایک یاه ندیشک سپ و اه ندمآ شیپ نیا
اب هک . دراد دیدرت هک ! تسین نئمطم هک دوب ینعم نیا
نیا و ! تسا ریگرد ، دراد دوجو رگا یساسحا و شدوخ

! دوبن بوخ

**

راگنا . متفرگ شیپ ار هفاک هب تشگرب ریسم هن سال هن سال
هک منم دیاش ای . دوب هدرک اهر ار زیچ همه ما قطنم رگید

! منک یم هچ مراد ممهف یمن و ما هدرک اهر ار مقطنم

شوخ دیآ شیپ هچ ره هک ! دوبن نم شور ، شور نیا
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. مدرک یم زاغآ صخشم فده کی اب ار یراکره نم ! دیآ
فراعت مه یسک اب و مهاوخ یم هچ متسناد یم

یم لا وس ریز تشاد هیناه اب زیچ همه اما ! متشادن
! تشاد قرف وا نوچ ! تفر

یور تروص اب ، منک ضوع سابل یتح هکنآ یب ار مدوخ
! متخادنا تخت

! دشیم رت تخس شراهم ، تفر یم رتولج هچره

216_ تراپ #

هجوت هب لیدبت دعب ! دوب نیسحت طقف لیاوا هک یسح
ار شمسا مناد یمن حاال... و قایتشا دعب ...و دش صاخ

رانک ال ماک ار لزغ رکف دوب هتسناوت یتح ! مراذگب هچ
! دنزب

یقبام یور ار متسد و مدیباوخ زابقاط و مدز یخرچ
. مدیشک تخت یلا خ یاضف

. متفرگ زاگ مکحم ار ما یی باال بل
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! دشیم میخو تشاد طیارش ! چن

هک ار ملیابوم موش خالص مراکفا رش زا هکنآ یارب
راک ندوب هدرشف و یغولش تدش زا دشیم یتاعاس

یمایپ و سامت منیبب ات متشادرب منک کچ مدوب هتسناوتن
. هن ای ما هتشاد

هدناوخن یمایپ و شواچ و ایدرب زا هتفر تسد زا سامت
یم و مورب تکرش هب ادرف دوب هتساوخ هک شواچ زا

. دنیبب ارم دهاوخ

یم دیابن ای ، مراپسب شتسد ار هفاک هک دوبن یسک نوچ
هک ییاجنآ زا بخ . متسب یم رت دوز ار هفاک ای و متفر
متفرگ میمصت دوب هدش تخس شواچ هب نتفگ هن اریخا

. منک ارجا ار مود هنیزگ

ادرف " مداتسرف مایپ هیناه یارب سپس و ایدرب یارب ادتبا
" شمدنب یم مراد راک ییاج هفاک یایب داوخ یمن رصع

هی سپ " داد باوج دوز اما دشاب رادیب مدرک یمن رکف
" دیشاب قفاوم رگا مراد یداهنشیپ

یور دنت دنت ما تسش ناتشگنا . دیهج باال میاهوربَا
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؟" یداهنشیپ هچ " دندیزغل فورح

" دیرایب فیرشت ، دیتشاد تصرف ماش یارب رگا "

. مدیشک ما شین نادند یور ار منابز

راکیب دایم شیپ تردن هب نوچ " داتسرف رگید یمایپ
" میشب

" مقفاوم " متشون للعت نودب

! یتلا جخ دنخبل کلکش کی اب " منوترظتنم بش ادرف سپ "

: متخادنا رانک صرح اب ار لیابوم

! یتنعل _

**

اج همه و دش یلا خ اه یرتشم نیرخآ روضح زا هک هفاک
ریغ اب اجنآ و مداتفا هار تکرش دصقم هب مدرک زیمت ار

! مدش هجاوم نکمم قافتا نیرت هرظتنم

یا همروس راولش و تک هک مدید ار ییانشآان درمریپ
رانک ییاصع و شرس یور یه کال ، تشاد نت هب یگنر
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زیم لباقم هک ییاه لبم زا یکی یور و دوب شتسد
. دوب هتسشن تشاد رارق شواچ

_سالم.

: تفگ و تساخرب تشاد اج درم لباقم هک شواچ

. اباب _سالم

ار شتسد شواچ لا بند هب قاتشم ینامشچ اب مه درمریپ
. دش دنلب و تفرگ شیاصع هب

لثم دنچره هک متخود شواچ هب ار مرگشسرپ هاگن
اما دمآ یم رظن هب درسنوخ و طلسم شرهاظ هشیمه

! مونشب ار ینارگن یوب متسناوت یم

؟ نرایب مگب یروخ یم یچ . نیشب ایب _

. دیزرل یم درمریپ نامشچ رد یا هدش لر تنک کشا

! تفر یمن یبوخ یاهاج مرکف

. مدرک شاکنک شتروص رد دولآ مخا

؟ اباب ینک یمن یفرعم _

: دیشک شبل فرط ود تشگنا شواچ
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. مدب حیضوت ات نیشب _

! متحار یروج نیمه _

: دمآ فرح هب شدوخ درمریپ

! مقیقع ردپ ... نم _

217_ تراپ #

دیدش ردقنآ و دش هدنز منت رد یمیدق و یناهگان یدرد
! دروآ دنب ار مسفن هک دوب

؟! یک _

هب مه وا و تخادنا شواچ تمس یددرم هاگن درمریپ
: دمآ متمس

. مینک یم تبحص . شرایک نیشب ایب _

: مدرک یلا خ هناش شتسد ریز زا

یروطچ ؟ تساجنیا نوشیا ارچ ال صا ؟ یتبحص هچ _
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؟ یداد شهار

تحت ارم یرگید طیارش ره رد دیاش هک یمخا . درک مخا
حوضو هب متشاد هک ین االن...اال اما داد یم رارق ریثات
قیقع ، مدید یم قاتا نیا زا یا هشوگ ار نینوخ قیقع

یم ینز دوخ هک یقیقع ، رگید یا هشوگ رد ار هدز نونج
، تسیرگ یم بش ره هک یقیقع ، رگید یا هشوگ رد درک

مارآ و یگدرسفا یاه صرق تشم تشم اب هک یقیقع
.... هک یقیقع ، دوبن بوخ شلا ح مه زاب شخب

! شرایک _

: تفر باال دوخ هب دوخ میادص

هگا ؟ اه ؟ هار نوا هب یدز ور تدوخ ای هتفر تدای وت _
! منک یروآدای تارب منوت یم قیقد یلیخ نم هتفر تدای

: مدیبوک ما هقیقش هب مکحم تشگنا اب

. تساجنیا زونه شا همه _

: دمآ ولج درمریپ

... هک مدموا نم مرسپ _DONYAIE
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؟ ینز یم ادص مرسپ ور نم ییور هچ اب ؟! مرسپ _

: درک همزمز مشوگ ریز شواچ

! شاب مورآ ! تزا منک یم شهاوخ شرایک _

ی هراوآ اه نیا ! نتخادنا زور نوا هب ور قیقع اه نیا _
ندش ثعاب اه نیا ! ندرک شنارهت لثم یا هرد منهج

نوا هک ییاهرجز لوئسم ! تفاثک نوا وت هتفا یب قیقع
لوئسم ! ناه نیا مدیشک نم هک ییاهرجز لوئسم ، دیشک
متشاد جایتحا مردام هب یگدنز وت هک ییاه تقو مامت
لوئسم ! دوبن کال ای دوب هدرسفا ای دوب ضیرم ای نوا اما
! شا هدش یش ال تم رس ی هلا س ود و تسیب سوباک

: دیزرل درمریپ یادص

! منومیشپ نم _

یچ امش ینومیشپ ! یشک یم تمحز ! هنکن درد تتسد _
هک ییاهدرد ؟ هنودرگیمرب ور قیقع ؟ هنک یم تسرد ور
اقیقد تا ینومیشپ ؟ هنک یم کاپ منهذ زا ور مدیشک نم

؟ اقا جاح هراد یا هدیاف هچ

ما هنیس ی هسفق ! متشاد هتکس لا ح ! درک یم درد مبلق
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! تخوس یم

یاه مدآ هک تساجنوا درد ؟ تساجک درد ینود یم _
نوتهب هک تساجنوا درد ! نتسین مک امش لا ثما یلهاج

تارج ینوناق چیه هک تساجنوا درد ! ندیم قح
! نیراد تریغ ! نیراد قح هخآ ! هرادن ور امش تازاجم
هب هک یتریغ نوا وت فت خآ ! هشیم نوتیلا ح سومان
مدآ هی یگدنز ندروخ بآ یتحار هب هدیم هزاجا اهامش

هی هشیم ثعاب هک یتریغ نوا وت فت ! نیریگب ور
و مسج هک ، دینکب بیرغ رهش نودرگرس ور هچبرتخد
زا ور رتخد هی هک یتریغ وت فت ! هشب لا مدگل شحور

، هدیم یرارف شدوخ ردارب و ردپ زا ، شدوخ ی هداوناخ
ییاج نیرت نما زا ور رتخد هی هک یتریغ هب ادخ تنعل
مورآ شفقس ریز دیاب هک یا هنوخ زا ، هسانش یم هک

یک اهامش ! هزاس یم هاگلتق هی هشاب داش و هدنخب ، هریگب
ادخ قولخم هشیم هگم ؟ دیدش هتخاس یچ زا ؟ دیتسه
ادخ هک یزیچ هشیم هگم ؟ هشاب محر یب و هایس ردقنا
؟ یروطچ ؟ هنکن محر شدوخ ی هچب هب هدرک DONYAIEقلخ
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: روجنر و فیعض ، دش فیعض میادص

؟ یروطچ _

یم ناکت شیاه هناش و دوب هداتفا ورف درمریپ رس
. دروخ

: تفگ لزلزتم مکحت اب شواچ

! هگید هسب _

: متفرگ باال شتروص هب ور ار متشگنا و مدیشک بقع

! تقوچیه ! نکن نم اب یراک نیچمه هگید _

یاه هاگن و مدش جراخ قاتا زا . مدنامن رظتنم رگید و
. متشاذگ اج مرس تشپ ار یشنم یمشچریز و لوضف

نوریب هک یا هلمج ره اب ! دوب ناریو ! دوب بارخ ملا ح
تشاد مناج ی همه ! مدرک هزات ار یمخز راگنا متخادنا

ی همه ! دوب باذع محور ی همه ! درک یم یزیرنوخ
! دوب درد ممسج
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لد رد ال ماک اوه هک ات متفر ردقنآ و متسشن نامرف تشپ
زا مزغم و دندروآ مک میاهاپ و تسد و تفر ورف یکیرات

! دش هتسخ نفعتم تارطاخ ندرک راوخشن

تشاد تدم مامت هک ار یلیابوم و مدرک کراپ یا هشوگ
. مدروآ نوریب دیزرل یم مبیج رد

! ماش رارق ! تساخرب مداهن زا هآ هیناه ی هرامش ندید اب

؟ ولا _

؟ سپ دییاجک دیدرک منارگن . شرایک اقآ _سالم

اب امتح . متسناوتن اما منک لسنک هک دمآ منابز کون ات
شدیماان دمآ یمن ملد . هدید کرادت یلک قوش و قوذ

.... مدوخ لا ح نیا اب یفرط زا و منک

... هیناه _

هتفگ ! اه تسین لوبق یا هناهب و رذع چیه شرایک اقآ _
! مشاب

: مدیلا م ار میاه کلپ

! مایم مراد . مرایب هناهب متساوخ یمن _
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. مرظتنم نم بخ یلیخ _

دصقم هب و متفرگ هدیدان ار شواچ خساپ یب یاه سامت
. مداتفا هار هیناه ی هناخ

و دوب هتشادرب ار نامتخاس مامت اذغ عوبطم یوب
مزور ! مدید یمن مدوخ رد ییاهتشا رگید نم هک سوسفا

! دندوب هدرک بارخ ار

. دوب هدمآ ملا بقتسا هب هیناه

: دش شوماخ نم عاضوا ندید اب شنامشچ قرب

_سالم!

! دش عیاض دنخبل ندز یارب ما یعس

_سالم.

: درک لا وس ینارگن اب و دیشک رانک رد یولج زا

؟ هبوخ نوتلا ح ؟ هدش یزیچ _

. منکن رهاظت وا اب دشیم . مشاب تحار وا اب متسناوت یم
! متسین بوخ میوگب وا هب هک دوبن تخس

: متفگ راو همزمز و مدنک اپ زا ار میاه شفک
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! هن _

: دیسرپ هن ال وجع و تسب نامرس تشپ ار رد

؟ هدش یچ _

مرانک یرتم مین یا هلصاف اب مه وا متسشن هک لبم یور
: تفرگ اج

؟ هیصخش یلیخ ای دیگب نم هب دینوت یم _

ییاهوم و رصتخم و هنارتخد شیارآ نآ اب . مدرک شهاگن
ردقچ ، ینامسآ یبآ نوفاراس و دوب هتفاب فرط ود زا هک

. دمآ یم رظن هب رت ینتساوخ

و یصخش وت اب متسین نئمطم هگید نم اما ! هیصخش _
! مشاب هتشاد یصخشریغ

یور ات ییاج شیاه کمدرم و درب لخاد هب ار شیاه بل
: درک طوقس میوزاب

؟ دیشب نئمطم دینوتیم یروطچ ... بخ _

! ماجنیا االن هک هنیمه هساو _

: تفگ و دز دنخبل . تشگزاب هیلوا دصقم هب شنامشچ
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؟ تبرش ای دیروخ یم ییاچ _

. تبرش _

. مرایم نوتارب _االن
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! راب نیلوا یارب . ما یردام ردپ . مدید ور مگرزبردپ زورما _
! دش بارخ مرس یور ایند ... هنوا مدیمهف یتقو

و مدیعلب یم ار تاملک ! ندینش یارب دوب شوگ مناج مامت
یاهوگم نیمزرس و دامتعا ی هریاد دراو متشاد هکنیا زا

! متشاد راختفا هب هیبش یسح ، مدشیم شرایک

کیچوک ناتسرهش هی . دوب یناتسرهش رتخد هی منامام _
و هدیسوپ دیاقع و راکفا هک یا هداوناخ اب یبهذم و
هداوناخ ! داد یرارف ور قیقع نوش هناروکروک تابصعت

شزا ور نز هی قوقح نیرت هداتفا اپ شیپ اهنت هن هک یا
ییوربآ یب و هانگ ور قوقح نوا یتح هک ندرک یم بلس

و اهوزرآ و قی عال ی همه هک یا هداوناخ ! نتسنود یم
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راتیگ رطاخب طقف هک یا هداوناخ ! تشک ور شدادعتسا
عون ندرکن لوبق رطاخب ! دروخ کتک نوشزا ندز
قشاعرطاخب ، ندرک یم لیمحت شهب اهنوا هک یششوپ

یگزره هب مهتم یرابجا باختنا هی راب ریز نتفرن و ندش
هابتشا و دساف یاه تنس یرس هی ینابرق قیقع ! دش

! دوب

دش ترپ متشاد رارق شرد هک ینامز و ناکم زا مساوح
. مدرک هارمه شردام خلت ناتساد اب ار مدوخ و

! شور نراذیم ور شومعرسپ مسا ، هدوب هچب یتقو _
و هتشادن شهب یا هق عال چیه قیقع هک ییومعرسپ

اما هرایم نوبز هب ور نیا هشیم رت گرزب یتقو
! هنک یمن هجوت شهب یسک ! هتشادن باختنا قح ... بخ

هک هشیم شراتیگ ملعم قشاع ، هدوب هک شلا س هدفه
و تسیب رسپ هی . ششیپ هتفریم یکمیاق شزومآ هساو

میمصت اه هداوناخ ههرب نومه وت تسرد ! هلا س ود یکی
لوا قیقع . ننک دقع ور شومعرسپ و نوا نریگ یم

داتسا نوا دیما هب . هدوب هدیاف یب یلو هنک یم تمواقم
هنوخ شترب یم مه هرسپ ! هنک یم رارف هنوخ زا ، راتیگ
ندوب یضاران نایرج نیا زا شردام ردپ ... بخ یلو شا
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هک ندیم ربخ قیقع هداوناخ هب مه زور هس ود دعب و
. دیربب ور نوترتخد نیایب

و داتفا وپاکت هب هلا س هدفه قیقع یاج نم بلق و
! دز گنچ مناج هب تشحو

... هک ننودرگ شرب شلا بند ندموا _

: مدیسرپ هدز نوریب ینامشچ اب

؟ یچ هک _

و دناخرچ هساک رد هریاد مین کی ار شدولآ نوخ نامشچ
: دیسر اپ ریز نیمز هب

! نشب خالص شرش زا هک _

رارکت رگشسرپ ، منک رواب ار شروظنم مهاوخن هک راگنا
: مدرک

؟ نشب خالص شرش زا _

و خال همه نآ زا هک مدوب نم شرایک هاگن یدعب فده
! مدناسرت یکیرات

! شنشکُب _
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دوش یم رگم ؟ هنوگچ ؟ روطچ ! دش تسار منت هب وم
؟ یشکب ار تدوخ ی هداوناخ زا یوضع یهاوخب

! ییوربآ یب هی ! هدش یم کاپ دیاب و هدوب گنن ی هکل هی _

وا هب ار مدوخ و متساخرب ، دیرپ یبصع هک شکلپ
: مدناسر

؟ دینک شمومت اجنیمه دیاوخ یم ! شرایک اقآ _

: دز دنخزوپ

! مدرک رورم مدوخ هساو راب رازه ور ناتساد نیا نم _
! شابن نارگن
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: مدنابنج بل رثاتم

یروطچ ! نتشاد یتخس یگدنز نوتردام . مفساتم _
؟ ندب تاجن ور نوشدوخ نتسنوت

! نارهت دایم منوا . ندیم شا یرارف شرهاوخ و ردام _
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ظفح تقوم تدم هی هساو ور شنوج دیاش هک ییاج
بشره هکنیا هساو ! تشک زور ره ور شحور ... اما درک

و.... هشیم داسف ی هنوخ هی راتفرگ ، هباوخن نوبایخ وت

شیاه گر مامت هک دوب هدرک تشم یروج ار شناتسد
. دوب هدش مروتم

. تسشن شا تشم یور و تفر ولج هدارا یب متسد

. شرایک اقآ هیفاک _

! تشادن ندمآ باال یان ! دوب یمخز شیاه سفن

ندوب دلبان نیا زا و منک شمارآ روطچ دیاب متسناد یمن
! تفرگ یم مصرح

: متفگ یفیعض یادص اب و متفرگ یناشیپ هب ار متسد

بوخ ندرک مورآ و نداد یرادلد وت ... اعقاو نم دیشخبب _
! متسین

یتشپ هب شا هداد هیکت رس تیعقوم رد یرییغت هکنا یب
مهاگن و دناشک هشوگ هب ار شیاه کمدرم ، دهدب لبم

! مدرکن کرد ار شموهفم هک یهاگن . درک

شا یدوگ یور ار شا تسش تشگنا و تفرگ ار ما هناچ
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. داد راشف

لتاق تسناوت یم ... شرادشخ و لا ح یب و هتفرگ یادص
! دشاب مناج

! یریگ یم دای _

وا رطع مقیمع مد اب ینیب زا و مدنابسچ مهب ار میاه بل
. مدرک ما هنشت یاه هیر یهار ار

: درک هفاضا شا هلمج ی هلا بند هب یتقو

! مدیم تدای _

! تخیر ورف مبلق

مهاگن . مدرک تشم رگید تسد اب ار ما هراشا تشگنا
: دش نادرگرس شنامشچ نایم

... یلو _

؟ موه _

زونه دنکن ؟ یا هدمآ ولج یساسحا دنکن میوگب متساوخ
؟ ینزب اج دنکن ؟ یتسین نئمطم ال ماک

! دیخرچن منابز اما
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! یچیه _

؟ تسه یلکشم _

حاال نیمه زا دوب دوز دیاش ! دشیم عورش تشاد هزات
دید هک دوب رتهب دیاش . مدیشک یم ار هدنیآ سرتسا

. درک ربص هک دوب رتهب . دور یم شیپ هنوگچ

! هن _

یواکجنک طسو ار ما هدیجنسن و همدقم یب لا وس و
: متخادنا شنامشچ

؟ ندش انشآ ناخ شواچ اب یروطچ _

! مدوب هدرک لوه ؟ هن دوبن یبوخ لا وس

: تفگ یمارآ هب و دادن ناشن یتیساسح وا اما

نییاپ هنک ترپ لپ زا ور شدوخ هتساوخ یم یتقو _
! هدیم شتاجن ماباب

: مدرک همزمز هدز کوش و هدارا یب

! یخآ _

: دش قیمع زیم زا یا هطقن یور شهاگن
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! ندش یمن انشآ شاک یلو _

؟ ارچ _

نیا ! تفرگ ور شدوخ یگدنز مه شرخآ هک قیقع _
شا هداوناخ . دش منهج شواچ یگدنز طقف طسو

! دیشاپ مه زا عقاو رد اما مجسنم رهاظ هب دنچره
! تنوفع زا رپ و هابتشا ساسحا هی رطاخب

یقبام هجوتم هک مدروخ اج یردق شلوا ی هلمج زا
! مدشن شیاه فرح

؟! ندرک یشکدوخ ... هنیا نوتروظنم _

دنادرگزاب لبم یتشپ یور لبق هاگیاج هب ار شرس هرابود
: دش هریخ فقس هب و

! نم یاه مشچ شیپ تسرد ! موهوا _

! نم یادخ
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شزا مزونه ! منیب یم ور شا سوباک هزونه هک مزونه _
طسو ور نم هک ! شمشخبب متسنوتن زونه ! ما ینابصع

درک لو یگدنز نتشاذگ ور شمسا هک گنج نودیم نیا
نم زا یهاوخدوخ اب هک شمشخبب متسنوتن ! تفر

هک ! مشیم یچ نم شدوخ دعب درکن رکف هک . تشذگ
! دنوبسچ ما هظفاح هب دبَا ات ور شا هزانج ریوصت

یم ، دوب راوس شیور هک یدرد ینیگنس زا شیادص
! تفر یم لیلحت و تسکش

ات هک یباذع رطاخب هریگ یم شیتآ ملد مزونه یلو _
هک یا ینووج رطاخب ! درکن لو ور شا هقی هظحل نیرخآ
هی نوچ طقف ! دیشک هک ییاهرجز رطاخب ! دش فلت شزا

هدموا ایند یهابتشا ی هداوناخ هی وت ، یهابتشا یاج
! دوب

: درک تکرح دولآ ضغب شیولگ بیس و دش تفس شکف

یم ، مدید ور شفرش یب یاباب نوا هک زورما شاک _
قح رد هک یملظ همه ماقتنا شاک ! شتروص وت مدیبوک
ارچ ؟ مدرکن یراک ارچ خآ ! متفرگ یم ور ندوب هدرک شا

روطچ ؟ نوریب مدز و مدرک شلو یروطچ ؟ شمتشکن
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؟ متسنوت

مشچ ی هشوگ هک دوب یا هرطق نامه رظتنم راگنا مکشا
، دیزغل شرایک ی هقیقش یور هک نیمه ! دز یم لد لد وا

! درک اهر ار شدوخ مه وا

و یکشم یاهرات نایم هکنآ زا لبق و مدرب ولج ار متشگنا
! شمتفرگ ، دورب ورف یمشیربا

و هدرک یفخم شلد رد لا س همه نیا هک یمغ زا ملد
هلا چم شدوخ رد ، دوب هدیشک شود ییاهنت هب ار شراب

! دش

: متفگ و مدیشک باال ینیب

شیپ زا یچیه ! شرایک اقآ تسه رس باالی ادخ _
هک ییاسک همه دیشاب نئمطم . هنوم یمن نوهنپ شمشچ
! ندیم سپ ناوات ندوب راک ریصقت نوتردام یگدنز یوت

ایند نیا هک ییاه یتخس ضوع ... امتح ... مه نوتردام
نامیا شتلا دع و ادخ هب رگا ! هبوخ شاج ...االن هدیشک

! دیربن کش نم فرح نیا هب یا هظحل دیراد

. درشف شیاه کلپ ی هشوگ ار شناتشگنا و دیشک یهآ
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: مدرک همزمز و مدیشک ممشچ ریز ار متسد تشپ

! ندوب هدشن انشا شاک دیگن تقوچیه هگید ... یلو _

همادا شنامشچ رد هریخ و متفرگ مکحم ار شا هجنپ
: مداد

! دوبن یبوخ یاج ال صا امش نودب ایند _

یم مه ملد رد ار یزیچ شکانمن و نوزحم هاگن ... شهاگن
! دز

یلیخ رتخد نم . دیشک ما هنوگ یور ار هراشا تشگنا
سمل اب یتحار هب هک مدوبن مه یمدا اما مدوبن یا هتسب
مه مدوخ یتح هک ای میایب رانک یدرم بناج زا ندش

شناتسد سامت هب تبسن ارچ سپ ! منکب یراک نینچ
زا رت مرحم نم هب وا منک یم سح ارچ ؟ مرادن یدب سح

؟ دوب قشع ، لیلد ؟ تس یسک ره

: تفگ نانک اوجن

تشذگ مهب هک یفرخزم زور زا دعب هک مسناش شوخ _
! تدوخ لثم یشخب مارآ و ! متشاد تا هنوخ لثم یهانپ

! نونمم
DONYAIE

M
AM

NOE



222_ تراپ #

ی هدنیازفا ترارح هزات یاوه هکلب مداتسیا سارت یور
. دناباوخب ار مرس

کرد ! رتدب یتح ای ؟ مشاب مورآ یراد عقوت نم زا یدج _
هگم ؟ یدوبن ارجام یاپ هی تدوخ هگم وت ؟ یروطچ ؟ منک
زیچ همه هگم ال صا ؟ یدیدن ور قیقع ندش بآ هرذ هرذ

؟ یدرکن فیرعت مارب تدوخ ور

. دوب وهایه زا رود هب و طاتحم ال ماک شواچ یادص

هشاب نتخیر مهب و ندز و لا ق و داد هب رارق رگا شرایک _
اه لا س نم ! مرت ینابصع یلیخ ! مرت دعتسم یلیخ نم ،
، مدرک شا هبرجت ، مدید کیدزن زا و مدرک یگدنز قیقع اب

. هراد قرف وت اب ارجام هب نم هاگن یلو مدرک شا سمل
هب . منک یم رکف مدوخ زا دعب وت ی هدنیآ هب مراد نم

ال کمک عقوم هی ، درک ریگ تراک اج هی ، ییاهنت تقو هکنیا
هداوناخ هسرب تداد هب یتساوخ ور یسک ، یتشاد مز
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نیب هک ینود یم ! تدوخ نوخ زا ییاسک ! یشاب هتشاد
باهش ! هشیمن دنلب یراخب یسک زا نم یاه یرب و رود

شور منوت یمن هشون و شیع لا ح رد لا س موس ود مه
! منک باسح

ینوت یم یشحو ی هداتفا بقع مدا تشم هی یور دعب _
؟ ینک باسح

نتسین شیپ لا س یس یاه مدآ نوا هگید اه نیا _
. هشیم ضوع گنهرف ، هشیم ضوع هراد هنومز . شرایک

تسد نیا زا مه زونه هدش هدنک نوشا هشیر مگ یمن
هب قیقع ی هداوناخ لقادح یلو ! تسین مک اه تیلهاج
شلوبق ! هدوب هابتشا نوشا مسر و هار ندیسر هجیتن نیا

! ناوخ یم ور وت طقف و ندرک

: متفگ هف کال و مدناراخ ار مکلپ تسش تشگنا نخان اب

همه ممهف یم نم ! نونمم مگیم اعقاو . اباب نونمم _
نم یلو مرکشتم تزا مه یلیخ و هنم تباب زا تینارگن
کمک هب یزاین و ما هلا س ُهن تشه و تسیب غلا ب درم هی
زیچ همه سپ زا ییاهنت مه شاجنیمه ات . مرادن یسک
روبجم ور نم ! منوت یم مه دعب هب نیا زا اعطق مدموارب
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رفنت مشچ اب زج منوت یمن هک ییاه مدآ اب ندش وربور هب
رتهب یلیخ ندنوم اهنت منک یم رکف ! نکن ، منک نوشهاگن

! هشاب یزیچ نیچمه ندرک لمحت زا

: تفگ یتقو دوبن شواچ یادص رد یدیماان زا یرثا

لوبق متسنود یم دوبن مه راظتنا زا رود ! بخ یلیخ _
مزادنب یریت هی متساوخ مدوخ مه ... بخ یلو ینک یمن

! میرذگب ! مدروآ مک هک درک مسامتلا ردقنا درمریپ نوا مه
یدرک سح تقوره نک اتراهچ ات ود ود تدوخ اب مزاب

اهنوا ! وگب مهب نوشینیبب یاوخ یم و یدموا رانک شاهاب
! نا هدامآ هتقو یلیخ

! مدمآ یمن رانک نآ اب و متساوخ یمن یزیچ نینچ زگره
! زگره

: مداد باوج یلو

. ماوخ یم ترذعم مه زورید ندرک یطاق تباب ! هشاب _

تمتشاذیم هدش ماجنا لمع وت دیابن دوب مدوخ ریصقت _
! متشادن مه یا هگید هار ... بخ یلو

. دنا هتشگرب ناراب و ایدرب
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. تفگ هعمج بش ینامهم یارب شا تین ی هرابرد هیناه
یم راظتنا هک روطنامه ناراب و درک رکشت دنخبل اب ایدرب

. درک لا بقتسا یباسح ، تفر
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نم یاهدروخرب رد یتقد نانچ اب گنرز و لوضف کرتخد
شا یگدنز و گرم هب راگنا هک درک یم شاکنک هیناه و
روطنآ هک دشیم شریگتسد یزیچ امتح و ! دوب هتسباو

چپ چپ یزیچ هیناه شوگ ریز و دز یم یناطیش دنخبل
! دشیم گنر هب گنر وا و درک یم

هب باطخ درک ادیپ تصرف و دید یلا خ ار یتقو هک ایدرب
: تفگ نم

. منک تبحص یعوضوم هی هرابرد تاهاب دیاب ادعب _

: مدرک شهاگن
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: داد یرارف ار شهاگن و درک نم و نم

! هدموا شیپ یتیعقوم ... هی _

ار شرخآ ات هک دوب یفاک مهبم و هاتوک ی هلمج نیمه
: مناوخب

؟ یلغش تیعقوم _

: درک بوطرم ار شبل

! هرآ _

: مدز دنخبل

؟ یتفرگ تدوخ هب هیا هفایق هچ ! هبوخ هک نیا ... بخ _

ات ود یکی ، منک روج و عمج ور مدوخ مک هی ماوخ یم _
یگدنز و هنوخ رس مرب داوخب ادخ شدعب و مریگب ماو

! مدوخ

؟ یتفرگ ور هلب _

یقوقح هی اب مشاب هتشاد یتلود لغش هی هنیا شطرش _
یکی نیا . درک باسح شور تحار یگدنز هساو هشب هک
ود یکی اب تفگ ما هلا خرهوش میدوب لا مش هک زور ود
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هک هتشاذگ رادم رارق . هدرک تبحص نوشا هرادا وت رفن
. هبحاصم هساو مرب

تیعطاق اب و متشاذگ شا هناش ود ره یور ار مناتسد
: متفگ

. ایدرب مدوب یزور نیچمه رظتنم ردقچ هنود یم ادخ _
لا بند ورب . تساه نیا زا رتشیب دشرا کردم اب وت قح
و رس و تیقفوم زا رتشیب یچیه . شاداد تا هدنیآ

! هنک یمن ملا حشوخ تنتفرگ نوماس

! ینوم یم اهنت تسد وت یلو _

. مراد ییاهرکف هی ! منوم یمن _

؟ ییاهرکف هچ _

: مدیبوک شیوزاب هب یا هبرض

ینیریش هی . نومراکرس میرب ایب ال عف . نوتارب مگیم _حاال
! اه یراکهدب نومهب مه

! هاوخب نوج امش ؟ هیچ ینیریش _

**
DONYAIE

M
AM

NOE



: مدیخرچ مدوخ رود

! یاو _

: درک دنلورغ ناراب

یم راکیچ تسین یراگتساوخ سلجم ادخب ! هیناه هَا _
! هگید مینومدوخ ؟ ینک

: مدیبوک مرس رب

! منوباوخب سس یوت تفر مدای ور اه غرم هوا هوا _

: دز غیج

؟ هربخ هچ هگید یتشاذگ یزبس همرق _

. مدرک یلا خ فرظ لخاد ار ودرگ زیر یاه هکت و رانا بر

. هشاب اذغ لدم ود ماوخ یم هن _

! ینک یم تیذا ور تدوخ یراد ادخ هب _

: مدرب ورف مه یوت ار میاه مخا و مدز رمک هب تسد

! منک یم مراد راکیچ منیبب راذب ! مناخ هرورو _

: تخادنا باال ار شیاه هناش
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! دوب نتفگ ام زا _

! دشاب لماک و یلا ع زیچ همه بشما تساوخ یم ملد

رازگرب ما هناخ رد هک دوب یا یمسر ینامهیم نیلوا نیا
. دشیم

دش کیرش نم اب اجنیا شرایک هک ار یماش رگا هتبلا
. مدید یمن ینامهم کی مشچ هب ار نآ نوچ ! منکن باسح

یبسانم مان ، صاخ ی هرفن ود تاظحل نآ یارب ینامهم
! دوبن
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یم ال قت هک یدرد اب یتقو دشیم رورم میارب هک رابره
یتخس زا و تفگ یم شردام یگدنز زا دنک شناهنپ درک

مبلق یور یمغ نانچ ، هدیشک یکدوک رد شدوخ هک ییاه
مه نم یارب اه جنر نآ ی همه راگنا هک درک یم ینیگنس

! دنتسه

ندید هب ردقنآ ! شمنیبب روطنآ رگید تساوخ یمن ملد
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نآ تقاط هک مدوب هدرک تداع رورغم و راوتسا ِشرایک
مه ار نیا اما ! متشادن ار شا هتسخ و یمخز یور

تذل ، ندش شرایک یاه مخز مهرم هک درک راکنا دشیمن
! موش شا مهرم نم هک نیا ! دراد ار شدوخ

ایدرب و شرایک دعب یتعاس و دوب هدامآ زیچ همه تفه ات
. دندیسر مه هارمه شردام و

: تفگ و دیشک شوغآ رد ارم ناشردام

؟ مرتخد یبوخ _

. مناخ هوکش نیدموا شوخ یلیخ . رکشت _

: متفگ و متفرگ ایدرب ناتسد زا ار ینیریش یاه هبعج

؟ ارچ دیدیشک تمحز _

. تسین راد لباق _

: مدیسرپ هدنخ اب

؟ ات ود ارچ _حاال

... مه یکی نوا هنامام فرط زا هک شا یکی _

: دز داد رس تشپ زا ناراب
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! هشیم دامود هراد هکنیا هساو ما یکی نوا _

: مدناخرچ ناشنایم ار ما هدز تریح هاگن

؟ دیگیم دیراد یدج _

: تفگ شرایک و دز یلوجخ دنخبل ایدرب

! میاوخ یم ماش ام ! اه دایمن مه شهت و رس ینیریش اب _

و هیشاح یب یاه مدآ هتسد نآ زا ایدرب ! یبوخ ربخ هچ
ربخ نیا ندینش و دوب ینتشاد تسود و نانیمطا لباق

! درک ملا حشوخ اعقاو

هک هللا شنا ! یلا ع ردقچ ایدرب اقآ مگ یم کیربت _
! دیشب ریخب تبقاع و تخبشوخ

: داد خساپ هنامیمص

اه هچب ادخ ور وت یلو ... نونمم یلیخ یشاب تم _سال
ینیریش نیا ! هفرح دح رد زونه دینک یم شغولش دیراد

! همدیدج لغش باب نم رتشیب

ور و ریز تشاد ایدرب یگدنز هکنیا لثم ؟ دیدج لغش
! دشیم
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: تشاذگ شرس هب رس ناراب

شاهاب مراد بش ره هک منم سپ ؟ هفرح دح رد ؟ هع _
؟ منک یم یزاب سا ما سا

: درک شباطخ زیمآ دیدهت یدنخبل اب ایدرب

! پیز ! مزیزع ... ناج ناراب _

تکاس و دیشک ار شناهد یضرف پیز هناکحضم ناراب
! دش

کمک اب یاچ هارمه و مدیچ سید لخاد ار اه ینیریش
. میدرب لا ه هب ناراب

: دیسرپ یم شرایک زا تشاد مناخ هوکش

؟ هشیمن تتخس نوریب دایب هفاک زا ایدرب یلو _

: تفگ و تخادنا اپ یور اپ شرایک

یلکشم هشب ییارجا همرس وت هک ییاه همانرب رگا _واال
! دایمن شیپ

: درک حرطم شندرک یتسد شیپ اب ناراب ارم نهذ لا وس

؟ یا همانرب هچ _
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: تشادرب ار شا یاچ ناجنف

ور هفاک یاج هک منک یم رکف شهب مراد هتقو یلیخ _
و عمج و رتکیچوک مک هی هک ییاج هی مه . منک ضوع

مه شا هتفیش هی ! رت تولخ نشیکول هی مه هشاب رت روج
و جوز یاهزور ال ثم بش رخآ ات رصع کال منک یم

زا مشاب مه اهنت یتح یروطنیا ! درف یاهزور شا سکعرب
روآ ماسرس و غولش یلیخ طیحم نیا . مایمرب شا سپ
! هراد ور شدوخ فطل یرییغت نیچمه مرظن هب هدش

: تفگ ایدرب

! ینک یم یگدنز اجنوا یراد وت یلو _

: داد بات ییوربَا

! منک ادج هفاک زا ور میگدنز لحم هشتقو دیاش _
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؟ هفاک ندش یلا خ روصت زا ؟! تفرگ ملد ارچ نم و
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! یزاس یم ون زا یبوک یم کال یراد سپ : ناراب

هدنیآ یاه همانرب ی هرابرد ثحب لوغشم نانچمه اهنآ
. منک ایهم ار ماش طاسب ات متساخرب نم هک دندوب

. دمآ مکمک هب مه ناراب

؟ هنک راکیچ داوخ یم یتشاد ربخ وت _

: مدیچ مدعاس یور ار اه باقشب

. مدیمهف االن نیمه منم هن _

االن؟ ات هتفگن تهب روطچ _

هشیم زور هس ود شا همه ؟ هربخ هچ یدرک رکف ناراب _
هراد هزات هزات هیچ مه شمسا منود یمن هک ییاهزیچ

داوخب هک هدشن مکحم یردقنوا ! هریگ یم اپ ام نیب
! هنک تبحص هدنیآ یارب شاه میمصت ی هرابرد

االن... ات مدوب تاج نم چن چن چن _

نیمه رطاخب هک ار یدنگ نم دولا هنعط هاگن اب راگنا و
شیاه بل و دروآ دای ، دوب هدز شیپ ی هتفه شدنت شتآ

: دنابسچ مهب ار
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! منک نهپ ور هرفس مرب ! مها _

: تفگ دنخبل اب هک مدرب مناخ ناروت یارب مه اذغ یرادقم

؟ یتم سال هب یراد نومهم _

. نوتا هزاجا اب هلب _

زا . اذغ تباب هنکن درد مه تتسد مزیزع هرذگب شوخ _
. هبوخ مه شا معط همولعم شرطع

. دیشاب هتشاد تسود مراودیما نوتنوج شون _

یور و هناخ لخاد وا ی هناش یارو زا ممشچ ناهگان و
روطنامه مه نم و داد ناکت میارب یرس . دیزغل نایاش

. مداد شباوج

. دندوب نم رظتنم همه . مدرکن لطعم نتشگرب یارب دایز

. مدرک ناشعورش هب توعد و متفگ یدیشخبب

هک مدوب راودیما نم و دندرک یم فیرعت اهاذغ معط زا
زا یبوخ زیچ ، دنیوگ یم اهنآ هک یا هزادنا نامه هب اعقاو

. دشاب هدمآرد بآ

. میتشاذگ رس تشپ ار یا یندنام دای هب و ابیز بش
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مه رتهب ار زیچ همه شرایک روضح و تشذگ شوخ
! دوب هدرک

یاون مناخ هوکش مک مک هک دوب هتشذگ هدزای زا تعاس
. دنتساخرب شلا بند هب اه هچب و داد رس نتفر

: تفگ مشوگ ریز شرایک

. مرایب ور ما هچراپ تفر مدای مزاب _

؟ نینک یم زاب ور هفاک ادرف . هرادن بیع _

! هن _

هزادنا هک مرایم ور رتم هفاک مدموا هک ادرف سپ بخ _
نوتزا مریگ یم مه ور نوتا هچراپ مریگب مه ور نوتاه

. منک یم شعورش تصرف نیلوا رد هللا شنا

: درک یدمآ و تفر ممشچ ود نایم شمارآ هاگن

! نونمم . هبوخ _

: دمآ شک میاه بل

! تس هفیظو _

**
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هب ممشچ هک مدرک یم میظنت خرچ ریز ار هچراپ متشاد
. داتفا نلا س یاهتنا

ارم هک ینیح ، یا هلا س هس ود و یس ناوج مناخ و املس
. دندرک یم چپ چپ یزیچ دنتشاد رظن ریز

یور ار مساوح و مداد منییاپ کف هب یتکرح بجعتم
. مدرک زکرمتم مراک

یدب زیچ نتفگ لا ح رد دمآ یمن رظن هب ، لا ح ره هب
! دنشاب

. متخادنا ما یچم تعاس هب هاگن

دوجو اب نم و دوب هدنامن یراک تعاس نایاپ ات یزیچ
ربص ، تحارتسا هب زاین و یگتسخ زا یدایز مجح

! منیبب ار شرایک و مسرب هفاک هب رتدوز هچره ات متشادن

یرتشم هب و دنتشاد روضح ایدرب و وا اهنت و دوبن ناراب
. دنداد یم سیورس هفاک دایز نادنچ هن یاه
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اب ار اه یگتفوک مامت و دشیم لیس شندرک اشامت
! درب یم و تسش یم شدوخ

ریخا هام دنچ بئاصم ی همه مرضاح هک تسا کانسرت
ار وا هک یطرش هب اهنت منک لمحت هرابود و هرابود ار

؟ مشاب هتشاد مرانک

: مدناصقر اوه رد و مدرک جراخ مفیک زا ار رتم

هچراپ . منزب ور نوتا هزادنا میرب دیایب هتولخ هفاک ات _
. هرن نومدای هرابود هک دیدب مه ور نوتا

هقبط هب نم هارمه و درپس ایدرب هب ار زیچ همه شرایک
. دمآ باال ی

ندش اهنت اب هسیاقم رد ییاهزیچ کی هک مدرک یم سح
دوب دیدش یردق سح نیا و ! هدرک قرف ، نام یلبق یاه

! منک مگ ار مدوخ یروآ تلا جخ لکش هب دش ثعاب هک
! دوبن ریثات یب مه شرایک هاگن زرط هک هتبلا

. درک یم نت دنلب نیتسآ کال تدم نیا

؟ نیدیشک ور نوتاه هیخب _

. موهوا _
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؟ نوتمخز هدش بوخ _

. هدش بوخ _

شفاکشوم و هریخ نامشچ . متفر ولج و متشادرب ار رتم
. درک یم ما هچاپتسد

وا منک شومارف مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن
! تسا شرایک

. مدرک تشاددای و مدز هزادنا ار شیوزاب رود

! میشاب کیدزن ردقنا دیابن

. دینک دنلب ور نوتاه تسد مک هی _

. داد ماجنا ار متساوخ هک یراک

هنیس رود رتم ندیچیپ یارب مدش روبجم . دوب دنلب شدق
. منک دنلب اپ ی هجنپ یور ار مدوخ شا

میانشآ ساسحا تسشن یم متروص یور هک شیاه سفن
! تخیگنا یمرب یرگید تقو ره زا رتشیب نم رد ار

هک اجکره ات هناشکرس و دز ار یزادرپلا یخ تراتسا منهذ
! تفر شیپ تساوخ شلد
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زیگنارب هسوسو یلیخ تاه بل هتفگ تهب یسک حاال ات _
؟ نا

ی هچایرد کی رد رس اب هک راگنا . داتفا نییاپ میاه تسد
ورف شوج بآ گید کی لخاد اجنا زا و دندرک مباترپ خی

! ما دندرب

اب ار هلمج نیا ، مدوخ اب نم یریگرد نایم دوبن فاصنا
! دنک اَدا ریگ سفن و صاخ نحل نیا

باوج هدز باتش و مدروخ ورف یتخس هب ار مناهد بآ
: مداد

! هن _

لکش ره هب ار شلا وس ندش راد هلا بند یولج هکنآ یارب و
: مدرک هفاضا مشاب هتفرگ یرگید

. دیدب هلصاف مه زا ور نوتاهاپ _

ما یصوصخ طایخ ناونع هب متفرگ میمصت _
! منک تمادختسا

اب و مدیشک باال شتروص ات ار مرادبت و هدز مرش هاگن
: متفگ هدنخ
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؟ هراد یصوصخ یمومع هگم مه طایخ _

! هبوخ شا یصوصخ مه یچ همه . هراد هک هرآ _

! تشاد یروظنم امتح اما مدشن هجوتم

یم شیاه مشچ ی هدروخ نیچ ی هشوگ و قارب هاگن
! دزادنیب متسد هدرک تین هک تفگ

؟ ینزب هزادنا هدنوم مه یا هگید یاج _

. دندوب هدش رتشیب اه نیچ

منک رکف تساوخ یمن ملد . مدیچیپ متشگنا رود ار رتم
! دراد یروظنم مه شفرح نیا زا

! دش مومت . هن _

: تفگ و تخادنا باال ار شیاهوربَا

! بقع یرب ینوت یم هگید سپ ! هبوخ _

یتناس ی هلصاف ات مدیشک بقع عیرس شفرح نیا اب
لباقم و درک ریگ یزیچ هب میاپ اما منک رتشیب ار یرتم

! مدش نیمز شقن شیاه DONYAIEمشچ
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و متفرگ ار شتسد ، مدش مخ مدیدنخ یم هکیلا ح رد
: مدرک شدنلب

؟ یدرک له ردقنا یچ هساو _

: داد تکرح ار شکاندرد یاپ چم

! دینیبب ور نوتدوخ یاهراک هخآ _

! هشب یداع تارب دعب هب نیا زا دیاب هگید ؟ ارچ _

رد شا بلق اال متحا . درک هاگن ما هدش کیراب نامشچ هب
! دوب ینز دوخ لا ح

مراولش یاه بیج رد ار مناتسد و متفر رت ولج ماگ کی
: دننکن هفاضا یاه طلغ هک مدرب ورف

. مینورذگب یرتشیب تقو . میشب رت کیدزن ماوخ یم _
؟ هن هگید یاوخ یم ور نیمه ماوت . میسانشب رتشیب

: دز بل یگتسهآ هب ...و درک اشامت ار متروص یمک

! دینود یم هتقو یلیخ ور نم باوج منک رکف _
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شساسحا هب و دشیم اورپ یب روطنیا هک ییاه تقو
! دوبن هتسب ردقنا میاپ و تسد شاک خآ ... درک یم هراشا
اجک ات هک ! درب یم ورف رکف هب ارم هک دوب یزیچ نیمه و
یلا س و نس رد نم ؟ عقوم هچ ات ؟ تفر شیپ دوش یم
یلنام هیناه اما منک فراعت و هظح مال مهاوخب هک مدوبن
طقف . متفرگ یم دای دیاب ! شا مدوبن دلب ! دوبن لزغ ، دوبن

مساسحا تسد ار ناکس و هدز ایرد هب ار لد روطنیمه
! دوب دیعب نم زا ! مدوب هداد

**

نیا وت ، وت ؟ ییاجباج تسین هابتشا لا س همه نیا دعب _
! یا هدش هتخانش ال ماک هقطنم

: متفگ باهش باوج رد

رت جند و رت تولخ هک ییاج مرب ماوخ یم ! مدش هتسخ _
زا هک ایدرب و ناراب . مدب تحارتسا مدوخ هب مک هی . هشاب

مایمنرب شا سپ زا ییاهنت . نشاب ننوت یمن دعب هب نیا
! مرادن مه ور دیدج مدا هلصوح

؟ ینک راکیچ یاوخ یم هنوخ _
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هراجا مدب ماوخ یم ور هداد شواچ هک ینامتراپآ نوا _
ما یلا وح نومه . منیشب شاهدحاو زا یکی وت ممدوخ

. مزادنب هار ور هفاک

: دز رود هساک رد شنامشچ و داد تخت ی هبل هب هیکت

یتارطاخ هچ ! ینک یم ینوکت یگدنز یراد سپ ... موه _
! میرادن تا تیئوس نیا زا هک

و مداد راشف رگید یاپ فک هب ار میاپ تسش تشگنا
: مدرک همزمز نیمز هب هریخ

! هشیم گنت شارب ملد ! متشاد شتسود ... هرا _

؟ یروطچ هیناه اب _

: مدرشف مه رب ار میاه بل

! مداد او _

: دیشک ار ما هنوگ یناطیش یا هدنخ اب

نوتا هطبار ! دوب مولعم مه شلوا زا هک نیا ! یآ یآ یآ _
؟ هریم شیپ بوخ

روطچ هرارق هک مرادن یا هدیا چیه و ! هدش عورش هزات _
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! هرب شیپ

یچ نیبب هدب تصرف . هدش عورش هزات یگیم تدوخ _
؟ یراد یلا ح هچ ... یشرانک یتقو . هشیم

: مدیشک باال و مدرک مخ وناز زا ار میاهاپ

هب هک یدولآ بت و دنت تاساسحا نوا نیب یزیچ هی _
! مدرک هبرجت لزغ اب هک یشمارآ و متشاد یلنام

: دز کمشچ

نیا ! یدرک ادیپ هرخ باال ور تسرد مدآ ینعی نیا سپ _
هطقن ! هشاب دیاب تساسحا هک هیا هطقن نومه مه هطقن
نیا ! شابن هدنیآ نارگن و شرایک نک هدافتسا ! لداعت ی

! تتربب راذب ! هتعیبط نایرج
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؟ دیراد ور اه دحاو همه هراجا دصق _

و مراد تنوکس دصق مدوخ هک دحاو نیرخآ زج هب ریخ _
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. منک یم یشک ثاثا یدوز هب

و... دادعت ؟ هنوترظن دم رجاتسم یارب یرتلیف _

: متخادنا باال ار مرس

. هیفاک نشاب یرسدرد یب و تسرد یاه مدآ طقف هن _

و هرامش ندرک لدب و در و هراجا غلبم دروم رد تبحص
یارب وجتسج و مداد همتاخ دوز یلیخ ار دراوم یقاب

هیناه اب رارق یارب هک مدرک لوکوم دعب هب ار هفاک ناکم
! نامرارق نیلوا . منکن رید

زا متفرگ میمصت مه نم و دوب لیطعت یدیلوت زورما
. میشاب هتشاد مه اب ار یتاقوا هک منک هدافتسا تصرف

هناخ رد لباقم یرسپ اب مدید ، متفر هک شلا بند هب
. تسا تبحص لوغشم

یم شا هرهچ کیمیم زا و هدیبسچ هنیس هب شا هناچ
! هدش بذعم هک مشاب هتشاد ار تشادرب نیا متسناوت

و داتسیا فاص داتفا نیشام رد نم هب هک شا مشچ
. درک بلج وس نیا هب مه ار رسپ هجوت

و شیک ار وا شباوج اب هیناه و دیسرپ یزیچ ایوگ رسپ

DONYAIE
M

AM
NOE



ار وا و درک مخ شیارب یرس مارتحا اب سپس ! درک تام
. دمآ نیشام فرط هب و دز رود

و حیلم رطع زا یفیفخ یوب تسشن هک یلدنص یور
. درک شزاون ار ما هماش شا هنارتخد

_سالم.

هناخ دراو و تفرگ ام زا مشچ هک دوب رسپ هب مساوح
. دش

: مداد باوج

؟ یبوخ سالم. کیلع _

: داتسرف لا ش ریز ار شیاهوم

؟ روطچ امش . مبوخ نونمم _

. دما یم شتروص هب شیارآ روجنیا ردقچ

. مبوخ منم _

فورعم ی هون نامه امتح هک یرسپ ی هرابرد دوب رظتنم
هب روبجم متساوخ یمن نم اما مسرپب دوب مناخ ناروت

هک تس یعوضوم رگا مداد یم حیجرت و منک شحیضوت
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حرطم شدوخ ، مشاب نایرج رد مه نم دهاوخ یم شلد
. دنک

: دیوگب دید صالح راگنا هک

ییاهداهنشیپ هی ... شتسار . ندوب مناخ ناروت ی هون _
. مدرک نوش هیجوت نم ... هک ... نتشاد

دراوم نیا زا ... وا نوچ ییابیز و ناوج رتخد لا حره هب
دندیمهف یم رگا لا ح . تفرگ یم رارق شهار رس دایز

! دشیم مه رت تخس طیارش لر تنک هک تسه مه اهنت

یم ناشن یشنکاو هچ نک یگدنز نم اب ایب متفگ یم رگا
؟! داد

. مدیدنخ رکف نیا هب لد رد

؟ تقونوا یدرک شا هیجوت یروجچ _

!... شا هتخادنا لگ یاه هنوگ

! ما هطبار یوت ... امش اب هک ! هگید هزیچ هک متفگ ... بخ _

: متفگ هداتفا باال یاهوربَا اب و مدناخرچ ار نامرف

یگیم یا هطبار وت شاهاب هک یسک هب وت تقونوا ... اهآ _
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؟! امش

هب شا هداتفا نییاپ هاگن و درک لفق مهب ار شیاه بل
: دش هدیشک نم فلا خم یا هشوگ

درفم هنک تداع منهد هک هربیم نامز مک هی ... دیشخبب _
! منک نوتباطخ

! هنک تداع هک نک نیرمت االن زا _

. منک یم یعس . مشچ _

! شرایک وگب ! ینک عورش ممسا اب ینوت یم _

. میداتفا ریگ زمرق غارچ تشپ

االن؟ نیمه _

! ادرف سپ _

! هیروج هی _

! هگید ینک تداع هرارق _

شدوخ اب تشاد راگنا ! داد تفل . درک فاص ار شیادص
. دمآ یم رانک
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شا هچاپتسد رتشیب نیمه و مدرک یم شهاگن رظتنم
. درک یم

هتفر لیلحت یادص اب ... ین ال وط یاه نتفر راجنلک زا سپ
: دناوخ ار ممان یا

! شرایک _

زا ینوگشین نم و داد تروق ار شدولآ مرش ی هدنخ و
: متفرگ شکچوک ی هناچ

! تسین تخس یدید _

229_ تراپ #

یم ملد . شمدرب یفورعم و یتنس ی هناخ هرفس هب
سکول یاه ناروتسر یاج هب ار نامرارق نیلوا تساوخ
عورش یمیمص و مرگ ناکم نینچ زا ، هدننک بذعم و

. مینک

: تفگ یم دنخبل اب . دما ششوخ مه هیناه رظن هب
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! نراد مه یگنشق ی هدنز یقیسوم هچ _

؟ تخت یور ای مینیشب زیم تشپ _

. تخت _

دماشوخ و دیسر ونم ود اب نوسراگ میدش هک ریگاج
. تفگ

: مدیسرپ هیناه زا

؟ یروخ یم یچ _

: تفگ هنارکفتم ندز قرو نیح

؟ هیچ امش داهنشیپ واال منود یمن _

! مدینشن تسرد ؟! یچ _

یا هفرس کت اب و داد روبع متروص یور زا ار شهاگن دنت
: درک الح صا

؟ هیچ وت ... داهنشیپ _

: مدنخن هک مدیزگ بل

اجنیا یاه یزید منک یم رکف یاوخ یم ور نم رظن رگا _
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. هیلا ع

: داد ناکت رس تیاضر اب

. مدوب هدرک مه سوه اقافتا هبوخ _

ار هیضق لا ق و میداد شرافس تافلخم و یزید سرپ ود
. میدنک

؟ دوب هتسب زورما ارچ ؟ ربخ هچ یدیلوت زا ؟ بخ _

: داد ناکت هناش

کال ور ادرف و زورما دوب نوشردارب یسورع راگنا _واال
. ندرک لیطعت

؟ یتسه یضار ؟ هبوخ اجنوا تعاضوا . روطنیا هک _

: تفرگ شدوخ هب هدز ناجیه یا هرهچ

زا متفرگ یداهنشیپ هی یلو ... هلب تسه هک بوخ _
. مراک بحاص یومعرتخد

: مدیسرپ واکجنک

؟ یداهنشیپ هچ _
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: تفگ و دش مخ نم تمس و ولج هب یمک

تفگ . هراد بش سابل و سورع سابل نوزم هکنیا لثم _
مراک هنک یم رکف تفگ . هدموا ششوخ یلیخ نم راک زا
قوقح اب هرضاح و هرتهب یلیخ اجنوا یاه طایخ هیقب زا

. هنک ممادختسا ربارب هس ات ود

؟ هرادن یلکشم تراک بحاص _

ره تفگ هبوخ نوشومعرتخد اب نوشا هطبار ایوگ هن _
. مریگب متساوخ مدوخ هک یمیمصت

هرتشیب شدمآرد مه . هرتهب تارب نوزم املسم سپ بخ _
. هراد یرتشیب تفرشیپ یاج مه

: داد ناکت رس

. منک لوبق ماوخ یم . مدرک رکف اه نیا هب ممدوخ هرآ _

رت باال یلیخ ییاه هاگیاج و اه تیعقوم تقایل وا ! هتبلا
! تشاد مه ار شا منج و دادعتسا ! تشاد مه ار

! مدرب یم تذل شندیشک دق زا ردقچ

یسک تدوخ هساو هفرح نیا وت یدوز هب منئمطم _
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صوصخ رد کیمداکآ الت یصحت لا بند رگا . یشیم
! یسریم هتقح هک ییاهزیچ همه هب یرب مه یحارط

! شرتشیب یتح

دیپاق یم میاه فرح زا ار هدنیآ ییانشور و دیما ماغیپ
! دشیم رت یوق شنامشچ قرب و

! هشیم روطنیمه هک هللا شنا _

: مدز کمشچ

! نکن کش _

هق عال زا . تفگ شیاهایور و فادها زا . میدروخ راهان
ار شدوخ نوزم یزور دراد تسود هکنیا زا . نشف هب شا

شدید یم سرتسد زا رود و یزتناف یلیخ . دشاب هتشاد
! دشاب هتشاد ار شدوخ دنرب یتح هکنیا زا اما
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و اه تیلباق دوجو اب هک مدرک شا هیجوت نم و
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! تسین سرتسد زا رود ال صا شیاه ییاهاناوت

اقیقد هک مداد حیضوت و دیسرپ هفاک یارب میاه همانرب زا
. مراد یتین هچ

: تفگ مارآ و درک رییغت یمک شا هرهچ تلا ح

هصاخ یلیخ نم یارب شا یلعف ناکم هکنیا اب _
هک نیمه . هشاب اجک تاگآ هفاک تسین مهم ... یلو

! هشیم اَدا بلطم قح یشاب اجنوا وت ... امش

؟ هصاخ تهج هچ زا _

دز رپ راگنا شنهذ و دش هدیشک رگید یتمس هب شهاگن
! لبق ییاه هام هب

رانک قاتا نوا وت یتقو هچ . متشاد اجنوا هک ییاهزور _
اجنوا هک ییاه تقو هچ ، هاتوک دنچره مدوب تا تیئوس
یگدنز وت هک ییاه یخلت مامت دوجو اب . مدرک رانک ترانک

دش اه یچ منک یم رکف نیا هب ! نگنشق ما هساو دوب ما
، مشاب وت شیپ اجنیا االن، نم هک داتفا یتاقافتا هچ و
هطقن نیا هب هک ملا حشوخ ... یلو ! هشک یم توس مزغم

! دیسر
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: مدرک رپ یاچ زا ار ناماه ناجنف و متشادرب ار یروق

ناکما ، داتفا یمن تاقافتا نوا رگا ترظن هب ینعی _
؟ هریگب لکش وت و نم نیب یا هطبار تشادن

: تشگزاب نم تمس شیاه کمدرم

هخآ ! دوب مک شلا متحا مرظن هب یلو ... منود یمن _
! یدوبن نم هجوتم دایز ... مگب یروجچ ... وت .. زیچ ... مش

. دوب مه یعیبط هتبلا

؟ دوب یعیبط هیچ تروظنم _

هی اتیاهن امش هداوناخ وت نم شقن هکنیا رطاخب ... بخ _
! دوب رادیارس هی و زپشآ

یم متحاران تشاد نم هب عجار یتینهذ نیچمه هک نیا
! دوب هابتشا رد تخس درک یم رکف روطنیا رگا ! درک

عقوم نوا رگا ! هیناه منک یمن یدنب هتسد ور اه مدآ نم _
نیا هب ! هدوبن وت شقن رطاخب شا لیلد مدوبن تا هجوتم
یتخس رتخد متسنود یم ! تمتخانش یمن هک هدوب رطاخ
منک یم فارتعا ... یلو یتسه یدوخ هب یکتم و هدیشک
مدید ور تتعاجش و تردق یتقو ، نارهت میدموا یتقو
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و اهنت رتخد زا ور تمواقم همه نیا نوچ ! مدش هکوش
ال کشم مدرک یم رکف ! متسنود یم دیعب وت لثم ینس مک

. هنک تا هتسخ نارهت لثم ییاج ندرک یکدنز و راک ت
بقع ! یدنوم اپرس وت ... یلو یرایب مک دیاش مدرک رکف
ور نم هک دوب یلیلد زا یگرزب شخب نیا ! یتسشنن

! درک تبذج

: دیسرپ یا هناراو یذوم دنخبل اب و درک تنطیش

؟ هدوب یچ شا هگید شخب _

: مدروآ نییاپ ار میادص و مدیشک ولج ندرگ

! یراد تساسحا نایب و دروخرب یوت هک یتماهش _

: دماین هاتوک ییورپ اب اما دیشک تلا جخ

؟ یراد ور تماهش نیا مه وت _

: دوب هدش اوجن هب لیدبت میادص

! متشادن فراعت ماه هتساوخ و مدوخ اب تقوچیه نم _

: تفگ دسرب شیاه بل هب ناجنف ات

! میراد مهافت _
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**

یم ! تخبدب دوب هدش کوش ال صا ! نایاش هراچیب : لا هن
! هشاب یسک اب دموا یمن رتخد نیا هب تفگ

: تفگ نیح نامه و دیصقر یم تشاد زونه ناراب

! متسه هک نم ، هدیرپ هیناه _حاال

یا هرخسم لکش هب هک متفر شتمس یا هرغ مشچ
: دیدنخ

ال! ثم یکلا _

: متفگ لا هن هب باطخ

! منک نوشتحاران متساوخ یمن اعقاو _

: داد باوج و دیشک شهاتوک یاهوم رد یتسد هنادیق ال

یم هک ور یزورما یاهرسپ ! نکن رکف شهب اباب هن _
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غارس نریم ! نراذ یمن لطعم ور نوشدوخ ! یسانش
هدموا ششوخ تزا یلیخ نایاش دنچره ! یدعب سیک

! دوب

: تفگ یناطیش یا هدنخ اب و

بخ شرایک و نوا نیب یلو تسرد همومعرسپ _حاال
! هگید هرَس شرایک همولعم

! سنجدب یا : ناراب

هدروا میارب شدوخ هک ار ییاهزبس هجوگ زا یکی لا هن
: تشاذگ ناهد هب دوب

هی هدلب مه شرایک نیا سپ ! ماگرب ییادخ یلو _
مرواب ال صا هک دوب تفس یروج هی ! هنکب ییاهراک

! دشیمن

: داد باوج ناراب

نم هک روجنیا ... یلو تشاد رتخد تسود هی هیناه لبق _
! شرایک تمس هدوب هدموا شدوخ هرتخد منود یم

یگتسباو مه نادنچ شرایک یلو دوبن دب نوشا هطبار
شنکاو یلیخ تعامج رتخد هب تبسن کال . تشادن شهب
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یاهوم هزادنا هفاک نیمه وت . هگید مدید مدوب . هرادن
زبس غارچ شهب ییاه فاد و رد هچ ! دوب تیعقوم شرس

. هصاخ شارب هیناه هصخشم گنشق یلو ! ندادیم نوشن

ملد رد دراد هک تسا دنق هک دشابن عیاض مه یلیخ شاک
! دوش یم بآ

ارچ ! منک رکف هدنیآ هب تساوخ یمن ملد مه ال صا
و دنا هدماین زونه هک ییاهزور رطاخب ار یراج تاظحل

یمک ؟ منک بارخ ، دنیایب هک تسین یعطق مه ال صا
مقح متشاذگ رس تشپ هک ییاه جنر مامت زا دعب یشوخ
هچ تشونرس منیبب مهاوخ یم ! یتقوم رگا یتح . دوب
نهذ و مدوخ هب یتدم مهاوخ یم ! دراد ییاه همانرب

ریدقت هب ار زیچ همه و مهدب تحارتسا ما هتسخ
! مراپسب

: دیسر شمایپ هک مدوب رو هطوغ مراکفا نایم

؟" نموه تاق مال یرب یراد تسود . تس هبنشراهچ ادرف "

شیپ زور ود ! متساوخ یم هک هتبلا ! ما هراچیب نموه
. دوب شا گنت ملد . میدرک تبحص
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ساسحا دوب عوضوم نیا هب شا ساوح شرایک هکنیا زا
! مدرک تذل و تیاضر

؟" یرادن یراک تدوخ . مراد تسود " مدرک پیات قوذ اب

! دوب نیریش اما تخس دنچره شندرک باطخ درفم

اهنت تسد منک یمن شزاب هشن اجباج هفاک یتقو ات هن "
" منوت یمن

". میرب . سپ هشاب "

مایم . شاب هداما اه عقومنوا تفه تعاس حبص "
". تلا بند

" نونمم . هشاب " مداد باوج یدنمردق اب

232_ تراپ #

تاق مال هب عقوم هب مه هک میداتفا هار دوز یلیخ حبص
. میروخن امرگ هب مه و میسرب

. متشاد هرهلد منیبب ار نموه دوب رارق یتدم دعب هکنیا زا
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بآ تروص اب شاک . دشاب بوخ شعاضوا و لا ح شاک
! موشن هجاوم یمخز و هتفر

؟ یراد سرتسا ارچ _

؟ تسا قیقد و شوهاب یلیخ وا ای ؟ دوب صخشم ردقنا

! نموه رطاخب _

یاه هشیش تشپ زا شنامشچ . تخادنا متمس یهاگن مین
. دوبن مولعم شا کنیع ی هریت

؟ ینفلت نیدز یمن فرح مه اب هگم _

ردقچ هگن و هنکب ور نم تاعارم مسرت یم ... یلو ارچ _
! هشتخس اجنوا

هک ییاسک اما هرذگیمن شوخ یسک هب نادنز وت _
. نشیم شتیذا رتمک هشاب نوشدوخ الک وت نوشرس

! تسین یرش مدآ مه نموه هناتخبشوخ

! درک یم نوخ ار مرگج نیمه یارب و دوبن یرش مدآ ! هلب

یم ار شدرد رتدوز رگا ! مدوب یفرصم یب رهاوخ هچ
همه نآ تلع هب ندرب یپ یارب رتشیب یمک رگا ، مدیمهف

DONYAIE
M

AM
NOE



یم رت یدج ار شا یگدرسفا رگا ، مدرک یم تالش اوزنا
متسناوت یم دیاش ! دوبن نادنز االن وا دیاش متفرگ

! مشکب ار خرهاش دشیم شاک خآ ! مریگب ار شیولج

؟ ینک یم هیرگ یراد ؟ هیناه _

: مدناخرچ هرجنپ تمس رتشیب ار مندرگ

! هن _

. درک فقوت و دنار هرانک هب ار نیشام

ار نامتفج لا ح و مزیرب کشا هار هب هار متساوخ یمن
! تخادنا یمن هار ار یراک هک هیرگ . منک بارخ

نیا ... بخ اما مدرک کاپ متروص زا ار یسیخ راثا دنت دنت
! دمهفن هک دشیمن ثعاب

شدوخ یوس هب لماک ارم و تفرگ ار میاه هناش
شیاریگ نامشچ حاال و دوب هتشادرب ار شکنیع . دناخرچ
! تخادنا یم مبلق ناج هب یرتشیر دص یاه هلزلز

؟ ینک یروج نیا تدوخ اب هشب دازآ یتقو ات یاوخیم _

شیپ نامز نآ ات یا ین ال وط هار هچ ؟ دوش دازآ یتقو ات
DONYAIE

M
AM

NOE



! ادخ هب تسا رمع کی ! دوب ور

؟ یدب باذع ور تدوخ شا ینیبب یریم هک رابره هرارق _

: دیزرل ما هناچ . متخود شندرگ هب مشچ

مرس شا همه ! مدرک یهاتوک دیاش ... دیاش منک یم رکف _
رگا . مدشیم رت کیدزن شهب دیاب ! دوب مدوخ یاهراک مرگ
هگید روج هی یچ همه دیاش ... هیچ نایرج متسنود یم

! هنک ما هفخ داوخ یم هانگ ساسحا یهاگ . دوب

، منک یم ندرکن هیرگ یارب یرتشیب تالش هچره ارچ
؟! دزیر یم نوریب یرتشیب یاه کشا

! مدوبن یبوخ رهاوخ ... منک یم رکف _

: تفگ ییور و گنر یب ی هدنخ اب

زا یعقوت هچ ! یدوب هچبرتخد هی طقف وت ! قمحا _
ندرک شنزرس ؟ یتشاد لا س و نس نوا یوت تدوخ

! ینکب ینوت یم هک هیراک نیرت یقطنمریغ تدوخ

بآ یرطب کی دوب بقع یلدنص یور هک یدبس زا میارب
: درک زاب
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! روخب نیا زا مک هی لوا _

ما یلدنص تشپ ار شتسد وا و مدیشون یا هعرج
: دش مخ متمس هب یمک روطنیا و تشاذگ

مدآ رثکا . هشاب یعیبط یدودح ات هنوت یم نیا ... نیبب _
شتسود هک یسک ای نوشا هداوناخ زا یوضع یتقو اه
تاعبت هک هنک یم یهابتشا ای هتفا یم رسرد هب نراد

رکف ! ندرگ یم ریصقت لا بند نوشدوخ یوت ، هراد یدب
نوا یهاتوک رطاخب قافتا نوا زا یشخب دیاش ننک یم

! تساه
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: داد همادا و درک بترم ار ملا ش ی هبل

و لا س و نس مک وت ! ههابتشا وت دروم رد لقادح یلو _
! دایبرب تتسد زا یراک هک یدوب ینوا زا رت هبرجت یب
هتشذگ ! یشاب هتشاد هدنگ هدنگ تاعقوت تدوخ زا دیابن

. هدب دیما شهب . نک شتیامح االن ! رود زیرب مه ور اه
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هک هیراک نیرتهب انیا . هشب دازآ هک ینامز ات یرظتنم وگب
؟ یکوا . ینکب شارب ینوت یم

: دیبوک ما هقیقش یور یمارآ هب ار شا هراشا تشگنا و

ترس یوت ور هرخسم و هت و رس یب راکفا نیا مه هگید _
! هدن هار

" هشاب " هک مدز کلپ و مدیشک باال ار ما ینیب

و درک کراپ ناروتسر کی یولج ناودنک لنوت زا دعب
: دیسرپ

؟ یتسه رگیج هیاپ _

یرتشیب دیسا هلمج نیا ندینش اب ما هنسرگ ی هدعم
! درک دیلوت

! هتبلا _

ار هداعلا قوف و کنخ یاوه ، میدش هدایپ هک نیشام زا
. دش رتهب ملا ح و مدیشک سفن

دایز و دمآ یم رظن هب تخس و یدج هک دنچره شرایک
و نشور تدش هب یریمض ... اما دوبن نداد زورب لها
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شا هطاحا شمارآ و تینما زا یا هلا ه ! تشاد نابرهم
! داد یم شنایفارطا هب یبوخ ژی رنا و دوب هدرک

! متشاد ار وا اب ییانشا سناش هک مدوب لا حشوخ

**

؟ یدرک جل ! هیناه خآ _

هک گنس زا اباب ! نموه نکن یخلت تاقوا ؟ هیچ جل _
! بخ هشیم گنت ملد متسین

هی یایم مه رابره . یشاب طیحم نیا وت مرادن تسود _
! مریمب هرارق راگنا ینک یم غب یروج

یم هکنیا زا ما یلیخ منک یمن غب ! شاداد تنوج زا رود _
! یشاب ماوت دایمن رظن هب دنچره . ملا حشوخ تمنیب

هدنوم شارب هک یسک اهنت ندید زا مدآ هشیم هگم _
؟ هشابن لا حشوخ

! دیشک ریت ما هثل هک مدرشف مه رب یروط ار میاه هراورآ
! منکن شتحاران و متفین هیرگ هب هکنآ یارب طقف

تیدودحم همه نیا اب و یروجنیا ، اجنیا هکنیا زا طقف _
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! مرادن یبوخ سح تمنیب یم

اب یتح تندید ! یروج هی هگید ایب رانک تدب سح اب _
! هنم قح لقادح یگیم هک یتیدودحم

: مدرک هفاضا دوز و

؟ هبوخ تلا ...ح میرذگب _

: تفگ و دناخرچ یمشچ

منک یم یعس یلو . تسین بوخ ! منک یم تداع مراد _
. هشابن مه دب

: مدز یکچوک دنخبل

! هگید هگرزب مدق هی شدوخ منیمه . رکش ور ادخ _

؟ یدموا یروجچ _

: مداد باوج و مدرک بوطرم ار مبل

! شرایک اب _

: تفگ هاتوک یثکم اب و دش تباث منامشچ یور شهاگن

؟ دیدش یمیمص مه اب ردقنا _
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: دیسرپ وا و مداد ناکت ار مرس

؟! ردقچ _

دوجوب نامنایم یا هطبار میوگب میقتسم دشیمن میور
! هدمآ

! هدش رت گنررپ یلیخ ... میگدنز یوت شا شقن ... بخ _

؟ یراد دامتعا بایماک هی هب ردقنا _

! هراد قرف نوشا هیقب اب شرایک یتفگ یم یزور هی _

! تس هداوناخ نومه زا رخآ و لوا یلو هراد _

ور نیا ! هرادن اه بایماک هب یطبر چیه شا مسا زج _
. متسین یطایتحا یب مدآ مه ردقنوا نم ! مدیم لوق تهب

هک مدوب نئمطم امتح هشب کیدزن مهب مداد هزاجا رگا
! مشب نومیشپ تسین رارق

: دش مخ یمک و دنابسچ شرگید شوگ هب ار یشوگ

. شاب تدوخ بقارم هیناه _

: متفگ یعمج رطاخ نحل اب

. تسه مدوخ هب مساوح ! شابن نم نارگن _
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؟ دوب بوخ شلا _ح

: داد باوج شبل ندیوج لا ح رد و وربور هب هریخ

مه دب یلو ... دوبن بوخ شدوخ لوق هب ... مگب یچ _
! دوبن

! شاب هتشادن سرتسا هگید شیدید هک _حاال

: داد نوریب هآ لثم ار شا سفن

نیا و یشکدوخ رکف هرابود و هرایب موود هنک ادخ طقف _
! هنزن شرس هب اه فرح

: متخادنا هار ار نیشام

. هریگ یم هزیگنا یشا تشپ وت هنیب یم یتقو ! هنز یمن _

: مدیسرپ دوز منک فرحنم ار شا هتفشآ نهذ هکنآ یارب و

؟ تسه تا هنسرگ _
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! مریس ریس ال عف دوب نیگنس ردقنا هرگیج اباب هن _

؟ میرب اجک ! امش تسد ناکس بخ _

شدعب . مردام ردپ کاخ رس مرب متساوخ یم لوا _واال
؟ یراد یا همانرب . یتساوخ وت ... یچره

یم ظفلت ثکم اب و یتخس هب ار درفم لا عفا مه زونه
یم هلمج یقبام و اهنا نیب هک یا هلصاف نیا و درک

! درک یم نکممریغ میارب ار ندیدنخن تخادنا

. تردام ردپ کاخرس میریم لوا یلو ! مراد هک همانرب _

؟ یدنخ یم ارچ _

ناحتما کی هیبش زیچ همه ؟ شمسوبب مناوت یمن ارچ
! تسا

! یروجنیمه یچیه _

هخاش دنچ هار رس . مدرک جک ناش هلحم تمس ار ریسم و
. دیرخ لگ

نیا و تشاد ار اهانشآ طسوت ندش هدید سرتسا مادم
: تخیر یم مهب ار مباصعا تشاد
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؟ هتفیب قافتا هرارق ال ثم یا هعجاف هچ ! ننیبب بخ _

رازه نوشدوخ اب ننیش یم حاال ! هگید نوشمسانش یم _
و هدوبن امش و نم نیب هک اه یچ هک ننیچ یم یروئت ات

! مدرک تنایخ مه نادزی هب امتح

ریهک تساوخ یم منت مدینش یم هک ار کدرم مسا ! هَا
! دنزب

راذب ! شاه مدآ اب هن یراد اجنیا اب یراک هن هگید هک وت _
هگید یتقو هراد یتیمها هچ ! نگب ناوخ یم یچره

؟ ینک یمن مه یگدنز نوشنیب یتح

: تفگ توکس یتخل زا دعب و تفر ورف رکف رد

هلئسم هک مدش گرزب ییاج نم بخ یلو . هئوت اب قح _
بوخ تزا مدرم رگا ! هیگدنز و گرم هلئسم مدرم فرح
ور تزیچ همه ، هن رگا و یراد مه یبوخ ی هدنیآ نگب

شا همه هک هدش تداع هب لیدبت مارب نیا ! یتخاب
! مشاب مدوخ هرابرد هیقب راکفا بقارم

: مدرک کراپ رازم لباقم

؟ نتسه ایک لا حشوخ و قفوم یاه مدآ ینود یم _
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: متفگ همادا رد نم و درک مهاگن رظتنم

هن و هنوشدوخ یولج ریسم هب نوشهاگن هک ییاه مدآ _
هاگن بقع هب هرارق مه رگا ! بقع هب یتح هن و ! نارگید

تتایبرجت ندرک رورم و نتفرگ سرد هساو طقف ، ینک
بقارم ناوخیم شا همه وت لوق هب هک ییاسک ! هشاب
نوچ نرب یمن یگدنز زا یتذل هگید نشاب هیقب راکفا

هیقب راکفا تمدخ رد ! ننک یمن یگدنز نوشدوخ هساو
لسن نیا زا ! هنوشدوخ قح رد اه مدآ تیانج راک نیا ! نا
ور یراک تفاثک نیا دیدج لسن شاک . تشذگ هگید هک

! نزادنبرو
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، دوب هداد شوگ تقد اب ار متاملک کت کت هکنآ زا دعب
: تفگ و دز ییابیز دنخبل

نوش یگدنز وت لقادح ای ! ننک رکف وت لثم همه شاک _
یاج ایند یروجنوا ! نشاب هتشاد وت دیاقع اب ور یکی
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! دشیم رتهب

هب ار اه لگ هخاش و هداد وشتسش زیمت ار اهربق گنس
. دوب هدرک میسقت ناشنیب تاواسم

! دندوب هتخود دیفس گنس ات ود نا هب راگنا ار شهاگن
یتح رگید هک تشاد فرح ردقنآ و دوب قیمع ردقنآ

هاگن نامه اب ! دشیمن هدید شنابز نداد ناکت هب یجایتحا
! دز یم فرح

. مدرک شیاشامت و متسشن یتخرد ی هدنک یور

تال چیه نودب ، ینتساریپ و نتسارآ چیه نودب . دوب ابیز
! یش

رد هک یمغ اما تسیرگ یمن . مدز ما هناچ ریز ار متسد
ار طیحم مامت و دز ناتسربق یور یفقس راگنا دوب شلد

سوملم ال ماک شا مغ ! درک دولآرابغ و هریت شا هیاس ریز
. دوب یندش سح و

. مدرک یم ضوع ار اوه و لا ح نیا دیاب

! میتخاس یم ...و میزاسب یبوخ تارطاخ دوب رارق زورما

**
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: مدیسرپ . درک یم مهاگن ریحتم

؟ یدرک ناحتما ور اجنیا ییایرد تاحیرفت حاال ات _

! هن _

؟ ینک ناحتما یراد تسود _

رس و درک یللعت . دش هدیشک مارآ یایرد تمس شنامشچ
: داد ناکت

! هرآ _

: مدرک شراثن یکمشچ

! میرب نزب سپ _

، شا هدز ناجیه و یلا حشوخ یاه غیج یادص ندینش
بآ ندش هدیشاپ ، دوب هتفرگ ار مرمک مکحم هک یروط

! راگنا داد یم جال ار محور تشاد ، نامتروص و رس یور

! دمآ یمن مدای ار هدوب بوخ ردقنا ملا ح هک یراب نیرخآ

شوخ تدش هب شا یگداس مامت دوجو اب رتخد نیا رانک
! تشذگ یم

. میدش هدایپ و میداد لیوحت ار یکسا تج
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و هتخادنا لگ شیاه هنوگ . مدرک شهاگن نانز سفن سفن
! دوب هدیزگ شیاه بل یور یدبا یا هن ال راگنا دنخبل

؟ هشاب یچ یدعب _

: تفگ قارب نامشچ اب و دز شرمک هب ار شناتسد

! لساراپ ... مممووا _

. مدرکن شا هبرجت حاال ات منم هبوخ _

شوخ . میدرک جرخ ار نام ژی رنا ی هرذ نیرخآ ات
و یگتسخ رگید هک یتقو ات میدیدنخ و میدنارذگ

! دش هریچ نامناج رب یگنسرگ

و دوش کشخ نامیاه سابل ات میتسشن باتفآ ریز یمک
. میورب ناروتسر راهان فرص یارب

. مدرک دنلب نامسآ هب ور ار مرس و متسب ار منامشچ

. مدیمهف یم ار مخرمین یور شهاگن ینیگنس

: مدز بل یخوش هب

! مدش مومت _

: تفگ باوج رد وا و

DONYAIE
M

AM
NOE



! منونمم _

. مدرک جک وا تمس ار مرس

هدیدن یهاگن چیه رد ار ینادردق زا مجح نیا حاال ات
! مدوب

! دوب هتشذگن شوخ مهب ردقنا میگدنز وت تقوچیه _
هدرکن تالش مندرک لا حشوخ یارب ردقنا یسک تقوچیه

! دوب هتشاذن تقو یروجنیا مارب سکچیه . دوب
. هنم یاهزور نیرت زیگنا هرطاخ زا یکی انئمطم ... زورما

! مه نم یارب و
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**

یرپس تشاد ، دوب هدمآ هک یتعرس نامه هب ناتسبات
رد هک یتارییغت زا عنام تسناوت یمن هلجع نیا اما دشیم

! دوش دوب نداد خر لا ح رد منایفارطا و مدوخ یگدنز
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ار هفاک و مدرب نامتراپآ هب ار مدایز نادنچ هن یاه ثاثا
ییاشگزاب ناراب و ایدرب روضح نودب و دیدج یلحم رد

. مدرک

یم ار ناشدوخ تشونرس دنتشاد هک یناراب و ایدرب
سرد لوغشم تخس ار شدوخ هک یناراب . دنتخاس

ناتسبات رخآ ات دوب رارق هک ییایدرب و دوب هدرک ندناوخ
. دنک دزمان

مدوب دلب ... بخ اما متشادن تداع دیدج تیعضو هب
ریثات دیابن هتبلا . مهدب قفو یطیارش ره اب ار مدوخ

رادافو و تخسرس قیفر کی لثم هک ار یا هیناه روضح
زا ار یزیگنا تفگش و دیدج یاه ههجو و دوب مرانک
یم هدیدان ، داد یم ناشن قشع اب هطبار رد شدوخ

! متفرگ

مخ و مچ یگبرجت یب رس زا رگا یتح ، روصت خالف رب
قشع و دنک تبحم روطچ تسناد یم ، دوبن دلب ار هطبار

امیقتسم نیا و دنک دوخیب دوخ زا ار مدا هک دزروب
! تفرگ یم فده ارم یراد نتشیوخ

، راوشد رگا یتح و دشیم بوسحم شلا چ کی میارب
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! مدوبن یضاران

هک یتیفیک و تیمک هب دناوتب یرتخد چیه منک یمن نامگ
بجع رد یهاگ و دشاب هتشاد تسود ، دراد متسود وا

اال یب تاساسحا زا مجح نیا تقایل ایآ هک مدنام یم
کی رگا ؟ منک شدیماان یزور دنکن ؟ مراد ار ایر یب و شی
هب یبسانم خساپ مناوتن رگا ؟ هچ منکشب ار شلد تقو

؟! مهدب هق عال نیا

هک ار یتاظحل اهرگا و اما زا یشوپ مشچ اب ... لا حره هب
! متشاد تسود تیاهن یب مدوب کیرش وا اب

هن و اهرتخد هن زا مادکچیه هب هیبش . دوب صاخ اعقاو وا
! متخانش یم هک ییاهرسپ یتح

و لکش نیا هب چیه هک یخسار مزع و یوق ی هدارا
یارب راو هناوید هک یروط ! دمآ یمن شا فیرظ لیامش
رب هیکت اب اهنت و هناوتشپ نودب ! دیگنج یم شا هدنیآ

! شدوخ

سرد تساوخ یم و هدوبن ریثات یب مه نم یاه ناکت
رد یرتشیب یاه تراهم و هبرجت و شناد ، دناوخب ار شا
و دنک بسک دوب هدش لوغشم اجنآ ادیدج هک ینوزم
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ات هک دروآ تسدب یهاگیاج دم تعنص رد شدوخ یارب
! شدید یم نکممریغ شیپ یتدم

نیا تفگ یم . دوب یضار شراک دیدج طیحم زا یباسح
بوسحم شا یلغش یگدنز رد گرزب یلیخ شهج کی

یم تذل یا هفرح یاضف نآ رد ندرک راک زا و دوش یم
! درب

رد هک ار ینشور یادرف متسناوت یم قارغا یب و حضاو
روطنامه و منیبب دوب شا یشوک تخس همه نیا راظتنا
تدش هب درف یزور اعطق وا مدرک یم رکف متشاد هک
یتقو هنوگچ مدیسرپ مدوخ زا ... دش دهاوخ یقفوم

و اه همانرب زا قارب نامشچ و ناجیه اب روطنیا دراد
طخ زا و منک یم لر تنک ار مدوخ ، دیوگ یم شیاهایور
نامنایم هتشونان نوناق یرس کی ساسا رب هک ییاهزمرق

؟ مرذگ یمن دوب
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هک مدوب مدوخ یاه یگرمزور و یریگرد ِریگرد ردقنآ
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! مدش لفاغ شواچ زا یتدم یارب

ار راوگان ربخ راگنا ! تخادنا روش هب ار ملد باهش سامت
! مدیشک وب لیابوم گنز یادص زا

! باهش _

: تشادن ناج شیادص

؟ ایک ییاجک _

؟ روطچ . ما هنوخ _االن

: دش رت فیعض شیادص و درک یثکم

. ندرک شا یرتسب . هدروخ مهب شواچ لا _ح

ات متفرگ رتناک ی هبل هب ار متسد . دش تسس میاهوناز
! متفین

! هریگ یم ور وت غارس شا همه ... ایب : باهش

! شواچ ! خآ

: داد یم همادا دولآ ضغب و هفخ

! ایب . شرایک ایب ! هرادن تصرف یلیخ هگیم رتکد _
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یصوصخ ناتسرامیب یورهار رد هک یا هتفشآ یاه هرهچ
! داد یم مناشن ار هعجاف قمع ، مدید یم

! دوبن بوخ ال صا عاضوا

. تخادنا نییاپ رس و درک متروص هب یهاگن مناخ اروبص
یارب ... خرهام و درکن مه ار هاگن نامه هرهچ هام همع

، ما رود اه گنسرف ینتان رهاوخ و مدوخ نایم راب نیلوا
! مدرک سح کرتشم یدرد

! دوب نوخ یایرد شنامشچ . درشف ار ما هناش باهش

! هشب مورآ مک هی شنیبب ورب _

. مداد تروق ار مناهد بآ

رد نارگ میارب اه هاگتسد ریز ردتقم هشیمه شواچ ندید
! دیآ یم

مان هداوناخ هک یکچوک ی هعماج هب نم لا صتا دنب
! مدرک یم طوقس نم و... دشیم هراپ ، تشاد

لته کی تیئوس هب رتشیب هک مدش یللجم قاتا دراو
! ناتسرامیب کی قاتا ات تشاد تهابش هراتس DONYAIEجنپ
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یضیرم یوت یتح " تفگ یم امتح دوب اجنیا ناراب رگا
"! تسین یربارب و تلا دع اهرادلوپ امش و ام نیب مه

! یگنتلد زا رپ ، درک یم مهاگن ! دوب رادیب

! دز یم اپ و تسد ضغب . مداد هیکت رد هب ار مرمک

مک شا هنادرم تبیه نتفر لیلحت همه نیا یارب هام کی
؟! هدوبن

؟ رسپ هدز تکشخ ارچ ... کیدزن ایب _

هب میاهاپ رخآ ؟ هچ مروخب نیمز شنامشچ یولج رگا
! دنزرل یم یا هدننک نارگن لکش

میاشامت تبحم اب و رظتنم روطنیا یتقو ... لا ح نیا اب
؟ منکن زاورپ شتمس هب روطچ ... دنک یم

: تفرگ شدرس ناتشگنا اب ار متسد چم

! هتقو دنچ دوبن تزا یربخ _

! تسا بیجع ؟ منک یمن هیرگ روطچ

! مدوب هفاک ییاجباج و.. یشک ثاثا لوغشم ... دیشخبب _

عطاس امرس متاملک زا ! منز یم فرح تابر کی لثم مراد
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! دوش یم

: دز دنخبل

یلکش نیا نوکت هی یهاگ مدآ همز ال ! هبوخ . هشاب کرابم _
! هدب شیگدنز هب

! نونمم _

! دمهفب شاک ! مناوت یمن ! منک تبحص رتشیب مناوت یمن

شا هجنپ و ! دش رت قیمع ششوماخ و غورف یب هاگن
! رت مکحم متسد رود

! مییوت و نم طقف . هرادن یبیع ! نک هیرگ _

هرذ مضغب و تخوس منامشچ . دما رد متیر زا میاه سفن
! دمآ یم هک دوب کشا . دش بوذ هرذ
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، دندوب هدمآ هار نم اب یدایز مه اجنیمه ات هک میاهوناز
هیکت نیمز فک قارب یاه گنس و دندروخ ات مارآ مارآ
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. دش ناشهاگ

. مدنابسچ تخت ی هبل هب ار ما یناشیپ

! دوب تخس میارب مدرک یم رکف هک یزیچ زا رتشیب یلیخ

زا ات داد هزاجا . تفگن چیه و درک شزاون ار میاهوم
، دوب هدرک ریگ میولگ رد هک یتخس و تفس ی هلولگ مجح

! منک زاب ار مسفن ریسم مناوتب و دوش هتساک یمک

ار میاپ و تسد مدز مدوخ هب یبیهن ، مدش هک رت مارآ
. مدرک عمج

: مدیشک متروص یور ار مناتسد و متساخرب

! دیشخبب _

: تفگ ردتقم اما فیعض دنچره ینحل اب شواچ

مزاب ، ضیرم رگا یتح ! متسه زونه نم ! شابن نارگن _
! متسه

؟ هچ دشابن هک یزور

ملد مه زاب ، دوب گنرمک ما یگدنز رد شروضح رگا یتح
! دشیم بوسحم بلق توق مه زاب ! درک یم مرگ ار
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سامت متفگ باهش هب . تمنیبب تساوخ یم ملد یلیخ _
. یایب هگب تاهاب هریگب

: مدیشک ما ینیب ریز یتسد

. مدموا یم رتدوز مدوخ دیاب ماوخ یم ترذعم _

: دز کلپ لا ح یب

مه اهنت تسد . هدوب غولش ترس منود یم هرادن یبیع _
مرگ یبآ نتفرگ کمک هساو هک مه باهش زا . یدوب

! هشیمن

هک یدرک شرایک شرایک یه ! هنکن درد تتسد : باهش
؟ ینک نهپ تبیغ طاسب نم رس تشپ شاهاب دایب

: تفگ باهش یخوش باوج رد شواچ

! مگیم مه تدوخ ولج ؟ هیچ تبیغ _

: داد همادا و

هلصوح ! ناین تدایم تدایع وگب اه هچب هب یتسار _
ادرف ات اتیاهن منم . هنوخ نیرب نوتا همه مه االن . مرادن

! مشیم صخرم
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: دوشگ ضارتعا هب بل باهش

... تفگ رتکد اباب اما _

هک هشاب گرم هب رارق رگا . تفگ شدوخ هساو رتکد _
مردپ و ننکن مشکبا ات هک قرف نیا اب مریم یم مه اجنیا

! هبوخ ملا ح ! نشیمن لا یخیب نراینرد ور

و هدیرپ یور و گنر نیا هب ؟ بوخ لا ح تفگ یم نیا هب
؟ تشادن ناج هک یندب و دمآ یم باال روز هب هک ییادص

: متفرگ ار شتسد

درد عقوم هی . ننک یم یگدیسر تهب اجنیا لقادح _
! اباب یشیم تیذا هنوخ وت . نسریم تداد هب یتشاد

تیذا مراد اجنیا نم ! نیمهف یمن ور نم لا ح ادخب _
هک تقو دنچره حاال ور یرمع رخآ نیا دیراذب ! مشیم

. منورذگب شمارآ رد و تحار مدوخ ی هنوخ وت ، تسه

؟! یرمع رخآ ! یرمع رخآ

: تفگ بلر یز باهش

رمع تدوخ لوق هب ! یشیم بوخ . اباب وگن یروجنیا _
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تسین مولعم هک یگرم لا بقتسا هب ورن ! تسادخ تسد
! دایب مدا غارس یک

رتهب ینعی هک ... درک شراثن دولآ هنعط یدنخبل شواچ
نم هک ! مینزن لوگ اه فرح نیا اب ار نامدوخ تسا

! ما ینتفر
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. نک تحارتسا هنوخ ورب . منک یمن زاب ور هفاک زورما _

: مدیسرپ شا ژی رنا یب نحل زا ینارگن اب

! تسین لا حرس تادص ؟ هدش یزیچ ؟ ارچ _

مدوب هتفر . هیرتسب ناتسرامیب . دوب هدش دب ماباب لا _ح
. مرادن ور یراک لا ح و سح هگید ششیپ

! تفر یم مرطاخ زا ناخ شواچ یرامیب تشاد هآ

: مدز بل رثات اب

! هنودرگرب ور نوش یتم سال ادخ مراودیما _
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: متفگ نم و درک همزمز یموه طقف

! یدروخن مه راهان امتح _

ال. صا مرادن اهتشا _

تارب تسه اذغ بشید زا ؟ تشیپ مایب یاوخ یم _
. مرایم

! ایب تدوخ ماوخ یمن اذغ _

. درک یم نوگرگد ار ملا ح شنتفگ " ایب تدوخ " روطنآ

! ماجنوا هگید مک هی _

تفر ، دوب هدش نیشن رهش باال و هدرک ناکم لقن یتقو زا
. دشیم هجاوم لکشم اب یمک مه نامدمآ و

روبجم و دشیمن ادیپ دصقم نآ هب سوبوتا و یسکات
. مریگب پنسا مدوب

زا مدآ هک دوب ابیز و زیمت و جند ردقنآ شدیدج ی هلحم
! درب یم تذل یلا وح نآ رد ندز مدق

. دش زاب دوز رد نوفیآ گنز نداد راشف اب

شیپ و مدرک روبع قرب و قرز رپ اما کچوک یب ال زا
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شا ییابیز و الل جا مامت اب اجنیا هک متشاد ناعذا مدوخ
! درادن ار هداس و کچوک تیئوس نآ یامرگ

دشیم ثعاب ، دیماان و هتسخ روطنیا شرایک ندید
! منک ساسحا ما هنیس یور ار ملا ع مامت یاهراب ینیگنس

و ناخ شواچ زج ! دشیم اهنت نم لثم تشاد مه وا
هتشاد شزاس رس راگزور رگا ! تشادن ار یسک هک باهش

! مراذگ یمن شیاهنت زگره نم ، دشاب

: متفرگ ار شتسد

؟ بخ . شاب یوق وت یلو ... هتخس منود یم _

رد و دیشک تسد نامه اب ارم ، دیوگب یزیچ هکنآ یب
. تفرگ مشوغآ

هقلح شرمک رود و مدروآ باال ثکم یمک اب ار مناتسد
مدآ نیا هب هک تسا لا س اهدص مدرک یم ساسحا . مدرک

! مکیدزن و مرحم

و نم نایم یتیمرحم یتقو یتح ار یتحار همه نیا
! مدرک یمن سح شرانک ، دوب یراج نادزی

. منک شهاگن ات مدیشک بقع ار مرس یمک
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: درک شزاون دوب نوریب ملا ش زا هک ار ییوم هرط

؟ یایم نوزم زا _

: مدز کلپ

. هرا _

؟ هریم شیپ بوخ زیچ همه _

! رکش ور ادخ هبوخ _

و فاکشوم روج کی . دوب هدش یروج کی شهاگن
! یصاخ

. مشکب بقع درک مراداو ترارح و مرش ساسحا

وا نوچ یدازآ رسپ اب لکش نیا هب دشیم یک ات مناد یمن
! تفر شیپ

متخ جاودزا هب دهاوخب هک یداهنشیپ رظتنم نم اتقیقح
، دوب نایرج رد نونکا مه هک هطبار نیا هب و مدوب دوش
طیارش ندیجنس و رتشیب تخانش یارب یتصرف مشچ هب
لثم یزیچ هب وا دما یمن رظن هب دنچره . مدرک یم هاگن

! دنک رکف جاودزا
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ح تاظحل زا ! لا یخیب ... هک تشذگ یم منهذ زا مه یهاگ
نیا اب ... بخ اما ؟ هدید یسک هچ ار هدنیآ ! ربب تذل لا
! تفر شیپ دشیم ییاج کی ات هرخ باال مه هدیقع

: مدرک تکرح هناخزپشآ تمس و مدناراخ ار ما یناشیپ

یباسح یاذغ هی شاهاب یراد یچ داوم منیبب راذب _
! منک اپ و تسد

: تفگ رادشخ یادص اب

. مدیم شرافس . یا هتسخ نیشب ایب داوخ یمن _

! مدرک یزپشآ سوه . متسین هتسخ _
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. مداد رارق هبات یهام لخاد ار هدش راد معط یاه غرم
. دش دنلب غاد نغور یادص

و هنوخ ات تحار ردقنا هک هرتخد نیا هگیمن شدوخ اب "
هگید شنتفرگ باجح و شاهرافطا ادا ، دایم نم لغب
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ال ثم ؟ هنک هابتشا یاهرکف شدوخ اب هنکن ؟ هیچ هساو
؟" منک یم یزاب شقن مراد هنک رکف

؟! تسا هابتشا اجنیا هب مندمآ ینعی

هاگن شا هناخ هب مدمآ و تفر هب هیواز نیا زا نم رخآ
! مدرک یمن

ار مومسم راکفا ات مداد ناکت فارطا هب مکحم ار مرس
. منارپب

لکش نیا هب دهاوخب هک دوبن یمدآ روطنا شرایک مه
! تخانش یم ارم مه و دنک متواضق

! هریگرد روجدب تنهذ _

هناش ، مرس تشپ شرایک یادص همدقم یب ندینش زا
. دیرپ باال میاه

: مدرک شهاگن

. مدرک یم رکف متشاد یروجنیمه _

ییاهنت . ینک تبحص شا هرابرد ینوت یم یتساوخ هگا _
! نکن رکف
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مدوب سس ندرک هدامآ لوغشم هک روطنامه و مدز دنخبل
: متفگ

االن منود یم . شتقو هب یلو ... منک یم هک تبحص _
. هناخ شواچ لوغشم ترکف و ینارگن

کی دوب اهوراد صوصخم هک یریصح فرظ لخاد زا
. درک ادیپ نکسم قرو

وت هب طوبرم لئاسم زا یلو متسه مماباب نارگن هتسرد _
! هشیمن ترپ مساوح

؟ یراد درد رس _

: تفگ رامخ نامشچ اب

! روجدب _

تادص دش رضاح اذغ یتقو ات نزب یترچ هی روخب ونیا _
. یتسه مه هتسخ همولعم . منز یم

: دوب داهنشیپ نیمه رظتنم راگنا و دز کلپ

. مباوخب یلیخ راذن طقف . هرتهب یروجنیا منک رکف هرا _
؟ هشاب
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. هشاب _

**

ریوصت متشاد ! دمآ یم یظفاحادخ یوب شنامشچ زا
! مدید یم اهنآ رد ار گرم

ود ود دوب زاب شرد هک یسارت و وا نایم میاه کمدرم
! دز

شرس رود تسا رارق ! دنک طوقس تسا رارق متسناد یم
همجمج تسا رارق متسناد یم ! دریگب نوخ زا ییایرد ار

! منیبب ار شا هدش یش ال تم ی

! تشک یم ارم نتسناد نیا و

: مدیلا ن عرضتم

! نکن ور راک نیا ... هن _

. تفر سارت تمس و درکن هجوت

یم اپ و تسد هچ ره اما مریگب ار شیولج متساوخ یم
راگنا ! تفرگ یمن ماجنا یتکرح و تشادن یا هدیاف مدز

! دش یم معنام بقع زا ییورین هک
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: مدیشک یم هدبرع

! منک یم تسامتلا ! رپن ! نکن _

نامه . دناخرچ ار شخرمین و داتسیا هک ظافح یور
رس نامه ! مدید ، متشاد تشحو شزا هک ار یزیچ

! دولا نوخ و هتسکش

! دیرپ

! اباب _

! شرایک _

. مدرک زاب تعرس هب ار میاه کلپ

. دوب مرس باالی هیناه

و تسد و دشیم رجفنم تشاد مبلق . مدوب قرع سیخ
! هشیمه لثم ! دوب لش میاهاپ

لوا راب لثم زاب ، منیبب ار باوخ نیا هک مه هعفد رازه
قرف یکی نیا هک دنچره ! تسا زیگنا بعر و کاندرد

! درک یم یزاب ار قیقع شقن هک دوب شواچ و DONYAIEتشاد
M
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. تشگزاب بآ ناویل کی اب و تفر

. روخب ور بآ نیا ایب _

زا ار ناویل و مدیشک باال ار مدوخ اه جنرآ رب هیکت اب
رس ار شا کنخ ی هرطق نیرخآ ات . متفرگ شتسد

. دوش میولگ کشخ ریسم مهرم هک مدیشک

. دوب بورغ شیم و گرگ اوه

: دیسرپ و تفرگ متسد زا ار ناویل

؟ یرتهب _

. درب یم نامز یمک . متسین نئمطم ؟ رتهب

: مدرک یلا خ اوه مجح زا ار میاه هیر

. هرآ _

: درکن یواکجنک مباوخ دروم رد

. منک ترادیب دموین ملد یلو هرضاح هتقو یلیخ اذغ _
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! دوب هدرک رادیب شاک

. مداد ناکت رس طقف ! منزب فرح تساوخ یمن ملد

؟ میروخب میرب _

. متشاد زاین نیتوکین هب . مدیشک یم راگیس دیاب

: مداد باوج ما هدیشارخن یادص اب

. مایم االن نم ورب وت _

نونکا و ! دوب نارگن . دش رود و تساخرب هارکا و دیدرت اب
. متشادن ار ینارگن نیا هب نداد باوج لا ح نم

. متفر قاتا نکلا ب هب و متشادرب ار راگیس تکاپ

طیارش نیا . مدرک یم راتفر فیعض یاه مدآ لثم دیابن
نم دروم رد هک دنچره . دمآ یم شیپ یسک ره یارب

! تسایند نوناق نیا ... بخ اما دوب رت هدیچیپ یمک هیضق
نداد تسد زا همه ! هیاسمه یارب طقف هن ...و تسه گرم

. دننک یم هبرجت ار ناشنازیزع

فک ار راگیس و مدرک توف ار دود ، کپ میرخآ زا دعب
. مدرک شوماخ سارت
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. متشاذگ یم رظتنم ار هیناه نیا زا رتشیب دیابن

فرط هب و مدز یبآ قاتا سیورس رد ار متروص و تسد
. متفر هناخزپشآ

، متسناد یم هک روطنامه و هدیچ یلماک لکش هب ار زیم
. دوب هتسشن نم راظتنا هب

: دنک تبحص ژی رنا اب درک یعس

. درک خی هک ودب _

و گنر و تمحز همه نیا دشیمن ... بخ اما متشادن اهتشا
. مریگب هدیدان ار اذغ یوب

. یداتفا تمحز وت . هنکن درد تتسد _

: درک یلا خ مباقشب رد جنرب ریگفک کی

. مدرکن یراک . اباب یتمحز هچ _

: مدرک یدعب ریگفک ندش ریزارس عنام ار متسد

. هیفاک _

: دیسرپ بجعت اب
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؟ نیمه _

. مروخ یمن اذغ دایز اه بش نم هرآ _

: درکن رارصا

. هشاب _

. مدرب ناهد هب و مدز لا گنچ رس ار غرم نار زا یا هکت
. دوب یلا ع هشیمه لثم شتخپتسد

هب دوبن رضاح سکچیه ، میتفر یم لا مش هک رابره
وداج راگنا شیاهاذغ رد ! دشکب بقع زیم رس زا یتحار

! تخیر یم

رانک رد و ! تشاد یناوارف یاه تیلباق یزپشآ و رنه رد
چیه رد یریگدای زا تسد ! دوب مه گنرز اه تیلباق نیا

! دیشک یمن یا هنیمز

هبرجت دای و دز مه شتاقیرزت هب یزیرگ منهذ هاگآدوخان
! تفرگ ما هدنخ ، مداتفا هک شتسد زا مندروخ نزوس ی

242_ تراپ #
DONYAIE

M
AM

NOE



؟ یدنخ یم ارچ _

: متفرگ مناهد لباقم ار متشم

! مداتفا بلا ج ی هرطاخ هی دای _

: دما ولج یمک شرس

؟ هیصوصخ ؟ یا هرطاخ هچ _

: مدناصقر ییوربَا

! هرفن ود یصوصخ هی _

دولا مخا و هتخورفارب تروص اب . دش هجوتم هابتشا
: درک همزمز

! اهآ _

. تفرگ تدش ما هدنخ

. دوب هدیشک رپ ال ماک منهذ ی هنیمز سپ زا سوباک

یم ار " تفوک " یانعم اقیقد هک درک یم مهاگن یروط کی
! داد
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؟ یک و نم نیب یصوصخ ینودب یاوخ یمن _

: درک ورف تشوگ رد ظیغ اب ار شلا گنچ

! شکب تلا جخ ؟ هراد لا وس هگید ! یک و وت نیب همولعم _

. مدز ههقهق و مداد بقع ار مرس

: دز غیج

! اه مریم مراذیم ! شرایک _

اه هفرس نایم و مدرک کاپ ممشچ ی هشوگ زا ار کشا
: متفگ

؟ یتدوخ و مدوخ مروظنم دیاش ینک یمن رکف ارچ _

؟ دایمن مدای مدوخ متشاد یصوصخ وت اب یک نم _

سیورس مزا ینهد هچ تندز لوپمآ اب تسین تدای _
؟ مدز یم َلش زور ود ات یدرک

قشاق هدش داشگ نامشچ اب و دیشک یقیمع سفن
: درک ترپ باقشب رد ار شلا گنچ

! یضیرم یلیخ _

کمناب دح نیا ات دوشیم ینابصع یتقو متسناد یمن
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. دوب هدمآ مشوخ شیاه نشکا یر زا ! تسا

. مدرک یم یخوش متشاد مزیزع روخن صرح _

نم و درک مهاگن پچ پچ روخلد نامشچ نآ اب یمک
. مدرک ضبقنم شا تمس هب ندش هدیشکن یارب ار مندب

: متخیر غود مدوخ یارب

! یدز دب یدج یلو _

. دش روجنوا یشب دنلب یتساوخ وهی . دوب تدوخ ریصقت _

! یداد تفل هک سب _

: تفگ هتسها و درب نییاپ ار شرس

! بخ مدوب هدش ُله _

نیا زا ال ماک ما شوشم و هتسخ زغم . مدز دنخبل
مامت تساوخ یم و دوب یضار هیناه اب باذج تیلوغشم

! دنک شومارف یتدم یارب ار نوریب یایند

یتح و نیمرآ و باهش نیب ؟ نم ارچ منک یم رکف یهاگ _
؟ دموا تشوخ نم زا ارچ ... شا یدزمان لبق دارآ

: داد باوج زیم هب هریخ و کانشیدنا
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سنج هی زا وت نموه لوق هب نوچ دیاش ... منود یمن _
شنم ، تندرک هاگن ، تراتفر ! یتشاد قرف . یدوب هگید

رت ریس لد و مشچ نوشا همه زا یلیخ وت ... هکنیا ...و تا
هیقب هچ و... یلا م لئاسم هچ ! ظاحل همه زا ! یدوب

. ینود یم تدوخ هک ییاهزیچ

: دروآ باال ار شتسد تعرس هب و

هب نیهوت هدرکن ییادخ مدصق ال صا دیشخبب هتبلا _
هی نیا ... هسیاقم ماقم رد بخ یلو تسین نوشمودکچیه

! هتقیقح

شیاه فرح هب تقد اب متشاد و هدز هنوگ ریز ار متسد
ردقچ ! دوب هدرک رتهب ار ملا ح ردقچ . مداد یم شوگ

تالش چیه یب و یگداس نیع رد ار زیچ همه لمحت
مدوب لا حشوخ ردقچ ! درک یم رت تحار میارب ، یصاخ

! تساجنیا هک
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یارب ییابیز ی هرظنم غاب ی هدیشک کلف هب رس ناتخرد
یب و نابرهم مدآ اهنت اب هک یتاظحل روآدای . دوب اشامت
میدوب هچب یتقو ! مدوب کیرش ، باهش ، ترامع نیا یایر

و تبحص یارب میدش رت گرزب یتقو ، ودب ودب و یزاب اب
! ندرک دود راگیس یکشاوی و لد و درد

تشاد ار شدوخ فطل باهش اب ندنارذگ تقو هک دنچره
چیه هب رگید ! دنتشذگ اهزور نا هک رکش ار ادخ ... اما

! مدوبن نارود نآ هب نتشگرب هب رضاح یتمیق

یزاب لوغشم ملیابوم اب و هتسشن میاهاپ یور هک یناهام
. درک اهر تارطاخ بادرگ زا ارم ، متسد نداد ناکت اب دوب

: مدرک شفوطعم ار مساوح

؟ منوج _

هدش جراخ یزاب زا هک درک لیابوم ی هفحص هب هراشا
. دوب

. مداد شتسد هب و مدرک یلپ ار یزاب شیارب هرابود

؟ یتسه یضار هفاک دیدج یاج زا _

: متفگ شواچ باوج رد و مدرک دازآ یسفن
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! ما یضار . هبوخ _

؟ یدرواین مک هک لوپ _

هیانک دنخبل و مدرک شزاون ار ناهام گنرشوخ یاهوم
: مدز یزیما

! مراین مک اه حاال حاال هک هدیسر مهب یردقنا _

؟ هتاهاب زونه هیناه _

هک دوب راد روظنم اال متحا و هرظتنم ریغ یردقنآ شلا وس
! مهدب باوج عیرس مناوتن

: متفگ للعت اب

. هرآ _

؟ هنک یم راک تارب طقف هک یسک ناونع هب _

؟ دوب هتفگ یزیچ باهش ؟ تسناد یم هچ . مدرک شهاگن

؟ روطچ _

: دز یزومرم دنخبل

شهب هک یدرکن یش تال ای یتسنوتن االن ات اعقاو هگا _
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! یا هضرع یب یلیخ یشب رت کیدزن

: دمآ شک میاه بل و دیهج باال مارآ مارآ میاهوربَا

؟!! هدش یچ _

: تفگ و دناخرچ هطوحم رد مشچ

یور یدیکات ال صا اهردام ردپ زا یلیخ خالف رب نم _
مه . مرادن ماه هچب فرط ی هداوناخ بصنم ماقم
یوت یریثات چیه هتفگ مهب هبرجت مه و همدیقع

باهش یتقو یتح ! هرادن نوشجاودزا ماود و یتخبشوخ
متساوخ یم ابلق مه دوب هدش هدوس هرتخد نوا قشاع

مالک نم رظن زا . دادن هزاجا اروبص اما منک تیامح شزا
هیناه یوت هک ییاهزیچ ! تس هگید یاهزیچ رایعم و

هاگیاج و لوپ هب یطبر چیه هک یتباجن و تلا صا ! مدید
...و... شا یشی آال یب . هرادن

؟ یچ _و

ینیب هدنیآ ، مشش سح ! مراذب یچ ور شمسا منود یمن _
اب یکرتشم تشونرس هی امش تفگ یم مهب ... یچره ای
هدرب شا هق عال زا ییاهوب هی هک اصوصخم ! دیراد مه
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! دوب وت ی هقیلس هک اصوصخم . مدوب

: مدرک همزمز و مدز کلپ

! ینود یم ور نم ی هقیلس سپ _

: داد راشف ار میاپ نار

رود تزا یدرک یم لا یخ هک یردقنوا تقوچیه نم _
! مدوبن

: داد همادا وا و مدش هریخ ناهام لپت ناتشگنا تکرح هب

تحار ملا یخ ترانک باهش و هیناه ندوب زا ییاروج هی _
، تسین یردارب طقف وت اب شثحب هک باهش . هشیم

تتسود هشیمه . یدبا و هناقداص تقافر هی ! هتقافر
و نوبرهم مه هیناه . هنک یم تتیامح ینود یم و هتشاد

شتسد زا ! هراد دایز مه هناردام زیارغ ، هقشاع و زوسلد
! هنوم یم تارب رتخد نیا ! هدن
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زا تیفیک هشیمه ... اما متشاد یکچوک ی هداوناخ ! هلب
؟! هن .. رگید هدوب رت مهم تیمک

: تفگ همدقم یب

! منیبب ور تا یسورع ما هدنز ات متشاد تسود _

: مدز بل بجعت اب

! نکن هاگن هدنیآ هب هنادیماان ردقنا امود ! لا یخیب ال وا _
! تسه هداوناخ رس باالی تا هیاس ال عف هللا شنا

: دادن شدوخ هرابرد متبثم یاه فرح هب یتیمها

؟ یشاب جاودزا رکف هب اعقاو یاوخ یمن _

نوچ یرتخد اب جاودزا روصت هک دنچره ؟ هیناه اب جاودزا
ارم تاساسحا و دراد ریگ مشچ یگ ژ یو یلک هک وا

رکف نآ هب یهاگ یتح و تسا دنیاشوخ هدرک یراکتسد
ی هلحرم نیمه رد زونه اما ! رکف طقف ...و مدرک یم

! دراد دوجو هلئسم یلک مه نام یتسود

! اه فرح نیا هساو هدوز یلیخ _

نیا بقارم لقادح ! یدنورپ سفق زا هک ور غرم نوا _
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! شاب یکی

! شرایک ومع _

یور . دیخرچ رگید تمس هب مرس زاین یادص ندینش اب
! دش یم مکیدزن و دوب شدوخ یاهاپ

: مدرک لغب رگید تسد اب ار شکچوک مسج مکحم

؟ وت یروطچ ! ملدزیزع _سالم

: دز یظیلغ دنخبل

! دوب هدش گنت تارب ملد ! مبوخ _

: مدیسوب ار شا هنوگ

! کسورع رتشیب نم _

ندرک سمل اب و دوب هتفکش زاین ندید اب ناهام لگ زا لگ
. درک یم زاربا ار شا یگنتلد وا تروص

_سالم.

. دش بلج نیمث هب مهجوت

_سالم.
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هدش زارد تسد رد ار متسد و متشاذگ نییاپ ار اه هچب
. مداد رارق شا

: دیسرپ

! تمدوب هدیدن هتقو یلیخ ؟ یبوخ _

؟ یبوخ وت . هرذگ یم رکشورادخ _

: تفگ دولآ هنعط

! یسرپب تشاداد زا دیاب هک ور نم لا _ح

: درک تکرح شواچ تمس هب و

. نوج ردپ _سالم

هجرو اه هچب و دش وا اب لا وحا و لا ح لوغشم شواچ
. دندش رود ام زا نانک هجروو

؟ اه فرط نیا دایب تسین رارق خرهاش هک زورما : نیمث

: تخادنا باال رس و درک یثکم شواچ

! هتفا یمن فارطا نیا شریسم دایز ... شابن نارگن هن _

ردپ دیشخبب ! تیناسنا هن تفرعم هن هراد ساسحا هن _
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یلو هدعاسم امش لا ح هن هشتقو هن االن منود یم نوج
! منک یلا خ ور مدوخ اجنیا لقادح ! مکرت یم مراد هگید

سپ دوب جراخ یکی نم ی هلصوح زا ثحب نیا ندینش
: متفگ

هفاک مدرگرب دیاب مک مک . مایم نوتتبحص نویم هدنمرش _
. مرب تسین نم اب یراک رگا اباب

. هدید کرادت اروبص نومب راهان _

زورما اما منامب دراد تسود هک مدید یم شنامشچ رد
عمج مه رود غاب نیا یلا ها ی همه اال متحا ! دوب هبنشجنپ
! متشادن ناشنایم ندوب هب یلیامت چیه نم و دندش یم

. نونمم . دعب تصرف هللا شنا _

! درکن رارصا یلیخ و تسناد یم ار مدرد

زا ییادج هب روبجم بسچن تعامج نآ رطاخب هکنیا زا
مه یا هراچ ... بخ یلو دشیم گنت مقلخ ، مدوب مردپ

یاه فرح و اه هاگن لمحت و اه یدرخ باصعا هب ! دوبن
یاهزور رد ار شواچ متسناوت یم ! دیزرا یمن دنیاشوخان

! منیبب رتهب طیارش و رگید
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. دوب ایدرب دقع مسارم رگید زور ود

لا ح نتفر تماخو هب ور هظحل ره رطاخب شرایک
دیرخ یارب ارم اما تشادن غامد و لد ناخ شواچ

شیاه سابل تمیق هک درب یسکول ژ اساپ هب و تشادرب
! دوب نم هام هس لقادح جرخ

مدرک یم ثکم هک ینیرتیو ره لباقم . دز یم مدق مرانک
اما داد یم ندرک ورپ داهنشیپ و داتسیا یم مه وا

! دوب ترپ شساوح احضاو

: دیسرپ و دمآ شدوخ هب عبر هس زا دعب هرخ باال ات

؟ هدموین تشوخ مودکچیه زا _

زا و هدمآ مشوخ اه سابل زا متفگ یم امیقتسم دیاب
؟ هدماین مشوخ شلوپ

: مدیشک مبل یور نابز
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دقع نشج هی هساو شاه سابل منک رکف شتقیقح _
! هرخاف ... موا ... یدایز

تس ژ کی اب شراولش بیج رد هک ار شتسار تسد
! دشیم رت ینتساوخ درب یم ورف هنابام سیئر ابیرقت

! مدب هیده تهب رخاف سابل هی مراد تسود منم بخ _

: مداد ناکت رس هدنخ اب

! مشیم لا حشوخ مه رت کبس یاه هیده اب نم هگید هن _

هک درب یکیتوب نامه فرط هب و تفرگ ار متسد چم
ار مرظن اه لدم یقاب زا رتشیب شگنر یمشی زبس سابل

! هدوبن ترپ مه اهردقنآ شساوح هک مدیمهف و درک بلج

طلتخم ایدرب دزمان یاهرارصا هب مسارم هکنآ هب هجوت اب
هک منک باختنا یا هدیشوپ سابل متشاد میمصت ، دوب

. دوب اراد ار روتکاف نیا ابیز یمشی

؟ هن هگید یتشاد تسود ور نیا _

... هک منکن رکف شرایک _

. مدناشک کیتوب لخاد و منک لماک ار متبحص دادن هزاجا
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. دندوب ناوخشیپ تشپ ناوج رسپ و رتخد کی

دوب هدمآ ییامنهار هب هک درم ی هدنشورف زا شرایک
کقاتا ی هناور ارم و تساوخ ار رظن دروم لدم و زیاس

. درک ورپ

دوبن مه قلقدب و دشیم هتسب لغب زا پیز هناتخبشوخ
. مشاب هتشاد جایتحا کمک هب هک

قلعم اوه رد ددرم یمک و تفر لا ش تمس هب متسد
. دنام

! مدوب هدش جیگ زیچ همه دروم رد رگید

؟ یدیشوپ : شرایک

ار رد مرس یور لا ش نتخادنا هنادیق ال اب و مدیشک یها
. مدرک زاب

. دنک یسررب لماک طلست اب ات تفر بقع ماگ هس ود

با ار منوخ راشف هک دوب فاکشوم و قیقد نانچ شهاگن
! درب ال

فوپ فوپ یادص دش ثعاب متروص و رس هب نوخ موجه
! مونشب میاه شوگ رد ار یا هدنهد رازآ
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. نزب خرچ هی _

. مدرک تعاطا

؟ هیکوا شانیا و زیاس ؟ یراد شتسود تدوخ . هیلا _ع

: مدیشک ریز هب یمک ار میادص

... یلو هرا _

معنام هرابود هک هدنام یفرح هچ یلو تشپ تسناد یم
: دش

. ایب نک شضوع سپ بخ _

نوریب ورپ قاتا زا و مدیشوپ ار میاه سابل و مدرک یچن
. مدمآ

لخاد سابل نداد رارق اب هدنشورف و دوب هدرک باسح
: تفگ رواک

. دینک هدافتسا یشوخ هب هشاب نوتکرابم _
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. میدش جراخ کیتوب زا مه ی هناش هب هناش

هنیزه همه نیا اعقاو هک میوگب و منزب رغ متساوخ یمن
! دوبن مز ال

: داد باوج وا و مدرک رکشت طقف سپ

؟ یچ شفک و فیک . مزیزع هشاب تکرابم _

. متفرگ شیپ زور ود دیرخ مدوب هتفر ناراب اب ور نوا _

؟ یراد مز ال یچ هگید انیا ریغ هب بخ _

! یچیه اعقاو هگید _

: درک مهاگن

؟ ینک یم فراعت یراد ای ؟ نئمطم _

: مدرک شراثن یا هرخسم دنخبل

! مرادن فراعت وت اب هک نم _

: تفگ تیدج و هنعط اب

! تمکش حاورا _
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ار ثحب لا وس نیا ندیسرپ اب وا و دش رت دیدش ما هدنخ
: درک ضوع

؟ تسه تا هنسرگ _

هدروخن راهان نوزم رد هک اصوصخم ! دوب ما هنسرگ
. مدوب

. شتسار هرا _

. میروخب ماش میرب _

. مقفاوم _

**

یم ال صا هن و مهاوخ یم هن تسناد یم هکیلا ح رد هناگی
: درک یم سامتلا مورب هک دوش

. نیتسه مارهاوخ لثم زانورس و وت مرادن رهاوخ هک نم _
! تمنیبب طقف ایب

هداوناخ و نم نیب شنت و طیارش زا هک وت ناج هناگی _
! هشیمن اما همادخ زا مسق ادخ هب ! یراد ربخ تا

ی هحفص تشپ زا نم و دیچرب بل یتحاران و ضغب اب
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: مدرک ششزاون لیابوم

اه نیرتهب تساو . یشب تخبشوخ هک یهلا مرب تنوبرق _
یم مایم رت بسانم تیعقوم هی امتح . منک یم وزرآ ور

! هظوفحم مشیپ مه تا هیده . تمنیب

: تفگ و دیشک یهآ

! ادخب مرادن وداک عقوت هیفاک منیبب ور تدوخ هک نیمه _

مدن وداک مرهاوخ دقع دعب یمرهاوخ یگیم تدوخ _
؟ ربخ هچ زانورس زا ؟ شهب

. رکشور ادخ هبوخ منوا _

سامت هک یضحم هب و دیشک لوط هب یمک نامتبحص
. متخادنا مامح رد ار مدوخ ، دش عطق

. مدوب یم هدامآ شرایک ندیسر زا لبق ات دیاب

یفاک تقو رظن هب دنچره و دشیم عورش تفه زا مسارم
. متشاد سرتسا مه زاب اما دوب

باجح دوب رارق هک نوچ و مدرک کشخ ار میاهوم
. مدرک شیاهر ما هناش یور و متفاب ، مشاب هتشاد
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و مدناشن متروص یور مه یا هنارتخد و می مال شیارآ
. مدناشوپ نت رب ار مسابل

هراوشوگ تفج کی زج متشادن هک مه یصاخ تارهاوج
هدافتسا ار اه نامه سپ ! ابیز اما یلدب دنچره دنبتسد و

. مدرک

و مداد رارق مفیک رد مه ار لوپ تکاپ و یرورض مزاول
شرایک مدوب هداما ال ماک هکنآ زا دعب هقیقد هد تسرد

. دیسر

هک ییاهوم نآ اب ، دیفس نهاریپ و یکشم راولش تک
یب یلیامش ، شا هدش بترم شیر هت و هداد بقع هداس

! دوب هتخاس ریظن

_سالم.

! درک تبث تایئزج اب راگنا ار زیچ همه شذفان هاگن

! یدش لگشوخ سالم! کیلع _

نایم تمی مال اب ار اهوم تفاب هلمج نیا نتفگ اب و
. تفرگ DONYAIEشناتشگنا
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! نونمم _

یزیچ تساوخ یم راگنا . دش کیراب یمک شنامشچ
! دوبن نئمطم اما دیوگب

هبل هب ار شتسد رخآ رس ات مدرک شهاگن رگشسرپ ردقنآ
: تفگ و تفرگ ملا ش ی

! مراد شرب ماوخ یم _

یمن اما مدوب ییاه تساوخرد و اه هظحل نینچ رظتنم
! مهدب ناشن دیاب یشنکاو هچ متسناد

روطنامه ، میوگب یزیچ ای منکب یراک مناوتب هکنآ یب
توکس نیمه اب هک راگنا و مدرک شهاگن تماص و نکاس

! مداد ار هزاجا

مدیشک تلا جخ یمک دیاش ... نم و تخادنا نییاپ ار لا ش
یتح ای و یدرم هک دوبن یراب نیلوا نیا ! مدشن بذعم اما
مرحم ینامز کی نم . دید یم باجح نودب ارم وا دوخ

یم ار تیمرحم ینعم متشاد هزات راگنا ... اما مدوب نادزی
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! مدیمهف

تفاب یاهتنا ات هشیر زا ار میاهوم شناتشگنا تشپ اب
. درک سمل

. مراد تسود ور تاهوم سنج _

هب ار شا ینیب و دش مخ هلمج نیا همزمز زا دعب و
. دنابسچ هدینت مه رد یاهرات

و دندوب نادرگرس میاه کمدرم . مدروخ ورف ار مناهد بآ
! دنتشادن ینیعم دصقم

یم هچ طیارش نیا رد اهرتخد ؟ متفگ یم یزیچ دیاب
؟ دنیوگ

هب ار شا هجنپرس و هدرک اهر ار اهوم . دروآ باال ار شرس
: دناسر ما هنوگ

طخ هدودحم دروم رد لصفم مینیشب زور هی دیاب _
اجک ات منودب داوخ یم ملد ! مینک تبحص وت یاهزمرق

! مرب شیپ منوت یم

اتبسن یادص اب و مدیلا م مه رب ار هدروخ کیتام یاه بل
: متفگ یفیعض
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رب اهزیچ یلیخ مشاب وت اب یتقو یدیمهف االن ات امتح _
مدش گرزب شاهاب نم هک یشور و نیناوق نوا ساسا

بوچراهچ هی مه زاب دوجو نیا اب یلو ... هریمن شیپ
تقوچیه هشاب متاداقتعا اب ریاغم رگا هک تسه ییاه

! مشب جراخ نوشزا منوت یمن

: دز کلپ دییات ناشن هب

لصفم دیاب مگیم نیمه رطاخب . متسه تروظنم هجوتم _
. مینک تبحص بسانم تصرف هی رس

زا هک یلئاسم نامه . تخادنا هیاس مناج رب ینارگن
رد رگا و دوب هدما نایم هب ، متشاد دیدرت و سرت شتباب

؟ هچ میدیسر یمن مهافت هب ناشدروم

. امتح هشاب _

: دز یا هدننک مرگلد دنخبل

؟ میرب _

: متشاذگن خساپ یب ار شدنخبل

. میرب _
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. دوب هار یتعاس مین رظن دروم تاالر غاب ات

. دندش یم رفن تسیود دیاش هتفر مه یور نانامهم

انشآ میارب ایدرب و ناراب ی هلا خ و گرزب ردام عمج نآ رد
. دندوب

یمک دز نم هب ناش هلا خ هک یتمهت و خلت یاهزور نآ دای
ار مدوخ مدرک یعس لا ح نیا اب و درک ردکم ار مرطاخ

. منکن تیذا شتباب

: تفرگ ارم تسد ینابرهم اب ناشگرزب ردام

؟ مرتخد هبوخ تلا وحا _

. رکش ور ادخ مناخ جاح نونمم _

: درک همزمز مشوگ ریز

هدرک حالل ور ام زور نوا تانایرج تباب مراودیما _
. یشاب
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نابزیم هک یبش نومه تباب هتشذگ هگید دیراد رایتخا _
. دینک مل حال دیاب امش . دیراد قح مندرگ هب دیدوب نم

: تخادنا ام طسو ار شدوخ ناراب

؟ دیگیم یچ یچ _

: دیسرپ نم هب باطخ و

! یدید ال بق ور مگرزبردام مدینش _

. دوب هدش ابیز شیارآ و سابل نیا اب ردقچ

. مدش نوشمحازم ال بق هلب _

! هیفرح هچ مرتخد یدوب محارم _

: درب رگید تمس هب و دیشک ار متسد ناراب

! یرشحم سابل هچ _

: مدز دنخبل هدارا یب

! هشرایک هیده _

: داد راشف ار میوزاب

! دایم تهب یلیخ . هشاب تکرابم ! ملد زیزع _
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؟ یرادیمنرب مه ور تیرسور .. مموا

. مرت تحار یروجنیا شتسار هن _

و یسلجم مه تلا ش . هکیش ما یلکش نیا هرادن بیع _
. هلگشوخ

؟ نایم یک انیا ایدرب . مزیزع یسرم _

. نسرب هگید عبر هی ات منک رکف _

تبحم اب نز . دوب هداتسیا ایدرب ردام رانک شرایک
. داد یم باوج هناعضاوتم شرایک و تفگ یم ییاهزیچ

: درک همزمز مشوگ ریز ناراب

اال شیا ! هرادن هگنل ال صا ! تس هنود هی شرایک نیا ادخب _
! شدنوسرب داوخ یم یچره هب ادخ

مبجعتم شرایک زا شدیجمت و فیرعت رد تظلغ همه نیا
: درک

؟ هگم روطچ _

. درک ایدرب کمک انیا و اهدیرخ هنیزه وت یلیخ _

: داد همادا رت مارآ و
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! داد نوا مه ور سیورس زا رادقم هی و هقلح لوپ _

! دش یروج کی ملد

؟ اعقاو _

نومتسد لا س دنچ نیا وت ردقنا . هرادن بجعت هتبلا . هرا _
و ام هزادنا منامام تساهزیچ نیمه هساو ! هتفرگ ور

! هراد شتسود ام زا رتشیب دیاش

. متفگ یم نیمآ ملد رد مه نم و درک یم ریخ یاعد ناراب

ار ما هق عال دوب هدش تباث نم هب نیا زا رت لبق یلیخ
هچره و ما هدرکن یراذگ هیامرس یهابتشا مدآ یور

دنب طقف شمتخانش یم رتشیب و تشذگ یم رتشیب
! دش یم رت یوق وا هب ملد یلا صتا

رت غولش و رتداش مسارم وج داماد و سورع ندیسر اب
. دش

دنلب و ورابیز رتخد رانک یداماد سابل رد ایدرب ندید زا
: متفگ هاگآدوخان دق

! نشب تخبشوخ هللا شنا ! مزیزع یخآ _

و رش تدش هب سورع ناگتسب اصوصخم نانامهم
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. دندرک یم مرگ ار اضف و دندوب ناطیش

دییایب هک دوب هدش راوه شرایک و نم رس مه ناراب
! دیصقرب

: مدنابسچ یلدنص هب ار مدوخ

! هشیمن مور هک نم _

: داد ناکت ار شا هویمبآ ماج مه شرایک

! متسین دلب هک منم _

: دز رغ و تخادنا نیچ ار شا ینیب

هرارق رگا ! دیتسه یروآ تلا سک جوز هچ ! هَا .. هَا .. هَا _
دیرایب رد یزاب تسام یلکش نیا مه نوتدوخ یسورع

! مایمن هک نم

مرس رد یسورع ی ژه او . مدز کلپ رابدنچ زیم هب هریخ
هک مدروآ باال شرایک یور ات ار مهاگن و دش سکعنم

: تفگ ناراب هب باطخ

! این یتساوخ هگا دعب ، هن ای یتوعد یسورع نیبب لوا _DONYAIE
M
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و تفرگ تسد ار ثحب ، تساوخ یم ار نیمه هک ناراب
: داد شا همادا

هتسه نم ؟ هشیم رازگرب نم نودب نوتا یسورع ال صا _
مه مسورع رهاوخ یاج مه ! مامش سلجم یلصا ی

! دامود رهاوخ

ات مدوب تالش رد . مدرک لفق مه رد زیم ریز ار مناتشگنا
و دنک ضوع ار ثحب هک منامهفب ناراب هب وربَا و مشچ اب

. مدش مدوخ یور شرایک هاگن هجوتم نیح نامه

دوز یلیخ هک یهاگن ! مدشن هجوتم ار شهاگن ینعم
ناراب یور هرابود و درک عطق دز هک یکلپ اب ار شطابترا

. تشگزاب

! دوب هدرک روصت ار نامجاودزا هظحل کی یارب یتح دیاش
یم هنوگچ نم اب یمئاد یتلصو هک دوب هدیشیدنا دیاش
هجیتن هب هک شیاناوخان تروص زا ! مناد یمن . دشاب دناوت

! مدیسرن
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ار عوضوم ، دنک مامت اجک ار فرح دوب هدیمهف هک ناراب
: داد رییغت شرایک راولش و تک هب

؟ هن تس هیناه تسد رنه _

: دیشک یموه ناراب و داد ناکت رس شرایک

وت ! هیناه تا هجنپ تسد نوبرق ! هدش یزیچ بجع _
دم هلجم وت زا راگنا ییادخ ! یشیم فلت اجنیا یراد
! هرادن مک ینانچنا یاهدنرب زا یزیچ ! نوریب هدیرپ

شیومعرتخد هب دعب یمک و درک یفارح یباسح ناراب
. دز یم شیادص هک دش قحلم

: تفگ شرایک

. نوششیپ میرب هنک یم هراشا ایدرب _

: متفگ و دیخرچ داماد و سورع هاگیاج تمس مرس

. میرب _

یتقو و درک اشامت ار ام ندش کیدزن هناقاتشم ایدرب
: تفگ شا سورع هب ور میدیسر

مدوب هدرک ور شا فیرعت یلیخ هک یشرایک ... ناج ابص _
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. مشنویدم یلیخ ! هما هتشادن ردارب لثم قارغا نودب و
! ام زیزع ناتسود زا مناخ هیناه منوشیا

نامروضح هنایور شوخ و داد تسد ام یود ره اب ابص
. تفگ دماشوخ ار

و داد یم ناشن ینابرهم و مرگ رتخد هک رهاظ رد لقادح
. دمآ یم رادمتسایس مه یمک رظن هب

ینتشاد تسود و هدنزارب مه رانک رد یلیخ دوب هک هچره
. مدرک یتخبشوخ یوزرآ ناشیارب . دندش یم هدید

هب ار ناماه هیده شرایک هارمه ، ماش فرص زا دعب
تاالر زا و هدرک یظفاحادخ و میدقت داماد و سورع

. میدش جراخ

: دیسرپ شرایک و میدش نیشام راوس

؟ تشذگ شوخ _

. دش ضوع مه نوما هیحور . دوب بوخ هرآ _

. تخادنا هداج لخاد و درب نوریب گنیکراپ زا ار نیشام

! ایدرب زا مه نیا _
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تس هگید لا س اال متحا مه نوشا یسورع . ندمویم مهب _
؟ هتسرد

یگدامآ ال عف هنک عمج لوپ داوخ یم تصرف ایدرب هرآ _
. هرادن یسورع

! هشیم روج هللا شنا هریخ رما _

درک ندروخ گنز هب عورش شتک بیج رد هک ار شلیابوم
. دروآ نوریب

تسین سامت نیا تشپ یبوخ مایپ دشاب هدیمهف هک راگنا
: درک همزمز شدوخ اب بل ریز ،

! بش فصن هدش یچ _

: داد باوج و

؟ باهش مناج _

: تفر ورف مه رد شیاه مخا

؟ هدش یچ _

..._

! وگب ! هدش یزیچ هی _
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ار نیشام لر تنک تشاد راگنا و هتخیر مهب ال ماک شلا ح
! داد یم تسد زا

؟ هرآ هدرُم ! وگن غورد _

شرایک و دیچیپ شیولج تعرس اب ینیشام هظحل نامه
فده یب و تدش اب ار نامرف ، دوبن طلسم دایز هک مه

. درک جک

! هشیش هب نم رس و دش هدیبوک لودج هب نیشام
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ما هنوگ و هقیقش رد هک یدرد زا منامشچ یا هظحل یارب
. تفر یهایس ، مدرک سح

: مدیلا ن و متفرگ مرس هب ار متسد

! یاو _

شتمس هب رس هدز تشحو ! دمآ یمن رد شرایک زا ادص
. مدناخرچ
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وربور راو هریخ هدش تام نامشچ اب و دز یم سفن سفن
. درک یم اشامت ار

رکش ار ادخ ملد رد دش بلج هک شدنبرمک هب مهجوت
! دوب هدش هکوش اما هدیدن بیسآ منامگ . متفگ

و مولعمان یا هطقن زا شیادص . دروخ یم گنز شلیابوم
! دشاب باهش دیاب . دما یم شرایک یاپ ریز زا اال متحا

: مداد ناکت ار شیوزاب

؟ یبوخ ... شرایک _

. درک نم فوطعم ار شساوح و دز یکلپ

راثآ ات درک تیاده پچ هب ار مرس و تفرگ ار ما هناچ
. دنیبب ار یلا متحا تامدص

؟ هشیش وت دروخ ترس _

: منک تحار کچوک یغورد اب ار شلا یخ مدرک یعس

؟ یروطچ تدوخ وت ! ما یکوا . مکحم یلیخ هن _

و سرت مامت راگنا و دش تباث ناهگان هب شیاه کمدرم
: تخیر شنامشچ هب ملا ع مغ
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! مبوخ _

؟ دوب هدُرم ناخ شواچ ینعی

! مدش یبیجع لا ح کی و دیچیپ مهب ملد

: مدیسرپ نانک نم و نم

؟ دوب دب ... ِربخ _

: دش شخپ متروص رد شنازرل سفن

! هدُرم دیاش ! هشیمن مرواب یلو ... هئامک وت شواچ تفگ _
! شمنیبب دیاب ... مرب مدوخ دیاب

مرب . دایب اج تلا ح نک ربص مک هی طقف میریم ... میریم _
اال متحا تراشف . مریگب مه نیریش زیچ هی هکد نوا زا

. مدرگ یمرب االن . هداتفا

هدایپ دوب هداتفا نیشام فک هک مفیک نتشادرب اب دوز و
یم نیمز یور شنماد یمک هک ینهاریپ نامه اب و مدش

. مدرک روبع نابایخ ضرع زا دیشک

! دوبن غولش دایز هقطنم نآ هک رکشارادخ

. متشگرب و مدرک باسح ار هویمبآ و الت کش لوپ
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میقتسم ریسم رد و هدرک اجباج یمک ار نیشام شرایک
. دوب هداد شرارق

زارد شتمس هب ار اه یکاروخ و متسشن یلدنص یور
: مدرک

. میتفا یم هار یدش رتهب . روخب ور انیا ایب _

: تفگ و و تفرگ ار هویمبآ

. روخب وت ور نوا هیفاک نیمه _

. ماوخ یمن مبوخ نم _

: درب ورف تکاپ لخاد ار ین

ناتسرامیب میتفر ! یبوخ همولعم تاپ و تسد شزرل زا _
. یشب یرادرب سکع دیاب

زکرمتم وا یور مهجوت ردقنآ . مدرک میاه تسد هب هاگن
ناوختسا قز قز و درد و مدوخ لا ح زا مساوح هک دوب

! دش ترپ متروص و رس یاه

یب رگید هک مه شرایک و مدیعلب هن ال وجع ار الت کش
دروبشاد یور ار هدروخ مین ی هویمبا ، دوب هدش تقاط
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. درک تکرح و تشاذگ

هرامش هب بارطضا تدش زا مه نم یاه سفن یتح
شرایک داد هب ادخ ! مدوب هدش عوهت لا ح راچد و هداتفا

! دیسر یم هراچیب

! تشذگ ینرق کی ناتسرامیب هب ندیسر ات

و هدش هدایپ ، نیشام ندرک کراپ ضحم هب شرایک
ی هدامآ ال صا . شلا بند هب مه نم و درک ندیود هب عورش

طیارش نیا رد اصوصخ اه بایماک اب ندش وربور
زا ندنام ربخ یب و نتشاذگ اهنت لد اما مدوبن دعاسمان

! متشادن مه ار شرایک

هک میدروخرب باهش هب ناتسرامیب ی هطوحم رد
. دوب بهتلم و خرس شنامشچ

: دز گنچ ار شدعاس شرایک

! هدش یچ وگب تسار و کر باهش _

یدورو یاه هلپ دنتشاد هک مدش یلنام و هدسرم هجوتم
. دندمآ یم نییاپ ار

. مدش رت کیدزن شرایک هب هدارا یب
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: تفگ قمر یب و تسب مشچ یا هظحل باهش

ور یکاپ بآ شرتکد یلو ... هئامک وت ! متفگن غورد _
دیاش ! هنوم یمن یلیخ تفگ ... تفگ ! نومتسد ور تخیر

! ادرف ... دیاش ... بشما نیمه
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تکمین یور عیرس هک دش تسس راگنا شرایک یاهاپ
. دش هریخ نیمز هب هناسویام و تسشن شرانک

منهذ رد ناخ شواچ زا هک یتاظحل و تارطاخ مامت
. تشاد یتاهابتشا . دش رورم میارب ینآ هب ، متشاد
رگید یاه مدآ مامت لثم . دوب دراو وا هب ییاهداریا

! دوبن یدب درم ... اما

. دندوب هدیسر ام هب یلنام و هدسرم

رخسمت هب ار شبجعت یاج هتفر هتفر هک یهاگن اب یلنام
زا ای شرهاوخ و درک نکسا ارم یاپارس ، داد یم هنعط و

یرادلد ار شرایک ی هناش هناصلا خ اعقاو ای و ایر یور
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. درشف هدنهد

اه هاگن نیا و مدوب بذعم مرهاظ تباب یروطنیمه
! درک یم مه شرت تخس

شرورغ راگنا ! دشاب هدش نیهوت شا تیصخش هب راگنا
! دنشاب هدیشک نوخ و کاخ هب ار

تسناوتن هک دوب روز شیارب مه طیارش نیا رد یتح
: دمآرد شا ضارتعا یادص و دنک لمحت

؟ یللت یللی یتفر هدازادگ هی اب تاباب ِزور و لا ح نیا وت _

. دش لفق میاه نادند

: دیرغ باهش و درک شهاگن دنت هدسرم

! ینام وش هفخ _

یا هشپ هک راگنا ! درواین باال ار شرس یتح شرایک و
! دشاب هدرک زو زو ششوگ رانک

: داد باوج هدیرداو نامشچ اب

هراچیب یومع طبر و طبض ریگرد اهامش ؟ مشب هفخ ارچ _
؟! نیا اب منوا ! ینومهم و یتراپ اقآ نیا دیا
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! دوب نم هب شتسد زیما ریقحت ی هراشا

بال نوا هک یسک رهاوخ اب الش؟ یو تفلک و رادیارس اب _
؟ دروآ نومرس ور

! مدرک یم شزوس ساسحا منامشچ تشپ و رس هساک رد

و دیرپ اج زا . دنامب توافت یب تسناوتن رگید شرایک
. دندش شهار دس هدسرم و باهش

مدوخ ای یدنب یم ؟ اه ؟ هن ای یدنب یم ور تنهد : شرایک
؟ مدنبب

: تفگ دولآ صرح یلنام

! یضوع _

تمس و درک جراخ بیج زا ار شا نیشام چیئوس شرایک
: تفرگ نم

. نیشام وت ورب ریگب ور نیا وت _

متشم نایم ار چیئوس و مدروآ باال ثکم اب ار متسد
. متفرگ

، هدادن ار شیاه نیهوت خساپ متسناوتن اما متساوخ یم
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! مدوب هدرک یهاتوک مدوخ قح رد روطنیا ! مورب

و شزرل نودب ات مدنک ناج و متخادنا شمشچ رد مشچ
: منک تبحص عطاق

هن و تساه مدآ باختنا هن ندوب هداز ریقف ! مناخ یلنام _
یروعشیب اما ! هنز یمن بیسآ ما یسک هب ! هراع و بیع

ور نایفارطا مه و تساه مدآ دوخ باختنا مه هبیع مه
ریقف هک منک یم مه راختفا و ملا حشوخ ! هد یم رازآ

! متسین روعشیب اما ما هداز

شا ضبقنم و خرس تروص زا هاگن ، مدز هک ار مفرح
. مدش رود و متفرگ

**

هیناه ریظن یب و نکش نادند باوج اب مدرک ساسحا
! دش هتخیر مشتآ یور یبآ

گنشق ردقنا دشاب هتسناوت یسک نونک ات مناد یم دیعب
و بیرخت باوج و دبوکب شتروص رد ار یلنام تقیقح

! دنادرگرب شدوخ هب رتدب راب نارازه ار شریقحت

؟! یدروخ : باهش
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: داتفا تنکل هب تینابصع و تهب زا یلنام

؟ روعشیب هگیم نم هب یریبکیا نیا ... نیا _

شا هنیس تخت دتفیب هار شلا بند تساوخ هک نیمه و
: مداد شُله بقع هب و مدیبوک

مرایم ترس یی بال یلنام یراذب شرس هب رس یاوخب _
! هشاب ترخآ هعفد ! یدب گس ادص

! دندرک توکس و هدروخ اج نم عافد نیا زا هدسرم و وا

: متفگ باهش هب باطخ

؟ شمنیبب هشیم _

. هشیش تشپ زا _

. میرب _
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مرازآ شیامرس . مدنابسچ هشیش هب ترسح اب ار ما هجنپ
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! دیسر یمن وا هب متسد . داد یم

، دمآ یم مدای وا اب هک یا هرطاخ نیلوا زا زیچ همه
. درک منامشچ شیپ ندیصقر هب عورش

ار شش تال وا اما دوبن یفاک دنچره هک یتبحم زا
هاگ هک ییاه یرود و اه یهاتوک ات ، درک شرطاخب

! دوب هتساوخان هاگ و رابجا رس زا هتساوخ

. مداد هیکت هشیش هب متسد رانک مه ار ما یناشیپ

اب شاک . یشن تیذا . یشکن درد هگید لقادح شاک "
". یرب شمارآ

دنت دنت میاه مشچ ندرک تشرد اب مدیشک یقیمع سفن
. دزیرن مکشا هک مدز کلپ

متیذا یلیخ تندوبن و هشن گنت تارب یلیخ ملد شاک "
" هنکن

! سرتن هک تفگ یم تشاد ما هناش نداد راشف اب باهش
رد . مینک یم روبع نارحب نیا زا مه اب ! یراد ارم زونه

! مه رانک

نیا شیپ هیرگ . مدرک لر تنک ار مضغب و مدیشک یهآ
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! یتلع ره هب ! هن ... تعامج

: متفگ مارآ

. مریگب سکع شرس زا مربب ور هیناه دیاب _

؟ هن دیدرک فداصت _

ار مندب پچ تمس ی هیکت . دوب هتفر لیلحت مقمر ی همه
: مداد راوید هب

هدروخ هبرض شرس یلو دوبن دیدش یلیخ . لودج مدز _
. راگنا

؟ یچ تدوخ _

. دشن ما یچیه . مدوب هتسب دنبرمک نم _

یم نم نیشب وت . تسین هاربور تعاضوا و لا _ح
. شمرب

: مدرک همزمز

. منومب اجنیا ماوخ یمن _

مرب نم ات نیشب یب ال وت میرب ایب ... سپ بخ یلیخ _
. مدب ماجنا ور شاراک
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اج یتحار یاه یلدنص زا یکی یور ناتسرامیب یب ال رد
. تفر هیناه لا بند هب باهش و متفرگ

. تشاد ینایاپ نینچ بوخ زور نیا دشیمن مرواب

جوا رد یتح اه مدآ اما مدوب شرظتنم و متسناد یم
، دنهد یم تسد زا ار ناشزیزع دنراد یتقو مه یگدامآ

! دنوش یم نادرگرس و هکوش

اما درب نامز یتعاس کی دوشب مامت هیناه راک ات
دوب هدید برض طقف و هدماین شیپ یلکشم هناتخبشوخ

! دشیم دوبک تشاد مه حاال نیمه زا و

شیارآ رهاظ و یسلجم سابل نیا تباب ردقنآ اصخشم
شتروص رگید هک هدیشک تلا جخ ناتسرامیب رد هدرک

! دوب هدش اه یدوبک نامه گنرمه

! دندوب هتسکش ار شکچوک لد

: متفگ و متفرگ ار شتسد

یطیارش ره اب مدا هنکمم هگید هناتسرامیب ! ریگن تخس _
! اجنیا هتفیب شرذگ

هب ور سپس و داد ناکت رس و دیشک لخاد ار شیاه بل
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: تفگ باهش

هب طیارش نیا وت هدنمرش باهش اقآ نونمم یلیخ _
. دیداتفا تمحز

هک یمغ و هیرگ و یگتسخ زا زاب همین یاه کلپ اب باهش
: تفگ تشاد یم ناهنپ

! یتمحز هچ . منک یم شهاوخ _

. مدرگیمرب اال متحا و منوسر یم ور هیناه نم _
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یراک هک اجنیا نک تحارتسا هنوخ نومب یاوخیم _
. تسین

مشاب اجنیا . منک تحارتسا منوت یمن منومب ما هنوخ _
! هرت مورآ منهذ لقادح

. یرت یتحار روجره بخ یلیخ _

: تخادنا مرود تسد و دمآ شیپ یناهگان و
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ما یتقو ات . متسه نم هشابن مشواچ ! اه هشابن تمغ _
! متتشپ . مراد ور تاوه متسه

! مکحم . مدرک شلغب

: متفگ ششوگ ریز و

! شاداد منونمم _

**

دنب و درواین ماود رتشیب تعاس راهچ و تسیب شواچ
تسود و دوخیب یایند نیا رد ار شحور هک یکیراب

! دش هراپ ، دوب هدرک ریسا ینتشادن

و تفرگ ازع و مغ یاضف ار اه بایماک هوکش اب ترامع
. درک شوپ هایس ار شنانکاس

همه ردقچ ! تسا تخس شرواب ردقچ و ! دوبن رگید وا
! سوباک ... هن مه باوخ ! تسا باوخ لثم زیچ

یم رظنب هک یسای . مدوب هدش یدیدش خال و سای راچد
یئ خال و دورب نیب زا یا هزیگنا چیه اب تسین رارق دیسر

! دوش رپ زیچ چیه اب هک
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یم سح . مدرک سبح ما هیر ی هطقن نیرخآ رد ار دود
یکانتشحو راگیس یوب هناخ مامت و مدوخ هک مدرک

! مراذگب شرانک متسناوت یمن اما میا هتفرگ

. دش مکیدزن طایتحا اب هیناه

: تفگ و درک میاشامت یمک

؟ بخ . هشاب شیرخآ نیا _

: داد همادا رت مارآ مدناشک شتمس هک ار میاه کمدرم

! هتفا یم سخ سخ هب هراد هگید تا هنیس _

. تشادرب ار راگیس یلا خ همین تکاپ و دز وناز مرانک و

. دنام تباث نیمز یور شهاگن . درک ثکم یمک

ردقنوا مداد تسد زا ور مردام و ردپ هک ینامز دیاش _
نداد تسد زا نیا هب تبسن یکرد هک مدوب کیچوک

لحارم ی همه یوت نوشنادقف ... لا ح ره هب ... اما متشادن
لکش هب شاه تمسق نیرت ساسح اصوصخم ، میگدنز

نوشندوبن زا یلیخ . داد یم مرازآ و دشیم سح یدب
یلیخ نموه ! نم طقف هن . مدروخ همطل ! مدید همدص

انشآ ان یشک یم االن هک یدرد اب سپ . دید بیسآ رتشیب
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س دنچ اه مدآ هرادن یقرف منود یم مه ور نیا ! متسین
ندب تسد زا ور نوشنیدلا و هک ینس ره وت ، هشاب نوشلا

! هتخس و خلت نوشارب

: تشاذگ متسد یور ار شتسد

، هتخس ، هکاندرد منود یم ! هروطنیمه مه وت هساو امتح _
کیدزن هساو لقادح هک هنیا ناویل رپ همین اما ؛ هنیگنس
مورحم تمعن نیا زا و یتشاد ور تردپ لا س یس هب

! یدوبن

. مدز مدنخزوپ

: مدرک همزمز فقس هب هریخ و مدز تخت ی هبل هب ار مرس

یمن نومتمس دایز شواچ ، دوب هدنز قیقع ات رخاوا نوا _
یم تیذا . دوب هداد تسد زا ور شلقع ال ماک قیقع . دموا
مه دعب . داد یم شیرارف ! ور شواچ مه ، ور نم مه . درک

.... دُرم هک
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ندمآ باال تارج شدوخ هب ضغب ، مناهد ندرک زاب اب راگنا
! تخوس ما ینیب و دش مرگ منامشچ . دوب هداد

ور نم لیاسو ، درک شکاخ یسک یب و تبرغ وت شواچ _
دروآ نامتراپآ نوا زا و تفرگ و متسد ، کاس هی وت تخیر

یم تلا جخ مزا . درک یمن هاگن ماه مشچ وت . نوریب
و شدوخ شیپ متربب هرارق مدرک یم رکف نم هخآ ! دیشک

لو تفص گرگ یایند نیا وت ور نم تساوخ یم ... نوا
! تشاد هگن هاگشرورپ هی یولج ! هنک

. دیزغل ما هقیقش یور کشا و مدیدنخ

هک دوب هدروآ راشف شدوخ هب ندرکن هیرگ هساو ردقنوا _
و ماپ رانک تشاذگ ور کاس ! نوریب دوب هدز شاه گر
دوز ! اه یسرتن . نزب ور اجنیا رد ، متفر نم یتقو تفگ

! تلا بند مایم

ار اه کشا یقاب هک مدنابسچ منامشچ هب ار مدعاس
: دنیبن

نم ! تفر و دش راوس و دیسوب ور ما ینوشیپ مدعب _
تشحو ایند هی و دوب مدوخ هزادنا هک کاس هی و مدنوم

لا وس یلک و متخانش یمن هک ییایند وت ندنوم اهنت زا
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! تساجک اجنیا و هدرکرب هرارق یک و تفر ارچ هک
یلو هربخ هچ شتشپ متسنود یمن . رد تمس مدیخرچ

وربور زا مه و مدیسرت یم مه . متشادن یبوخ سح
هک نیمه ! مدیشک یم تلا جخ هبیرغ یاه مدا اب ندش
هتشگرب ! درک ملغب شواچ ، منزب رد ات باال مدرب ور متسد

! تساوخ یم ترذعم و درک یم هیرگ ! دوب

: مداد راشف مسیخ یاه کلپ هب ار مناتسد فک

و تینما سح هرابود . هتشگرب هک مدش لا حشوخ _
رد نوا تشپ منهج هکنیا زا ربخ یب متشاد شمارا
شوت هک ییاج ! مرب شواچ اب هرارق هک هییاج و تسین

، ندنوکش ور ملد ، مدش ریقحت اه شور ماسقا و عاونا هب
شواچ شوت هک ییاج ! ندز بیسآ مناور و حور هب

هک ییاج ! هنک یردپ ، هنک تبحم مهب درک یمن تارج
ما هدیدان ، اوعد و رش زا یریگولج هساو دوب روبجم

هشابن یروطنیا هک درک یمن یعس مگیمن ! هریگب
تیذا مه شدوخ ، تساوخ یمن مه شدوخ ! دوب ... یلو
لوپ اب درک تالش مه شرخآ ! دوب یروطنیا یلو دشیم

، هشاب هنوتب هک یدرد ره یاود مه لوپ ! هنک شناربج
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! تسین اه مدآ یمخز حور یاود

: مدرک کاپ ار اه کشا و مدیشک یهآ

همین هفصن ، دوب مه تمعن وت لوق هب رگا هک هص _خال
هک ییاهزیچ ی همه و ندوب هفصن نیا یتح یلو ! دوب

ات ! هنک رت نوسآ مارب ور شگرم هنوت یمن مه متفگ تارب
، منک رورم ور دب تارطاخ همه منیشب مه حبص ادرف
میتی هگید راب هی درد زا ! هشیمن بوخ ملا ح ! هرادن هدیاف

! هگنت شارب حاال نیمه زا ملد و ! هنک یمن مک ندش
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کاپ متروص زا ار یسیخ در و دمآ شیپ شکچوک تسد
. درک

مهب هتسویپ شیاه کشا . مدیشک باال ار مبهتلم نامشچ
. مدرک سمل ار شتروص یدوبک . دندمآ یم نییاپ

هقلح مندرگ رود ار شناتسد و دیشک ولج ار شا هنت باال
. درک
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تسشن یم مناج هب هداس تکرح نیمه اب هک یشمارآ
شساسحا صولخ زا هک متسناد یم و دوبن یندش فصو

. دریگ یم تئشن

هلا س تسیب ی هچبرتخد کی شوغآ داتعم دشیمن مرواب
! دوب ولیک هاجنپ روز هب هک مدش

. متسب کلپ رایتخا یب و مدنابسچ شرمک هب ار متسد

: تفگ هیرگ زا هتفرگ یادص اب و درک نیف نیف

مه اب هک ماجنیا نم . نکن رکف دب تارطاخ هب هگید _
ی همه هک میزاسب بوخ تاظحل ردقنا و مینک نوشناربج

! هنک لح شدوخ وت ور انیا

: درک شزاون ار میاهوم

مغ ، تسه گرم . تسه نییاپ باال یگدنز وت ! هرادن بیع _
یم مه اهزور نیا ! تسه مه دیما و یشوخ یلو ! تسه
یم نوشرطاخ طقف دب تاساسحا نیا ی همه زا و هرذگ

! هنوم

یلیخ شدوخ اب اما ! تشذگ یم . دوب وا اب قح ! هلب
! درب یم ور اهزیچ
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اب نامزمه وا و متفرگ شا هنارتخد می مال رطع زا یسفن
. دیشک بقع ملیابوم یادص

! دوب باهش

: مداد باوج و مدرک فاص ار میادص

؟ مناج _

: تشادن نم زا رتهب یعاضوا راگنا مه وا

؟ یروطچ ... ایک _

: مدیلا م ار میاه کلپ تسد فک اب

! متسین دب ... مگب یچ _

. تفر نوریب قاتا زا و تساخرب هیناه

! ایب وشاپ . هریگ یم ور وت غارس . هدموا اقلهم هلا _خ

یم یگدنز زاریش رد هک دوب شواچ ی هلا خ ، اقلهم هلا خ
اه دروخرب نامه رد اما شمدوب هدید رامش تشگنا . درک

رهاوخ و مدوخ نایم شراتفر رد یتوافت چیه مه
! تشاد تسود ارم ! مدرکن سح میاهردارب

االن؟ نیمه _
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: دش دنت یمک

بحاص ترس ریخ ؟ ینک یم رارف یچ زا االن! نیمه هرا _
! یشاب مدرم مشچ ولج اجنیا یایب دیاب یسلجم

! متسین سلجم بحاص نم _

؟ یتسین مه شرسپ _

: تفگ هک مدرک توکس

هنکن ای ؟ اه ! یشاب دیاب هک هزانج عییشت هساو هگید _
؟ یایب یاوخ یمن منیا

؟ مایب دنچ تعاس _

. هگید تعاس کی _

: مدنار بقع ار میاهوم

! ور مدوخ منوسر یم ... بخ یلیخ _

یهآ زا هک ار مسفن نم و درک عطق یظفاحادخ یب
. مدیمد نوریب دوب نیگنس کانزوس

: تفگ و تشگرب انشآان یعیام زا ناویل کی اب هیناه
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. هبوخ تساو روخب ور نیا ایب _

: مدز یقمر یب دنخبل

؟ یدرک تسرد یبیرغ بیجع نوجعم هچ هرابود _

: تفگ یدج یلیخ و تخادنا بغبغ هب یداب

! هیناه ِییوداج نوجعم _

: دش رت گرزب ما هدنخ

؟ هییوداج اعقاو منیبب راذب . هراد ما یگنشق مسا ... موه _

حاال؟ ات یدینش غورد نم زا ال صا _
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: متفگ مدرب یم مناهد تمس ار ناویل هک ینیح

! اعقاو هن _

؟ یرب یراپسکاخ هساو یتفرگ میمصت _

: مداد خساپ هاتوک یثکم اب

DONYAIE
M

AM
NOE



ترامع یوت اپ متساوخ یمن طقف . مرب دوب رارق ملوا زا _
! مدش یمن هک ماباب مسارم لا یخیب هنرگو مراذب

: داد ناکت رس

. سپ هبوخ _

: داد راشف ار ما هناش و

نیا طقف ! شا هچب نیرت زیزع یتح دیاش ! یشرسپ وت _
! تسین طوبرم یسک هب شا هیقب و همهم

**

مارآ خرهام و مناخ اروبص ! دوبن ناغف و غیج زا یربخ
یهاگ دنچ زا ره هرهچ هام همع و دنتخیر یم کشا مارآ

! تسیرگ یم و دیبوک یم شا هنیس هب

خرهاش و دوب هتفرگ ار شدوخ یولج تخس اما باهش
نوچ دشاب هتشاد تالش هب یزاین دمآ یمن رظنب ال صا مه

! یکشا هن و دوب یضغب هن هک

مه دیاش و نیگمغ اعقاو دیاش ، درس ، تکاس ... مه یقبام
! رهاظتم
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راگنا و تخیر دیفس نفک یور و دش کاخ زا رپ لیب
! دیبوک میاهوناز تشپ یزلف ی هلیم اب تشپ زا یسک

ار شیادص هن ... شمنیب یم هن رگید ؟ تسین رگید اعقاو
رد دهاوخب و دریگب سامت تسین رارق رگید ؟ مونش یم

ناشیاهرفس و اه ینامهم رد ؟ مشاب شا هداوناخ عمج
رارق ؟ هن ای مراد زاین لوپ دسرپب تسین رارق ؟ منک تکرش

؟ دشاب منارگن تسین

! دش یلا خ ما هنیس ی هسفق

نیمز یور هلا ن اب و داد فک زا نانع رخآ رس خرهام
. دنتفر شتمس هب دوز هدسرم و یلنام هک تسشن

ملد ! دوش رجفنم راشف تدش زا تساوخ یم میاه گر
ربق نآ هت زا ار شناج یب دبلا ک و مورب تساوخ یم

! مروایب نوریب کانسرت و قیمع

امتح ، یشاب ششیپ االن رگا . قیقع شیپ یتفر "
و الت کشم ی همه اب . یتشاد شتسود ! یلا حشوخ

"! یتشاد شتسود ردقچ ... شاهرسدرد

هب ار مضبقنم و کشخ ندرگ . داد راشف ار ما هناش یسک
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زا ار شضغب لر تنک . مدید ار باهش و مداد تکرح تمحز
نم زا ، شدوخ بارخ لا ح دوجو اب و دوب هداد تسد

! دشن لفاغ

؟ یبوخ ... شرایک _

! مدوبن نئمطم

: درک همزمز مشوگ ریز

! یشیم رتهب . نک هیرگ _

: مداد باوج هفخ

! منوت یمن _

. هشیم دب تلا ح یروجنیا _

؟! نیا زا رتدب

. دوب هدش رپ ربق

با اه هیرگ یادص و دندناسر کاخ یور ار ناشدوخ اه نز
یلنام و هدسرم یتح حاال . دش رت نیگنس وج و تفرگ ال

! دنتخیر یم کشا دنتشاد مه

منوت یمن هگید . منیشب نیشام وت مرب ... نم ... باهش _
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. متسیاو اپرس

: درک کاپ ار شیاه کلپ ریز

ینیشن . مک مک هگید میایم مه ام . شاداد ورب . ورب هرآ _
. منورب مایب نم ات اسیاو ! اه نومرف تشپ

لباقریغ طیحم نآ زا ناشک اپ و مداد ناکت رس طقف
. مدش رود لمحت
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تعاضوا و لا ح ! تمدوب هدیدن دشیم تقو یلیخ _
؟ هروطچ

! دیسر یم رظنب یلا خ شواچ نودب ترامع نیا ردقچ
! تیعمج همه نیا دوجو اب یتح

. تسین دب ! رکش ور ادخ _

مرب مراد یریپ ی هلا خ هی یگیمن ! اه یتفرعم یب یلیخ _
؟ منزب شرس هی

DONYAIE
M

AM
NOE



هلغشم و راک یهاگ هگید ! تسامش اب قح ما هدنمرش _
! هنک یم دنب ور مدآ یاپ

: تشاذگ مفتک یور تسد

. ینک باسح نم یور ینوت یم مدوب هتفگ تهب هشیمه _
! ییاهنت ینک لا یخ ادابم ! رتشیب هگید االن

یش ال تم دنتساوخ یم ... منامشچ ی هساک و مرس ... ایادخ
! دنوش

ظفح ام رس باال ور نوتا هیاس ادخ ... ناج هلا خ منونمم _
! هنک

رت کیدزن هچره و دمآ یم ام تمس هب تشاد باهش
! تفرگ یم تظلغ مه راگیس یوب ، دشیم

. ناج هلا خ دییامرفب . راهان میرب _

یندروخ عون ره هب و داد یم رامرهز معط مناهد ؟ راهان
! دش یم دب ملا ح مدرک یم رکف هک

: تفگ اقلهم هلا خ

. ناج شرایک میرب ایب _
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. مایم هگید هظحل دنچ نم دییامرفب امش _

مرس باالی باهش و دش رود شیاصع اب نانز مدق وا
: داتسیا

؟ یا یکوا _

، منامشچ رد یزیچ کی ! دش رجفنم مزغم رد یزیچ کی
! مبلق ، میولگ

: دز نوریب ما هدیبسچ مهب یاه مژه نایم زا راشف اب کشا

! هن _

: تخادنا ما هناش رود تسد و تسشن تکمین یور مرانک

! روطنیمه منم _

کی رگید . مداد بقع نامسآ هب ور ار مرس و مدرک یا هلا ن
! دندوبن یشروش یاه کشا نیا فیرح مه ایند

هنیمه ! میشیم بوخ ! هشیم تسرد . هیعیبط : باهش
لثم ایب ! افو یب و دوخیب ردقنیمه ! هنیمه ایند ! هگید
راشف شدوخ هب ال صا ... نک شهاگن . میشاب خرهاش

! هرایمن
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هک یخرهاش هب مدیسر و متفرگ ار شا هراشا لا بند
. درک یم تبحص مارهش اب تشاد

: مدرک کشخ ار متروص لا متسد اب

! هرادن ربخ هیقب لد زا هک مدآ _

شیپ دیع هک یتانایرج دعب . دوب هدرک هنیک شواچ زا _
هطبار لته وت شاهراک یضعب دنگ ندموا رد و دموا

یرس هی زا شواچ . دش رت هایس دوب هک یزیچ زا نوشا
رد مه یور وت . مارهش تسد درپس و شتشاذگ رانک اهراک

مه تاهاب ! تسکش اه تمرح یلیخ هص خال و ندموا
شردپ گرم تحاران هکنیا زا رتشیب االن مدنب یم طرش

! هربخ هچ شا همان تیصو وت هنک یم رکف هراد ، هشاب

: تفگ و تساخرب و

زا وت یدرکن فعض . میروخب یزیچ هی میرب ایب . میرذگب _
؟ یدروخ یچ حاال ات زورید

هناورپ لثم تفگ یم باهش هک یزورید نامه زا هیناه
رد ار اذغ ، هدش هک مه اوعد و روز اب و هدیخرچ مرود

! دوب هدناپچ مقلح
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همه نیا زا یرادقم تسناوت یم وا هب ندرک رکف طقف
! درادرب ما هنیس یور زا ار راشف
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نیا وت اصوصخم . هریمن نییاپ مولگ زا یچیه _االن
! عمج

یم تور و گنر . میروخ یم نم قاتا میریم وشاپ _
. روخب همقل ود هدش ما یروز ! ور مدآ هنوسرت

هیبش شنامشچ ردقچ . مدناخرچ شتروص رد ار مهاگن
؟ مدوبن هجوتم دایز االن ات ارچ ! دوب شواچ

؟ باهش _

؟ موه _

! لبق زا رتشیب . شاب تدوخ بظاوم یلیخ _

اما ! نک رتمک مه ار تبورشم و راگیس میوگب مدمآ
! دنک کرد شاک ! موشن شا هرخسم مدوبن نئمطم
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: دیبوک میوزاب یور یا هبرض

اه حاال حاال نم . شابن نارگن ! هرادن تفآ مب نوجمداب _
! متسه

**

! دوب هتشادرب ار هناخ اذغ یوب

ندرک زاب هب عورش دوبن یمسج ال صا هک یا یگتسخ اب
: مدرک یکشم نهاریپ یاه همکد

؟ زاگ یاپ یداتسیاو وت زاب _

؟ هرتهب تلا ح . هگید مدرک یم تسرد ماش دیاب _

: داد باوج شدوخ میوگب یزیچ هکنآ زا لبق

هک هللا شنا ! یشابن بوخ دایز هک هیداع ... هتبلا _
. هشاب شمارآ رد نوشحور

هنهرب ی هنت باال زا شنامشچ ندیدزد و یگچاپتسد اب و
: تفگ و تفرگ متسد زا ار نهاریپ ، ما

؟ ور تاه سابل نیشام مزادنب _

نیا هب ، دوبن دب ردقنا ملا ح تسناد یم هک روطنامه رگا
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و... مدیدنخ یم شندش لوه و تاکرح

. مریگب شود مریم نم . منونمم هرا _

! مشک یم ور ماش یدموا . هشاب _

یمن ! تشاذگن شنامشچ ... مرادن اهتشا میوگب متساوخ
یم مرطاخب هک یتمحز همه نیا هب در تسد متسناوت

! منزب ، تشاذگ یم میارب هک یتقو و دیشک

ملا ح و متشاد هجیگرس هک ارچ مدنامن مامح رد یلیخ
. دوبن شوخ نادنچ

مه ندیشک راوشس ی هلصوح . مدیشوپ ار میاه سابل
. متفر هناخزپشا هب رادمن یاهوم نامه اب سپ ، متشادن

. دوب هدیچ ار زیم

: درک لا بقتسا مندمآ زا شدنخبل اب

. مدرک تسرد شرت غرم نیشب ایب _

یراذب غرم . مروخب منوت یمن جنرب طقف . مزیزع نونمم _
. هیفاک

؟ یشیم ریس ... هخآ _
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. تسین ما هنسرگ دایز _

: درکن رارصا رگید

. هشاب _

هک یبش نیلوا ! دوب مرمع یاه بش نیرتریگلد زا یکی
! دنارذگ یم شدیدج ی هناخ رد شواچ

یمشچ ریز و متفرگ یزاب هب لا گنچ اب ار غرم تشوگ
! دورن بشما شاک . مدرک هاگن ار هیناه

! متشادن ار بلطم ندناچیپ و ینیچ همدقم ی هلصوح

: متفگ فراعت یب سپ

! نومب بشما _

هدنام شپل ی هشوگ همقل . دمآ باال ریخات اب شنامشچ
. دوب

متساوخ یمن . مهدب حیضوت رتشیب تساوخ یمن ملد
یم هک یبش نیا رد شروضح هب ردقچ میوگب امیقتسم

! مراد جایتحا ، دوب دهاوخ ین ال وط مناد

؟! منومب _
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. نیمه یشاب طقف ماوخ یم _

. دنام هریخ زیم هب کانشیدنا یمک

و تفر ما هناخ هب رگا ! دیراب یم شیور و رس زا دیدرت
یتح متسناد یم هنرگو دوب هق عال رس زا تشاد دمآ

! تسین تحار شیارب زونه مه نامه

: تفگ و داد ناکت رس وا اما دنک تفلا خم مدوب رظتنم

. هشاب _
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؟ هتتخس _

: دز یم مخش ار شا مجح مک جنرب قشاق اب

... ینود یم ... مک هی بخ ! منود یمن ! هن _

شروظنم ندناسر یارب بسانم یاه ژه او لا بند تشاد
! تشگ یم

DONYAIE
M

AM
NOE



. منومب اهنت تاهاب بش هرارق هک تسین یراب نیلوا نیا _
، مشیم ددرم مه رگا سپ . مراد دامتعا تهب ال ماک نم
هچ اب نم ینایرج رد ! هعوضوم نیا یاوس هک نودب
نیمه هساو . مدش گرزب یطیحم هچ وت و تاداقتعا

هک منئمطم نیا زا یلو ... هشابن تحار مارب ... مک هی دیاش
نیا هب مندنوم رگا . منک یم یراکره وت شمارآ یارب

. منوم یم سپ ، هنک یم کمک شمارآ

دز یبذعم دنخبل هک مدرک شهاگن ین ال وط و قیمع ردقنآ
: درک همزمز و

؟ هیچ _

شکیراب و کچوک ناتشگنا . متفرگ زیم ریز زا ار شتسد
. دشیم مگ متشم نایم

هی طقف ینعی . متشادن یدایز یاه هطبار میگدنز وت _
رارق مدوخ اب . ینود یم مه تدوخ هک متشاد هطبار
یدنبزرم زا هک یرتخد ره یا هطبار ره وت مدوب هتشاذگ

ور مطلست مراد مدرک سح تقوره ، دش در منهذ وت نم
یبوخ دید . منک شمومت ، مدیم تسد زا متاساسحا هب

قشع نم هساو ! مرادن مه زونه . متشادن قشع هب تبسن
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زا هک یا یگتسباو ، رطخ ینعی مبلق ندیزرل ، رطخ ینعی
! رطخ ینعی هشب جراخ ملر تنک

یا هشیش زیم یور زا اه تسد لا صتا زا ار منامشچ
! شرظتنم نامشچ ات مدیشک باال و متفرگ

: مداد همادا و

! یرطخ ماوت ... ینعی اه نیا ی همه _و

**

یور یسک هچ و دباوخب هپاناک یور یسک هچ هکنیا رس
شرایک رخآرس هک میدرک فراعت و ثحب ردقنا تخت

: تفگ و دش ینابصع

اجنومه لا ه طسو میزادنا یم باوختخر ات ود ال صا _
! مینک یم شمومت ور یزاب هرخسم نیا میباوخ یم

رتم مین اب ار باوختخر تسد ود هک دش روطنیا و
میدرک نهپ نلا س طسو ، دوب هتفگ وا هک روطنامه هلصاف

یا هعرج اب ار شخب مارآ صرق کی شرایک هکنآ زا دعب و
. میدیشک زارد زابقاط ود ره ، دیعلب بآ

اوجن شرادشخ یادص اب وا هک ات دوب توکس ییاه هیناث
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: درک

ایند هی مارب تدامتعا و تفرعم . یدنوم هک نونمم _
! هراد شزرا

. مدرک شهاگن و مدناخرچ رس

؟ هدماین نییاپ مبلق نابرض زونه هک دوب بیجع

و رطخ ینعی قشع دوب هتفگ ! تسا هداتفین یقافتا مک
؟ دوب نیا زج یزیچ فارتعا ! رطخ ینعی مه نم

رگا ! تشاد مه یدنیاشوخان یور کی فارتعا نیا اما
شدوخ اب هک یرارق و لوق قبط تفرگ یم میمصت

شتینهذ رگا ؟ هچ دنک شمامت و دورب شیپ دوب هتشاذگ
؟ دشیمن ضوع قشع هرابرد

. منکب تارب متسنوت یم هک دوب یراک نیرتمک نیا _

! دوبن بلا ج طیارش نیا وت ندنوم اهنت _

! ممهف یم _

درم کی یارب هک نیگمغ و رامخ نامشچ نیا اب یتقو
یولج متسناوت یم روطچ ، درک یم مهاگن دوب ابیز یدایز
ما یپ و گر هب ار هق عال و قایتشا زا مجح نیا موجه
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؟ مشاب هتشادن شتسود هک دشیم روطچ ؟ مریگب

نم و داد رارق نم تسد رظتنم ، اه کشت نایم ار شتسد
هب . مدرک لفق شناتشگنا نایم ار ما هجنپ ، للعت یب

. یلدمه و یهارمه ، یمرگلد ناونع

ینک هیرگ ینوتن اما ، یشب هفخ ضغب اب یاوخب هک هدش _
؟

: مدش هریخ شخرمین هب

! هرذگ یم هیرگ زا مراک هک ییاه تقو ... موهوا _
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: داد نوریب یگتسهآ هب ار شمدزاب

! هتشذگ هیرگ زا مراک سپ _

! مدنام شرانک هک بوخ هچ . مداد راشف ار شتسد

شیارب ! میدوب رکشل کی وا یارب ییاهنت هب ، مقشع و نم
و بآ هب ار نامدوخ شدنخبل کی رطاخب . میدیگنج یم
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یم شتسود . میدش یم شا هداوناخ . میدز یم شتآ
مه شدوخ هک ینامز ات . میدش یم شهاگ هیکت . میدش

هروج همه ، دوبن هفرط کی نایرج نیا و تساوخ یم
. میدرک یمن شیاهر و میتشاد ار شیاوه

رید ... میوگب دنلب ار اه نیا و منک عمج ار متراسج میایب ات
باوخ یایند هب ار وا و هدرک ار شراک صرق ارهاظ ! دش

! دوب هدرب

. متسشن و مدرک دنلب ار ما هنت باال

زا دشیم مه باوخ رد یتح هک یتیمولظم و ییاهنت
! دفاکشب ار مبلق تساوخ یم ، دناوخ شتروص طوطخ

. متشاذگ شتروص شیر هت یور ار متسد

! مراد تتسود یلیخ _

. مدرک رهم شدنلب یناشیپ یور ار ما هسوب و مدش مخ و

دوب هکت هکت و عطقم شباوخ ، دروخ هک یصرق دوجو اب
نادنچ هن یباوخ هب هرابود و دش رادیب اهراب حبص ات و
ادیپ شرهاوظ زا اما تفگ یمن یزیچ . تفر ورف قیمع

! دنیب یم یدب یاه سوباک هک دوب
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حبص و متشادن یرتهب تیعضو ینارگن لد زا مه نم
یب یباوخ زا دعب و مه زا هاتوک یا هلصاف اب ، دوز اتبسن

. میدش رادیب ، تیفیک

: تفگ و دیلا م اه تسد فک اب ار شتروص

! یباوخب تسرد ماوت متشاذن دیشخبب _

تیذا وت یلو مدیباوخ زاب هک نم ؟ هیفرح هچ نیا _
! یدش

: دش شباوختخر ندرک عمج لوغشم

ا اصوصخم ! مشیم یروجنیا اه بش یضعب ! مراد تداع _
.... هگید هک مه الن

: متفگ نم و درک اهر هراک همین ار شا هلمج

. منک یم هدامآ هنوحبص ینزب بآ ور تتروص و تسد ات _

. درک رکشت و داد ناکت رس

ماش مه بشید هک ارچ . منیچب یلصفم زیم مدرک یعس
. دوب هدروخن یتسرد

. تسشن زیم رس و تشگزاب هدز بآ تروص اب
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! دهدن ناشن ار نیا تشاد یعس اما دوبن لا حرس

: دیسرپ

؟ نوزم یرب دیاب یک _

: متخادنا ما یچم تعاس هب یهاگن

. هگید تعاس کی ات _

. تمنوسریم هار رس ترامع مرب متساوخ _

. هنکن درد تتسد _

هک یسورع هزات هیبش ! دوب بیجع هظحل نآ رد مسح
! ما هدش ریگ وج ! هدرک هداما هناحبص شداماد یارب

: میوشب ار اه فرظ دادن هزاجا ، هناحبص فرص زا دعب

. هشیم ترید _

ادیدش ازع زج یتلع ره هب هک ار یهایس تخر هرابود و
: تفگ و دیشوپ ، دوب هدنزارب شنت رب

. میرب _

هچره مه نم . دوب رکفتم و توکسم ریسم لوط رد
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! مدرک یمن ادیپ یزیچ متشگ یم فرح لا بند

زا مه زاب و دیخرچ متمس هب درک فقوت هک نوزم لباقم
! داد ملیوحت نکفارب نامناخ یاه هاگن نامه

! فرح زا رپ ، هدش رت قیمع . هدرک رییغت شیاه هاگن

یمرگ ی هسوب اب و تشاذگ متروص فرط ود ار شناتسد
. درک مریگلفاغ ، دناشن ما یناشیپ یور هک

مبلق و مدرک سبح ار مسفن ! دش یلا خ ملد ریز هک راگنا
! تخادنا اج نابرض کی

و هقیقش تمس یناشیپ زا ار شیاه بل . دیشکن بقع
! دندش یمن رت گنر رپ نیا زا رگید هک دیشک ییاه یدوبک

هناریگ سفن مشوگ ریز و دیسوب ار شا هطقن هب هطقن
: درک اوجن

! یتسه هک یسرم _
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؟ هیچ شا هقی رییغت دروم رد تا هدیا _

...._

: دش هدز ممشچ لباقم ینکشب

؟ هیناه _

: مدرک هاگن یردان مناخ هب و مدیرپ اج زا

؟ مناج _

! اه تسین تساوح ؟ زورما ییاجک _

دوب یم عمج مساوح دیاب روطچ . مدرشف مه یور بل
؟ رخآ

! مشاب هناخ االن دیاب نم ؟ منک یم هچ اجنیا نم ال صا
ادرف دوخ ات و منک تولخ وهایه زا رود هب و مقاتا جنک

! مشیدنایب شیاه هسوب هب

! دیشخبب _

. مداد دوب نکنام نت هک سورع سابل هب ار مهاگن و

و شوه کاپ ! ار شرایک نیا دنکن شراکچ میوگب ادخ
! دوب هدرب یراک غولش زور نیا رد ار مساوح
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نامز متسناوت هک یشور ره هب و هس تعاس ات هنابات یب
هتساوخ یمن ملد زورما لثم زگره . متشاذگ رس تشپ ار

! مورب رد راک ریز زا رتدوز هچره

هاگراک هب یردان مناخ ، مدازآ مدرک رکف یتقو تسرد و
: دز ادص ار اهرتخد زا رگید رفن ود و نم و دمآ

هدروآرد لوبماب هرابود ییاضر رتکد رتخد نیا دیایب _
ور شراک دیایب . هشاب هدامآ ادرف سپ ات دیاب مشسابل

! نوتارب منز یم یراک هفاضا . دینک سیر و تسار

ار ام دیاب هلودلا فالن رتخد زورما نیمه اقیقد ! متفر او
؟! درک یم شساوسو راتفرگ

: دنتفگ یم رت دنلب ارم لد فرح و دندز یم رغ اه هچب

رتدوز شاک ! هَا ! درک سیورس ور ام نهد سول ی هرتخد _
! میشکب تحار سفن هی ام لقادح هرب دایب شا یسورع

! هنیا رهوش هک یسک هراچیب

. دوب دنب نامتسد شش تعاس یاه یکیدزن ات

یبوخ باوخ مه هتشذگ بش هک اصوصخم مدوب هتسخ
! دوب گنت هک مه ملد و... متشادن
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، مزادنیب هاگن یتح مدرکن تصرف حبص زا هک ار ملیابوم
. متشاد ناراب زا هتفر تسد زا سامت ود . مدرک کچ

. مدرک سمل ار سامت یرارقرب تم عال

؟ سپ ییاجک . منوج هیناه _

؟ یبوخ . دیشک لوط مراک مزیزع دیشخبب _

. تشیپ مایب متساوخیم _

. ایب االن هنوخ مریم مراد نم _

. ماجنوا تفه ات سپ هشاب _

ال! عف . تمنیب یم _

ال. عف _

**

ملد هن و هشیم مور هن ال صا نم یلو تفر زورما ایدرب _
! مراذب انیا و متخ سلا جم وت اپ هشک یم

ه هب و مدرک رپ هساک ود دوب هدروآ ناراب هک یا ینتسب زا
. متشگزاب لا
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. هیفاک یگب تیلست شهب یریگب مسامت هی هرادن بیع _

نم لثم ییاسک . هتخس یلیخ ! مدرک هیرگ شساو ردقنا _
! مینک یم شکرد وت و

: مداد ناکت رس رکفتم

شاهاب نوما همه و هیگدنز کفنی ال زج منیا یلو ... هرآ _
میایب رانک یروجچ میریگب دای دیاب طقف ! میشیم هجاوم

! میدب همادا و

: مدرک ینتسب فرظ هب هراشا وربَا اب و

! هشن بآ روخب _

: تشادرب ار هساک و دیشک یهآ

وت لثم یا یوق رتخد هبوخ لقادح ! هدب ربص شهب ادخ _
! تسه شرانک

262_ تراپ #

یسک هک نیا ! متفرگ شا هلمج نیا زا یگنشق سح هچ
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باذج ، تسا بوخ شرایک یارب نم روضح تشاد رواب
! دوب

. میدروخ و میدرک ایهم یرضاح ماش کی مه کمک اب

و تفر و دمآ شلا بند ایدرب هک دوب هتشذگ هد زا تعاس
هکنآ زا شیپ اما مریگب شرایک زا یربخ مدرک تصرف

! تفرگ سامت شدوخ ، منک مادقا

_سالم.

: دوب هتسخ شیادص

؟ یروطچ . مزیزع _سالم

؟ یبوخ وت . رکشورادخ مبوخ هک نم _

؟ یدروخ ماش . متسین دب منم _

؟ یچ تدوخ . میدروخ مه اب دوب مشیپ ناراب هرا _

. مدروخ مدوب ترامع منم _

: تفرگ ما هدنخ شا یضاران نحل زا

؟ هتشذگ دب _DONYAIE
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! مراد تداع هگید _

؟! هدیشک هچ ، هدرک یگدنز ناشرانک هک ییاه لا س سپ
یوش گرزب ییاه مدآ ی هیاس ریز تسا تخس شروصت

! تدنهاوخ یمن هک

! یدوب اجنیا االن تساوخ یم ملد _

اقافتا میوگب متسناوت یمن . متفرگ نادند راشف ریز ار مبل
! مشاب اجنآ تساوخ یم ملد مه نم

؟ تفر شیپ عاضوا نیا اب دیاب روطچ هآ

! هتشیپ ملد بخ _

ما هناقداص اما زنط ی هلمج ی همیمض مه یا هدنخ و
! مدرک

رتشیب ارم لا ح نیمه و دوب رادشخ و هتسخ شیادص
! تخیر یم مهب

ور تا همه نم ! هروخ یمن مدرد هب هک اهنت لد ؟ تلد _
! متسین مه یعناق مدآ ! ماوخ یم

؟ درک یم ار راکنیا نم اب ارچ ! یاو
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! تشادن باوج راظتنا مه وا و دوب هدمآ دنب منابز

هک ییاه تقو . ییاجنیا هک ییاه تقو دایم مشوخ _
هک ییاه تقو . یروخ یم اذغ ماهاب . ینک یم یزپشآ

! یا هنوخ نیا مناخ راگنا

هچ ره ! مناد یمن ؟ دشاب تشز دنکن . منزب ار مفرح دیاب
! میوگب دیاب ، تسه هک

. تسین ندرک حرطم هب مز ال ال صا . دایم مشوخ مه نم _
و هظحل ره وت مراد تسود ردقچ ینود یم تدوخ

... اما ... مشاب ترانک یطیارش

! تفر دازحرف ات وا و متفگ ار ف

؟ موه ! رتخد تسود ناونع اب هن اما _

هچ ! مدرک لمع هدیجنسن . مدیبوک ما یناشیپ هب یا هبرض
یازع مسارم زا هزات وا ! رخآ دوب اه تبحص نیا تقو

! هتشگزاب شردپ

فرح شا هرابرد تسین یبوخ تیعقوم االن مرظن هب _
رتهب تلا ح مه وت هک رت بسانم تقو هی میراذب . مینزب

! یا هتسخ و لا ح یب هصخشم متادص زا االن . هشاب
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: تفگ شمارآ نامه اب وا و مدرکن سح شنحل رد یرییغت

. مینک یم تبحص ادعب . هئوت اب قح . مزیزع بخ یلیخ _

ار مدوخ هک دنچره ، مدرک عورش ار هطبار نیا یتقو
ار نیا اما منک شناحتما متساوخ و مدرپس ریدقت تسد

. میسر یم هطقن نیا هب یزور هرخ باال هک متسناد یم مه
مراد و تسا دوز هک دسرب رظنب روطنیا نوریب زا دیاش

یمک نامز ثحبم هطبار لخاد ... اما منک یم هلجع
. دوب توافتم
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ادتبا هک یلئاسم ، میور یم رتولج هچ ره مدرک یم سح
. دوش یم رت گنررپ میتشاد دیدرت شرس

و درذگب شردپ گرم نارحب زا ادتبا مداد یم هزاجا دیاب
! دوب دایز تصرف دعب . دوش اپ یور یمک
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؟ هگیم یچ تلد _

: متفرگ تسدب ار ویک

! مدن شتسد زا هگیم _

؟ هیچ تدرد سپ بخ _

ور هطبار ندرک یمئاد یگدامآ متسین نئمطم ال صا _
! مشاب هتشاد

. مدرک زاغآ ار یزاب ، لا بویک هب ندز هبرض اب و

؟ یسرت یم شندوب یمئاد زا ردقنا ارچ _

! نسرت یم همه _

. درک یسررب ار اه پوت تیعقوم شهاگن اب

هگید وت لا م ! هشاضتقا هک یعیبط سرت هی اما هرآ _
زا هک یتینهذ نوا رطاخب مه ور لزغ یتح ! هیداعریغ

! یداد تسد زا یراد جاودزا

: مدرک شهاگن زیت

هک مدش شلا یخیب مدوخ ! مدادن تسد زا ور لزغ نم _
! هرب
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! مدیمهف نم اما ، سوسحمان . تفر باال شبل ی هشوگ

هام راهچ هس هک هیناه اب تا هطبار هنیا تروظنم ایآ _
قیمع لزغ اب تا هلا س ود ی هطبار زا ، هرادن رمع رتشیب

؟ هرت

ی هطبار لزغ اب نم ی هطبار . مدز کلپ شتروص رد هریخ
دودح ات . متشاد شتسود هک یا هطبار . دوب یقیمع

، ناملباقتم کرد . درک یم هدروآرب ار متاراظتنا یدایز
شتازایتما زا مادکچیه رکنم ! دوب هدرب باال مه ار تیفیک

توافتم هیناه دروم رد یزیچ اعطق ... اما متسین و مدوبن
! تشادن هطبار قمع و رمع هب یطبر هک یزیچ ! دوب

هب نم ساسحا ! هلب ! دوب مساسحا قمع طوبرم هک یزیچ
! تسا رت قیمع یلیخ هیناه

ریسم ، دش هجوتم هک ارم ینهذ یریگرد و توکس باهش
: داد رییغت ینتشادن تسود عوضوم کی هب ار تبحص

؟ هشب هدنوخ همان تیصو هرارق ادرف تسه هک تدای _

: دیدنخ وا و تفر مه رد متروص

؟ یراد سرتسا _
DONYAIE

M
AM

NOE



! هشاب هدرک ور شدوخ راک مسرت یم _

! تنوج شون ! هتقح ! هشاب هدرک هک ضرف هب _

: مدز پوت هب ینشخ ی هبرض

! هرتاور مرامرهز یگب _

هک یچره شا تیصو منئمطم . دوب شوهاب شواچ _
! بابک هن هزوسب خیس هن هدرک یراک هی ، هشاب

مراک هب شثاریم و ثرا ! متساوخ یم ور شدوخ نم _
! دایمن

؟ هدش گنت شارب تلد _

! دوبن هک دشیم لا س لهچ راگنا ! زور لهچ زا رتشیب یلیخ

: داد همادا

. مینک یم تداع مک مک اما ! هریمن نومدای تقوچیه _

: درک یگدول و دیعلب نم لثم ار شا ضغب و

! دوب گنشوه ومع و شواچ فیح شا ییادخ یلو _
ات ود نیا ! تسا هقیلس شوخ راگزور نیچلگ هک اعقاو

نیا هخآ ! هشاب هدنز زونه هرهچ هام همع دعب نریمب
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؟ هفاصنا ؟ هتسرد

یلیخ ار باهش ، شواچ نادقف . مدز شیور هب یدنخبل
هک مه نم رطاخب وا اما ! داد یم باذع مه نم زا رتشیب

میلست ار شا هیحور و دروآ یمن وربَا هب مخ ، هدش
هب لد دیاب مه نم سپ . درک یمن ایند نیا خلت نیناوق
روبع خلت ی هرود نیا زا مه رانک رد ات مداد یم شلد

! مینک

264_ تراپ #

. مدرک هاگن ، دندوب هدمآ مه درگ راو هریاد هک یدارفا هب

! متشادن یبوخ سح ال صا

ار یتکاپ ، دمآ یم رظنب رترغ ال لبق تاعفد زا هک یناطلس
نآ زج دشیم لا س هد زا رتشیب دیاش هک شمرچ فیک زا

نامه اب و دیشک نوریب ، مدوب هدیدن شتسد رد یزیچ
: تفگ شدوخ صوصخم سفنب دامتعا

موم و رهم هک بایماک شواچ موحرم همان تیصو _
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و موسر قبط و هدش میظنت یرضحم و شتسه
هی ! هشیم زاب زور لهچ زا دعب هراد نوشدوخ تساوخرد
ناخ شواچ بانج هک شتسه نیا مه رکذ لباق ی هتکن
هیریخ فقو ور لا وما زا یشخب کی نوشتایح نامز رد
دیق همان تیصو لخاد لا وما زا یرس کی رگا . ندرک

. هنیا شتلع هدشن

: درک همزمز مشوگ ریز باهش

دعب ! هدیشخب وت هب ور شلا وما لک هگب هنک شزاب ال ثم _
! وواو ! ینک نوریب شهاگتسد و مد زا ور همه وت

ینوناق ظاحل هب یزیچ نیچمه متسناد یم هک دنچره
! دوب مباصعا یور باهش نتخیر مرک اما ، درادن ناکما

: مدرک چپ چپ راو هفخ

! تا کم کف وت منز یم اجنیمه یشن هفخ رگا باهش _

و تفرگ شنامشچ لباقم ار ذغاک یناطلس . دش زاب تکاپ
: تفگ هرهچ هام همع و مناخ اروبص هب باطخ

! امش ی هزاجا اب _

: درک عورش اسر یادص اب یناطلس دنداد ناکت یرس اهنآ
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، بایماک شواچ بناجنیا . میحرلا نمحرلا هللا مسب _
نارهت نکاس و نارهت زا هرداص ... یلم دک هب و لا مک دنزرف
و تم سال و تحص لا مک رد ... خیرات رد و ... یناشن هب

. مدرک میظنت حرش نیا هب ار شیوخ تیصو رایتخا

: داد همادا هرابود و

لماش هک ار میاه یئاراد و لا وما موس ود بناجنیا _
، مرسمه نایم نوناق قبط تسا لیذ رد هدربمان دراوم

، مراد وا زا هک ینادنزرف ...و تاصخشم هب بایماک اروبص
میسقت ، بایماک باهش و بایماک خرهام ، بایماک خرهاش

. منک یم

ورف رکف هب نم و درک اه ییاراد ندناوخ هب عورش و
هتفرگ یمیمصت هچ شلا وما ثلث دروم رد ینعی هک متفر

؟

. مدش مبل ندیوج لوغشم و هدز هنیس هب ار مناتسد

: تفرگ یسفن یناطلس دش مامت هک لا وما ندرمش

اب موحرم لا م لثم مه هثرو لا م مراودیما هللا! شام _
. هشاب نوزفا زور و تکرب
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: دیسرپ تیدج اب خرهاش

هب قلعتم هک تکرش ماهس دصرد جنپ و تسیب _
تیصو قبط مه شدصرد هاجنپ . شتسه اهومعرتخد

یچ یقبام دصرد جنپ و تسیب . هشب میسقت ام نیب هرارق
؟

: دز شیور هب یدولآ هنعط و رادانعم دنخبل یناطلس

همان تیصو ی همادا . نوتتمدخ منک یم ضرع _االن
: حرش نیا هب تسه لا وما ثلث لماش

هساک رد ار منامشچ ! درک ندرمش هب عورش هرابود و
. دوب شوگ اپارس تیعمج . مدناخرچ

باهش منادنزرف نایم تاواسم هب ار هدش رکذ دراوم _
یرتخد و یرسپ یاه هون و بایماک شرایک و بایماک

نس هب ندیسر ات اه هون لا وما رایتخا . منک یم میسقت
. تساهنآ میق ی هدهع رب ینوناق

هک یتعرس نامه اب ار شهاگن و درک یا هفرس کت
! تفرگ ، درک مهجوتم

قبط ، تکرش ماهس زا یقبام دصرد جنپ و تسیب اما _و
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هدیشخب بایماک شرایک ، مرخآ دنزرف هب بناجنیا میمصت
. دوش یم

یتشپ هب ار مدوخ نم و دیخرچ مفرط هب اهرس ی همه
. مداد راشف لبم

و یراکتسرد و تیناسنا ، منادنزرف هب رخآ نخس رد _و
. منک یم هیصوت ار یگداوناخ طباور یاقترا و ظفح

...و هرامش هب یمسر دانسا رتفد رد تیصو نیا
. تسا هدش تبث ... سردآ

: دناخرچ ام تمس هب ار ذغاک و

. موحرم یاضما مه نیا _

همزمز تذل و حیرفت اب باهش و دش امرف مکح توکس
: درک

! دز یتکرح بجع _
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! دش مه رت نیگنس یتح یناطلس نتفر زا دعب وج

! متسب یم ار گنلف یروط کی دیاب

هک دنتشاد ار یبمب سوکعم شرامش مکح راگنا اه هیناث
: دش رجفنم نم هب باطخ هدسرم ی هلمج نیا اب ناهگان

! سیئر _سالم

: دوب شتآ یور دنفسا لثم خرهاش

واال ترضح ، میشکب مارهش و باهش و نم ور شتمحز _
نهد وت هراذب هچیپب یلیچ و برچ ی همقل هی ور هجیتن

! شا یلگوس

: داد باوج دولآ مخا و ضرتعم باهش

یتح ای ؟ تکرش وت یدیشک یتمحز هچ وت ؟ یچ یچ _
همه راشف هدوب ات ؟ میدرک یقاش راک هچ مارهش و نم

! هدوب اباب دوخ شود یور شاهودب ودب و اه تیلوئسم
اباب رگا هک یلته نومه زا ؟ تهب هدیسر مک هگم مه دعب

هب یدرک یم شلیدبت یتشاد دوب هتفرگن ور تولج
! یتسب مه ور تدعب لا س دص راب هنوخ هشح * اف

: تشادرب زیخ وا تمس خرهاش
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ناج هب باهش مراکش تزا روجدب هک وش هفخ یکی وت _
! دگل و تشم ریز تمریگ یم ما هچب

: دز شیادص هدنهد رادشه مناخ اروبص

! خرهاش _

: تفگ یدرسنوخ اب باهش

مسق ور یسک نوج امود ! ینک یم اجیب یلیخ ال وا _
شتناضح یدش رضاح ؟ تا هچب ! هشاب مهم تارب روخب

تحار هک تخبدب نیمث نوا هب یدب ندروخ بآ نیع ور
! یسرب تاه یراک تفاثک هب رت

دنتفرگ ار شیولج مارهش و دارآ هک دنک هلمح دمآ خرهاش
: دز داد مناخ اروبص و

نیا زا نوریب نوتمزادنا یم ای دینک یم شمومت ای _
! منوتود ره اب ! هنوخ

تیعضو نیا نیع اقیقد . مدیلا م ار ما یناشیپ یگف کال اب
! متشاد هرهلد هک مدوب هدرک ینیب شیپ ار

ریز ، درک یم مهاگن یمخز گنلپ لثم هک هرهچ هام همع
! دشاب هاریب و دب مداد لا متحا هک تفگ یم یزیچ مه بل

DONYAIE
M

AM
NOE



هلمح شتروص هب نوخ هک مداد شلیوحت یجک دنخبل
! دوجب ار ما هرخرخ تشاد تسود امتح ! درب

: دز دایرف خرهاش

نیا ! هدنخ یم ام شیر هب هراد ! نک شاشامت ! ایب _
! هسانش یمن نم زج سکچیه ور یضوع رامزوم

: دیشک متمس ندرگ و دز سپ ار دارآ و

نیا ! ام یگدنز هب ینزیم گ*ه یراد تین و دصق اب وت _
اجک زا ! یتسه یا هنتف هچ هنود یمن نم رخ شاداد

؟ اه یدوبن یکی هب تسد نموه کدرم نوا اب مولعم
مرواب یروطچ ! مه ور یتخیر شرهاوخ اب هگیم یلنام

اب ور وت هنرگو ؟ هدوبن هساک هی وت شاهاب تتسد هشب
؟ راک هچ هرتخد نوا

! تفاب یمن مهب هک ییاه یرو یرد هچ هللا! مسب

: دیرپ شیاج زا همع

؟ مه ور یتخیر دزد هچب نوا رهاوخ اب _

: دوب یلنام تمس باهش تشگنا ی هراشا
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! هشیم دنلب وت روگ زا اه شیتآ نیا همه _

؟ طسو نیا هچ نم هب : یلنام

: تفگ سرتسا اب ومعنز

! هشب مومت دیتسرفب تاولص هی اباب _
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! دوب سب توکس رگید

. متساخرب و متفرگ لبم ی هتسد هب ار مناتسد

هطبار وت یک اب و مه ور مزیر یم یک اب نم هکنیا ال وا _
سکچیه هب منک یم راکیچ ما یصوصخ یگدنز اب و ما

هزادنا نومه امود ! نیا زا نیا ! هشیمن طوبرم مدوخ زج
یچ ره سپ مدوب منم ، یدوب شواچ ی هچب وت هک یا
نئمطم ! هرت حالل مهب ردام ریش زا ! همقح هدیشخب مهب

ور تراگیس هتسب لوپ یتح هک ییوت زا رتمک یلیخ شاب
، وت خالف رب ... اموس ! هدیسر مهب یتفرگ یم اباب زا مه
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هدافتسا یفده ره هب اه هچب زا ماوخب نم هک یزور نوا
! دمآ دهاوخن و هدموین زگره منزب بیسآ نوشهب ای منک

هداوناخ ! هشاب ما هداوناخ زا هچب نوا هک هسرب هچ هگید
، مشاب شزا یوضع مدرک تالش هظحل نیرخآ ات نم هک یا
تالش هظحل نیرخآ ات ! مشاب هتشاد یمهس نوشتبحم زا
و هدوب یک نم ردام تسین مهم منومهفب نوشهب مدرک
طقف اهنوا رگا هنیا مهم ! ما هنوخ نیا وت نم هک هدش یچ
اهنوا رگا ! مرادیمرب مدق هد نم ، نرادرب نم یارب مدق هی

نوشسپ ربارب اهدص نم ، ننک تبحم مهب نزوس رس هی
و دوبن اهامش اه بلق سنج زا نم بلق هخآ ! مدیم
زور هی هرخ باال یلو ... مدرک تالش یلیخ ! تسین مزونه

و مشخ هک ییاه مدآ یارب ندرک تالش مدید ! مدش دیماان
یب و ربخ یب اج همه زا ی هچب هی رس ور نوشا یتحاران
لوپ یادگ هن نم ! هملظ ، ننک یم یلا خ عافد یب و هانگ
مدوب هنوخ نیا وت هک ینامز یتح ! تبحم یادگ هن مدوب

ینوسراگ ات ، هتفرگ یرپوس وت ندرک راک زا ! مدرک راک مه
! هفاک و ناروتسر وت

: مدرک هراشا دوب نییاپ شرس هک مناخ اروبص هب و

یایند ات نم ! هنود یم بوخ دیسرپب نوتردام زا _
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یزیچ نوا زا نم ! مدیشک تمحز ، متخانش ور مفارطا
هن ، دوب ماباب لوپ هب هن ممشچ ! متخاس مدوخ هک مدروخ

، هدیسر مهب هک االن اما مدوبن شرظتنم ! شثرا هب
قح هک یردق نومه ! همقح نوچ ! منک یم هدافتسا

! تساهامش

رت کبس متشاد یه هک ینم و ! قلطم توکس ، دوب توکس
نیا ی همه مدرک یم سح و متفر یم رت باال و مدش یم

میاهاپ ریز ، مدروخ مخز ناشزا تارک هب هک یتیعمج
! دنوش یم رتکچوک و کچوک

نوتدوخ نویم ور هنتف نیا یهاگ زا ره رگا مه االن ات _
یم تالش نم لثم منوا هخآ ! دوب اباب رطاخب ، دیدید یم
هب ی هتشر ، تسین هک حاال ! هدن تسد زا ور شدیما درک

هراپ درک یم لصو اهامش هب ور نم هک یا هدیسر وم
ربج هب رگم دینیب یمن ور نم هگید دیشاب نئمطم ! هدش

یراک ! هباهش نم هدنیامن مه تکرش نوا وت ! راگزور
! مرادن شاهاب

: مدناخرچ ناش همه نایم رود کی ار مهاگن

! نوترادهگنادخ _

DONYAIE
M

AM
NOE



رد ار هتخورفارب ِباهش ، موش جراخ هکنا زا شیپ و
: متفگ ششوگ ریز و مدیسوب ار شا هناش ، مدیشک شوغآ

! منونمم _
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رظن دروم کرتشم هک دنک معناق تشاد یعس یه روتارپا
! دوبن ما یلا ح اه فرح نیا نم اما دشاب یمن وگخساپ

! تشاد یمنرب میولگ زا اپ ینارگن و بارطضا

یتفوک ترامع نآ رد زورما هک مدوب هدیسر نیقی هب رگید
نآ رد اپ راب کی شرایک تشادن ناکما ! هداتفا یقافتا کی

یتقو رگید ! ددرگنزاب تحاران و دراذگب هدش بارخ
تعامج نآ اعطق ، دشیم مه ثاریم و ثرا زا تبحص

! دندرک یم زیت نادند

: مدیشک نادند اب ار لیابوم باق ی هبل

شلا ح تقوره شدوخ ؟ منزن گنز هگید ؟ منک راکیچ _
. امتح هنک یم مربخ هشب بوخ
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. مدرک شترپ کشت یور مرانک و مدیشک یهآ

طقف و هدوبن یلا حدب تباب ندادن باوج نیا دنک ادخ
. دشاب اهنت هک هتساوخ

مدوخ یارب یاچ یناویل و مورب هناخزپشآ هب ات متساخرب
. دروخ گنز لیابوم ، هار نایم و مزیرب

زا دش ثعاب شرایک مان . متشگزاب ، ود اب ار هتفر ریسم
: مهدب باوج و مشکب یهآ رطاخ یگدوسآ

؟ وت سپ ییاجک _

؟ ینک یم زاب ور رد _

! دوب یمخز شیادص هچ

؟ یرد ولج _

. هرآ _

: مدرشف ار ی همکد و متفر نوفیا تمس هلجع اب

باال. ایب _

. مدرک شیاشامت هرجنپ زا
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ثعاب نیا ... اما تفر یم هار راوتسا و فاص هشیمه لثم
! منیبن شیاه هناش یور ار مغ راب دشیمن

هلپ هار هب ار مرظتنم نامشچ و مدرک زاب شیارب ار رد
. دیسر هک ات متخود

_سالم.

ار مدوخ ناهگان هک مشکب رانک رد یولج زا ات مدمآ
. مدید شا هنیس هب هدیبسچ

رود ، للعت یمک زا دعب ار مناتسد و مداد ورف ار مقازب
. متخادنا شرمک

؟ یبوخ _

! منود یمن _

. منک شیاشامت ات مدیشک بقع ار مرس . تشذگ یتاظحل
. دش رت تفس مرمک رود یمک شناتسد

! دندوب هدرک شتیذا ! دوب سح یب و درس شنامشچ

! اه فرش یب . مدرشف مهرب ار میاه هراورآ دولآ مشخ
ب.... هتشاد یزرم دح کی دیاب مه یتاذ دب رگید

DONYAIE
M

AM
NOE



. دش سبح مسفن و تخیسگ مه زا مراکفا ی هتشر
شا هناشرس هب هدارا یب و دوب هدش ادج نیمز زا میاهاپ

. منک ظفح ار ملداعت ات مدز گنچ

و نم زج هظحل نآ رد و دش تسین ایند ی همه هک راگنا
! تشادن دوجو ییوا

و هدرکن روصت ار نیا مشوگیزاب و قشاع نهذ میوگ یمن
یب ی هسوب نیا مه زاب ... اما دوب هدشن قرغ لا یخ رد

رارف یارب مه یدح ات متسناد یم هک ریگ سفن و همدقم
. دوب ینیگنس کوش ... تس یحور یاه یتحاران زا

هب ، دنتفر ورف شرد هک یباوخ زا میاه مادنا ی همه
چیه مدرک سح نم و دنتساخرب یکانتشحو لکش

! مرادن مدوخ زا یتمسق چیه یور یلر تنک

مرمک تشپ ار ورهار راوید یامرس نم و درک تکرح مارآ
. مدرک ساسحا
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سپ ما ینطاب لیم مغریلع ، دش رتشیب هک اه تسد راشف
! مدیشک

. تخیمآ مه رد نامبهتلم یاه سفن

هاگن شیاه مشچ رد متسناوتن ناجیه و مرش تدش زا
. منک

: تفگ بل ریز هک مدرک تفچ مه یور ار میاه کلپ

! دیشخبب _

. دیسر نیمز هب نم یاهاپ و درک لش یمک ار شناتسد و

: متفگ نازرل ییادص اب و مدیشک یقیمع سفن

. لخاد میرب ایب _

هلصاف نامنایم یردقنآ ، تشادرب بقع هب هک یماگ اب
. مشکب سفن رت تحار مناوتب هک تخادنا

. منک راتفر یداع و طلسم هک دوب تخس ردقچ

. مرایب یزیچ هی تارب ات نیشب _
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. مروخ یمن یچیه _

: مدیشک مراولش هب ار مناتسد فک سرتسا اب

! متفرگ سامت تاهاب رابدنچ _

: داد ژ اسام ار ار شیاه کلپ

. مدوب هلصوح یب مکی _

: مدیسرپ طایتحا اب و متسشن شیوربور

؟ هداتفین هک یدب قافتا _

. تسب مشچ و داد هیکت لبم یتشپ هب ار شرس

! تفر ژی رنا مزا یدایز طقف ! هن _

... یزیچ یشونمد یاوخ یم _

: دیلا ن هنازجاع

! هن _

: مداتفا هدنخ هب

مدق میرب یاوخ یم ... ممموا ... سپ بخ ! هشاب هشاب _
؟ مینزب
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! مرادن و نوریب هلصوح _

؟ مینیبب ملیف ... اها ! دروخ یم نومدرد هب االن سا یپ _

: درک رکف یمک

! هرتهب نیا _

یشوگ اب دیاب همک تاناکما ینیب یم هک روطنومه طقف _
. مینیبب

. هرادن بیع _

ار یملیف ات مینیشنب مه هب هدیبسچ میدش روبجم یتقو
لیابوم کچوک ی هحفص اب مدوب هدرک دولناد هزات هک

ی همه و مداد یفرخزم داهنشیپ هچ مدیمهف هزات ، مینیبب
! دش هتفرگ هرخس هب اضف یزاس یداع یارب میاه تالش

یم ار منخان مراد مدیمهفن هک مدوب ریگرد مدوخ اب ردقنا
! موج

مدوخ هب ، دیشک و تفرگ ار متسد چم شرایک یتقو
. مدمآ

: درک یم مهاگن تیدج اب
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؟ یبذعم _

و تشاد دوجو نامنیب یعناوم هکنیا زا طقف ! هن ؟ بذعم
! مدوب یبصع ، منک دودحم ار وا و مدوخ مدوب روبجم

! هن _

! دش جراخ ملر تنک زا راگنا ... هظحل هی ! ماوخ یم ترذعم _

: مداد ناکت نیفرط هب ار مرس

! متسین تحاران وت زا نم ! تسین یا هلئسم _

؟ یچ سپ _

: متفگ ثکم اب ...و دز ود ود شتروص رد میاه کمدرم

! تسه نومنیب اه توافت نیا هکنیا زا _

. تفگن یزیچ و تفرگ ار متسد

: متفرگ یسفن

میاق لها نم ! مراد تتسود ردقچ ینک روصت ینوت یمن _
رد رورغ عضوم زا و یرادمتسایس قفاوم . متسین شندرک
وت و ! مگیم ور نیا مراد تتسود یتقو ! متسین مندموا
ره وت داوخ یم ملد نیمه رطاخب . مدیم شنوشن ملمع
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هگیدمه شمارآ ی هیام داوخیم ملد . منک تکمک یطیارش
سکعرب هیضق اه توافت نیمه رطاخب هگا ... یلو ... میشاب

هک ینیا زا ماوخ یمن نم ؟ میشب تیذا هگا ؟ یچ هشاب
یضعب زا قشع رطاخب ماوخ یمن . مریگب هلصاف متسه

. مرذگب ندنمشزرا مارب هک ییاهزیچ
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! مناسرب ار مروظنم مناوتب شاک

تسه هک یروجنومه ور مدآ دیاب قشع مرظنب نوچ _
هک هییاهزیچ ی همه ، متاداقتعا ، مق ال خا ، ملوصا . داوخب

! ما هفصن ... راگنا اه نیا نودب . هداد لیکشت ور هیناه نیا
! متسین نم هگید راگنا

هب و مدیشک باال ار منامشچ لا صیتسا و یمگردرس اب
: مدرک هاگن فقس

! مگب یروجچ منود یمن ... یاو _

: داد ناکت رس
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. ور تروظنم مدیمهف . منود یم _

: دش هریخ نامنامتسد لا صتا هب رکفتم و

؟ هیچ لآ هدیا ی هطبار زا نم فیرعت ینود یم _

! دندش زیت ، شفیرعت ندینش رظتنم میاه شوگ

اموزل هک یمدآ ات ود ینعی نم یارب لآ هدیا ی هطبار _
یاه توافت ، نراد تسود ور هگیدمه ، نتسین لآ هدیا

و اه الف تخا و اه توافت نیا هب و نتفریذپ ور یکی نوا
. نراذیم مارتحا یرگید رظن

: داد رارق متسد یور مه ار شرگید تسد

هک ییاج ات هتبلا ! هلکشم و داریا نتشاد توافت نکن رکف _
یمن یمدآ ات ود چیه . هیعیبط ال ماک ، هشن بیسآ ثعاب
همه . نراد رظن قافتا لئاسم همه رس ننک اعدا ننوت

یم هراد راک یاج هی هشاب یروجنیا مرگا ! نا هیبش هروج
! هگنل

: مدرک همزمز

؟ یچ هنزب بیسآ نوما هطبار هب ام یاه توافت هگا _
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: درک توف ار شمدزاب

منوت یمن و ماوخ یمن ! ملح هار لا بند مه نیمه هساو _
ردقنا زیچ چیه زا میگدنز وت تقوچیه ! مدب تتسد زا

... سپ ، هجاودزا لح هار نیا رگا ! مدوبن نئمطم

: درک للعت

! مید یم شماجنا _

: مداد باوج هتسهآ ...و مدز کلپ توهبم

هاگن لکشم لح یارب هار هی مشچ هب طقف جاودزا هب _
! هشاب یزیچ نیچمه جاودزا منکن رکف ؟ ینک یم

شمسا یتقو و ! هکانسرت مرظنب ! تسین نیمه طقف ! هن _
ضوع زیچ همه راگنا هزادنا یم هیاس جوز هی رس یور
مروصت نیا مه دیاش منود یمن ! هشیم تخس ! هشیم

نیا هب رگا یلو مرادن جاودزا زا یتسرد تینهذ ! ههابتشا
نیا هب رگا ، هنک یم یگشیمه ور وت روضح هک هینعم

دبا هساو ور صلا خ و کاپ ساسحا همه نیا هک هینعم
، منک تتیامح ، مشاب تهاگ هیکت منوت یم ینعی رگا ، مراد

منوت یم ، مدب قشع تهب یدیم قشع مهب هک یردقنومه
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و مرایب هانپ وت هب زورما لثم ایند دب و بوخ ی همه زا
مورآ و یرایب هانپ مهب ینوت یم رگا ، سکعلا ب و مشب مورآ

... یشب

: میاه بل یور دیزغل شهاگن

لا یخ اب و هغدغد یب ، همهاو یب منوت یم ینعی رگا _
! تمسوبب متساوخ ردقچره تحار

و متسب کلپ هک دروا منامشچ تمس ار شا هراشا تشگنا
: درک سمل ار منازرل کلپ وا

یریوصت نیلوا حبص زور ره تا یتنعل یاه مشچ نیا _و
سپ ... اه نیا ی همه ینعی جاودزا رگا ! منیب یم هک هشاب

! شماوخ یم
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یتفگش زا رپ هکنآ زج مهدب ناشن یشنکاو متسناوت یمن
. منک شهاگن
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اما دوب هدرک لمع قفوم متاساسحا نتخیگنارب رد ال ماک
. دش یمن مقطنم زو زو یادص عنام

هب شواچ نداد تسد زا ...و هداد تسد زا ور شردپ "
! تسه مه هداوناخ هچمین نوا نداد تسد زا یانعم

سح و یناور یاه راشف یور زا شداهنشیپ دیاش
هنک حرطم ور یزیچ نیچمه االن دیاب ارچ هنرگو ! هییاهنت

؟"

فطاوع و راکفا نایم لصاتسم . دش هتسب و زاب مناهد
. مدوب هدنام مضیقن و دض

: تفرگ ار ما هناچ

؟ هیچ _

: دز ود ود منامشچ

! مدش جیگ _

. مدنوسر حضاو ور ممایپ ؟ یچ زا _

هنکن ... هکنیا زا ؟ ینئمطم تداهنشیپ هب ردقچ ... هکنیا زا _
؟ یدش یتاساسحا ... طقف
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: دیدنخ قمر یب

ریثات تحت هک ما یمدآ نم ینک یم رکف ! بجع _
؟ مدب یمهم داهنشیپ نیچمه تاناجیه

یم رتشیب ، مدش یم قیمع عوضوم نیا رد رتشیب هچره
! مدیسرت

جاودزا هب تبسن ترظن نانچمه و میدرک جاودزا رگا _
رادرب یخوش نیا ؟ یدش نومیشپ رگا ؟ دشن ضوع

! تسین

متمس هب خر مامت لبم یور شتسار یاپ ندرک عمج اب
. تفرگ ار میاهوزاب و دیخرچ

هدنومن رتشیب لا س کی هک هک مغلا ب درم هی نم ... هیناه _
یلک هشابن یچره . هشب مومت مما یگدنز موس ی ههد

. متفرگ دای اهزیچ یلیخ . مراد نیریش و خلت یاه هبرجت
و رکف نودب هک متسین یساسحا و کیتنامر ما یردقنوا

! منک جاودزا تساوخرد تزا همانرب

؟ تیعقوم نیا وت االن؟ ارچ سپ ... هخآ _

: داتفا نییاپ یمک شناتسد
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؟ مدرک یطاق شواچ گرم تباب ینک یم رکف ؟ هیچ _

! دش دب ملا ح شنامشچ شنزرس زا

... نم ادخب هن _

یلا خ یاهاج هک میگدنز وت یایب هرارق تلا یخ هب ای _
؟ دایب مشچ هب رتمک نارگید

روطچ متسناد یمن ! دوب هدناوخ ار شهت ات ! نم یادخ
! منک هئربت ار مدوخ دیاب

: متفرگ متسد ود نایم ار شتسد

! مشب نارگن هدب قح مهب _

تدم . هشاب هدز مرس هب هبش کی هک تسین یزیچ نیا _
تسرد مراد هتقو یلیخ . منک یم رکف شهب مراد تساه

لا ح رطاخب ، متفگ االن رگا . مجنس یم ور شاه طلغ و
نیا وت متشادن دصق هنرگو ! داتفا هک دوب یقافتا و وت

. منک تبحص شدروم رد طیارش

شگنر هریت نهاریپ هب هریخ ...و مدرشف مبل یور نادند
: متفگ
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! یرادن داقتعا جاودزا هب منئمطم مزونه یلو _

! مراد وت هب یلو ، مشاب هتشادن داقتعا جاودزا هب دیاش _

**

؟ یدرک یراگتساوخ شزا یگیم یراد : باهش

! هرآ هک مدز کلپ

! هشیمن مرواب ؟! یراگتساوخ ؟ وت _

: مدناکت الس یگ لخاد ار راگیس رتسکاخ

! هشیمن مرواب ممدوخ _

: دش مخ مفرط هب قایتشا اب

؟ داد باوج یچ نوا _

... یلو هنک قوذ مدرک یم رکف _

: مداد ناکت رس هدنخ اب

تحت تاساسحا دیاش ! هشوهاب و یقطنم یلیخ _
! نریگب مه میمصت شارب هراذیمن یلو ندب رارق شریثات

؟ هگم روطچ _
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رکف ! هییاهنت سرت و شواچ گرم بقاوع زا درک رکف _
! منک مورآ ور مدوخ یلکش نیا ماوخ یم طقف درک

؟ درک یم رکف هابتشا ؟ بخ _

: مدیبوک یلدنص یتشپ هب ار مرمک

یم رکف هیضق نیا هب شواچ گرم لبق زا نم _
شا یلمع ماوخب دیجنگ یمن ما هلیخم وت یلو ... مدرک
راک یاج مه نوما یتسود یتح نم دید زا نوچ منک
ی هطبار وت اه تدم نم اب تسنوت یمن نوا ! تشاد
اج هی هرخ باال ! یعرش هن و هیمسر هن هک هشاب یلماک
رتریگرد ور منهذ تشذگ یم رتشیب یچ ره . دشیم مومت
ماوه هک یروج ... شواچ نتفر دعب اصوصخم . درک یم

نیع یتقو ! هشابن هک هشیمن ال صا مدرک سح ... تشاد ور
شلا یخیب منوت یم یروجچ ... هخرچ یم مرود هناورپ
یتقو ! تس هدیمهف ردقنا ، هروعشاب ردقنا یتقو ؟ مشب
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ی هزادنا هک دایمن میگدنز وت سکچیه هگید منود یم
سکچیه هب منئمطم یتقو . هشاب هتشاد متسود نوا

! مدب جاودزا یتنعل داهنشیپ منوت یمن نوا زج یا هگید
هلا س تسیب ی هچب رتخد هی زا نم ! ایادخ هوا

! مدرک یراگتساوخ

: درک همزمز یتاذ دب اب و تفرگ تسد ار مفرح

هلا س ُهن - تشه و تسیب هاگشناد داتسا مناخ هی ! چن چن _
یکبقع ! ینک یراگتساوخ هچبرتخد هی زا هک یدنورپ ور

!bro یریم

! وش هفخ _

تواکذ و لقع ظاحل هب نم رظن زا ! یخوش یب یلو _
رتخد نیا ! نکن هاگن شا نس هب ! هرت باال مه لزغ زا یتح

! هیگدنز نز هروج همه

هطبار هی ندرک یگشیمه کسیر ارچ ینک یم رکف سپ _
هک مرادن یکش چیه ! دیزرا یم نوچ ؟ مدیرخ نوج هب ور

! هراد ور ششزرا هیناه

**
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. ماهنت تسد ! هغولش مرس ؟ هفاک یایب تسین رارق وت _

! دوب راکبلط و هنابام سیئر شنحل

نم هن دوب هدما مندید یارب وا هن هک دشیم یزور هس ود
مط تال شمنیبب رگا مدرک یم رکف ! مدوب هتفر شغارس

. دوش یم رتدیدش منهذ

. مایم مشیم هدامآ ...االن ارچ ارچ _

! ودب _

! درک عطق و

ار رگیدمه تساوخن مه شدوخ بخ ؟ دوب تحاران ارچ
! مینیبب

: مدش رضاح مدمک رس

. نک راتفر مورآ و طلسم ! یراین رد یزاب گنشم _

منک یمن تیذا سابل باختنا یارب ار مدوخ زگره هک ینم
مدرگ یم اه گنر یگنهامه لا بند هب ساوسو اب حاال ارچ
هشیمه زا رت گنر رپ یمک مشیارآ دهاوخ یم ملد ارچ ؟

؟ دشاب
DONYAIE

M
AM

NOE



. مدرک هاگن یتیاضران اب مطسو قرف هب

! هرتهب جک _

: مدرک توف ار مسفن

! رارق رس مریم مراد راگنا _

شرایک هکنآ زا شیپ مداد یم جرخ هب هلجع یمک دیاب
. دریگب سامت هرابود

ار تسا هتسب یولبات هک مدید و مدیسر هفاک هب یتقو
غولش شرس روطنیا سپ . مدش بجعتم هتخادنا رد یور

؟ دوب

. مدش دراو و مداد له ار رد

ود زیم یور اه فرظ یقاب رانک ار ییاذغ فرظ تشاد
. تشاذگ یم هرفن

: داد باال ییوربَا و دناخرچ رس

! وناب دیدروآ ور نوتفیرشت ! بجع هچ _

272_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



: متفگ جک ندرگ اب و مدیشک یهآ

؟ مدنوسر ور مدوخ یا هلجع هچ اب ینودیم _

ادیپ تا هلک و رس هک متفگ یمن ما یروجنیا هگید _
! دشیمن

مک یزیچ زیگنارب اهتشا گنراگنر زیم . متفر رتولج یمک
! تشادن

زا یکی نیا دیاش اما ؛ دوبن لگ و عمش زا یربخ هک دنچره
شا یگدنز خیرات رد وا هک تسییاه یزیم نیرت هناقشاع

! هدیچ

. تسشن مبل یور دنخبل

؟ بقع مشکب تارب ور یلدنص یرظتنم _

بقع ار یلدنص مدوخ و مدرک شهاگن یمشچ هشوگ
: مداد

اهراک نیا وت هب منود یم ! مرادن یهاو تاراظتنا هن _
! دایمن
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: دز ما هناچ ریز یا هبرض

! زور دنچ نیا وت یدش نوبز لبلب _

؟ نم ؟ یک _

مظن ، نشخ یتکرح اب و درب ملا ش ریز ار شتسد ناهگان
مرس یور تسد تریح اب ! تخیر مهب ار منینزان یاهوم

: مدیلا ن و متشاذگ

ردقنا مقرف طخ متشاذگ تقو ردقچ ینود یم ! یاو _
؟ هشب بترم و فاص

: درک هدافتساوس

ناتیچ لوغشم مناخ ! یدیسر رید نیمه هساو سپ ؟ هع _
؟ اه یرتشم ؟ یک هساو ! هدوب ناتیپ

! یتنعل . مدرشف مه رب کلپ

! اه یرتشم هساو ! هرآ _

: ما هنوگ یور رابنیا و رگید یا هبرض

! راذن نم رس هب رس _

رپ شزا ار اه ماج و تشگزاب یندیشون ات ود اب و تفر و
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: درک

! دییامرفب _

: متفرگ تسد ار لا گنچ و قشاق

! هنک عورش مودک اب هنود یمن مدآ ! اه یدرک کاخ و درگ _

! دایمرب نومتسد زا هک هیراک هگید _

: مدرک ادج ار ایناز ال زا هکت کی

یرایم یزپشآ وت ور نم سفنب دامتعا وت اعقاو یلو _
! نییاپ

همه رهوش هچ نیبب یلو ! هیسفن هتسکش نیا هگید هن _
! دایب تریگ هرارق یمومت یچ

! دروخ ناکت ملد رد یزیچ

: مدرواین باال باقشب یور زا رس

! اه یتفرگن باوج نم زا زونه یلو _

! هدنگ تبثم هی ! مریگ یم بشما _

تمه رمک ایوگ . دندش هدیشک شتمس هب میاه کمدرم
DONYAIE

M
AM

NOE



! دوب هتسب

نتفریم اهرسپ دوب مسر ال بق ؟ هیراگتساوخ هی نیا _
! رتخد هنوخ

هب ال وصا منم و تسین نم ی هنوخ ماجنیا دنچره _
و مورآ یاج هی مملد اتقیقح ! متسین هتسباو اه تنس

! نوریب تمدربن نیمه رطاخب تساوخ یم تولخ و جند
مدآ نم . مدرکن گنهامه تاهاب رگا دیشخبب یلو

هگید و دز منهذ هب ییوهی شا هدیا . متسین یهاوخدوخ
! مدرکن ربص

: مدناخرچ زیم یور ار مهاگن

! یتوافتم یراگتساوخ هچ سپ _

هبرجت ! منک یم یهاوخرذع دوب ملوا هعفد هگید _
یسک مدوبن یراگتساوخ مسارم چیه رد حاال ات . متشادن

! هدب مدای دوبن ما

شا هتفهن خلت مایپ زا هک ای مدنخب شفرح هب متسنادن
! موش نیگمغ شیارب

! دنام اهاذغ فصن دیاش و دوب هدرک شاپب و زیرب یدایز
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! دموا یفاضا ردقچ _
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مرادقم هی ربب وت ور شمکی . هنیمات نومادرف یاه هدعو _
. میروخب مرب یم نم

. دوب یلا ع یلیخ هنکن درد تتسد اعقاو . هشاب _

. تنوج شون _

. میدرک عمج مه کمک اب ار زیم

کیک هارمه و تخیر ناجنف ود شمد هزات یاچ زا
. دروآ ییودرگ

: متشاذگ ممکش یور تسد

! مشیم قاچ ییولیک دنچ هی بشما _

طبر دوب ثحب دروم بشما هک یعوضوم هب ار زیچ همه
: داد یم
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! مراد تسود ملپت نز نم . هرادن بیع _

! متفر هرغ مشچ مدولآ تلا جخ ی هدنخ اب نامزمه

مک مک هک ات میدروخ اه تبحص نایم ار کیک و یاچ
یتخل زا دعب و تفرگ دوخ هب یرت یدج تلا ح وا تروص

: تفگ للعت

؟ یدرک تقد ترس تشپ زیم هب _

؟! دوب ربخچ مرس تشپ زیم

یتام یکشم گرزب سکاب هجوتم و مدیخرچ یواکجنک اب
. تشاد زمرق راون شرود ات رود هک مدش

؟ هیچ نیا _

: درب شبل تمس ار یاچ

. رادرب ور شرد _

کانسرت یاه یخوش نیا زا دنکن . مدرک شهاگن کوکشم
؟ دشاب

! متشادن ندیسرپ لا وس دصق

رهاظ . متفر سکاب تمس هب ، دوب هتساوخ هک روطنامه
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. تشاد یکیش و سکول

بل هدارا یب ...و مدرک دنلب ار شرد و متفرگ نادند هب بل
: مدز

! واو _

یاج شرد هک ار یخرس یاه زر دادعت متسناوت یمن یتح
ی هبرض و ! دوب ابیز تیاهن یب ! منزب نیمخت دوب هتفرگ
ی هبعج لخاد هک یقارب نیگن کت ی هقلح مه شرخآ

! دیشخرد یم اه لگ نایم شا یعبرم

: تفگ زیما هنعط هک متخادنا شتمس یهاگن هدز تهب

؟ دایمن مهب مراک نیا ؟ هیچ _

: دوب شمان ، دمآ منابز رب هک یزیچ اهنت و مدز کلپ رابدنچ

! شرایک _

: دش مکیدزن و تساخرب . تفرگ یسفن

ات مرادن یا هداوناخ ... ینایرج رد هک روطنومه هنافساتم _
! ننک یراگتساوخ تزا مارب

: مدز بل ...و مدرک شیاشامت ییاه هیناث
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میراگتساوخ نوشزا ات مرادن یا هداوناخ منم هنافساتم _
! ینک

! تفرگ لکش یدولآ مغ توکس

: درک همزمز وا دعب یمک و

نموه و باهش یفاصنا یب اب دنچره ! دش ید ژ ارت هچ _
! میتفرگ هدیدان ور

: داد یرتشیب تردق شیادص هب و دیشک یقیمع سفن و

مه هداوناخ دعب هب نیا زا مینوت یم ... لا ح ره هب _
زونه یتقو و یدوز نیا هب متساوخ یمن ... هتبلا . میشاب

منک شحرطم هتشذگن مردپ گرم زا مهام ود
هگید منک یم سح ... داتفا بش نوا هک یقافتا ... اما

! هشیم جراخ متسد زا هراد ملر تنک

: داد همادا وا و متخادنا ورف ار مهاگن مرش اب

هی ات هنوم یم تشیپ هقلح ، هشاب تبثم تباوج رگا _
دقع ... شدعب و هرذگب شواچ توف زا یهام تفه شش

! مینک یم

؟ یچ هشاب یفنم هگا _و
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! مدرکن رکف ششخب نیا هب مامت سفنب دامتعا اب _
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: تفگ دنخبل اب وا و دش ین ال وط مه اب نامنامشچ طابترا

هاگن یروجنیا ! منک یراگتساوخ متسین دلب منود یم _
! نکن

یم لد هب مه رتشیب ، هشاب یلد هک یزیچره ! اقافتا هن _
نیا زا تساوخ یم یروجچ هگید ... مه شدعب ! هنیش

، لگشوخ سکاب نیا ، یگزمشوخ نوا هب ماش ؟ هشاب رتهب
! یدروآ هک مه ییاچ هزات ! هقلح نوا

. میدیدنخ رخا ی هکت نیا هب ود ره

: تفرگ شناتسد نایم ار مناتسد

هک ! ور ما هداوناخ ، ور مدوخ . یسانش یم ور نم لماک _
ما یزیچ نوا همه نم . هدنومن شزا یزیچ ابیرقت هتبلا
تارب هک تسین یچیه . یدینش مزا و یدید االن ات هک
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یماخ ساسحا منوا . دروم هی زج ... هشاب هدنوم هتفگان
منوا متشاد ما همعرتخد یلنام هب ما ینووج لیاوا هک
میگدنز یلیخ ینود یم ! تشادن یتبقاع ... هناتخبشوخ

تالش زا تسد ... بخ یلو ! هخلت ما هتشذگ . دوبن تحار
نم . تدوخ لثم تسرد ! متشادنرب ندیگنج و ندرک

زا رت لبق ! رت لبق یلیخ زا . مدرک یم تنیسحت هشیمه
تتیصخش و هضرع ، تراکتشپ زا . نارهت یایب هکنوا

. متخانش یم وت هیبش ور یرتخد رتمک . دموا یم مشوخ
و مکحم و یوق ردقنا یرتخد ! متخانش یمن ال صا ای
تقو ره زا رتشیب ، نارهت میدموا یتقو ! هتخاسدوخ

همه نیا روطچ هکنیا زا . یدرک بلج ور مهجوت یا هگید
! مدرک یم بجعت هدش عمج مدآ هی یوت تبثم یگ ژ یو
نیا ! ابیز تریس مه و یتشاد ابیز تروص مه وت هک نیا
راک نیمه و دوب شی آال یب و کاپ ردقنا تتاساسحا هک
روبص یگدنز نییاپ باال لباقم ردقنا هکنیا . داد متسد

یدز یم رانک ور تت ال کشم یکی یکی گنشق ردقنا . یدوب
محبص ات ماوخب ... هوا . یدیشک یم باال ور تدوخ و

! دایم مک تقو مرامشب

یم تشاد مبلق ؟ هدرک سح ار شبلق صقر یسک حاال ات
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! دیصقر

: تفگ همادا رد و دیشک یقیمع سفن

درمان اما مراد دایز داریا و بیع اه مدآ ی همه لثم نم _
رادگ یب . منک یمن یراک رکف نودب . متسین تفرعم یب و
ور ملقع هن ما یمهم میمصت نیچمه وت . منز یمن بآ هب
مه شاب نئمطم سپ ! ور مساسحا هن مریگ یم هدیدان
اب مه منک یم جاودزا تساوخرد تزا ملقع اب مراد
تتیامح هروج همه یشاب نئمطم ینوت یم ! مساسحا

مکمک و متسه تتشپ تتفرشیپ مدق ره هساو . منک یم
یلا م تیدودحم چیه نودب مه ور نیا ...و یراد ور

! یچیه ! تسین

اجنیا هب مسرب ات دیچیپ و دیچیپ ما یگدنز ریسم روطچ
؟ دنک یراگتساوخ نم زا شرایک هک یا هطقن هب ؟

تحت مرادن دصق . مدرک یم یخوش ماش رس ... نمض رد _
تصرف . ماوخب باوج تزا یدوز نیا هب و مراذب تراشف

دیاش و ! تساوخ تلد هک ردقچره . ینک رکف شهب یراد
! هنک کمک تهب یریگ هجیتن وت نم یاه تبحص DONYAIEنیا
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. دش یمن ریس ابیز ی هقلح یاشامت زا منامشچ

هقلح تشگنا یور ، شرایک هب دهعت ناشن هب هکنآ روصت
! درک یم تذل رد قرغ ار مدوجو مامت دشاب ما

! نموه _

؟ هلب _

! هداتفا یبیجع قافتا هی _

؟ هدش یچ _

... شرایک _

؟ بخ _

! درک یراگتساوخ مزا _

ینیب شیپ ار شلمعلا سکع متسناوت یمن ! دش توکس
ره رد ... اما تشادن یلکشم شرایک اب هک تسرد . منک

! دوب بایماک شدوخ لوق هب تروص
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: دیسرپ وا بجعت لا مک رد و

؟ هبیجع ارچ _

: متفگ نانک نم و نم و مدیشک باال ار میاهوربَا

یزور هی مدرک یمن رکف تقوچیه . منود یمن ... بخ _
! مشاب هتشاد شاهاب یکرتشم ی هدنیآ ماوخب

! هدب هلب شهب وت لثم یکی هشاب مه شادخ زا دیاب _
! همک شرب و رود وت هیبش یبیجن و هداس و فاص رتخد
زا هتساوخن هک هگنرز یلیخ ! تسین ال صا مه دیاش ای

! هدب تتسد

ار ما هداوناخ زا یوضع زونه هک تسا بوخ . مدز دنخبل
ریسا یتنعل یاه هلیم تشپ دنچره هک یوضع ! مراد

اه یلیخ یگدنز شا کلهم یاه هابتشا هک دنچره ! تسا
دیوگب هک تسه زونه ... اما هداد رارق عاعشلا تحت ار

شرایک یادخ زا دیاب دیوگب هک . مریگن مک تسد ار مدوخ
! دشاب مه

: مدرک راکش ممشچ ی هشوگ نامه ار کشا تشگنارس اب

؟ هیچ ترظن ؟ بخ _

DONYAIE
M

AM
NOE



جاودزا شاهاب تسین رارق منم ! شمسانش یمن هک نم _
! همهم هک هتدوخ رظن نیا . منک

! تسین مهم مدوخ زا رتمک ماوت رظن ! یمردارب _

! تساوس شلیماف و کف زا شباسح منود یم ور نیا _
الق خا هک مدشن کیدزن شهب یردقنوا تقوچیه یلو
رهاظ رد هک یزیچ نوا . مسانشب ور شا یصوصخ یاه

. دوبن یدب رسپ ، دیمهف دشیم شزا لقادح

ار مراولش ی هبل هک روطنامه و مدیشک ناهد لخاد ار مبل
: مدرک همزمز مدوب هتفرگ یزاب هب

هلا س کی کیدزن نم ... بخ . تسین یدب رسپ مه اعقاو _
مه یهام دنچ . مطابترا رد شاهاب زور ره ابیرقت هک

. شمتخانش رتهب و رتشیب . میدش رت کیدزن هک تسه

؟ هراد تتسود _

. هراد _

! یراد شتسود هک ماوت _

! دوبن یشسرپ یکی نیا
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. هیناه مدوبن شوهاب و لقاع وت ی هزادنا تقوچیه نم _
اعقاو رگا . یریگ یم ور میمصت نیرتهب تدوخ منئمطم

رد هک هیزیچ نومه اعقاو رگا ، تسین شا هداوناخ هیبش
! نک لوبق ... سپ ، هراد تتسود رگا ، داد یم نوشن رهاظ
ور تا هیکت هشتقو دیاش . یدیشک یتخس یچره هسب

! ینک تحارتسا و هراد ور تتقایل هک یکی هب یدب

هب . متخود هرجنپ هب و مدیشک باال ار مکانمن نامشچ
. یناراب یاهربَا و هریت نامسآ

. هدش گنت تارب ملد . منز یم ترس مایم هتفه نیا _

... طقف ! مترظتنم _

؟ منوج _

. هدب ور شرایک ی هرامش _

؟ یگب شهب یچ یاوخ یم _

. تس هناردارب فرح کالم ود . شابن نارگن _

. دش عطق سامت و مدناوخ شیارب ار دادعا

لوه ، دندمآ ربخ یب ناراب مه دعب و لا هن ادتبا هک بش
DONYAIE

M
AM

NOE



. مداد له تخت ریز ار هقلح و لگ سکاب یکلوه

یسک دوش یعطق زیچ همه هکنآ زا لبق ات متساوخ یمن
. منک رادربخ ار
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: تفگ نانک رغرغ و دنک شرس زا هعنقم ناراب

! هاگشناد حور وت ، روکنک کالس حور وت ، روکنک حور وت _

: دز یا هفخ غیج و

دوب رارق . مشاب بدوم مدرک تالش ، اه هچب دیشخبب _
! مگب یرتدب یلیخ یاهزیچ

ار شناتسد ، دوب هدیشک زارد لبم یور هک روطنامه لا هن
: تفگ و تشاذگ شرس ریز

یم هام ریت ات ؟ یدروآ مک یروطنیا وت و مینابآ زونه _
؟ ینک راکیچ یاوخ

: تسب کلپ و تفرگ شدوخ هب هیرگ تلا ح
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طقف ینعی ! مدنوم شوت ، مدرک یطلغ هی ! منود یمن _
! مداد منامام هب هک هیلوق رطاخب

: مدز شیاپ هب یا هبرض

؟ یچ تدوخ ی هدنیآ سپ ؟ تنامام طقف _

! هدنیآ ات وک _حاال

: درک همزمز دنخبل اب لا هن

! قمحا _

: تفگ و درک ازتیپ نامهم ار ام ماش شدوخ رارصا اب لا هن

! همدوخ دروم رد . نوتارب مراد ربخ هی _

: میدیسرپ نامزمه و میدش هجوتم دوز یلیخ ناراب و نم

؟ یریم یراد _

: دز کلپ

هدایپ نوطیش رخ زا مردام ردپ هرخ باال . دعب هام . هرآ _
! ندش

مامت نیا متسناد یم هک اریز مدش لا حشوخ شیارب
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یم شیاهایور هب ار وا و تساوخ یم هک دوب یزیچ
! دناسر

! هکرابم ! مزیزع _

: دش نازیوآ ناراب

! هک هشیم گنت نوملد یلو _

ور مه زور ره هشیم االن ژی ولونوکت اب هگید : لا هن
. دید یریوصت

: متفرگ ار شتسد

اعقاو ... یلو هشیم گنت نوملد ناراب لوق هب هک دنچره _
و یسرب تفادها همه هب مراودیما . مدش لا حشوخ

تال شارب ردقچ مینود یم ام هنودن یکره . یشاب قفوم
! یدرک ش

. دز نامیور هب دنخبل ، بوخ لا ح اب

یارب ینامهم کی ، شنتفر زا لبق تساوخ یم
شیپ شیپ مه ار ام و دریگب شناتسود زا یظفاحادخ

. درک توعد
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زا تشادن کالس ادرف هک ناراب و تفر وا بش رخآ
. تفرگ هزاجا نم شیپ ندنام یارب شردام

؟ تدمک زا مرادرب سابل مرب _

. مزیزع رادرب _

دنلب غیج یادص ناهگان هک مدوب ندرک مد یاچ لوغشم
! مدنارپ اج زا ناراب

. مدیود قاتا تمس تشحو اب

؟ دش یچ ؟ ناراب _

! شلباقم مه لگ سکاب ...و دوب هتسشن قاتا طسو

و هدنابسچ شناهد هب ار شناتسد هناروابان نانچ و
! هدید ییاضف مدا راگنا هک درک یم شیاشامت

: مدیشک یهآ و متفر او

؟ یدرک ادیپ اجک زا ور نیا _

! دوب هدرک ضغب راگنا

تفر داتفا متسد زا ... اجنیا شمراذب مدموا ... مرتشگنا _
... هیناه یاو ! تخت ریز
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: تفرگ ار میاه هناش و متمس دروآ موجه

! وگب وگب ! تهب هداد شرایک هک وگب ادخ ور وت _

: مدیزگ بل

! مناخ لوضف _

! درک یم هیرگ یتسار یتسار تشاد

؟ هرا هشرایک راک _

. درک ملغب تردق مامت اب وا و مداد ناکت رس راچان هب

؟ ینک یم هیرگ ارچ _حاال

! یلیخ یلیخ ! ملا حشوخ یلیخ _

هناکدوک ضغب زا هکیلا ح رد و مدرک شزاون ار شیاهوم
: متفگ مدوب هداتفا هدنخ هب وا ی

! ینک یم ما هفخ یراد یلو ... هشاب بخ _

: درک کاپ ار شیاه کلپ ریز و دیشک بقع

ینعی نیا ینود یم ؟ یچ ینعی نیا ینود یم ال صا _
؟ هتفر شیپ هلحرم نیا ات هک هراد تتسود ردقچ شرایک
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! دش ور و ریز ملد
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و تفاب ایور و دنام رادیب نم یاپ مه حبص دوخ ات ناراب
مه ارم و دید یم شت ال یخت رد هک درک ار ییاه هچب قوذ
میهس ، دندوبن انشآ ان هک ینیریش تاروصت نیا ی همه رد

! درک

رپ ، مدوب هدیباوخ تعاس ود زا رتمک هکیدوجو اب دعب زور
رپ ردقنآ هظحل نیرخا ات و مدش رضاح مراکرس طاشن زا
مه هداتفا بقع تاشرافس هب یتح هک مدوب ژی رنا زا

راک زا دعب هک داد مایپ مه شرایک یتقو . مدرک یگدیسر
هب میروخب یزیچ و مینزب یخرچ نوریب ات دیآ یم ملا بند

. دز نماد متبثم لا ح

. مداد گنر متروص هب یمک دسرب وا ات

ندز رپ هب عورش ما هنیس لخاد یزیچ راگنا دیسر یتقو
! درک
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: متسشن نیشام لخاد و مدیشک یقیمع سفن

_سالم!

! یشابن هتسخ ! مناخ سالم کیلع _

: مدز دنخبل

. روطنیمه ماوت . منونمم _

ینایم و هراشا ی هدش مخ تشگنا ود نایم ار ما هنوگ
: دیشک شا

! هتخادنا یلگ هچ ! وشاپل _

: متشاذگ متروص فرط ود ار مناتسد فک هدز تلا جخ

! یرایب مور هب دیاب مه امتح _حاال

ردقنا مرطاخب هک هدوبن میگدنز وت یسک تقوچیه _
ور وت هیبش یکی یدرم ره ! دایم مشوخ ! هشب هدز ناجیه

! هریگیم هزیگنا هشاب هتشاد

! مدوب ش هزیگنا نم

میقتسم نتفگ راب رازه زا هک دزیم ییاه فرح یهاگ
! دیبسچ یم رتشیب مراد تتسود
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؟ میرب اجک حاال ؟ بخ _

: مدنابسچ ممکش هب ار مناتسد

راهان دشن تصرف یتح دوب غولش مرس زورما ! همنشگ _
! مروخب

؟ یدرک سوه یچ ... موه _

! رگیج _

: دناخرچ یمرن هب ار نامرف ، راد ینعم یدنخبل اب

! روطنیمه منم اقافتا _

! ناطیش . درک مراثن یکمشچ و

زاب یاضف هک درک باختنا ار یکیش و زیمت و رت یکرگج
. میداد حیجرت نتسشن یارب ار اجنآ ام و تشاد مه

رت مرگ لبق یاهزور هب تبسن یمک مه اوه هک اصوصخم
. دوب

یوت هک ار یلا وس ، تشگزاب و داد شرافس هک شرایک
رظتنم نیا زا رتشیب متسناوت یمن و دوب هدرک ریگ میولگ

: مدیسرپ ، منامب شرایک دوخ ندمآ فرح هب
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؟ تفرگ سامت تاهاب نموه _

هب یتحار تس ژ و داد یلدنص یتشپ هب ار شا هیکت
: تفرگ شدوخ

. هرآ _

: مدش لیامتم شفرط هب یواکجنک اب

؟ بخ _

! دوب هنودرم یاه فرح ! بخ هک بخ _

: مدز رغ

. تفگ یم یچ وگب بخ هع _

: داد باوج رت یدج یمک

یردارب ره هک یلئاسم ! هنودرم یاه فرح ! هک متفگ _
! هشاب نارگن شدروم رد هنکمم

: مدرشف متشم نایم ار یذغاک لا متسد

؟ دوب منارگن ینعی _

؟ یدش یلکش نیا هک هبیجع شاجک ! هرا _
DONYAIE

M
AM

NOE



؟ هراد متسود نموه ینک یم رکف _

: درک مهاگن قیمع

! یدرک یم روصت هک یزیچ زا رتشیب _

یاهوم ، قوذ زا و دروخ لوو متسوپ ریز یزیچ کی راگنا
! دش تسار منت

شارب ال صا مدرک یم رکف ! داد یمن زورب ... تقوچیه _
. متسین مهم

278_ تراپ #

: مدرک ناهنپ هدنخ تشپ ار مضغب و

! مدش لا حشوخ _

. داد راشف هنارگتیامح و تفرگ شتسد ریز ار متسد

...و ار مناتسود ، ار نموه ، متشاد ار ادخ ! مدوبن اهنت نم
! مدوب تخبشوخ ! ار ینتشاد تسود درم نیا ! ار درم نیا
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؟ تفگ یچ _

شتیذا هگا دیدهت مه ، منک شتخبشوخ هک شهاوخ مه _
! منک

! هراد شرهاوخ یور مه یتریغ سپ ! بجع _

: متفگ ول تال رپ رتسول هب هریخ

. دوب مشخ زا رپ و هدید بیسآ ی هچبرسپ هی طقف نوا _
هن و هسرب شداد هب هتشاد یردپ هن . دوب هدش ریقحت
شود ور مه شکیچوک رهاوخ تیلوئسم هزات ! یردام

هدش روبجم ور یا هلئسم نیچمه اه لا س . هدوب شدوخ
لمحت شرب و رود ور خرهاش روضح و شدوخ وت هزیرب

شلا یخ هب . طیارش نیا وت هشیم هنووید مدآ همولعم . هنک
هنما شتیعقوم هگید و هداد رهوش ور شرهاوخ هک
نوا هتساوخ یم طقف ! هدز یتیرخ نیچمه هب تسد

! زیچ همه هب هدز دنگ رتدب و هنک یلا خ ور تینابصع همه

هیقب هک روجنومه مراودیما طقف ... مگب یچ منود یمن _
خرهاش لثم یسک هک هشاب ییایند نوا اعقاو نگیم
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! هدب سپ ور شاه تیانج صاقت

: داد رییغت ار عوضوم و دیشک یقیمع سفن و

؟ دیدرک نییعت خیرات ؟ یشب دامود هرارق یک ... بخ _

. منک یم شدقع دیع زا دعب یلو ! هن قیقد خیرات _

هار طسو یرن ؟ اه ؟ هگید ینئمطم نئمطم ... شرایک _
؟ ینک تخبدب ور مدرم رتخد یشب نومیشپ

؟ هملا س دنچ نم ترظنب باهش _

هب ینود زیچ همه و یگبرجتاب تس ژ نیچمه _حاال
رت لقاع وت منود یم ! هدرک حون رمع راگنا هتفرگ شدوخ
ال صا ... یلو یتسه مه یور ام نادناخ لک زا رت یقطنم و
هک هبیجع مارب یردق جاودزا تیعقوم وت ، وت نتفرگ رارق

... هدیمن اپ تهب نوچ هنکن . منک رواب منوت یمن

! وش هفخ ... باهش _

: دیبوک مندرگ سپ مارآ

! نک هراپ و نم ایب ... ایب ! بصعت منوج ! تریغ منوج _
! تبکن ! ایب ! هئوت لا ...م اگین و ما هچاپ
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یزیچ نم و داد مناشن یهیفس ردنا لقاع ی هفایق و
! دریگب ما هدنخ هک دوب هدنامن

: مدیلا م ار ما هتسخ نامشچ

؟ مدب یمئاد دهعت یزیچ نیچمه هساو مایم نم هخا _

! تسین دیعب سکچیه زا یچیه هک هدش تباث مهب _

اج مارب جاودزا هعفد هی مگیمن ! هدیعب نم زا نیا یلو _
زونه . مراد ور شا سرتسا مه زونه . دش هداس و داتفا

! هرت کانسرت هیناه نداد تسد زا ... اما هکانسرت مارب مه
... نوچ ... نوچ منک یم جاودزا شاهاب

: تفگ باهش و مداتفا نم و نم هب

یروجنیا یگب مشدوخ هب یاوخب ! یشقشاع نوچ ! ریَمن _
ترورغ زا دیاب ! اه نتسین لزغ لثم همه ؟ یَنک یم نوج

! نوریب یشکب

... اما متسین هیناه اب ، مشاب رورغم هک مه یسکره اب نم
! تسا تخس شنتفگ ردقچ هک متسناد یمن االن DONYAIEات
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! ینک یم جاودزا یراد متفگ نامام هب _

: مدروخ یناکت

! باهش _

؟ هراد یداریا ؟ بخ هیچ _

یزادنب ور بیس هی ! تتسد ریگن وگدنلب افطل االن زا _
هام دنچ ات وک ! نییاپ هسرب ات هروخیم خرچ رابرازه اوه

! هگید

! دش یروج هی ! متفگن یسک هب نامام زج هک منم _حاال

: درک بلج لماک ار مهجوت

؟ یروجچ _

هب هتبلا . درک بجعت تس هیناه فرط هکنیا زا شلوا _
هکنیا یلو دیمه اب تسنود یم قل نهد ینام نوا فطل

هرظتنمریغ ییاروج هی هسرب جاودزا هب داوخب نوتراک
هی دیاش ... منود یمن ... هک مه شدعب . همه یارب تس
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اهزیچ یلیخ تباب منئمطم ! مغ و یلا حشوخ نیب یزیچ
. هنومیشپ

نز . تشاد قح یهاگ دیاش ! یماگنهرید ینامیشپ هچ
رد ، ار شرهوش تنایخ ی هجیتن ندش گرزب دیاب و دوب

درک یم لمحت شنامشچ لباقم و شدوخ ی هناخ
و هانگ یب ی هچب کی . مدوب ینابرق روج کی مه نم ... اما

و مشخ فده هنافاصنا یب . ربخ یب اج همه زا
! داد یم مرارق شتینابصع

هی دموارد اوه و لا ح نوا زا هک مه شدعب هص خال هرآ _
وت دز ور وت حاال نیمه زا و نم هب درک ما یکپچ هاگن

! منوج بالی یشب هک ور یزور نوا منیب یم ! مرس

: درک همزمز ینیریش دنخبل اب و

! داموداش _

روجان ی هلصو نم یارب ظفل نیا منک یم سح ! داماد
یرتخد یزور دیجنگ یمن ما هلیخم رد زگره ! تسا

هب ، شنتشاد هگن یارب هک دوش ما یگدنز دراو دهاوخب
باوج رد هک مدوبن نم راگنا ! منک رکف جاودزا ی هنیزگ
یشاب جاودزا رکف هب یهاوخ یمن دیسرپ یتقو شواچ
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! تسا دوز اه فرح نیا یارب زونه متفگ

" منیبب ور تا یسورع ما هدنز ات متشاد تسود "

یم ضوع مرظن هاتوک تدم نیمه رد متسناد یم رگا ! خآ
! دنیبب هک ... دشاب هک مدش یم راک هب تسد رتدوز ، دوش

؟ مدش راتفرگ دح نیا هب ات یک ! دش هچ مناد یمن ال صا
رت قیمع زیچ همه راگنا شواچ گرم زا مناد یم طقف

و تسد رود ریجنز و لفق وا هب ما یگتسبلد راگنا . دش
رکف شندرک یگشیمه هب نآ زا لبق ات هکنیا هن ! دش میاپ
تذل شروصت یتح و مدوب هدرک رکف اقافتا . مشاب هدرکن
هتشاد شواچ روضح خال هب یطبر هکنیا هن . دوب شخب

و دنتشاد ما یگدنز رد یتوافتم یاه شقن ود نیا . دشاب
نآ رد یتقو ... اما دندش یمن یرگید نیزگیاج مادکچیه
و دوب یتقو ، درک یم یگدیسر مزور و لا ح هب اهزور
یتقو ، داد یم ماجنا مبل هب دنخبل ندروآ یارب یراک همه

مبقارم ات دنزب شا یگدنز و راک ی همه زا دوب رضاح
ار یرهاوج نینچ تسا رضاح یقمحا مادک بخ ... دشاب

! مدوبن قمحا هک نم ؟ دهدب تسد DONYAIEزا
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ما یناشیپ هب و مدیشک یهآ ناراب ی هرابود سامت اب
و هتفرگ سامت هک یتاعفد دادعت رامش رگید . مدیبوک

! تفر رد متسد زا ، دوب هدیسرپ هداتفا اپ شیپ یاه لا وس

ک و سرد ریگرد اه تدم دعب هکنیا زا دوب صخشم ال ماک
هدز قوذ دور یم ینامهم هب دراد ندوب روکنک الس

! تسا

؟ هلب _

: دیدنخ شغ شغ

ای مراذب زاب وماهوم . هرخآ هعفد هگید نیا دیشخبب ! یاو _
؟ مدنبب

: متفگ صرح اب

. یراد تسود تدوخ روجره ! منودیمچ نم ! ناراب _

؟ هن یراذیم یرسور هک وت _

زا مدوب هدیرخ زورید هک ار یزیموش و یا هچراپ راولش
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. مدیشک نوریب دمک

. هرآ _

. نک مربخ نوتندیسر لبق مک هی بخ یلیخ _

. مزیزع هشاب _

و شرایک و نم . دوب لا هن یظفاحادخ ینامهم بشما
یلیخ شرایک دیسر یم رظنب دنچره . درک توعد ار ناراب

دیآ یمن ششوخ هبیرغ ینامهم نیا رد تکرش زا
نم رس ناشلیماف یاهرسپ هک یی بال تباب اصوصخم

ال عا ار شدوخ یهارمه تفلا خم نودب ... بخ اما دندروآ
. درک م

. مدوب هدامآ ال ماک دیسر شرایک یتقو

. دش رید ناراب لا بند میرب ودب _

! هراپ شیتآ نیا هرابود هنکن نوملطعم ؟ هگید تس هدامآ _

! تس هدامآ یدج یدج هن _

: تخادنا متمس هب هنوگ ساوسو یهاگن

اه نیا لیماف و کف هب . نومب مدوخ رانک بشما _
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! تسین یدامتعا

: مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن

! دوب مساوح ممدوخ _

: دیشک متسد تشپ هنوگ شزاون یتسد

. هبوخ _

دعب هک تشاد یمارآ و یگداوناخ یاضف ، ینامهم یاضف
و روش ناناوج روضح ی هطساو هب نشج ی همین زا

. تفرگ یرتشیب ناجیه

یارب ناراب ، میدیزگ ینکس جند یا هشوگ هک ام الف خرب
و تفرگ یم مرگ دیدج یاه مدآ اب و دیخرچ یم شدوخ

! دنارذگ یم شوخ

ردقنا زگره . تشاد یرگید یاوه و لا ح بشما مه لا هن
ی همه یارب ار شیاه زور نیا ! شمدوب هدیدن قوذ رس
یم شرطاخب و دنتشاد ییایور هک ییاهرسپ و رتخد

! مدرک وزرآ دندیگنج

یمک اجنآ نایاش روضح هکنآ زج دوب بوخ زیچ همه
نم هب شا هریخ یاه هاگن هک اصوصخم . درک یم مبذعم
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. دوب هتخادنا راکب ار شرایک یاه کخاش شرایک و

هک هلا هن یومعرسپ نومه ! تسانشآ هرسپ نیا هفایق _
ییاه داهنشیپ هی یتفگ همدای ؟ هدوب وت لا بند شمشچ

! هداد تهب

: دش تشرد منامشچ

! تروص نوا هب هن بخ یلو ! هرآ ینعی ... هن ... مآ _

؟ هن ای هرآ هرخ _باال

دوز یلیخ . دوبن یا یدج زیچ هنیا مروظنم یلو هرآ _
! مدرک شعمج

! موهوا _

مه یلیخ . تشاد قرف نادزی اب شا تیساسح سنج
یم ار متسد حاال نیمه دیاش دوب نادزی رگا ! تشاد قرف

منئمطم ! درب یم نوریب ینامهیم نیا زا روز هب و تفرگ
و تینما و شمارآ بجوم شرایک لثم یسک تریغ
و تیدودحم هن و دوش یم شرنتراپ یلا حشوخ
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لبق زا رت تخس ناراب . تفر شدعب زور جنپ لا هن
یاه یگرمزور و مدنام نم و دش شیاه سرد لوغشم

! شرایک و... یلغش

یمیقتسم و عطاق باوج نم زا زونه دیاش هک یشرایک
دیاش منک یم رکف ... اما دوب هتفرگن یراگتساوخ تباب

مدوخ تبثم باوج هروج همه نم ! دشابن مه یزاین رگید
و هشیمه هک ییاهدیدرت و رگا و اما مغریلع و ! ما هداد ار

یم نم هب یسح ، دنراد دوجو یگدنز لحارم ی همه رد
! تسا تسرد میمصت نیا دیوگ

! دشاب ما یگدنز خیرات یاهزور نیرت داش اهزور نیا دیاش
هبرجت ار رکب و یوق نینچ یناجیه تقوچیه رگید دیاش

و مراد تبثم ژی رنا ردقنآ ، تسا بوخ ملا ح ردقنآ ! منکن
یمن ملد هک مرب یم تذل وا اب ما هظحل هظحل زا ردقنآ

شخرچ فقوت ی همکد مهاوخ یم ! دوش مامت دهاوخ
! منک ریگ بوخ لا ح نیمه رد دبَا ات و منزب ار نیمز

! دوش یمن یرارکت هک منئمطم
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و مدوبن نامز رذگ هجوتم سرد و راک و شرایک دوجو اب
! دش مامت ناتسمز یک مدیمهفن

یاه قیوشت اب و مدرک مان تبث روکنک یارب ناراب اب
. متفرگ نومزآ یارب ندش هدامآ هب میمصت شرایک

زا لا س کی ! تشاد یرگید یوب و گنر زیچ همه دیع نیا
فرح هب ! تشذگ یم نارهت هب مندمآ و موش تاقافتا نآ
یدنلب یتسپ تدم نیا رد هک ینم یارب اما ! دوب لا س کی

ار یدادخر روج همه و متشاذگ رس تشپ ار یدایز یاه
ین ال وط ردقنیمه ! لا س هد ییوگب هک راگنا ، مدرک هبرجت

! تشذگ

یم هک یتاقافتا هب . مدرک یم رکف یلیخ اهزور نیا
یم هک یتاقافتا ! سکعرب ای ! داتفین و دتفیب تسناوت
هک یرگید یاهریسم هب ! دنداتفا و دنتفین دنتسناوت

رگا هکنیا هب ! دهد رارق نامیاپ یولج دوب نکمم تشونرس
االن نم ، دوب هدشن توف یسورع بش نادزی گرزبردام

ار زاین نموه رگا ای ! مدوب شرسمه و وا ی هناخ رد
نآ زا دعب رگا هکنیا هب ! دوب روطنیمه زاب مه دوب هدیدزدن
االن نم دنک مکمک تفرگ یمن میمصت شرایک اهارجام
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یم خرهاش ماد رد متشاد هک یتقو رگا ای ! مدوب اجک
یم رکف یلیخ ! دشیم هچ دیسر یمن مداد هب مداتفا

ای ، مشاب لا حشوخ مدوخ یارب دیاب متسناد یمن و ! مدرک
دوب یلا خ نم شیپ اهزور نیا رد شیاج هک ینموه یارب

! تحاران ، منک میسقت وا اب ار ما یلا حشوخ ات

میمصت و میدرک تبحص شرایک اب دقع خیرات دروم رد
نم دلوت یلا وح و تشهبیدرا طساوا یارب میتفرگ

دیرخ غارس هب ، دیع الت یطعت زا دعب و مینک شمیظنت
. میورب نامیاه

میرب شاهاب هگیم . دیع هساو هدیچ یا همانرب هی باهش _
؟ هیچ ترظن . لا مش

: مدناخرچ یمشچ رکفتم

؟ هیچ تدوخ رظن . منود یمن _

قیفر ینودب ور نیا دیاب طقف . مرادن یفرح هک نم _
ما یضوع اما نتسین دنب و دیق رد . نایم مه شاه

؟ یشیمن بذعم . نوشمسانش یم . نتسین

: مدیچیپ شیوزاب رود ار متسد
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. میرب یراد تسود ماوت رگا ! هن _

شدعب . میشاب اهنوا اب زور راهچ هس هی مینوت یم _
؟ هروطچ . یتساوخ وت اجره میرب ییاتود

: مدز دنخبل

! هیلا _ع

282_ تراپ #

اه تعاس زا دعب و یتخبدب اب ، هیناه و باهش قافتا هب
هدروخ تسکش رکشل لثم ، سولا چ هداج کیفارت لمحت

تاعافترا هب ناممشچ هک نیمه و ! میدیسر راوسهش هب
. دمآ اج رس ناملا ح داتفا ایرد و زبس

هب سپس و تشذگ دیرخ هب رفس ییادتبا تعاس ود یکی
هام کی هک باهش یلحاس کیش رایسب و نردم الی یو

. میتفر دوب هدیرخ دیع زا لبق

. مدید یم ار شی ال یو هک دوب یراب نیلوا نیا
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: دیسرپ دز یخرچ

؟ هروطچ _

: متخادنا باال ار میاهوربَا

! هشاب تکرابم ! یلا _ع

: تفگ نم دعب هنابدوم مه هیناه

! هیلگشوخ الی یو یلیخ . باهش اقآ هشاب نوتکرابم _

: دز یکمشچ باهش

! شاداد نز شاب تحار نم اب ؟ هیچ هگید باهش اقآ _

! دز ینیریش دنخبل و درب موجه هیناه تروص هب نوخ

رارق هناخزپشا ی هریزج یور دوب متسد هک ار ییاهدیرخ
: مداد

؟ نسریم یک اه هچب _

. ناجنیا لیوحت لا س هظحل اال. متحا بش رخآ _

. روطنیا هک اها _

زا هک هک ار یا هدش راد معط یاه هجوج راهان یارب
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. میدرک هدامآ ، میدوب هدیرخ هزاغم

هداوناخ یاضعا یقاب هک داد یم حیضوت تشاد باهش
: دنراد یا همانرب هچ دیع یارب

مه انیا خرهام ، یللت یللی یپ اال متحا هک خرهاش اقآ _
یمن ای هیکرت نرب نتساوخیم مارهش هداوناخ اب راگنا
هداوناخ . ندوب نوشاتسود اب هدسرم و ینام . اجک منود
هلصوح لا سما تفگ هک مه نامام . منود یمن ور همع
. ششیپ دنوم مه ومعنز هص خال هرادن ور ییاج

لبق یاه لا س خالف رب و دوبن شواچ هک یدیع نیلوا
شخپ نیمز نیا زا یا هطقن هداوناخ یاضعا زا مادک ره

یم عمج مه رود ار همه یتمیق ره هب ، دوب رگا ! دنا هدش
! درک

هب مدرک یعس و متخیر مناویل لخاد هباشون یمک
. منکن رکف شندوبن

: دیسرپ باهش

نوتدقع خیرات ؟ دیدرک ور نوتاه یزیر همانرب امش ؟ بخ _
؟ هدش صخشم
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: مداد ناکت رس

. هشاب تشهبیدرا مهدزنوپ مهدراهچ اال متحا _

؟ انیا و یرضحم طقف ای ؟ یریگب نشج یاوخ یم _

هک یدایز نومهم . رصتخم و روج و عمج نشج هی _
. میرادن

هنوخ رس دیریم میقتسم ای ؟ دینومب دقع دیاوخیم _
؟ یگدنز

: مداد یلدنص یتشپ هب ار ما هیکت

! یگدنز هنوخ رس میقتسم _

کاندرد هب ار ما هنوگ ات دش مخ زیم تمس نآ زا و دیدنخ
: دروایبرد ار مداد و دشکب نکمم لکش نیرت

! یراغت هت یشیم هنوخ درم یراد ! ناج یا _

پچ پچ و متشاذگ راد نابرض تشوگ یور ار متسد
: مدرک شهاگن

! یشحو _

: دادن تیمها
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؟ هن ای دیدرک ور نوتاهدیرخ _

نیا و مدرک یم هاگن باهش هب ینابصع متشاد زونه نم
: داد باوج هیناه راب

. نوشلا بند میتفیب دیع دعب هرارق _

. هشیم غولش و هدرشف یلیخ نوتاهراک سپ موه _

: داد رارق مدعاس یور ار شتسد و

یتساوخ یزیچ و یتشاد یراک . متسه هروج همه نم _
. مراد انشآ اج همه هک ینود یم . وگب مهب

هزادنا تسرد شتیامح و روضح . مدرک رکشت و مدز کلپ
! درک یم ممارآ و داد یم یمرگلد مهب شواچ
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: تفگ باهش هک دیوشب ار اه فرظ تساوخ هیناه

ور نوشبیترت شدوخ دایم االن رادیارس ، داوخ یمن _
تحارتسا دیرب دیرادرب ور اه قاتا زا یکی دیایب . هدیم
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. دینک

رس و درک ثکم باهش تروص رد هریخ یا هظحل هیناه
دای . داتفا شدوخ ی هتشذگ دای یا هظحل دیاش . داد ناکت
! دندوب اه بایماک الی یو رادیارس نموه و وا هک ینامز

: متفگ باهش شوگ ریز

! میاوخ یم قاتا ات ود _

: تفرگ شدوخ هب یکحضم ی هفایق

! نیباوخ یم ادج هک وگن _

! هروطنیمه هنافساتم هلب _

دقع هگید هام ود یکی دیراد هک امش اباب ! ادخ دوخ ای _
! دینک یم

! هرت تحار یروجنیا . منک شتیذا ماوخ یمن _

: مدیبوک شرمک هب یا هبرض هک دیدنخ زیر زیر

! تفوک _

و مداد رارق درک باختنا هک یقاتا رد ار هیناه نادمچ
: متفگ
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مک هی ریگب . شاب تحار . هراد مه سیورس قاتا نیا _
هفصن مه لیوحت لا س و نایم اه هچب بش هک باوخب

! میرادیب حبص ات اال متحا هبش

. مزیزع هشاب _

مزیزع روطنیا شاک . متفرگ شا هناچ ریز زا ینوگشین
نم رد تسناد یمن هک وا ! درک یم مامت ار شیاه نتفگ
یم منورد یشتآ هچ تسناد یمن ! تساپ رب یگنج هچ
هدرک لمحت ار یراشف هچ رخاوا نیا تسناد یمن ! دزوس

! ما

شود هب ار ما هدز بت مسج و مدز نوریب شقاتا زا دوز
! مدرپس درس بآ

هک مدید ار هیناه هرجنپ زا ، مدمآ نوریب مامح زا یتقو
نم اما ، سوسحمان دنچره . تفر یم لحاس تمس تشاد
! درک یم هیرگ ! دنزرل یم دنراد شیاه هناش هک مدیمهف

اب و مدیشوپ ار میاه سابل همیسارس روطچ مدیمهفن
یامرس اب بسانمان هک یششوپ و سیخ یاهوم نامه

. مدش هناور شلا بند دوب لا مش دیع
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هلصاف نیا زا نونکا و دوب هتسشن یگنس هتخت یور
. مدینش یم مه ار شدولآ ضغب یاه ندز سفن یادص

؟ هیناه _

مناور شبهتلم و خرس نامشچ . دیخرچ مفرط هب شندرگ
! تخیر مهب ار

: مدز وناز شیاپ ریز

؟ هدش یچ _

: داد تروق راگنا دمآ یم باال تشاد هک ار یقه قه

. دوب هدز گنز نموه _

! دوب نموه رتخد نیا العالج درد ! نموه ! هآ

زا مارآ وا و مدیچیپ شرود ار مناتسد طقف باوج رد
. دروخ ُرس مشوغآ نایم گنس تخت یور

! هنوخ شارب ملد شرایک ! تسین مشیپ لیوحت لا _س
؟ هدنوم یقاب شزا یزیچ هگید لا س هدراهچ ات ینعی

. مداد راشف ما هنیس هب ار شرس

قفوم اما دنک هفخ درک یم یعس هک ییاه هیرگ یادص
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! تخیمآ یم مه رد مط ال تم جاوما یادص اب دوبن

و متفرگ جاوما زا هدنام اج هب فک زا ار مقیمع هاگن
: مدرک همزمز

! هنک یم شکمک ! تسه ادخ . شاب مورآ ! شیه _

تخیر کشا ردقنآ وا و دیشک لوط هقیقد دنچ مناد یمن
! دش لا ح یب مناتسد نایم هک ات

فپ و زمرق شیاه کلپ . مداد بقع و متفرگ ار شتروص
هدرک فپ یاه کلپ نامه هب ار میاه بل . دوب هدرک

: مدرک همزمز و مدنابسچ

! نکن هیرگ یروجنیا هگید _

! مرادن ار شلمحت هک ما هدیمهف هزات
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**

مولعم ! هرادرب یدایز جرخ دیاش هک ینود یم : باهش

DONYAIE
M

AM
NOE



! ینیبب ور رفن دنچ مَد دیاب تسین

مهم شا هنیزه منک یم جرخ هشاب مز ال ردقچره _
ره هب . باهش هدب شماجنا وگب شهب طقف . تسین

! یتمیق

! دایمرب یناطلس طقف یتخس راک نیچمه سپ زا _
. هراد یدایز طباور . هریم هروج همه شرخ هک ینودیم

! دایز لا متحا هشیم تسرد شابن نارگن

! هبوخ _

شش ناشیاهرتخد تسود هارمه باهش ناتسود عمج
شونا و شوایس نم یارب ناشنیرت انشآ و دندش یم رفن

. دندوب

: دیبوک میوزاب هب شونا

نیا هشیمن مرواب اسومان باهش ؟ داموداش یروطچ _
! اغرم یطاق تفر اهام زا رتدوز هلقج

: داد باوج یسپیچ هکت ندیوج لا ح رد باهش

! هگنرز مشاداد _
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بجعت هیناه باجح زا یمک مدز یم سدح هک روطنامه
. دنتفگ کیربت یکی یکی و دندرک

، دوب هدش غمد نموه سامت زا دعب هکیدوجو اب مه هیناه
هب باداش و لا حرس عمج نایم رد ات درک ار شش تال مامت

. دسرب رظن

. دندوب هدیرخ ار نیس تفه ی هرفس مزاول اه هچب

: دز داد شوایس

. هدنوم هقیقد هد دییودب _

. تسشن نم رانک و دروآ ار هزبس هلجع اب هیناه
. دز دنخبل و دش لفق مناتشگنا الی شناتشگنا

دیع هک مدرک یم مه ار شرکف یتح عقوم نیا لبق لا س
؟ وا تسد رد تسد ؟ مشاب وا رانک رد یدعب

قرب کشا زا شنامشچ ، دش عورش هک سوکعم شرامش
راگنا ! تشادن شا هناموصعم دنخبل اب یداضت چیه هک دز

! دمآ یم اج کی زا هدنخ و کشا نیا

هیناه اب یگدنز زا یدیدج لصف و دمآ رد ادص هب پوت
! بوخ یلیخ سح ! متشاد شهب یبوخ سح . دش زاغآ
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. دنتفگ یم کیربت رگیدکی هب اه هچب

نم هک دوب یسح نامه زا راشرس نم هب هیناه هاگن
! درک یم شرتابیز کشا قرب هک یهاگن ! متشاد

: تفگ نم هب باطخ بل ریز

. کرابم تدیع _

! کرابم نومدیع _

**

مزا مه ار ندیشک سفن تلهم و هدرک ملغب نامزمه
! دنتفرگ

؟ یدموا یتفگن ارچ تفاثک : هناگی

! ییاجنیا رکش ور ادخ . دوب هدش گنت ملد یاو : زانورس

: متفگ هدنخ اب و مداد بقع ار مندرگ

! دینک لر تنک ور نوتدوخ ! اه هچب اه هچب _

؟ یدموا یک اب _

! هگید امتح شرایک اب _
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؟ ینعی ییاتود _

موش قرغ ناش یرابگر االت وس لیس رد هکنآ زا لبق
: مداد حیضوت

! باهش یاتسود و باهش ی هفاضا هب ... هن _

: دش ریحتم زانورس

؟ ینعی دیدش یمیمص مه اب ردقنا _

: مدناخرچ هساک رد ار منامشچ

! هداتفا یقافتا هی ... مآ .... عقاو رد بخ _

: دندیسرپ نامزمه

؟ یچ _

زیچ همه مدوب رظتنم ینعی ... مگب نوتهب رتدوز دشن _
مزا شرایک . منک هلجع متساوخن هص خال و هشب یعطق

! مدرک لوبق منم ، درک یراگتساوخ

! دندوب هدش کشخ ! دوب یندید ناشاه هفایق

ی هفخ غیج اب دوب هدش رارقرب هک یبیجع توکس
: تسکش زانورس
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! وگن غورد _

: مدناشوپ ار ما هدنخ تسد اب

! ادخ هب _

: تفگ هدز قوذ هناگی

! هکرابم یاو ! مزیزع _

! دوبن یندش لر تنک اهرتخد یواکجنک و ناجیه رگید
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مه ینیریش و دش هرفن هس نشج هب لیدبت نامرارق
! مداد

و دوب دهاوخ تشهبیدرا هک متفگ . دندیسرپ دقع دروم رد
! متفرگ مه ار ناشروضح لوق

ال یو هب میدنارذگ مه اب هک یبوخ تاعاس زا دعب
. متشگزاب
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. دوب رهش نیا رد نامروضح رخآ بش بشما

تفگ زنط هب و داد ار ریوک هب رفس داهنشیپ شرایک
مرگ و درس و داضت همه نیا زا تسا نکمم هک دنچره

! دوش یم یبلا ج رفس اما ، میرادرب کرت ندش

هیقب نم ات باهش هب هدب رادرب ور اه خیس نیا ایب هیناه _
. منک هدامآ مه ور

: متفگ شرایک تساوخرد باوج رد

. هشاب _

. مدرب ناویا هب و مدرک دنلب ار هجوج یاه خیس ینیس و

: تفگ اه لا غذ ندز داب لا ح رد باهش

. شاداد نز هنکن درد تتسد _

هکنیا ! داتفا یمن اج میارب ال صا باهش نتفگ شاداد نز
مضه مشاب هتشاد هداوناخ نیا اب یتبسن تسا رارق

یم ادج اهنآ زا ار شرایک ال ماک نم هک ارچ ! دوب یندشن
! مدید

! منک یم شهاوخ _
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؟ ههاربور یچ همه ؟ هرذگیم شوخ _

: مدناخرچ غاب رد ار مهاگن

! هیلا ع یچ همه رکش ور ادخ هرآ _

: داد رارق ویکیبراب یور ار اه خیس

؟ یتسه یضار شرایک زا _

: مدروخ اج یناهگان لا وس نیا زا

! متسه هک همولعم _

: دیدنخ

شرایک ردارب طقف دعب هب نیا زا نم ! نکن بجعت _
اال ات و هیچ ما هرابرد تتینهذ هک مرادن یا هدیا ! متسین

ردقچره ینودب مراد تسود ... اما میتخانش ردقچ ن
مراد ور نوا یاوه ردقچره ! متسه ماوت ردارب ، منوا ردارب
باسح مور هنوت یم نوا ردقچره ! مراد مه ور وت یاوه

؟ یکوا ! ینوت یم ماوت هنک

فرح دش ثعاب نیمه و دوبن شفرح رد فراعت و ایر
! دنیشنب ملد هب شا هنارگتیامح یاه
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هک رکش ور ادخ . تسامش فطل نیا ! باهش اقآ منونمم _
وت دعب نیا زا هتبلا و... شرایک یگدنز وت امش لثم یسک

! تسه منم یگدنز

دعب هب نیا زا ینوتیم یرکاش ور ادخ ردقنا هک حاال بخ _
! ینک مادص شاداد ، اقآ یاج هب

: مداد باوج اما مدیشک یم تلا جخ

. مشچ _

**

تخت کی اب قاتا کی ! تشادن رتشیب قاتا کی ارسناوراک
! هرفن ود

: داد رارق یا هشوگ ار نادمچ شرایک

نوچ منیمه ! دوبن یا هراچ هگید ! تسین رتشیب بش هس _
! داد هک مدرک برچ ور شلیبیس میرادن یتبسن

هدمآ شیپ طیارش نیا زا ال صا ! تسا روآ تلا جخ
! مدوبن یضاران

: مدناراخ ار مبل ی هشوگ
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! هرادن بیع _

. مباوخ یم نیمز ور _

روج نیا هب تبسن و تس یزیمت مدآ متسناد یم بوخ
! دراد تیساسح لئاسم

! هگرزب شتخت . تسین مز ال اباب هن _

دنخبل و دوبن گرزب تخت نوچ ! دش غاد متروص یمک و
! دورب باال منوخ راشف دش ثعاب ... مه شرایک سوسحمان

؟ ادرف میراذب ای االن؟ یرافاس میرب یراد ور شلا _ح

ی هظحل هظحل زا مهاوخن هک یردقنآ هن اما مدوب هتسخ
! منک هدافتسا رفس نیا

! میرب ! مراد _

اب متارطاخ نیرتابیز زا رگید یکی نتخاس عورش نیا و
! دوب شرایک
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اوه یک مدیمهفن هک مدش مرگرس و تشذگ شوخ ردقنآ
. تفر یکیرات هب ور

فصو رد و... مدید یم ار ریوک بش هک دوب یراب نیلوا
! تسا ریظن یب میوگب متسناوت یم طقف شا

باالی ادخ یشاقن هب و مدرب ورف اه نش نایم ار مناتسد
. مدنام هریخ مرس

؟ هشاب یروجچ نومدقع نشج یراد تسود _

: دش وا بلج مساوح شرایک شسرپ اب

نومه وت مراد تسود شتسار بخ ... مموا ؟ نومنشج _
مدقع دوب نیا مایور ینامز هی ال ثم ... هشاب مدوخ رهش

. هشب رازگرب ایرد رانک

! میدب شماجنا مینوتیم یتحار هب . تسین ایور نیا _

هک دیود متسوپ ریز یبیجع سح ! ایرد رانک نشج و دقع
! دنوش تسار میاهوم دش ثعاب

؟ اعقاو _

شوگ تشپ ار مدازآ یاهوم . دوب هداتفا مندرگ رود ملا ش
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: داتسرف

! اعقاو هرآ _

: مدش هدز ناجیه

! هشیم باذج یلیخ _

: مدنخبل تمس دش هدیشک شیاه کمدرم

ره سپ ! یراد تسود وت هک هشیم یروجنومه زیچ همه _
یتح ! راذب نویم رد ماهاب هترس وت هک یرکف و هدیا

! منک یم شنکمم نم ! هنکممریغ ترظنب هک ییاهنوا

! ادخ فرط زا ! هزجعم کی ! دوب هیده کی لثم تسرد

: مدیزخ ششوغآ نایم

. مراد تتسود یلیخ _

ار مقرف طخ یور ییاج . تفر ورف میاهوم نایم شرس
: دز بل و دیسوب

! منم _

نم یتح هک میدوب هتسخ ردقنآ میدیسر قاتا هب یتقو
کی یور رب ندیباوخ و یکیدزن همه نیا تباب متسناوتن
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یور هک دنک فراعت زاب شرایک ای و مشکب تلا جخ تخت
! دباوخب نیمز

. میدوب هدیشک زارد ولهپ هب ، مه هب ور

! تفر یم تشاد نامیاه مشچ . مدز ما هنوگ ریز ار متسد

: تفگ ژی رنا یب و دز یکلپ شرایک

متشاذیمن ، میدوبن هتسخ دح نیا ات هگا یتسنود یم _
؟ یباوخب تحار ردقنا

! دمآ دنب مسفن هظحل کی

؟ هیچ تروظنم _

رپ دنخبل اب و ! درکن ناشزاب رگید ، دز کلپ هک راب نیا
: تفگ یتثابخ

! یدیمهف _

ح رد ! درب شباوخ دعب ی هقیقد ود زا رتمک رد دیاش و
معز هب هتشاذگ تنم هک ار یتحار باوخ نامه هکیلا
زا یتاعاس ات عقاو رد ، دوب هدیشخب نم هب شدوخ

! دیدزد منامشچ
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**

وربور شرایک ی هناتخسرس یاه تفلا خم اب هک دنچره
سیورس لقادح مزادنا سپ اب متفرگ میمصت اما مدوب

دح رد هک باال تمیق و یرچک ال نادنچ هن ناملبم و باوخ
. مدرک ار راک نیمه و مرخب معسو

یاه هدرپ شرایک . میداد رییغت ار هناخ نویساروکد یمک
. دیرخ ناملبم گنر اب گنهامه و دیدج

هک دعب و میدرک لیمکت ار هناخرپشآ لیاسو و فورظ
اهراک یقبام غارس هب ، دش تحار تباب نیا زا ناملا یخ

. میتفر

یلغش هچ و یصخش هچ ، اهزور نیا یغولش مغریلع
ار مدوخ تخود و هدیا دقع سابل یارب متفرگ میمصت
و منک یم هتسخ ار مدوخ تفگ یم شرایک . منک ارجا
هب ار ششرافس لقادح ای میرخب هدامآ هک تسا رتهب

ار مدوخ رظندم راک تساوخ یم ملد اما میهدب نوزم
متشاد راک نیا یارب ار همز ال سفن هب دامتعا حاال . مشوپب
دوب هچره ! تشادن انعم میارب اهزور نیا مه یگتسخ و

! دوب تذل و قوش طقف
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هیبش رتشیب نامنشج و دندوب رفن تسیب دودح نیوعدم
! دوب یصوصخ یلیخ ینامهم کی

اروبص طقف تشاد میمصت شدوخ ی هداوناخ زا شرایک
طقف مه نآ ، دنک توعد ار خرهام ی هداوناخ و مناخ

رد و تس یبوخ درم تفگ یم هک مارهش دوخ رطاخب
زا ات ود ی هو عال هب . هتشاد ار شیاوه یهاگ هتشذگ
هدید ار اهنآ مه دیع هک باهش اب شکرتشم ناتسود
ناراکمه زا اتدنچ . ناشیاهرنتراپ هارمه هب هتبلا ، میدوب

، لیمک و هناگی و زانورس ، یردان مناخ و نوزم رد نم
! نیمه ! هداوناخ و ایدرب و ناراب

! نموه ای ! ندوب مردام ردپ لقادح شاک _

قیقع هتبلا ! نتسه نم ردام ردپ هکنیا هن حاال : شرایک
! داد یم یتیمها منود یم دیعب ... مه دوب رگا

! مدرک یم سح شتوافت یب ی هرهچ تشپ ار درد
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شا هچب یگدنز قافتا نیرت مهم هب ردام هشیم هگم _
؟ هدن یتیمها

. دوب سارت ریز رهش یناغارچ ریوصت هب شهاگن

! دوب یردام نیچمه قیقع ! هرآ _

؟ یتحاران شزا زونه _

! هرآ _

؟ تا هفاک یور یتشاذگ ور شمسا ارچ _

! درک توکس

هکیدوجو اب ینود یم تلد هت و ! یراد شتسود وت _
ب نیچمه یگدنز یاه یتخس و راشف ، هدوب هابتشا شراک

مورآ و لا مرن یگدنز هی منوا رگا ! هدروآ شرس یی ال
یچیه ، ینک یم رکف هک یزیچ الف خرب و دوب االن تشاد

! دشیمن وت زا رت مهم شارب

: متشاذگ شا ضبقنم تشم یور ار متسد

تلا ح یروجنیا نک رواب ! شخبب و رذگب ! شرایک رذگب _
! هشیم رتهب
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هب ار نا ، درادرب یلدنص زا ار شرس ی هیکت هکنآ نودب
. درک مهاگن قیمع و دناخرچ نم تمس

. دش ضوع نامیاه تسد یاج

راب زا کبس دیاب نومیگدنز . منکب ور راک نیمه هرارق _
نودب ، شمارا اب ! هشب عورش هتشذگ یاه هصغ ی همه

! شاب نئمطم ! مغ و هنیک

**

ناشهب ار نشج و درک یفرعم باهش هک یتافیرشت میت
یجیتسا . دندرک مامت نسحا وحن هب ار راک مدوب هدرپس

و زیم و هدرک تسرد باهش الی یو لباقم و لحاس رانک
و طیحم تانیئزت و ییارآ لگ . دندیچ اجنآ ار اه یلدنص

. دش ماجنا لکش نیرتابیز هب دقع ی هرفس و هاگیاج

ی هدهع رب مه ار ینیریش و هویم و اذغ هب یگدیسر
و هدزاود دوب رارق . متفر هیناه لا بند هب و متشاذگ باهش

. میشاب یساکع نشیکول رد مین

. مدنام شرظتنم هاگشیارآ رد یولج

. دندرک یم شا یهارمه دنتشاد شناتسود
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شیپ زور ود نیمه ات اقیقد شراک هک یا هدیشوپ سابل
و هتسشن بوخ شمادنا یور ردقنآ ، دوب هدیشک لوط
همزمز مدوخ اب هاگآدوخان هک دمآ یم رظن هب هدننک هریخ

: مدرک

! واو _

نیلوا هک یتروص ات دش هدیشک باال سابل یور زا مهاگن
و هداس روت ! شمدید یم پاکیم لدم نیا اب دوب راب
دوب هدش اهر اه هناش یور شتروص فارطا زا هک یدنلب

. درک یم نادنچ ود ار ییابیز همه نیا
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! دش جراخ متیر زا یمک مبلق نابرض

مشچ اپارس . درک یمن بلج ار مرظن وا زج یزیچ چیه
. مدرک یم شیاشامت و هدش

. تسا هدز ناجیه و دراد سرتسا دوب صخشم

زا هاگن هکنا یب مداد یم سال ، شناتسود سالم باوج رد
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! مرادرب وا تروص

. مدیسوب ار شا یناشیپ و مداد شتسد هب ار شلگ هتسد

! یدش ریظن یب _

: دیشک رپ شبارطضا زا یمین نم ی هلمج نیمه اب راگنا

؟ هدش بوخ ؟ یچ مسابل _

ترنه ی همه ! منزب مرادن یفرح ال صا ... هگید هک تسابل _
! یداد نوشن شاهاب ور

: دز ییامن نادند دنخبل

! رکش ور ادخ _

: متخادنا شناتسود هب یهاگن

االن. ات دیدوب شرانک هک نونمم یلیخ . اه موناخ بخ _

: تفگ نم دعب هلصاف بال هیناه

. دش رتمک مسرتسا امش رطاخب اعقاو اه هچب یسرم _
. نوتارب منک یم ناربج

. هدوب نوما هفیطو هیفرح هچ نیا ملدزیزع _
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. دیسرب نوتاهراک هب دیرب . دیشب تخبشوخ هک هللا شنا _
. هشن رید نوتا هیلتا

هار هب نشیکول تمس و میدرک یظفاحادخ ود نآ زا
. میداتفا

؟ یدرک گنهامه دنچ تعاس دقاع اب _

. مین و جنپ _

؟ هدش ماجنا اهراک همه _

! هفیدر یچ همه . تحار تلا یخ مزیزع هرا _

! هنزیم روش ملد روجنیمه حبص زا . رکش ور ادخ هبوخ _

: متشاذگ هدند یور متسد ریز ار شتسد

مناخ نراد هروشلد نوشا یسورع زور همه . هیعیبط _
! هلگشوخ

! مدیسرت یم یلیخ ؟ مشیارآ هدش بوخ یدج _

: مدش یمن ریس شندرک هاگن زا

! مزیزع هیلا ع یچ همه _
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. دز یم گنز باهش

؟ مناج _

. نوریب شمیدروآ ! ایک هلح _

: مدیشک یتحار سفن

شاهاب ادعب وگب یناطلس هب . هنکن درد تتسد . هبوخ _
؟ هگید مسارم دایم . منز یم فرح

! هدروا مشا هچب و نز اباب هرآ _

: مدیدنخ

. اجنوا میسریم جنپ لبق ات هیلتا میریم ام . یکوا _

. تسه زیچ همه هب مساوح نم هلح _

. باهش هنکن درد تتسد _

نیمه زورما ی هلحرم نیرت هدننک هتسخ و نیرت تخس
ژی رنا زا یدایز شخب و دوب شا یرادرب ملیف و یساکع

. تشاد ار شدوخ تذل مه نیا بخ اما تفرگ ار نام

تمس هب و دش مامت اجنآ مین و راهچ سار تسرد نامراک
. میداتفا هار ال یو
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. دوب کراپ ال یو نوریب سیلپ نیشام

. میوگب هک دوب شتقو حاال . مدرک فقوت طایح لخاد
! دنک لر تنک ار شتاساسحا دناوتب مدوب راودیما

... هیناه _

؟ مناج _

؟ هگید هبآ دض تشیارآ _

: داتفا هدنخ هب

؟ روطچ او _

! هریگ یم تا هیرگ هک ینیبب ور یسک هرارق _

: دش وحم شا هدنخ

؟ ور یک ؟ هدش یچ _

. مدرک زاب شیارب ار نیشام رد و مدش هدایپ

. درک یم میاشامت جاو و جاه

: متفگ و متفرگ شیوس هب ار متسد

. ایب _
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. دمآ نییاپ و تفرگ ار متسد لا وس نودب

. مدرک شتیاده ال یو لخاد ات

. تسب یم ار شتاوارک تشاد و دوب نلا س رد باهش

؟ دیدموا _

؟ تساجک . هرا _

دنق بآ . هنوخزپشا رانک ورهار لخاد قاتا نیلوا نیمه _
؟ منک هدامآ
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هک ارچ دشیم مز ال اعقاو منامگ اما تفگ یخوش هب ار نیا
و نییاپ یه ما هجنپ نایم تشاد هیناه تسد یامد
رارق هچ زا ارجام هدیمهف االن ات امتح . دمآ یم رت نییاپ

! تسا

. میداتسیا تفگ یم باهش هک یقاتا لباقم

: متفرگ ار شیاه هناش
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مه تعاس مین ؟ بخ هزیرن مهب تشیارآ شاب بقارم _
؟ یکوا نیایب دوز میرادن تقو رتشیب

. دیوگب تسناوت یمن ال صا ای . تفگ یمن زیچ چیه

: متفگ و متفرگ ار شلگ هتسد

. مرظتنم نلا س وت نم _

**

یور ار منازرل تسد . دز یم میولگ رد تشاد مبلق
. مداد نییاپ یتخس هب و متشاذگ هریگتسد

! سیخ نامشچ ...و راولش و تک اب ، تخت ی هبل ، دوب اجنآ

. دش سبح مسفن

: تفگ نازرل و تساخرب . تفرگ کشت هب ار شتسد

! یدش لگشوخ ردقچ _

مدرک دنلب ار سابل نماد . مدادن تسد زا ار یا هیناث یتح
. مدرک شسمل . متخادنا ششوغآ لخاد ار مدوخ و

! دوبن نامعنام درس هشیش هگید ! یعقاو

! موشن رادیب شاک ، تسا باوخ رگا
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: تفرگ ار مرمک مکحم

! هشیم بارخ تتروص ! نکن هیرگ _

؟ منک هزرابم تخسرس ضغب نیا اب روطچ ! تسا تخس

ات مدنابسچ میاه کلپ ریز هب داد متسد هب هک ار یلا متسد
. دنزغلن متسوپ یور اه کشا

! نموه _

. ینک هیرگ دیابن . هشیم عورش تمسارم االن . شاب مورآ _

! ایادخ . ییاجنیا هشیمن مرواب _

: دیسوب ار میاهوم یور

! یراد نم لثم یردارب هک دیشخبب _

: مدرک نیف نیف

یمن نیا زا رتشیب ور یچیه یتسنود یم . وگن یروجنیا _
زا داوخ یم ملد ؟ یشاب مرانک وت مدقع زور هک متساوخ

! مریمب یلا حشوخ

! هنکن ادخ _
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یب و درس نموه نامه راگنا هن ! دیسوب ار مناتسد و
! دید یمن ارم ال صا هک دوب یتوافت

! ادخ تسا بوخ ملا ح ردقچ ! تسا بوخ ملا ح ردقچ خآ

رد نایم زا ار شا هنت باال شرایک و دروخ رد هب یا هقت
: داد روبع

. هیناه هدیسر دقاع . هگید دیایب ... اه هچب _

: مدیشک باال ار ما ینیب

. میرب . مدموا _

منامشچ تشپ ایرد کی . مدرک کچ هنیا لخاد ار متروص
روطچ ! دوش اهر و دنکشب ار دس ات دوب هزاجا رظتنم

؟ مدرک یم لر تنک ار مدوخ متشاد

. مدش اهنت شرایک اب نم و درب شدوخ اب ار نموه باهش

شرایک . مگب یچ منود یمن ! شرایک ! شرایک یاو _
! منونمم

ریگب مورآ ! هریگ یم تا هیرگ هرابود االن هسب بخ _
! رتخد
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: مداد تروق ار مضغب

؟ یدرک ور راک نیا یروطچ _

! تساجنیا االن هک هنیا مهم . نکن رکف شروطچ هب _

رد ار وا هک ملا حشوخ ردقچ . متخادنا رانک ار لا متسد
هارمه نیا ، ار مکحم ی هناوتشپ نیا . مراد ما یگدنز

! ار رایع مامت قشع نیا ، ار تفرعم اب قیفر نیا ، ار رادافو

؟ دایمن شیپ تا هداوناخ و نوا نیب یشنت ... یلو _

هب مه خرهاش یاهدنگ . متشاذگ نوشنایرج رد لبق زا هن _
! هدرک هاتوک ور همه نوبز لا ح ره

. سپ هبوخ _

رود ار مپچ تسد و متفرگ متسار تسد رد ار ملگ هتسد
. مدرک هقلح شرایک یوزاب
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. دندوب رضاح اه نامهم ی همه
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ات ار شلخاد یاه گربلگ و دمآ شیپ یدبس اب ناراب
. تخیر نامرس یور هاگیاج هب ندیسر

. دندرک یم تکرح نامفارطا رادربملیف و ساکع

هک دوب نموه هب ممشچ کی . دوب هتفرگ جوا مناجیه
! مدرک یمن رواب ار شروضح زونه

و دنتفرگ نامرس باالی ار دیفس ی هچراپ هناگی و زانورس
. درک دنق ندیباس هب عورش ناراب

. مدوب هتساوخن شرایک زا یا هیرهم . درک عورش دقاع
دوب تساوخرد نیا زا دعب تسرد و ! لگ هخاش دنچ طقف
رارق هک ار ینامتراپآ نامه دنس ، هیرهم ضوع شرایک هک

! دز ممان هب مینک یگدنز شرد دوب

یمن یتح سرتسا تدش زا هک دنچره . مدوشگ ار نارق
، دوب زاب ملباقم هک نیمه اما مناوخب ار یا هملک متسناوت

. دشیم مشمارآ ی هیام

! متفرگ مه ار ما یظفل ریز و مدروا ار مب گال و لگ متفر

هب و مدناخرچ راضح ی همه یور رود کی ار مهاگن
. مدوب شدییات رظتنم راگنا . مدرک ثکم مدیسر هک نموه
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دنخبل اب ! رتگرزب اهنت ، هداوناخ وضع اهنت ناونع هب
راب یارب دقاع لا وس باوج رد نم و دز کلپ ینیگمغ
: متفگ دولآ ضغب و شعترم یادص نامه اب ، مراهچ

! هلب ، مردارب ی هزاجا و ادخ هب لکوت اب _

. دندز تسد همه . دش یناغارچ نموه نامشچ

! مامت ...و دش هتسب دنمهوکش دهع نیا شرایک ی هلب اب
! ینوناق ، یعرش ، یمسر . دوب مرسمه حاال بایماک شرایک

راب کی و دیسوب ار ما یناشیپ و تفرگ باق ار متروص
. تفر باال توس و تسد یادص رگید

. دش عورش یبوکیاپ و نشج حاال زا

مه اه نیمه اما میتشادن یدایز یاه نامهم هک دنچره
و باهش اصوصخم ! دندوب یفاک سلجم ندرک مرگ یارب

! شناتسود

: تفگ یم مشوگ ریز ناراب

کیش ! دش ییاپورا یاه یسورع لثم تمسارم ییادخ _
الس! کاب و
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ماش ، میتخادنا سکع ، میدیرب کیک ، میدیصقر ، میدز
ییابیز لا مک رد زیچ همه . میدرک یزاب شتآ ، میدروخ

! دش رازگرب

. تفر یم دیاب نموه هک دوب ینامز شطوقس ی هطقن و

؟ ینومب بش هی دشیمن _

یلک اب مشیروجنیمه . همرظتنم رومام . هیناه هشیمن _
اجنوا . هبوخ ملا ح . شابن منارگن ! مدموا رسدرد و ویرانس
بوخ مدآ هی اب . منورذگیم هنوخباتک وت ور متقو رتشیب

ماوخیم . منوخب سرد هنک یم مکمک هک مدش انشا
مه ور مقوف دیاش یدید هچ ور ادخ . مریگب ور مسناسیل

! متفرگ اجنومه

: درک روش ار مدنخبل و تسکش میاه کشا دس هرخ باال

؟ یگیم یدج _

. هرآ _

: مدیشک مکلپ ریز ار متسد

. منک یم راختفا تهب ! هیلا _ع
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. دوب یلا خ متسد هک دیشخبب _

. وگن یروجنیا . درک مرت لا حشوخ وداک اتدص زا تندوب _

: تفگ و دیسوب ار متروص . دش مخ

شرایک ! ربب تذل . نک یگدنز بوخ ! یشب تخبشوخ _
! هیبوخ یلیخ درم

**

میاهوم یارب ار یزاب و هداس لدم . متسشن هنیآ لباقم
. دوب قاجنس زا رپ مه زاب اما مدوب هدرک باختنا

و تخادنا یهاگن ما هفایق هب . دش قاتا دراو شرایک
: دیسرپ

؟ یدش یلکش نیا ارچ _
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: مدیلا ن لا صیتسا اب
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! منک زاب وماهوم مرادن لا _ح

! هزاب هک مشیروجنیمه _

. هراد قاجنس مروت و ماهوم یولج _

و درک زاب ار شتاوارک . تخادنا تخت یور ار شتک
. مدوب شتاکرح تام طقف نم و دز ات ار شیاه نیتسا

. تخادنا اج نابرض کی مبلق داتسیا هک مرس تشپ

تکرح میاه کمدرم . درک ادج مرس زا ار روت ادتبا
. درک یم لا بند ار شا هدیشک ناتشگنا

؟ تشذگ شوخ تهب بشما _

. تشاد شخ یمک شیادص

یور شزکرمت اما وا . مدش هریخ هنیآ رد شریوصت هب
. دوب اهوم

! دوب میگدنز بش نیرتهب _

! رکش ور ادخ _

مرود و هدش اهر هریگ و دنب رش زا مرس یولج یاهوم
. تخیر
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. داد هنیآ رد نم نامشچ ساکعنا هب ار شنامشچ هرخ باال
مندرگ فرط ود و درک روبع اهوم ریز زا شناتسد

. درک تکرح متسوپ یور یمرن هب شناتشگنا . تسشن

! دوب هدننک نارگن ادج مبلق طاسبنا و ضابقنا تیعضو

؟ ینک ضوع ور تسابل یاوخ یم _

؟ هدوب روطنیا هشیمه شیادص

! هرآ _

. منک زاب ور شپیز ات وشاپ _

. مداتسیا منازرل یاهاپ یور هدش وداج یاه مدآ لثم
یم کلقلق ار میاه شوگ پیز ندش هدیشک نییاپ یادص

. داد

. داتفا سابل و... داد نییاپ ار اه هناشرس

! دمآ یمن باال تسرد مسفن رگید

. دش لفق ممکش یور شناتسد و دیسوب ار مندرگ تشپ

: درک اوجن

؟ یراد سرتسا ارچ _
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رد ششوپ نودب هکنیا زا ار مساوح متشاد یعس
. منک ترپ متسه ششوغآ

... هزیچ ... ینعی ! هک مرادن سرتسا _

: دنز یم دنخبل مدرک سح

؟ هزیچ _

. تسین سرتسا ! هناجیه _

؟ یشک یم تلا جخ _

: مدرشف کلپ

! موهوا _

! مدیم تتداع ! ینک یم تداع ! هیعیبط . هرادن بیع _

! دوب هدش یمنهج بجع اوه یاو

هب ار مرس و تفرگ ار ما هناچ ، دما باال شناتسد زا یکی
. دیشک باال شدوخ تمس

ژی رنا زا یدایز مجح هرابکی هب ... مبل یور شیاهبل یامرگ
و دوب تخس شلمحت هک درک ممسج دراو ار یا هتخانشان

! دوش مامت متساوخ یمن لا ح نیع رد
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. میاهوم هب وا و متخادنا گنچ شدعاس هب نم

ورف شیاهوزاب نایم و مدیخرچ لماک شناتسد راشف اب
. دیشک بقع دمآ مک هک مسفن . متفر

: دیشک مبل تبوطر یور ار شا تسش تشگنا

! هنیریش _

. مدرک ناهنپ شا هنیس لخاد ار مرس مرش زا

: تفرگ ما هنوگ زا ینوگشین

! یتلا جخ مناخ _

: داد همادا و

! میک هال نومتفج . مینک تحارتسا شوپب ور تاه سابل _

نیمه هک تسا نآ زا رت روعشاب متسناد یم مدوخ دنچره
هتشاد یعقوت یگتسخ همه نیا دوجو اب و لوا بش

! متفرگ یبوخ سح مه زاب اما دشاب

: مدرک نییاپ باال رس

. موهوا _DONYAIE
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. متفر منادمچ غارس هب و

. دمآ یم مرس تشپ شهاگن ینیگنس

هدیرخ شیپ ی هتفه نیمه هک ار ینتاس راولش و پات
. مدیخرچ و مدرک نت مدوب

. منزب کاوسم و مروشب ور متروص مرب _

. منک یم ضوع ور ماه سابل منم . ورب _

متروص زا ار اه باعل و گنر ی همه و مدنک ار اه مژه
. متشگرب هداس ی هیناه نامه هب هرابود . متسش
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کلپ و هدیباوخ تخت یور کراولش و یباکر اب شرایک
. دوب هتسب

. مدیشک زارد وا هب ور تخت تمس نآ

راک امتح منودیم . یدروآ ور نموه زورما هک یسرم _
! تشاد شزرا ایند کی مساو . هدوب یتخس
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. دز تلغ نم فرط هب مه وا و دیشک یقیمع سفن

یم نکمم ور نکممریغ تارب یاوخب رگا ... هک مدوب هتفگ _
. منک

شزاون ار شا هقیقش یاهوم متشگنارس اب و مدز دنخبل
. مدرک

: تفگ قمر یب

شسح یلو . مریگب شود مرب مش دنلب داوخ یم ملد _
! تسین

شتروص تسوپ یور نم ی هزاجا نودب مناتشگنا
: دندیزغل

. هگید حبص ادرف هساو میراذب ! روطنیمه منم _

تفر یم شیاه بل فرط هب تشاد هک ار یتسد چم
: دیپاق اوه یور

یم ور اه فرح نیا و یگتسخ دیق هنرگو ! زیرن مرک _
! منز

: مدیدنخ زیر زیر
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مودک اب ینزب فرح زاب مشچ اب یرادن لا ح یتح یتقو _
؟ ینک یم دیدهت سفنب دامتعا

. درک مهاگن باقع لثم و دوشگ کلپ متفگ ار نیا ات

: متشاذگ شنامشچ یور ار متسد

! ریخب بش ، هشاب هشاب _

: دنابسچ شدوخ هب ارم و تخادنا مرمک رود تسد

. هشیم ریخب یروجنیا مدآ بش _

. دیسوب ار میاهبل و

هب ششوغآ نایم شمارآ و تینما سح اب و مدز دنخبل
. متفر باوخ

**

! ینیبب ور نم یشاب هتساوخ حاال ات دایمن مدای ؟ هربخچ _

. مدناخرچ لته گرزب پاش یفاک لخاد ار مهاگن

. مدب یداهنشیپ هی مدموا _

: دز هنیس هب تسد
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؟ یداهنشیپ هچ ! دش بلا ج ؟ داهنشیپ _

: مدرک یزاب هوهق ناجنف ی هتسد اب

؟ هیچ تکرش ماهس زا رتشیب دصرد جنپ هب عجار ترظن _

: دش کیراب شنامشچ

؟ یازا رد _

! نموه هدنورپ یور نتشاذگ تیاضر یازا رد _

تباث و دنتشادرب ندز رود زا تسد شیاه کمدرم
. دندنام

زگره خرهاش یاه لمعلا سکع . تشذگ یا هیناث دنچ
هلماعم نیا متسناد یم هک دنچره دوبن ینیب شیپ لباق

لا م ماهس نیرتشیب درکیم لوبق رگا ! داد دهاوخ شکلقلق
! دوب وا

هزات یتفرگ هک ور تاباب الی یو تفلک یتفر ! قمحا _
؟ ینک یم ششخب و لذب مه شردارب هساو

ینک تبحص یروجنیا هیناه دروم رد هک یدعب ی هعفد _
یطبر تهب مه شا هیقب دروم رد ! هشیم ترخآ هعفد
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؟ هن ای هرآ وگب طقف ! هرادن

: دییاس نادند یور نادند

یروط هی ور تنهد هشاب هدنوم مرمع زا مزور کی _
نم هساو یروجنیا ینوتن هگید هک منک یم سیورس

! یشکب هنوش و خاش

: مدرک رارکت یدرس هب

! هن ای هرآ _

تشذگ لباق مرج ییابر مدا مدب تیاضر مرگا یتح _
! تسین

ور شا سبح رگا . ماوخیم فیفخت نم . منود یم مدوخ _
نموه هدب حیضوت و دایب مه زاین و هنورذگب رسدرد یب

. هراد یبوخ ریثات نییاپ شتتخادنن اه هلپ زا

! دصرد هد _

راک رد یموس هنیزگ ! یچیه ای دصرد جنپ نوا ای _
! تسین

! دش ین ال وط شکم . دیوج ار شبل ی هشوگ
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؟ هلوبق . مرادن تقو دایز خرهاش _یاال

: داد باوج مراظتنا قباطم و دیشک یقیمع سفن

! هلوبق _

**

نایاپ

401/5/6

DONYAIE
M

AM
NOE


